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Het bestuur van RBS 

wenst jullie  

een mooie zomer,  

met voor elk wat wils,  

maar hou het gezond! 

      



 Beste wandelvrienden  
 
 

Na anderhalf jaar leven in een wereld vol onzekerheden met mondmaskers, 

afstandhouden en dan nog hopen dat jij, je familie en vrienden niet gevat zullen 
worden door dit gevreesde virus Covid-19, zien we eindelijk licht in de donkere 

tunnel. De strenge maatregelen, die wel nodig waren om onszelf en de anderen 
te beschermen, worden stilaan versoepeld. Beetje bij beetje krijgen we onze 

vrijheid terug en dat voelt goed aan. 

 
De horeca krijgt stap voor stap weer volk over de vloer en doet er alles aan om 

hun klanten weer te kunnen bedienen. 
 

Ook de organisatie van sportmanifestaties krijgen meer en meer perspectieven. 

Sporten kan weer in grotere groepen en volgende week zondag mogen we alweer binnen zitten met max. 8 
aan tafel.  

Zoals voor vele organisaties zijn de wandelclubs content dat ze weer kunnen inrichten. 
Vorige week kregen we al uitslagen van wandeltochten binnen met de vermelding van het aantal Rustige 

Bosstappers die zich officieel ingeschreven hadden op een wandeltocht. 
 

De afgelopen tijd hadden we niet veel nieuws te melden in het tweemaandelijks clubblad.  

Wandelsuggesties waren er niet. Binnenkort kan daar misschien wel verandering in komen maar het zal nog 
niet voor dit clubblad zijn. 

Niet alle wandelclubs die in de Walking In Belgium hun wandeltochten gepubliceerd hebben zijn zeker nog 
niet allemaal van plan om hun wandeltochten al te laten doorgaan. Update kan je best volgen op de 

website van Wandelsport Vlaanderen. Daar staat duidelijk als ze wel of niet doorgaan.  

https://www.wandelsportvlaanderen.be 
 

Omdat georganiseerde wandeltochten onder de rubriek “massa-evenementen” vallen en om in regel te zijn 
met de wet, vragen we om zich vooraf in te schrijven op een wandeltocht. Hieronder kan je het artikel lezen 

dat ik overgenomen heb van de website van WSVL en dat verschenen is op 31 mei 2021 
 

 

HEROPSTART OFFICIËLE TOCHTEN WANDELSPORT VLAANDEREN VZW 

Het protocol van SPORT VLAANDEREN voorziet een inschrijving / registratieplicht (vooraf) aan de 

deelnemers die deelnemen aan een georganiseerde sportactiviteit. Zo ook dient men zich te 

registreren bij een deelname aan een officiële wandeltocht, georganiseerd door Wandelsport 

Vlaanderen. 

 

Neem je deel aan een van onderstaande tochten, gelieve je vooraf te registreren door te klikken op 

“REGISTREER HIER”. 

Betalen kan je de dag zelf, bij de inschrijving / scannen van de tocht. 

 

Een volledig overzicht van al deze officiële wandelorganisaties vind je op www.walkinginbelgium.be. 

Per dag en per organisatie staat duidelijk aangegeven of de organisatie doorgaat, gewijzigd werd of 

geannuleerd.  

 

De eerste officiële tochten zijn aangekondigd voor de maand JUNI 

Een voorbeeld is: 

27/06/2021 : VLAANDEREN WANDELT LOKAAL : “REGISTREER HIER” :  

meer dan 100 clubs werken hieraan mee : alle info op http://www.vlaanderenwandelt.be 

 

https://www.wandelsportvlaanderen.be/
http://www.vlaanderenwandelt.be/


Deze handeling is heel eenvoudig. Als je op onderstaande link (ctrl + klikken voor koppeling) klikt kom je 

automatisch op de site waar je je gegevens, zoals naam, voornaam, adres in te geven en West-Vlaanderen 
te selecteren. Dan op “VOLGENDE” klikken waarna je op de volgende pagina komt en daar Snellegem 

selecteert en tot slot op “VERZENDEN” klikken. 

