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Beste wandelvrienden, 

  
In naam van het bestuur van  

Rustige Bosstappers vzw 

wens ik jullie allen,  

jullie familie en al wie jullie lief is 

heel fijne feestdagen. 

Kortom een zalige kerst en 

een spetterend nieuw jaar 

Geniet van de kleine dingen, maar 

geniet vooral van elkaar. 

Hou jullie gezond 

  

Marie-Paule 

jullie voorzitter 



Beste wandelvrienden  
 
Begin dit jaar 2021 hebben we elkaar het allerbeste 
toegewenst met een goede gezondheid en mooie 
vooruitzichten in het wandelgebeuren. We hoopten dat 
de maatregelen om samen te komen en te wandelen 
gemakkelijker zou worden. Maar niets was minder waar. 
Corona beheerst ons hele sociale leven, voor zover dat we 
zelfs in een vierde golf van besmettingen terecht 
gekomen zijn. Om deze redenen zijn er ook weer in de 
wandelsport beperkingen opgelegd. 
 
Voor onze wandelvereniging Rustige Bosstappers vzw was 
het een jaar met veel onzekerheden. 
Half 2020 deden we een oproep naar nieuwe 
bestuursleden. Een paar van onze mensen waren van plan 
om eruit te stappen en ook zij hoopten dat geïnteresseerden zich zouden aanbieden. 
Maar dat verliep niet zo vlotjes en het was ook niet hun bedoeling om de vereniging in de steek te laten en de 
rug toe te keren. Daarvoor hadden we een te goede samenwerking onder elkaar. 
Dus spraken we af om in 2021 nog wat verder te doen maar dan wel zonder eigen organisaties. Via 
Wandelsport Vlaanderen voerden we een sabatjaar in, wat wil zeggen dat we als vereniging bleven bestaan en 
onze leden konden behouden, maar dat we zelf geen wandeltochten zouden inrichten. 
Dit alles is goed verlopen. Iedereen die het wenste bleef lid en in de mate van het mogelijke konden onze 
Rustige Bosstappers gaan wandelen en hun spaarkaart laten afstempelen op officiële wandeltochten. 
Maar door de verplichte annulaties van de wandeltochten hebben we de rode spaarkaart gespreid over 2 
wandelseizoenen. Op die manier zijn toch nog velen erin geslaagd om de 25 stempels te verzamelen en 
hiervoor een geschenk te kunnen ontvangen. 
In oktober dit jaar kregen al onze leden een uitnodiging om naar de vergadering te komen in samenspraak en 
onder de leiding van Lieven Hostens, voorzitter van Wandelsport Vlaanderen, en het bestuur van de vzw 
Rustige Bosstappers. Het was wel de bedoeling om deze vergadering al veel eerder te laten plaatsvinden maar 
samenkomen met velen kon en mocht niet. Uiteindelijk is het dan toch gelukt. 
Op 25 oktober kon deze vergadering doorgaan. Een aantal van onze leden kwamen opdagen. Lieven gaf een 
uitgebreide uitleg over de wandelsport, de organisatie van tochten en de doelstellingen van een wandelclub. 
Na wat aarzeling onder de aanwezigen, zijn er toch een aantal personen wat dichterbij geschoven en vroegen 
wat meer specifieke uitleg over de vrijgekomen bestuursfuncties. Die avond konden we onder applaus toch 
gedeeltelijk positief afsluiten. 
Een volgende vergadering met huidig bestuur en kandidaatbestuursleden werd gepland en op 8 november 
kwamen we tot een akkoord. Het was eventjes wat zoeken en aftasten hoe, wie en wat zou doen. 
Het is wel leuk om te laten weten dat het kandidaten zijn uit ons ledenbestand en dat zij hoofdzakelijk ook 
medewerkers zijn, dus voor velen onder jullie zijn het gekende gezichten. Het is echter niet gemakkelijk om de 
verschillende taken die je als bestuurslid hebt, zo goed mogelijk door te geven en te verdelen. Maar we zien 
het zitten en kijken al uit naar het verder verloop en de schikkingen om weer te kunnen/mogen organiseren. 
Ondanks we elkaar al redelijk goed kennen is het toch eventjes wennen. Maar alles komt goed. 
Iedereen is gemotiveerd en we gaan ervoor. 
Volgend jaar 2022 gaan we in ieder geval weer 3 tochten organiseren, tenminste als er weer geen roet in het 
eten gegooid wordt om dezelfde redenen en beperkingen. Maar we duimen voor een corona-vrije periode. 
 
Ter gelegenheid van ons clubfeest heb ik tijdens mijn speach de nieuwe kandidaten voorgesteld. 
Maar eerst en vooral dank ik de mensen die 14 jaar geleden, bij een dergelijke crisis, in het bestuur kwamen.  
 
