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Beste wandelvrienden  
 
Twee jaar geleden zag onze toekomst er niet rooskleurig uit. Op een heel korte tijd 
werd de hele wereld in rep en roer gezet door een ware pandemie. Niet te geloven 
maar Covid-19 beheerste ons hele sociale leven en het ergste waren de vele zieken en 
sterfgevallen die deze pandemie met zich meebracht. 
 
Het overlegcomité zat regelmatig uren rond de tafel om de vele beperkingen door te 
geven aan de bevolking: scholen werden gesloten, het thuiswerken werd verplicht, 
sportmanifestaties werden afgelast en familiebijeenkomsten konden niet doorgaan. De 
bejaarden in de rusthuizen en patiënten in het ziekenhuis konden geen bezoek 
ontvangen. 
Via de nieuwsberichten werden we dagelijks geïnformeerd over de evolutie van  
de cijfers van besmettingen en sterfgevallen. 
 
Nu twee jaar later, na de doortocht van enkele varianten van corona en na enkele periodes van lockdown, is er weer meer 
vrijheid gekomen. Alhoewel is voorzichtigheid nog steeds aangeraden. 
De beperkingen zijn verdwenen en de mogelijkheid om weer te wandelen en te gaan en staan waar we willen is 
teruggekeerd. “Gelukkig” maar en hopelijk voorgoed! 
 
In de Walking in Belgium (WIB) staan de wandeltochten met hun startplaats. Maar er zijn toch nog wandeltochten die niet 
doorgaan of afgelast zijn en er zijn ook clubs die een wijziging van startplaats hebben moeten doen. 
Daarom is het aangeraden om op de site van Wandelsport Vlaanderen eens na te zien of bepaalde tochten al dan niet 
georganiseerd worden. 
Hier verder in het clubblad vind je een lijst die overgenomen werd uit de WIB. 
 
Het vernieuwde team van de Rustige Bosstappers is ondertussen al goed gestart. 
Op vrijdag 11 maart organiseerden we onze 32ste Bibbertocht. De bestuursleden en de medewerkers zagen het zitten en 
de weergoden waren ons ook goed gezind. We kregen een mooie, zonnige dag met slechts wat gedruppel in de late 
namiddag. De 718 deelnemers waren ook super content om weer zonder beperkingen te kunnen wandelen en een 
babbeltje te slaan met andere wandelaars. 
Wat verder in het clubblad kan je de bevindingen van wandelaar Frans D’Haeyere lezen. In zijn artikel heeft hij een aantal 
foto’s van wandelaars en bezienswaardigheden verwerkt.  
In het clubblad zijn slechts een paar foto’s verwerkt maar voor de mensen die met de computer werken kan je via deze 
link de volledige fotoreportage bekijken.  

https://photos.app.goo.gl/B1J2ETaF7UferZoF6 

 
Ter gelegenheid van de Bibbertocht hebben zich een 9-tal oud-leden terug aangesloten. Deze mensen hadden de situatie 
wat afgewacht en bij het horen dat we er mee doorgingen hebben ze zich terug aangesloten. 
Er kwamen ook een 6-tal nieuwe leden bij. Op heden staat het ledenaantal op 235. Een mooi aantal. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

https://photos.app.goo.gl/B1J2ETaF7UferZoF6
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CCLLUUBBFFEEEESSTT   22002222  

Omdat er een aantal nieuwe leden bij gekomen zijn, vermelden we nog eens de datum van het clubfeest. 

zaterdag 26 november 2022 om 12 uur ’s middags in Salons De Vrede in Ichtegem. 

Via het clubblad zal iedereen tijdig verwittigd worden wanneer er kan ingeschreven worden voor dit samenzijn. 
 
 
 

EEIIGGEENN  WWAANNDDEELLTTOOCCHHTTEENN  vv aa nn   ddee   RRBBSS     

Wie in het bezit is van een WIB zal merken dat onze tochten er niet in vermeld staan. 
 