 

https://forms.gle/hFJjsmPXtJzjQEyP6 

 

Indien je dit niet ziet zitten mag je het ook vragen aan iemand van het bestuur die dit voor jou wil doen. 
Deze handelingen zijn echter geen verplichtingen.  

Iedereen die niet vooraf ingeschreven is kan zich de dag van de wandeling zelf op vertoon van lidkaart, 
aanmelden aan de inschrijvingstafel, eigenlijk zoals het vroeger was en niet-leden zijn ook steeds welkom. 

 

Dus hopen we jullie allen te mogen ontmoeten op zondag 27 juni 2021 in zaal De Schelpe te Snellegem. 
 

Die dag is er in Snellegem kermis en rommelmarkt in het dorp en de straat is gedeeltelijk afgezet vanaf de 
Kerk tot aan de Schelpe. Om deze reden kan je De Schelpe niet bereiken vanaf de Kerkeweg.  

Je kan de zaal het best bereiken via de Isenbaertstraat. Dat stuk is vrij tot aan de zaal. 
 

 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

CLUBBLAD vzw RUSTIGE BOSSTAPPERS 
 
De coronapandemie heeft op alle gebied veel veranderingen teweeg gebracht. Zo ook in de administratie 

van de sportclubs. 
In het tweemaandelijks clubblad kregen jullie vroeger suggesties voor wandeltochten in het weekend en op 

feestdagen. Dit typte ik over uit de wandelkalender “Walking in Belgium”. 

Het laatste anderhalf jaar werd dit niet meer gedaan omdat er geen wandelingen mochten ingericht 
worden. Daarom werden door verschillende wandelclubs de alternatieve “corona-walks” ingericht, wat zeker 

een groot succes geweest is. 
Omwille van de versoepelingen en de mogelijkheid om weer in te richten ondersteunt WSVL deze 

wandelingen niet meer en worden ze ook niet meer gepubliceerd. Bijgevolg kunnen we deze niet meer 
opnemen in ons clubblad. Dus is het weer zoeken naar een alternatief om jullie op de hoogte te brengen 

van de mogelijkheden om weer actief te gaan wandelen. 

Verder in dit clubblad zal je een nieuwe layout vinden van selecties van wandeltochten die ik gedownload 
heb van de site van WSVL. 

Het is dus weer eventjes aanpassen. Maar jullie kunnen gerust weer de weg (wandelpaden) op. 
Succes hiermee. 

 

 

https://forms.gle/hFJjsmPXtJzjQEyP6


 

CCLLUUBBFFEEEESSTT  
 

Toch hebben we nog goed nieuws te melden. 
Onlangs hebben we gesprek gehad met de uitbater van Salons De Vrede en de vooruitzichten zien er tot nu toe 

goed uit. Ons clubfeest kan en mag doorgaan. 
De datum die jullie alvast mogen noteren is        z a t e r d a g m id d a g  2 7  no v e m b e r  20 2 1  

Natuurlijk is dit onder voorbehoud maar we kruisen de vingers en hopen dat we elkaar daar in feeststemming 

mogen ontmoeten. 
 

Meer inlichtingen en inschrijving in volgend clubblad. 
 

We koesteren dan nog de hoop dat dit hopelijk niet het laatste clubfeest zal zijn. Hieronder nog eens een laatste 
gekende oproep. 

  

  

 

 

  

 
 

 

DDRRIINNGGEENNDDEE   OOPPRROOEEPP   NNAAAARR  BBEESSTTUUUURRSSLLEEDDEENN  
 

Zoals jullie wel weten heeft het bestuur voor 2021 een sabbatjaar ingelast. Dat wil zeggen dat wij en onze 
leden alle rechten en plichten bij Wandelsport Vlaanderen blijven behouden maar dat we zelf geen 

wandeltochten organiseren.  
De tocht op 27 juni 2021 is echter een uitzondering op deze regel. De voorzitter van Wandelsport Vlaanderen 

heeft ons persoonlijk aangesproken om hieraan deel te nemen om misschien op die manier kandidaten te 

vinden om de uittredende bestuursleden te willen vervangen. 
Ondertussen zijn we in de vijfde maand van 2021 en nog steeds ziet de toekomst voor vzw Rustige 

Bosstappers er niet rooskleurig uit. Blijkbaar is niemand geïnteresseerd. 
Onze hoop om onze wandelclub een verdere toekomst te bieden begint stilaan weg te zakken. 