Eind dit jaar, na een periode van goede samenwerking, nemen volgende personen ontslag uit het bestuur: 
parcourmeester Johan Demarest die 14 jaar de parcours voor de wandeltochten tekende. In weer en wind 
bevestigde hij alle pijlen, welke hij uiteraard na de wandeltocht ook weer verwijderde. 
barman en deels cateringverantwoordelijke Hugo De Visch, die instond voor het tappen van een frisse pint en 
al hetgeen wat bij het “barman” zijn hoort, zoals vullen en ledigen van de frigo’s, connecties met de brouwer, 
wassen glazen en natuurlijk een woordje babbelen met de bezoekers. 

 



 
Dan zijn er 2 bestuursleden die nog in de vzw blijven maar die hun vaste functie doorgeven. 
penningmeester Johan Haegeman, die steeds de boekhouding van de vzw perfect in orde bracht en de public 
relations onderhield.  
Hij was ook organisator van de meerdaagse buitenlandse wandelvakantie in Slowakije waarvoor hij nog steeds 
het aanspreekpunt is en dit verder blijft doen. 
 
materiaalverantwoordelijke Eddy Decorte, stond in voor het bijhouden van het materiaal voor de startzaal en 
rustposten en de verdeling ervan. Deze functie van materiaalverantwoordelijke wordt doorgegeven. 
 
De rest van het gezelschap, Marleen D’hondt, Annie Knockaert en mezelf doen er als bestuurslid nog een paar 
jaartjes bij, maar dan wel in een verslankte versie, wat wil zeggen dat we ook wat taken zullen doorschuiven. 
 
De nieuwkomers kan ik nu ook wel voorstellen. Wel moet er in de komende weken nog wat besproken en 
bemiddeld worden omtrent de exacte omschrijving van de taken voor deze mensen. 
We verwelkomen alvast volgende toffe kerels en dames in ons bestuur: 
Patrick Neyens, u welbekend als onze webmaster en de man die samen met nog enkele anderen de 
buitenlandse wandeluitstap naar Engeland voor zijn rekening nam. 
Nu neemt hij de rekening van de wandelclub onder zijn hoede. Hij wordt de nieuwe penningmeester en blijft 
webmaster. 
Eric Vermote, ook gekend in het Kentteam, wordt onze nieuwe parcourmeester. Hij zal hiervoor bijgestaan 
worden door zijn echtgenote Christine Willem, die ook de administratie errond zal verzorgen. 
Johan Carels, gekend als medewerker in de keuken, wordt materiaalverantwoordelijke. Voor het bijhouden en 
verzorgen van het clubmateriaal wordt hij bijgestaan door Roland Boulaert, Marina Carels en Erwin Decoster 
die samen een team vormen. 
Annie Knockaert wordt ondervoorzitter. Annie is jullie welbekend want zij is al jaren bestuurslid,ook al in een 
vorige legislatuur. 
Marleen D’hondt, is onze vereniging trouw en blijft onze secretaris en wordt hiervoor bijgestaan door  
Linda Taveirne. 
Joris Lievens neemt een deel van de catering, zoals alle taken om en rond de barfunctie en wordt hiervoor 
bijgestaan door zijn echtgenote Linda Taveirne. 
Dan hebben we nog een voorzitter nodig. Ikzelf , Marie-Paule De Visch, zal deze taak na 14 jaar verder op mij 
nemen. Wel zal ik op mijn beurt enkele van mijn taken proberen door te schuiven. 
 
Omwille van lockdown in 2020 is ons clubfeest na 2 jaar toch kunnen doorgaan op zaterdag 27 november. 
81 leden hadden zich ingeschreven. Omwille van beperkingen hebben we wat gesleuteld aan de tafelindeling 
zodat we reglementair met 6 aan een tafel konden plaatsnemen. Iedereen was heel tevreden om weer eens 
gezellig samen te zijn. Al voor de 17de keer hebben de uitbaters van Salons De Vrede ons verwend met een 
heerlijk menu. Uitzonderlijk had het bestuur gekozen voor de Vijvermenu. We wilden iets extra doen voor onze 
leden. De aanwezigen betaalden voor deze menu 60 euro per persoon voor een menu die eigenlijk 65 euro 
kostte. Dus heeft de wandelclub voor iedereen 5 euro extra uit de clubkas geschonken. 
 
We blikken al vooruit naar volgend jaar en hopen dat we dan op zaterdag 26 november 2022 weer kunnen 
klinken op een mooie toekomst. 
 