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”. 
Op de facebook pagina van de Rustige Bosstappers verneem je alle nieuwtjes en weetjes. 
 
 
 

EEXXTTRRAA  WWAANNDDEELLTTOOCCHHTTEENN    

Heel wat factoren hebben roet in het eten gegooid zodat wij ons nog niet kunnen uitspreken over de uitstappen met de bus. 
Vroeger was er de wandeluitstap naar Noord-Frankrijk, wat weliswaar met eigen vervoer gebeurde, en de uitstap naar 

Engeland met name wandelen in het graafschap Kent. Momenteel kunnen deze buitenlandse daguitstappen om 
organisatorische redenen zeker nog niet doorgaan. Wat de toekomst hiervoor zal brengen is nu nog een vraagteken. 
Er is een uitspraak dat zegt: “tijd geeft raad”. Dus afwachten is de boodschap. 
 
Dan hadden we nog tweemaal per jaar een busuitstap naar andere wandeltochten in België. Ook voor dit evenement is het 
nog te vroeg om daarop in te pikken. Hiermee wordt ook nog wat afgewacht. 

 
 
 

1100000000   SSTTAAPP PPEENN  NNAATTUUUURRWWAANNDDEELL IINNGGEENN  

Zoals vorige jaren, in de periode dat er van corona nog geen sprake was, kwam er van het bestuur 
van de Sportraad van de gemeente Jabbeke, een mooi initiatief om de bevolking aan te sporen om 
wat meer te bewegen. 
Na een onvolledig programma van afgelopen 2 jaar en wegens het grote succes van de jaren 
ervoor, worden deze wandelingen terug ingericht. 
Afspraak is op 11 opeenvolgende woensdagavonden om 19 uur met telkens een andere startplaats 
voor een wandeling van ca. 1u à 1u30. 
Verder in het clubblad vind je de lijst met de data en startplaatsen. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

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


IINN  MMEEMMOORRIIAAMM  
 
Afgelopen maanden hebben we helaas moeten afscheid nemen van geliefde mensen uit ons wandelmidden.  
Zij waren lid van de Rustige Bosstappers. 

 
 

Jean Calonne 

Geboren op 22 november 1944 en overleden op 2 oktober 2021. 

Jean was van grote betekenis voor de Rustige Bosstappers want het ontstaan van onze 
wandelvereniging hebben we, samen met nog enkele mensen, aan hem te danken. 
Verschillende jaren was hij voorzitter en later, toen hij de fakkel doorgaf, was hij nog steeds 
trouwe medewerker aan de bonnetjes verkoop. 
Hij organiseerde ook de wandelingen in Noord-Frankrijk en in het Graafschap Kent, totdat 
zijn gezondheid het niet meer toeliet om dergelijke uitstappen te organiseren en te leiden. 
Deze organisaties heeft hij doorgegeven aan anderen die deze uitstappen verder levend 
gehouden hebben tot dat de Brexit en Covid roet in het eten gooiden. 
 
 

 

 

 

Marleen Matton 

Geboren op 4 april 1954 en overleden op 20 december 2021. 

Marleen was samen met haar man Ignace een aantal jaar lid van onze wandelclub Rustige 
Bosstappers vzw. 
Na haar loopbaan als verpleegkundige, kon ze genieten van haar welverdiende pensioen. 
Naast regelmatig een reisje maken, was wandelen één van hun passies. Daarom sloten ze 
zich dan ook aan bij onze wandelvereniging. 
Wanneer er op onze eigen wandeltochten, naast de hoofdrustpost, nog een tweede 
rustpost nodig was, waren zij samen van de partij om mee te helpen bij Annie die 
verantwoordelijk was voor deze rustpost. 
Marleen was een lieve, zachtaardige dame die ons, na de strijd tegen de vreselijke ziekte,  
op 67-jarige leeftijd veel te vroeg heeft verlaten.  
 