 
Daarom doen wij nog een dringende oproep naar bestuursleden voor onze 37-jarige mooie en succesvolle 

wandelclub vzw. Rustige Bosstappers. 

 
Indien je zelf geen kandidaat bent, kan je misschien eens polsen in je vriendenkring of er daar iemand de 

uitdaging als bestuurslid aankan of wil doen. 
 

Hopelijk wordt er ergens gehoor gegeven aan onze oproep. Zoniet worden de boeken eind dit jaar dicht 

gedaan. 
 



 



DAG DATUM TOCHTNAAM STARTUREN
ORGANISERENDE 

CLUBNAAM
STARTPLAATS    NAAM

STARTPLAATS       

STRAAT + NR

POST-

CODE

STARTPLAATS 

GEMEENTE

AF-

STANDEN

zaterdag 03-07-2021 Zomertocht 07.00-15.00 't Wandel Voetje vzw OC De Samenkomst
Sint-Eloois-Winkelstraat 84 

A
8880 Ledegem

4-6-12-18-   

24 km

zaterdag 03-07-2021 Wandelhappening aan de IJzer 09.00-14.00 Wandelclub Diksmuide Museum aan de IJzer IJzerdijk 49 8600 Diksmuide 4,5-8-19 km

zondag 04-07-2021 Walk De Haan 08.00-15.00 De Hanestappers Sporthal Haneveld Nieuwe Steenweg 74 8420 De Haan 7-14-21 km

zaterdag 10-07-2021
18e Breydel en De Coninck-

wandeltocht
07.00-15.00 Brugse Metten Wandelclub VTI-Campus Sint-Andries Pauwstraat 8200 Sint-Andries 8-12-19 km

zondag 11-07-2021
27e Pottebrekers-

Panoramatocht
07.00-15.00

Wandelclub 'De 

Westhoekstappers'

Ontmoetingscentrum De 

Fontein
Dikkebusstraat 30 8950 Heuvelland

6-12-18-24-

30 km

zondag 11-07-2021 21e Gaverstocht 07.00-15.00 WSV De Brigandtrotters vzw VTI Stasegemsesteenweg 40 8530 Harelbeke
7-14-21-       

28 km

zaterdag 17-07-2021 Sint-Germanustocht 06.30-15.00 De Spartastappers Ardooie vzw
Vrije Gemengde 

Basisschool
Molenakker 97 8740 Egem (Pittem)

6-8-12-15-21-

24 km

zondag 18-07-2021 Beach Walk 07.00-15.00 Spoetnikstappers vzw
Gemeenteschool 

Lombardsijde
Schoolstraat 39 8434 Lombardsijde 4-7-14-22 km

zondag 18-07-2021 Poldertocht 07.00-15.00 Levenslijnteam Damme vzw Zaal Heldewijs Hoogstraat 17 8340 Lapscheure 
4-6-11-14-20-

24 km

dinsdag 20-07-2021
Aviflorawandeltocht - 

Vakantietocht
06.00-15.00 Aviflorastappers Ingelmunster

Voetbalkantine SV 

Ingelmunster
Bollewerpstraat 92B 8770 Ingelmunster 6-9-12-18 km

woensdag 21-07-2021 10e Rondom De Keignaert 08.00-15.00
WSV De Keignaerttrippers 

Oostende vzw
Zaal De Kreeke Guido Gezellestraat 13 8400 Oostende 6-12-18 km

woensdag 21-07-2021 35e Witsoonetocht 07.00-15.00
De Witsoone Stappers 

Krombeke
OC  DE CROONE Provenplein 29 8972 Proven 

6-10-12-18-

24-30 km

woensdag 21-07-2021 13e Grenskrekentocht 07.00-15.00 Levenslijnteam Damme vzw Zaal Heldewijs Hoogstraat 17 8340 Lapscheure 
4-9-12-15-18-

21 km

zondag 25-07-2021 De Stripfigurentocht 07.30-15.00
Koninklijke Wandelclub De 

Duintrappers Westende VZW
Sporthal De Branding Populierenlaan 35 8430 Middelkerke