Ondertussen hebben we met het nieuwe bestuur al afgesproken dat we de traditie van de spaarkaart willen 
verderzetten en dat de leden bij hernieuwing van hun lidgeld voor 2022 weer een spaarkaart ontvangen. 
Voor 2022 is het een groene kaart en ze is weer te vullen met 25 stempels. 
 
Ondertussen beseft iedereen dat we beland zijn in een digitaal tijdperk met alles erop en eraan. We kunnen er 
echter niet onderuit en moeten mee met onze tijd. 
Daarom verandert er bij de Rustige Bosstappers ook hier en daar wat. 
 



 

Om de kosten bij de drukker en de post te verminderen en om tevens wat zuinig om te springen met de natuur 
ivm met onnodig papierverbruik, zal het clubblad vanaf januari 2022 om de 3 maanden verschijnen. Dus 4 keer 
per jaar ontvangen jullie of digitaal of via de post het clubblad “Rustig Bosstappertje”. 
Wie een mailadres heeft zal in de toekomst het clubblad via digitale weg ontvangen en niet meer op papier. 
Uiteraard, wie niet beschikt over een computer of daar niet mee overweg kan, zal de papieren versie wel in de 
brievenbus krijgen. 

Er zijn ook verschillende media waarop je informatie kan bekijken.  
 Er is de algemene website van Wandelsport Vlaanderen waar alle bijgewerkte organisaties van 
 wandelingen en ook wat algemene nuttige informatie voor wandelaars vermeld staan. 
  https://www.wandelsportvlaanderen.be 

 Dan is er nog onze eigen website van de Rustige Bosstappers vzw waar je alle info betreffende je eigen 
 club kan vernemen 
  https://rbs -178.jimdofree.com 

Binnenkort zullen jullie ook de facebook pagina van de Rustige Bosstappers kunnen raadplegen. 
Meer gegevens kan ik nog niet meegeven want deze facebookpagina is in de maak. Volgende keer meer info hierover. 

 
 

TTOOEEKKOOMMSSTT   RRUUSSTTIIGGEE   BBOOSSSSTTAAPPPPEERRSS   vv zzww  

Het is ons gelukt!!!     Samen met enkele nieuwkomers in het bestuur.  

 

 

Johan Haegeman 

 

Eddy Decorte 

 

Patrick Neyens 

 

Linda Taveirne en Joris Lievens 

 
Erwin Decoster – Roland Boulaert – Johan Carels 

 

Marina Carels 
 

Eric Vermote 

 

Christine Willem 

 
Marie-Paule De Visch 

 
Marleen D’hondt 

 
Annie Knockaert 

https://www.wandelsportvlaanderen.be/


MM EE DD EE DD EE LL II NN GG EE NN   
 
 

CCLLUUBBFFEEEESSTT   22002222  

Zonder tegenwind gaat het clubfeest terug door in Salons De Vrede op zaterdag 26 november 2022. 
Noteer alvast maar deze datum. 
 

 

LL IIDDKKAAAARRTTEENN  22002222   
 

 
In 2020 werd door Wandelsport Vlaanderen overgeschakeld naar een PVC-lidkaart 
(formaat bankkaart). Reden hiervoor was dat de barcode op de vroegere jaarlijkse te 
vernieuwen lidkaarten na een tijdje niet meer konden ingelezen worden. 
Om economische redenen en om de afvalberg niet groter te maken dan nodig, werd dus 
overgeschakel naar een lidkaart in een duurzamere materie : PVC. 
Het is dus wel de bedoeling dat deze kaart een aantal jaren kan gebruikt worden. Deze 
kaarten zijn geldig van 1 januari tot en met 31 december. 
 

Dus bij het hernieuwen van het lidgeld voor het komende jaar wordt je lidmaatschap verlengd voor weer 1 jaar  
(van 01-01-2022 tot en met 31-12-2022). De verantwoordelijke voor het clubbeheer van je club moet, bij betaling van je 
lidgeld, jou terug activeren in het clubportaal van Wandelsport Vlaanderen. 
Indien je lidgeld nog niet hernieuwd werd, krijg je bij het scannen op een wandeltocht wel te horen dat je geen lid bent van 
een wandelclub en dat je het inschrijvingsgeld als “niet-lid” zal moeten betalen. Als “niet-lid” ben je dan enkel verzekerd voor 
die ene wandeltocht waarvoor je inschrijvingsgeld betaalde. 
Dus is het van belang dat je zo spoedig mogelijk je lidgeld hernieuwt voor het komende wandeljaar. 
Het komt erop neer dat de huidige lidkaart blijft bestaan. Indien je de lidkaart verloren bent mag je dit laten weten zodat er 
een nieuwe kan aangevraagd worden bij WSVL. 
 