 
 

Wilfried Janssens 

Geboren op 13 december 1944 en overleden op 26 december 2021. 

Samen met zijn echtgenote Jeanine was Wilfried ettelijke jaren aangesloten bij onze 
wandelvereniging Rustige Bosstappers vzw. Sedert 
wanneer het precies weet ik niet meer. Zij waren 
van in de beginne een “Rustige Bosstapper”. 
Hij was fier en trots op de Rustige Bosstappers en 
dat deed hij op zijn manier door er met 
medewandelaars over te babbelen. 
Hun vakanties stonden volledig in het teken het 
afwandelen van de GR-routes. 

        De tekst op de voorzijde van het rouwbericht van Wilfried is sprekend zoals hij was: 

    “een sterke beer vol wijsheid, wilskracht en met een vechtlust 
    bijna niet te temmen” 

 
 

Bij deze nogmaals in naam van het bestuur van de wandelclub Rustige Bosstappers vzw Jabbeke 
Onze oprechte deelneming bij het overlijden van jullie dierbaar familielid. 
 

 



WWEERREELLDDKKAAMMPPIIOOEENN  
 
Naast het droevige nieuws van hierboven is er ook heuglijk nieuws te melden. 

 

Ruben Vanhollebeke uit Zerkegem wint WK boogschieten  
voor blinden en slechtzienden. 

 
 
 
 
Ruben Vanhollebeke uit Zerkegem bij 
Jabbeke is opnieuw wereldkampioen 
boogschieten geworden op het 
kampioenschap voor blinden en 
slechtzienden in Dubai.  
Ruben heeft een visuele beperking waardoor 
hij enkel licht en donker kan zien 
 
 
 
 

 
In Dubai werd West-Vlaming Ruben Vanhollebeke wereldkampioen boogschieten voor blinden en 
slechtzienden. Ruben uit Zerkegem bij Jabbeke werd op het laatste kampioenschap, in 2019, ook al eens 
wereldkampioen. Om te kunnen schieten met pijl en boog gebruiken de deelnemers allerhande hulpmiddelen 
om de juiste richting te kunnen bepalen. 
 
"Ik sta misschien iets vaster dan de rest, maar ik train ook heel erg 
veel", zegt Ruben. "Bijna elke dag oefen ik, zeker nu het beter 
weer is. Ik ben dan ook superblij dat ik dit jaar opnieuw 
wereldkampioen ben. Het is iets waarvoor ik heel veel werk. Het is 
dé wedstrijd waar ik een heel jaar naar uitkijk. Dus het is een zalig 
gevoel om nogmaals wereldkampioen te worden." 
Ruben ziet eigenlijk alleen maar licht en donker, een extra persoon achter hem mag de richting wat helpen 
aanwijzen. "Ik leun tegen een statief en ik word vergezeld van een spotter of coach die achter ons staat. Die 
zegt dan op hoeveel uur we schieten, zo kunnen we het wat aanpassen." 
 

 
 
 
 
Artikel en foto’s van 
Lotte Aneca  
overgenomen uit VRT nieuws  
dd. 28 februari 2022 

 
 
 
 
 
 
 
 

In naam van bestuur Rustige Bosstappers vzw gefeliciteerd met deze prachtige prestatie. 
Doe zo voort! 

 

 

 

 



 

MEERDAAGSE BUITENLANDSE WANDELVAKANTIE   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 in 2022 zijn de grenzen weer open en de beperkingen verdwenen, dus de 
buitenlandse meerdaagse wandelvakantie naar Slowakije zal kunnen doorgaan. 
Hierna zie je het programma van deze vakantie. 
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


3322 ss tt ee   BBIIBBBBEERRTTOOCCHHTT  
 

Het zou een belangrijke dag worden voor de Rustige 

Bosstappers Jabbeke. Na een sabbatjaar namen ze een 

nieuwe start. Na succesvolle jaren ging het plots wat 

minder: nieuwe bestuursleden boden zich niet aan, minder 

medewerkers, kortom de spirit was er wat uit. 