6-10-15-20-

25 km

zondag 25-07-2021 Bebloemingstocht 06.30-15.00
WSV De Colliemolen 

Oostnieuwkerke-Staden
Vrije Basisschool Bruggestraat 24 8840 Staden

6-10-15-18-

23-30 km

zaterdag 31-07-2021 6e Krinkeltocht 07.00-15.00 WSV De Brigandtrotters vzw Zaal Tjuf Tieltsteenweg 8 8780 Oostrozebeke
6-12-18-21-

28 km

zondag 01-08-2021 Kasseileggerstocht 07.00-15.00 Wandelclub Eernegem Kantine SK Eernegem Achterstraat 8480 Eernegem 
5-12-15-20-

25 km

zaterdag 07-08-2021 7e Bethoosterse Broekentocht 07.00-15.00 De Tervaete Stappers Keiem OC Ingelram Roeselarestraat 18 8600 Esen 
5-8-12-16-21 

km

zondag 08-08-2021 5e Stormvogeltocht 08.00-15.00
WSV De Keignaerttrippers 

Oostende vzw

Gemeenschapcentrum 

Sluisvliet
Vingerlingstraat 15-17 8400 Oostende 6-12-18 km

zaterdag 14-08-2021 Middelkerke Wandelt 07.00-15.00 Spoetnikstappers vzw
Gemeenteschool 

Middelkerke
Onderwijsstraat 8430 Middelkerke

4-6-12-14-18 

km



zondag 15-08-2021 Bulskampveldtocht 07.30-15.00 Wandelclub Beernem vzw
Parochiaal Centrum 't 

Bulscampvelt
Wingensestraat 2 8020 Hertsberge 

4-6-11-15-      

21-25 km

zondag 15-08-2021
Halfoogsttocht - MannaVital-

Leietocht 
06.30-15.00 De 7mijl-stappers Moorsele Zaal Leyedaele Grote Markt 4 8560 Wevelgem

7-10-12-17-

20-25-50 km

zaterdag 21-08-2021 16e Mote-Molentocht 07.00-15.00
Wervikse Wandelsport 

Vereniging vzw

Feesttent Mote-

Molenmeersen
Molenmeersenstraat 8940 Wervik 6-12-18 km

zondag 22-08-2021 35e Marollentocht 08.00-15.00
Feestcomité De Marollen 

Sijsele
Feesttent Marollenkermis Dorpsstraat (t.h.v. nr. 30) 8340 Sijsele 

6-12-18-24 

km

zondag 22-08-2021
25e Kermistocht - 

Jubileumtocht
07.00-15.00

WSV De Molenstappers 

Ruiselede vzw

Zaal Sport en Spel (naast 

Sporthal)
Tieltstraat 46a 8755 Ruiselede

4-6-9-12-15-

20-25 km

zaterdag 28-08-2021 23e Spermalietochten 07.00-15.00
Wandelclub 'Vier op een Rij' 

Groot-Zedelgem vzw

Sporthal De Strooien 

Hane
Albert van Caloenstraat 2 8210 Loppem 

4-6-12-18-21 

km

zaterdag 28-08-2021 1e Rondom Grijsloke 06.00-15.00 De Textieltrekkers vzw Vichte Zaal Kleine Kluis Gijzelbrechtegemstraat 42 8570
Gijzelbrechtege

m 

7-15-17-24 

km

zaterdag 28-08-2021 Zomertocht 06.00-15.00 Watewystappers Tielt Club 77 Henri D'Hontstraat 42 8700 Schuiferskapelle 
6-12-18-24 

km

zondag 29-08-2021 Howitzertocht 07.00-15.00 De 12 uren van Lauwe Coorenaar Georges Coornaertdreef 7 8792 Desselgem 
4-7-12-18-   

25 km

zondag 29-08-2021 13e Kanalentocht 07.00-15.00 Levenslijnteam Damme vzw Zaal Beuterblomme Sint-Kwintensstraat 7 8340 Oostkerke 
4-8-12-16-   

20 km

zondag 29-08-2021 13e Oogsttocht 07.00-15.00 De Buskanters Houthulst Stationshuis Negende Linieplein 1 8650 Merkem 
6-12-18-       

24 km