Na betaling van het lidgeld krijgen jullie wel een hernieuwingsbrief en een attest voor de mutualiteit. 
Op deze hernieuwingsbrief staan onderaan al je gegevens waarover de federatie beschikt. Kijk deze gegevens goed na en 
laat weten of er eventuele wijzigingen en/of aanvullingen nodig zijn. Wil ook adresveranderingen zo spoedig mogelijk 
doorgeven zodat dit alles aan WSVL kan overgemaakt worden. 
 
Niettegenstaande coronatijden en niettegenstaande er voor de clubs geen inkomsten waren, is er voor de wandelclubs geen 
korting op het bedrag dat we moeten doorstorten aan WSVL. De clubs moeten zoals voorgaande jaren € 12 doorstorten. 
Daarom behouden wij ook de prijs van het lidgeld. 
 

Lidgeld:  € 15 voor volwassenen 

€ 10 voor kinderen tot 15 jaar, waarvan ouders lid zijn bij vzw Rustige Bosstappers. 

 

BE56  7795  9522  6588  op naam van de wandelclub met vermelding van :    

“Lidgeld  2022 : ..... personen”. “+  Walking in Belgium” (indien gewenst).   

 
Of bij Eddy en Marie-Paule DECORTE - DE VISCH, 
 Zerkegemstraat 49/i  te Jabbeke    ( 050/81.54.46) 

 
P.S. : indien jullie niet meer wensen aan te sluiten zou het heel aangenaam zijn om ons een berichtje na te laten. 
 In dat geval alvast dank voor jullie begrip. 
 
 

WWAANNDDEELLKKAALLEENNDDEERR     ““WWAALLKKIINNGG   ii nn   BBEELLGGIIUUMM  22002222 ””   

Momenteel hebben we geen wandelkalenders in voorraad, maar die kunnen we wel bestellen bij WSVL. 

De aankoopprijs blijft ongewijzigd :  € 8. 

De nieuwe wandelkalender “Walking in Belgium 2022” kan gereserveerd worden door bestelling en betaling en 

dit het liefst via overschrijving. 
 

Betaling kan op rekeningnr. BE56  7795  9522  6588  op naam van de wandelclub  

met vermelding van :   “Walking in Belgium”. 

 



WWAANNDDEELLKKAAAARRTTEENN  22002222  

Op onze eerste werkvergadering heeft het vernieuwde clubbestuur beslist om de traditie van 
de spaarkaarten verder te zetten. Ondanks er weer wandeltochten geannuleerd worden hopen 
we dat we niet zoals met de vorige rode spaarkaart de termijn moeten verlengen en spreiden 
over 2 jaar. 
De kaart is geldig van zodra het lidgeld voor 2022 betaald is en de actie loopt normaal gezien 
tot eind oktober 2022. Zoals hier eerder al gemeld, vragen wij om van deze spaarkaart geen 
plakboek van te maken met allerhande loshangende of vastgeniete papiertjes. We vragen ook 
om een datum bij de stempels te plaatsen en er de chronologische volgorde te willen bewaren. 
Trouwens deze kaart krijgen jullie na afloop van de spaaractie terug samen met het geschenk 
dat je bij het indienen van een volle kaart verdiend hebt. 
Weet dat het ondertussen van februari 2020 geleden is dat we nog een wandeltocht konden/mochten organiseren en dat de 
laatste twee tochten doorgingen in slechte weersomstandigheden en weinig wandelaars kwamen opdagen. Bijgevolg weinig 
inkomsten. De waarde van het geschenk zal dan natuurlijk afhangen van de financiële toestand op het moment dat de 
geschenken moeten aangekocht worden. 
 

Hoe gebruik je de wandelkaart? 
Deze wandel/spaarkaart wordt op naam uitgereikt en het is de bedoeling dat iedereen voor zichzelf wandelt. Wees dus 
eerlijk met jezelf en ook tegenover de andere leden …. (dus de kaart niet doorgeven). 
Wanneer je gaat stappen neem je deze kaart steeds mee en laat ze na betaling van je inschrijvingsgeld en het scannen van 
je lidkaart op de wandeltochten afstempelen. 
 
 
 

EEIIGGEENN  WWAANNDDEELLTTOOCCHHTTEENN  vv aa nn   ddee   RRBBSS     

Omwille van onzekerheden rond het voortbestaan van onze Rustige Bosstappers kregen we van Wandelsport Vlaanderen, 
uitzonderlijk, voor een 2de jaar op rij, een sabatjaar. Dat betekende dat we voor 2022 geen tochten konden laten noteren. 
Daarom staan er voor onze club GEEN tochten in de Walking in Belgium (WIB).  
Toch hebben we besloten om in 2022, zoals in het verleden, 3 wandeltochten te organiseren. Weer omwille van het 
sabatjaar kunnen we in 2022 niets organiseren op onze vaste data. We hebben dan maar in de wandelkalender gezocht naar 
een datum waarop zo weinig mogelijk organisaties in de omtrek zijn en onze keuze is gevallen op onderstaande data. 
 