Verscheidene pogingen draaiden op niets uit tot 25 

oktober 2021. Er waren nog veel leden en zij werden uitgenodigd op een vergadering om  
een stand van zaken op te maken en een poging om er nieuw leven in te steken, een noodpoproep 

zeg maar. Het wonder gebeurde: na een moeizame round-up bleken menig leden bereid om er 

samen nog eens de schouders onder te steken. Een volgende bijeenkomst met dezen mondde uit in een nieuwe 

groep om onder leiding van de gewezen voorzitster een hernieuwde start te nemen. Het enthousiasme om te 

slagen was groot. Dat zag ik meteen toen ik rond 11u zaal Sarkoheem betrad. Een volle zaal en veel medewerkers 

die opvielen in hun lichtgroene shirt. Toen ik aankwam in het dorpcentrum werd ik naar één van de parkings geleid, 

parkeerwachters zorgden voor een veilige plek dicht bij de startzaal. In korte tijd slaagde de voorzitter erin om alle 

medewerkers te verzamelen voor de groepsfoto. Ik had er een goed gevoel bij, het enthousiasme spatte er vanaf, ik 

wist dat het goed zat. 

 

Vijf lussen waren er uitgetekend, van kort tot wat langer. Het overzicht was keurig te bekijken. Ik maakte de keuze 

voor lus E (Vloethemveld) en lus B  (Hoge Dijken of Roksemput), samen goed voor een 14 km. Zerkegem is een 

deelgemeente van Jabbeke en ligt op de overgang tussen de Polders in het noorden en Zandig Vlaanderen in het 

zuiden.  

 

Lus E bracht mij al spoedig in het open landschap met autoluwe wegen in 

een omgeving van dennenbossen. Hier vindt men niet minder dan 49 

hectare dennenbossen. Natuurgebied Vloethemveld ligt in deze omgeving 

en kon dan ook niet ontbreken. Vloethemveld is circa 330 ha groot en is een 

heel gevarieerd gebied. Ik stapte door bos, heide, schrale graslanden. Dit is 

ongerepte natuur waar je kan genieten van de rust en de stilte. 

 

Lus B was totaal anders, hoofddoel was het natuurgebied De Hoge 

Dijken, beter gekend als de Roksemput (naam naar de gemeente 

Roksem). Zonder een naambord gezien te hebben, ben ik in een 

deelgemeente van Oudenburg beland. Dit 52 hectare groot gebied 

is een waar vogelparadijs met een diversiteit aan bomen, struiken 

en dieren. Hier werd lang geleden aan zandwinning gedaan en 

hierdoor is een grote put ontstaan wat nu de Roksemput geworden 

is. Hij is bijna 1km lang en meer dan 350 meter breed. Ik 

bewandelde het wandelpad rond de plas en hield even halt aan één 

van de kijkhutten. Het was redelijk kalm op het water, voor een 

vogelkijk moet je er best ’s morgens heel vroeg bij zijn.  

 

Zo kwam een einde aan een mooie wandelnamiddag. Ik heb er met volle teugen van genoten en ik was niet alleen. 

Ik hoorde zeer positieve reacties van de wandelaars (718 in totaal): zeer verzorgde, goed bepijlde lussen, mooie 

parcours, vriendelijke medewerkers, goed onthaal. De Rustige Bosstappers zijn geslaagd met grote onderscheiding, 

dit smaakt naar meer. Op zaterdag 23 april kan je proeven van de ‘Parel van Groot-Jabbeke’ voor een wandeling 

door bos en langs velden in en rond Snellegem. 

         Foto’s en verslag: Frans D’Haeyere 

 

 

 

     

 



 

 

 32ste Parel van Groot-Jabbeke 
  Zaterdag  23 april  2022 

“ 
 
 
 
 

 
 
Na het succes van de eerste wandeltocht, ingericht door het vernieuwde bestuur van de wandelclub Rustige 
Bosstappers Jabbeke vzw, is onze parcoursmeester Eric, super gemotiveerd om ook van deze tocht een 

“PARELTJE” te maken. 

Samen met bestuur en alle onmisbare medewerkers proberen we te slagen in dit concept. 
 
De start is in zaal De Schelpe, Eernegemweg 36 in 8490 Snellegem waar je kan kiezen tussen  
5 afstanden met rustposten. 
 

De korte afstand van 3 km is volledig verhard en is bijgevolg vlot toegankelijk voor kinderwagens en 
rolwagengebruikers. Rusten kan bij aankomst in de startzaal. 
 
De 6 km gaat richting kerk van Snellegem, die met zijn oude Romaanse 
achthoekige vieringtoren één van de oudste en merkwaardigste 
kerkgebouwen uit het Brugse Ommeland is. Via de Boekhoutestraat kom 
je in een bebost gedeelte van Snellegem terecht. Verder langs 
verkeersarme wegen tot aan het Stroperspad, langs de schilderachtige 
visvijver met in de achtergrond de statige  Boerenmolen. 
 

De 12 km is een aanvulling van de 6 km, in die zin dat die wandelaars de Boerenmolen wel 

passeren. Zij stappen door tot aan de rustpost in de serres van tuinbouwbedrijf  
Meuleman. Voor de wandelaars, die gewoontegetrouw in oktober bij de Rustige Bosstappers  
komen wandelen, is deze rustpost goed gekend door de vele chrysanten die er dan staan te 
pronken. 
Nu, in het voorjaar, zullen de wandelaars kunnen genieten van 
de weelderige kleurenpracht van de verschillende perkplanten 
hier het interieur opsmukken. Na de rust komt nog een mooi 
stuk natuur door een gedeelte van het Vloethemveld. 
 

De 16 km neemt halfweg de 6 km een afslag richting Jabbeke. Onderweg 
kunnen ze rusten in de refter van de basisschool De Klimtoren. Van hieruit 

stappen ze dan verder richting rustpost in de serre zoals hierboven 
beschreven, om, dan verder met de anderen, de rest van het parcours af te 
wandelen. 
 
Tot slot is er nog de 24 km die, na de rust in de serre, nog een lus maakt 
richting Zerkegem en een stuk natuur van de Mascobossen voor zijn rekening 
neemt. Weer kan er gerust worden in de serres, om hierna, mee met de 
anderen, naar de startzaal terug te keren. 
 
In de startzaal en rustposten zijn spijs en drank aan democratische wandelprijzen te verkrijgen  

en exclusief voor de startzaal wachten de heerlijk vers gebakken pannenkoeken op je. 
 
Nu nog hopen op een mooie, zonnige lentedag, maar die kunnen we helaas niet bestellen. 

Het bestuur hoopt jullie talrijk te mogen welkomen voor een wandeling met afstand naar keuze op 

Zaterdag 23 april 2022 tussen 7 en 15 uur 
zaal De Schelpe in Snellegem 

 
 

Wandelclub Rustige Bosstappers Jabbeke vzw 
Marie-Paule De Visch 

Voorzitter 

 

 



1100000000   SSTTAAPP PPEENN  NNAATTUUUURRWWAANNDDEELL IINNGGEENN  

 

Wil je meer bewegen? Dat kan heel eenvoudig: met 10.000 stappen per dag of 8000 voor 65-plussers beweeg 

je al voldoende voor een goede gezondheid. Lijkt 10.000 stappen onhaalbaar? Geen paniek, elke stap meer is 

een overwinning op zich! Elke stap telt! 