Vrijdag 11 maart 2022 : 32ste Bibbertocht start in zaal Sarkoheem Zerkegem 
Zaterdag 23 april 2022 : 32ste Parel van Groot Jabbeke – start in zaal De Schelpe Snellegem 
Zondag 30 oktober 2022 : 36ste R.B.S.-tocht – start in zaal De Schelpe Snellegem 
 
Deze data met alle bijkomende inlichtingen kan je terugvinden op onze eigen website https://rbs-178.jimdofree.com 
Alsook op website van Wandelsport Vlaanderen onder de rubriek “last minutes”. 
 
 
 

EEXXTTRRAA  WWAANNDDEELLTTOOCCHHTTEENN    

Het is nu echter wel nog niet het moment om de traditie van busuitstappen naar een wandeltocht in het binnenland en de 
extra wandeltochten naar het buitenland al aan te kondigen. 
Het inleggen van een bus is voor de clubkas een grote kost. De deelnemers betalen wel een kleine bijdrage maar toch moet 
de wandelclub hiervoor een flinke duit in het zakje doen om dit te financieren. Trouwens is het, gezien de omstandigheden, 
nog niet aangewezen om met een vijftigtal personen gedurende een uur in een kleine ruimte,zoals een bus, te zitten. 
Jammer, maar we zullen hiermee wijselijk nog wat wachten en kijken wat de toekomst brengt. 

 

 
 

VVOOOORRSSTTEELL   WWAANNDDEELLTTOOCCHHTTEENN    

Zoals jullie misschien gemerkt hebben zien jullie in het begin van het clubblad geen geselecteerde wandelingen meer staan. 
Omwille van de technologie kunnen we de wandelingen nu downloaden en afprinten vanuit de website van WSVL.  
Bijgevolg is dat voor de redactie minder typwerk.  
Deze lijst verschijnt voortaan achteraan in het clubblad. Wel moeten we erbij zeggen dat deze lijst up to date is op het 
moment dat die van de website overgenomen wordt. Voor deze lijst is dat op datum van 20-12-2021 
Indien er na deze datum nog annulaties of wijzigingen gebeuren staan wij niet in voor deze update, daarom is het 
interessant dat je contact opneemt met de inrichtende wandelclub of surft naar de website van Wandelsport Vlaanderen. 

 

https://rbs-178.jimdofree.com/


 

MEERDAAGSE BUITENLANDSE WANDELV AKANTIE   SLOWAKIJE 2022 
 

 
Reizen en wandelen zit in het bloed en na een tweetal jaar beperkingen worden toch al 
weer plannen gesmeed om naar het buitenland te trekken. 
In 2020 en 2021 werden deze wandelvakanties afgelast. 
Maar we kunnen niet blijven uitstellen en daarom wordt hieronder de wandelvakantie 
naar Slowakije voorgesteld.  
Het omvat het volledige dagprogramma, de prijs en wijze om in te schrijven. 
 

 

De Liptovregio is een écht wandelparadijs. 

In het ongerepte landschap van grillige bergen, meertjes, ruige wandelpaden vind je oneindig veel wandelroutes. 

Tijdens deze vakantie tonen we de verschillende landschappen van de regio en halfweg de week is er een uitstap. 

 

3  -  1 0  j u l i  2 0 2 2  
 

DAG 1: vlucht naar Wenen, kort bezoek aan Bratislava en verder naar het verblijfshotel Sojka resort. 

DAG 2: kennismaking met de regio met een wandeling die aan het hotel vertrekt. 

DAG 3: we beginnen de wandeling in de stad Ruzomberok en we gaan wandelen in de 

Fatrabergen.  

Onderweg bezoeken we nog het door UNESCO beschermde bergdorpje Vlkolinec. 

DAG 4: een dag met 3 landschappen: klauteren in de canyon, genieten van een 

weidelandschap en via een dorpje en een watermolen door een mooi beukenbos. 's 

Avonds maken we kennis met Slovaakse folkloremuziek bij het avondmaal. 

DAG 5: om de benen even te laten rusten maken we vandaag een gezellige uitstap. We 

bezoeken de mooie burcht van Orava, gaan terug in de geschiedenis met een 

vlottentocht en kuieren rond in het mooie landschap van een openluchtmuseum. 

DAG 6: vandaag terug de bergen in. We gaan met de lift de Lage Tatrabergen in voor 

een wandeling op de hoogste toppen. 