Wegens het succes van de vorige edities zal de sportraad Jabbeke iedere woensdagavond vanaf 20 april tot 29 

juni 2022 om 19 uur een wandeltocht organiseren van 1 à 1u30 uur. De startplaats van elke wandeling varieert 

naar datum en er zal geprobeerd worden om op iedere wandeling een stukje natuur van de gemeente Jabbeke 

en dichte omgeving aan te doen. 

Stappen tellen is eenvoudig, gemakkelijk en motiverend!  

Er zijn verschillende manieren om je stappen te tellen: apps, activity trackers of een klassieke stappenteller.  

De vertrekplaatsen – aanvang 19 uur 

Woensdag 20 april: parking Beisbroek – Doornstraat St Andries 

Woensdag 27 april: inkom VCJ Jabbeke 

Woensdag 4 mei: inkom SPC Varsenare 

Woensdag 11 mei: inkom zaal Sarkoheem 

Woensdag 18 mei: inkom zaal de Schelpe 

Woensdag 25 mei: parking Paardenmarkt Jabbeke 

Woensdag 1 juni: parking Aartrijksesteenweg en Zandweg naar Aartrijke 

Woensdag 8 juni: Heem Licht en Liefde / Huis 45 – Oudenburgweg 45 te Varsenare 

Woensdag 15 juni: inkom CC Swaenenburg 

Woensdag 22 juni: Parking Zilverlinde – RVZ Avondrust te Varsenare 

Woensdag 29 juni: domein Beisbroek – vertrek aan Koetsenhuis 

INFO: Sportdienst Jabbeke – 050/810206 – 0496/595114 – sportdienst@jabbeke.be 

  

 

Als wandelclub dragen wij ook ons 

steentje bij en nemen een paar van 

deze wandelingen voor onze 

rekening. 



DAG DATUM TOCHTNAAM
START-   

UREN
ORGANISERENDE  CLUB STARTPLAATS   NAAM

STARTPLAATS STRAAT 

en  NR

  post-

code

STARTPLAATS     

GEMEENTGE
AFSTANDEN

zaterdag 02-04-2022 Blarentocht 05.30-15.00 Wandelclub Koekelare vzw
Cultureel Centrum De 

Balluchon
Moerestraat 19 8680 Koekelare

4-7-9-13-18-22-31-

42-50 km

zondag 03-04-2022 28e Lentetocht 06.30-15.00 De Winkelse Stappers De L!nk Dorpsplein 17 8880
Sint-Eloois-Winkel 

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

zondag 03-04-2022
Hapkintocht - Kom op 

tegen Kanker
07.00-15.00 Kreketrekkers Kortemark Judolokaal Hermitagestraat 1 8610 Kortemark 5-10-15-20-25 km

zondag 03-04-2022

Meetkerkse 

Moerentocht - TOCHT 

GEANNULEERD !!!

08.00-15.00 Sportraad Zuienkerke vzw Sportcentrum Oude Molenweg 15 8377
Meetkerke 

(Zuienkerke)
6-10-14-18-24 km

dinsdag 05-04-2022 Lentekriebeltocht 08.00-15.00

Koninklijke Wandelclub De 

Duintrappers Westende 

VZW

Sportcentrum De Branding Populierenlaan 35 8430 Middelkerke 6-10-15-20-25 km

woensdag 06-04-2022 Godelievetocht 06.30-15.00
Gitse wandelclub 'Voetje 

voor Voetje' vzw
Zaal Ter Beke Gitsestraat 287 8800 Roeselare 5-10-15-20 km

donderdag 07-04-2022 Jachthaventocht 07.00-15.00
Wandelclub Nieuwpoort 

v.z.w.