DAG 7: de Hoge Tatra is het kleinste hooggebergte ter wereld. We vertrekken aan het gletsjermeer Strbske pleso 

en wandelen naar het bergmeer Popradske pleso. Onderweg worden we even stil op het symbolische kerkhof. 

DAG 8: afhankelijk van de vluchturen is er nog een korte wandeling in de buurt van het hotel of onmiddellijk de bus 

op voor de transfer naar de luchthaven en de vlucht naar huis. 

 

Inbegrepen in de prijs: 

vlucht heen en terug met Brussels Airlines 

alle transfers met een comfortabele bus 

begeleiding in het Nederlands (waar nodig 2 moeilijkheidsgraden) 

alle inkomgelden, gebruik skilift 

folkloreavond 

7 overnachtingen in een comfortabele kamer 

Ontbijtbuffet  - lunchpakket  -  avondbuffet 

vrij gebruik van het binnenzwembad 

Sojka brooddoos en waterfles (respect voor de natuur) 

 

Niet-inbegrepen: 

vrije lunches op dag 1 en 8, persoonlijke uitgaven, fooien, massages, gebruik van de wellness, eventuele toeslagen 

voor brandstof of bagage, reis- en/of annulatieverzekering 

Prijs:  1.099 euro per persoon    (opleg singlegebruik van een tweepersoonskamer: 105 euro) 

Inschrijven: 

Meer informatie of inschrijven doe je via e-mail naar info@sojka.eu   met vermelding Johan  

   of via Johan Haegeman – johan.haegeman@telenet.be  

 

 

mailto:info@sojka.eu
mailto:johan.haegeman@telenet.be


DAG DATUM TOCHTNAAM
Start-      

uren
ORGANISERENDE   CLUB

STARTPLAATS       

NAAM

STARTPLAATS STRAAT 

& NR
Post-code

STARTPLAATS 

GEMEENTE
AFSTANDEN

zaterdag 01-01-2022
30e Katertocht -       

TOCHT GEANNULEERD !!!
07.30-14.00

W.S.J.V. Nacht van 

Vlaanderen vzw
Zaal Midi (Sivi) Viaductstraat 2 8820 Torhout 7-10-12-15-1 km

zaterdag 08-01-2022 Putje Wintertocht 06.30-15.00
WSV De Colliemolen 

Oostnieuwkerke-Staden
Vrije Basisschool Bruggestraat 24 8840 Staden 5-10-15- 20 km

zondag 09-01-2022
Nieuwjaarstocht -   TOCHT 

GEANNULEERD !!!
08.00-15.00

Godelievestappers 

Ruddervoorde vzw
CC De Wissel Tramstraat 8 8750

Zwevezele 

(Wingene)
5-7-10-13-18-22 km

zondag 09-01-2022
28e Nieuwjaarstocht - 

TOCHT GEANNULEERD !!!
06.30-15.00 De Winkelse Stappers De Meerhoek Zuidhoekstraat 22 8880

Sint-Eloois-Winkel 

(Ledegem)
6-12-18-25-30 km

zondag 09-01-2022
Druppeltjestocht -    

TOCHT GEANNULEERD !!!
07.00-15.00 Spoetnikstappers vzw Oud Stadhuis Hoogstraat 1 8470 Gistel 4-7-14-24 km

dinsdag 11-01-2022
Aviflorawandeltocht - 

Nieuwjaarstocht
06.00-15.00

Aviflorastappers 

Ingelmunster

Voetbalkantine SV 

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

zaterdag 15-01-2022 Nieuwjaarstocht 07.00-15.00 Wandelcl. Koekelare vzw Zaal Zuudhove Ichtegemstraat 14 8680 Koekelare 4-8-12-16-21 km

zondag 16-01-2022 33e Wintertocht 07.00-15.00
Wandelclub 'Vier op een 

Rij' Groot-Zedelgem vzw
Stapsteen KonInging Astridstr, 2 8210

Veldegem 

(Zedelgem)
6-12-18-21 km

zaterdag 22-01-2022 Moezeltocht 07.00-15.00
De Spartastappers 

Ardooie vzw
Fuifzaal De Ark Melkerijstraat 2 8850 Ardooie 5-7-10-12-15-20 km

zondag 23-01-2022 Winterzwintocht 08.30-14.30 WNZB Knokke-Heist vzw
Burgemeester Graaf 

Leopold Lippenspark
Jan Devischstraat 2 8300 Knokke-Heist 6-10-15- 21 km

dinsdag 25-01-2022 44e Meerhoektocht 06.30-15.00 De Winkelse Stappers De Meerhoek Zuidhoekstraat 22 8880
Sint-Eloois-Winkel 