Stedelijke Feestzaal van de 

Vismijn
Kaaiplein 8620 Nieuwpoort

5-7-10-13-15-19-

25-32 km

zaterdag 09-04-2022 Skobiaktocht 06.30-15.00
De Spartastappers Ardooie 

vzw
Fuifzaal De Ark Melkerijstraat 2 8850 Ardooie

6-10-13-17-22-26-

31 km

zondag 10-04-2022 19e Rooiveldtocht 07.00-15.00 Pasar Oostkamp Zaal Wara Beekstraat 3 8020
Waardamme 

(Oostkamp)
7-12-20 km

dinsdag 12-04-2022 Lattenklieverstocht 07.30-15.00 Wandelclub Beernem vzw Zaal Sinjo Lattenklieversstraat 28 8730 Sint-Joris (Beernem) 6-12-18 km

donderdag 14-04-2022
28e August De 

Maeretocht
07.30-15.00

W.S.J.V. Nacht van 

Vlaanderen vzw
Parochiezaal Wijnendale Kloosterstraat 5 8820 Torhout 7-12-18-22 km

zaterdag 16-04-2022
11e Wandelen met Prins 

Karel   en Ensor
08.00-15.00

WSV De Keignaerttrippers 

Oostende vzw
Taverne Walrave

Nieuwpoortsesteenweg 

634
8400 Oostende 6-12-18-24 km

zondag 17-04-2022 Plattelandstocht 06.00-15.00 Watewystappers Tielt Feestzaal VTI Grote Hulststraat 28 8700 Tielt 6-12-21 km

zondag 17-04-2022 5e Bossentocht 07.00-15.00 Drevestappers Zonnebeke OC 't Gelevelt Geluveldplaats 15 8980 Geluveld (Zonnebeke)
5-10-12-15-20-26-

30 km

maandag 18-04-2022 Houtlandtocht 07.30-15.00
Godelievestappers 

Ruddervoorde vzw
Oostcampus Siemenslaan 1 8020 Oostkamp

5-7-10-13-18-22 

km

maandag 18-04-2022 Kemmelbergtocht 06.30-15.00 De Heuvellandstappers vzw OC De Gaper Reningelststraat 35 8956 Kemmel (Heuvelland)
5-9-11-16-20-25-

32 km



dinsdag 19-04-2022
Aviflorawandeltocht -     

Paastocht
06.00-15.00

Aviflorastappers 

Ingelmunster

Voetbalkantine SV 

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

zaterdag 23-04-2022
32e Parel van Groot-

Jabbeke
07.00-15.00

Rustige Bosstappers 

Jabbeke vzw
De Schelpe Eernegemweg 34 8490 Snellegem (Jabbeke)

4-6-10-15-21-26-

30 km

zondag 24-04-2022
Vlaanderen Wandelt 

Lokaal in Westende
07.00-15.00

Koninklijke Wandelclub De 

Duintrappers Westende 

VZW

Ontmoetingscentrum 

Calidris
Strandlaan 1 8434

Westende 

(Middelkerke)
6-14 km

zondag 24-04-2022
Vlaanderen Wandelt 

Lokaal in Oostende
07.00-15.00

WSV De Keignaerttrippers 

Oostende vzw
OC Ter Yde Duinenstraat 172 8400 Oostende 6-12-18 km

zondag 24-04-2022
Vlaanderen Wandelt 

Lokaal in Oedelem
07.00-15.00

Feestcomité De Marollen 

Sijsele

Kloostergebouw Vrije 

Basisschool Ter Bunen
Bruggestraat 30a 8730 Oedelem (Beernem) 6 km

zondag 24-04-2022
Vlaanderen Wandelt 

Lokaal in Nieuwpoort
07.00-15.00

Wandelclub Nieuwpoort 

v.z.w.
De Vismijn - Zaal Ysland Kaaiplein 8620 Nieuwpoort 5-7-12-18 km

zondag 24-04-2022
Vlaanderen Wandelt 

Lokaal in Middelkerke
07.00-15.00 Spoetnikstappers vzw Gemeenteschool Onderwijsstraat 8430 Middelkerke 4-6-12-18 km