(Ledegem)
6-12-18- 22 km

zaterdag 29-01-2022 Vredeseilandentocht 07.00-15.00 vzw Vredeseilanden
Refter Sint-

Pietersschool
Schooldreef 18 8020 Oostkamp 4-8-12-15-21-32 km

zondag 30-01-2022 4e War Memories 07.30-15.00 Drevestappers Zonnebeke OC 't Zonnerad Tresoriersstraat 5 8980 Zonnebeke
5-10-12-15-20-      26 

km

zaterdag 05-02-2022 31e Blasiustocht 06.30-15.00
Gitse wandelclub 'Voetje 

voor Voetje' vzw

Sporthal Dominiek 

Savio Instituut
Koolskampstraat 24 8830 Gits (Hooglede) 4-6-10-15-20 km

zondag 06-02-2022 Bloemendaletocht 07.30-15.00 Wandelclub Beernem vzw OC De Kleine Beer C. Marichalstraat 5 8730 Beernem 4-6-11-15-21 km

zondag 06-02-2022 Kruwerstocht 08.00-15.00
Wandelclub Nieuwpoort 

v.z.w.

Feestzaal De Witte 

Burg
Witte Burg 92 8670

Oostduinkerke 

(Koksijde)
5-7-14-18-26 km



dinsdag 08-02-2022 Aviflorawandeltocht 06.00-15.00
Aviflorastappers 

Ingelmunster

Voetbalkantine SV 

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

zaterdag 12-02-2022 Oliebollentocht 07.00-15.00 De Margrietestappers vzw OC De Schouw Statiestraat 115 8810 Lichtervelde 4-8-12-16-23 km

zondag 13-02-2022 Valentijntocht 08.00-15.00
Godelievestappers 

Ruddervoorde vzw
Ridefort Sportstraat 2 8020

Ruddervoorde 

(Oostkamp)
5-7-10-13-18-22 km

zondag 13-02-2022 24e Strandjutterstocht 07.00-15.00 Spoetnikstappers vzw
Sporthal De 

Bamburg
Baronstraat 25 8434

Lombardsijde 

(Middelkerke)
4-6,5-7-11- 18 km

woensdag 16-02-2022 16e ROOKOP-wandeling 08.00-15.00
Witsoonestappers 

Krombeke
OC Rookop Heuvellandseweg 1 8970

Reningelst 

(Poperinge)
5-10-15-20-24 km

zaterdag 19-02-2022 Wintertocht 06.30-15.00
Wandelclub Koekelare 

vzw

Sportcentrum 

Ichtegem
Keibergstraat 32 8480 Ichtegem 4-6-9-13-18-22 km

zondag 20-02-2022 4e Toveressentocht 07.30-15.00 Drevestappers Zonnebeke OC De Leege Platse Geluwestraat 10 8980
Beselare 

(Zonnebeke)

5-10-12-15- 20-     26 

km

zondag 20-02-2022 Kust Trailwalk 08.00-12.00 Beachbikers Sporthal De Spuikom
Dokter Eduard 

Moreauxlaan 1a
8400 Oostende 8-14-25 km

dinsdag 22-02-2022 20e Krokustocht 07.30-15.00
Wervikse Wandelsport 

Vereniging vzw
Zaal Oosthove Speiestraat 32 8940 Wervik 6-12-18 km

donderdag 24-02-2022 Krokustocht 07.00-15.00 Kreketrekkers Kortemark Gildezaal Schoolwegel  5 8610
Handzame 

(Kortemark)
5-10-15-20- 25 km

zaterdag 26-02-2022 Kazemattentocht 07.30-15.00 De 12 uren van Lauwe Sint-Jorisscholen Fabiolalaan 2 8930 Menen 4-7-12-18 km

zaterdag 26-02-2022 Krokussentocht 06.00-15.00 Watewystappers Tielt
Koninklijk Atheneum 

Campus de Reynaert
Stationsstraat 67 8700 Tielt 6-12-18- 24 km

zondag 27-02-2022 Geuzentocht 07.00-15.00
De Heuvellandstappers 

vzw
OC 't Seultje Seulestraat 47 8950

Nieuwkerke 

(Heuvelland)
5-11-15-20-25 km

zondag 27-02-2022 Keytewandeling 07.00-15.00 Wandelclub Eernegem
Kantine SK 

Eernegem
Bruggestraat 104 8480

Eernegem 

(Ichtegem)
7-13-15-25 km

woensdag 02-03-2022 Krokustocht 08.00-15.00
Levenslijnteam Damme 

vzw

Sportcomplex 

Meuleweg
Vissersstraat 2 8340

Moerkerke 

(Damme)
6-12-18 km

donderd 03-03-2022 Krokustocht 08.00-15.00

Koninklijke Wandelclub 

De Duintrappers 

Westende VZW

Gemeenteschool 

Lombardsijde
Schoolstraat 37 8434

Lombardsijde 

(Middelkerke)
6-13-22 km

vrijdag 04-03-2022 Rondom Oostveld 07.30-15.00 Wandelclub Beernem vzw
Voetbalkantine 

Oostveld
Bruinbergstraat 1 8730

Oedelem 

(Beernem)
6-10-15 km



zaterdag 05-03-2022 Krokustocht 06.30-15.00
WSV De Colliemolen 

Oostnieuwkerke-Staden
Zaal De Nestel Vijfwegenstraat 19 8840

Westrozebeke 

(Staden)
5-7-11-15-     23 km

zondag 06-03-2022 38e Verloren Kosttocht 07.00-15.00
W.S.J.V. Nacht van 

Vlaanderen vzw
Zaal Midi (Sivi) Viaductstraat 2 8820 Torhout

4-10-14-20-26-35 

km

zondag 06-03-2022 7e Kleine Steepletocht 07.00-15.00 Het Wandelend Paard vzw
Vrij Onderwijs Sint-

Jozef Zonneburcht
Sint-Jozefsstraat 3 8790 Waregem 6-12-18-24 km

maandag 07-03-2022
Lentetocht in 

Oostnieuwkerke
07.00-15.00

Sportkring 

Oostnieuwkerke

Sportterrein 

Oostnieuwkerke
Cockstraat 24 8840

Oostnieuwkerke 

(Staden)
6-9-12-18 km

zaterdag 12-03-2022
35e Globetrotters-

wandeltocht
08.00-15.00

Brugsche Globetrotters 

vzw

Freinetschool 

Context
Brieversweg 185 8310

Sint-Kruis 

(Brugge)
6-12-18-24-30 km

zaterdag 12-03-2022 Primeurtocht 07.00-15.00 't Wandel Voetje vzw Zaal De Kring Hugo Verriestlaan 16 8880 Ledegem 4-6-12-18-24-30 km

zondag 13-03-2022 Krokodillentocht 07.00-15.00 Spoetnikstappers vzw

Gemeenteschool 

Middelkerke 

(achterkant van 

Onderwijsstraat 5 8430 Middelkerke 4-6-12-14- 18 km

dinsdag 15-03-2022
Aviflorawandeltocht - 

Krokustocht
06.00-15.00

Aviflorastappers 

Ingelmunster

Voetbalkantine SV 

Ingelmunster
Bollewerpstraat 92a 8770 Ingelmunster 6-10-15- 20 km

zaterdag 19-03-2022 Ruidenbergtocht 07.00-15.00 Michiel Mispelonvrienden OC Edewallehof P.D. Vanhautestr. 10 8610
Handzame 

(Kortemark)
5-7-12-20 km

zaterdag 19-03-2022
Dwars door het 

Beverhoutsveld
07.00-15.00 vzw Vredeseilanden CC Zuidleie

Valentijn 

Hennemanstraat 1
8020 Oostkamp

6-9-12-15-18-24-  30 

km

zondag 20-03-2022 20e Tocht rondom Sijsele 07.30-15.00
Feestcomité De Marollen 

Sijsele

Gemeentelijke 

Turnzaal
Lindenplein 8340 Sijsele (Damme) 6-12-18- 24 km

zondag 20-03-2022 Filou Classic Walk 07.00-15.00
DWP - De Wandelende 

Pekkers

Het Bierkasteel - 

Brouwerij Van 

Honsebrouck

Ingelmunstersestr. 46 8870
Emelgem 

(Izegem)

5-10-15-20-30-      42 

km

zaterdag 26-03-2022 31e Leeuwtocht 06.15-15.00
Wandelclub 'Vier op een 

Rij' Groot-Zedelgem vzw
Spes Nostra Instituut Pastoor Staelensstr. 4 8210 Zedelgem

6-12-18-21-30-42-50 

km

zaterdag 26-03-2022 Pater Lievenstocht 07.00-15.00
Velodroomvrienden 

Moorslede

Gemeenschaps-

centrum De Bunder
Iepersestraat 52B 8890 Moorslede 6-12-18- 24 km

zondag 27-03-2022 48e Lentetocht 07.00-15.00
WSV Keignaerttrippers 

Oostende vzw

Openluchtcentrum 

Duin en Zee
Fortstraat 128 8400 Oostende 4-6-12-18-24-32 km

zondag 27-03-2022
12e Lentetocht -       

TOCHT GEANNULEERD !!!
08.00-15.00 Ons Erf Stappers Ons Erf Chartreuseweg 53 8200

Sint-Michiels 

(Brugge)
4-9-12-16 km