zondag 24-04-2022
Vlaanderen Wandelt 

Lokaal in Sint-Kruis
07.00-15.00 Brugse Metten Wandelclub

OLVA - Onze-Lieve-

Vrouwecollege
Collegestraat 24 8310 Brugge 6-8-9 km

zondag 24-04-2022
Vlaanderen Wandelt 

Lokaal in Damme
07.00-15.00 Levenslijnteam Damme vzw Gemeentelijke Turnzaal Kloosterstraat z/n 8340 Sijsele (Damme) 6-9-13-14 km

dinsdag 26-04-2022 In en rond Boezinge 07.00-15.00
Wandelclub 'Nooit Moe 

Boezinge' vzw
OC Ten Vrielande Brugstraat 27 8904 Boezinge (Ieper) 6-12-18-25 km

zaterdag 30-04-2022 De Blankaarttocht 07.00-15.00
Wandelclub Hoger Op 

Woumen
OC Walnes Iepersteenweg 4 8600 Woumen (Diksmuide) 6-12-16-21 km

zondag 01-05-2022
23e West-Vlaamse 

Wandelhappening
07.00-15.00

De Waterhoekstappers 

Heestert
Zaal Malpertus Gauwelstraat 23 8551 Heestert (Zwevegem)

4-6-12-18-21-25-

35 km

zondag 01-05-2022 De Schakeltocht 07.00-15.00 't Wandel Voetje vzw Zaal De Kring Hugo Verriestlaan 16 8880 Ledegem 4-6-12-18-24 km

maandag 02-05-2022 Vierkaventocht 07.00-15.00 Sportkring Oostnieuwkerke Sportterrein Oostnieuwkerke Cockstraat 24 8840
Oostnieuwkerke 

(Staden)
6-9-12-18 km

zondag 08-05-2022
Kronkelend door 

Middelkerke
07.00-15.00 Spoetnikstappers vzw Calidris Strandlaan 1 8434

Westende 

(Middelkerke)
4-6-12-24 km

zondag 08-05-2022 18e Voorjaarstocht 08.00-15.00 De Hanestappers Heideschool Heidelaan 24 8420 De Haan 7-14-21 km

dinsdag 10-05-2022 18e In en rond Aartrijke 07.00-15.00
Wandelclub 'Vier op een Rij' 

Groot-Zedelgem vzw
Kantine VV Aartrijke Aartrijksestraat 65 8211 Aartrijke (Zedelgem) 6-12-18 km



vrijdag 13-05-2022 Lentetocht - Bossentocht 07.00-15.00
WSV De Molenstappers 

Ruiselede vzw
Zaal Kruispunt Kruiskerkestraat 10 8755 Ruiselede 4-6-9-12-15-20 km

zaterdag 14-05-2022 Meitocht 06.30-15.00 Wandelclub Koekelare vzw Zaal d'Oude Schole Bovekerkestraat 170 8680 Bovekerke (Koekelare) 4-6-9-14-18-22 km

zondag 15-05-2022

Picontocht - 31e 

Wandelsessie van de 

Westhoek

07.30-15.00

Koninklijke Wandelclub De 

Duintrappers Westende 

VZW

De Boare Koningsplein 1 8660 De Panne
6-12-15-18-24-31 

km

zondag 15-05-2022 Vijfwegentocht 06.30-15.00
WSV De Colliemolen 

Oostnieuwkerke-Staden
Zaal 't Madointje Klerkenstraat 128 8920

Langemark 

Poelkapelle
5-7-11-15-23 km

dinsdag 17-05-2022
Aviflorawandeltocht - 

Lentetocht
06.00-15.00

Aviflorastappers 

Ingelmunster

Voetbalkantine SV 

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

donderdag 19-05-2022 Sportobellotocht 07.00-15.00
Velodroomvrienden 

Moorslede

Cafetaria Sportcentrum 

Sport o bello
Iepersestraat 52D 8890 Moorslede 6-12-18 km

zaterdag 21-05-2022 Houtwaltocht 07.00-15.00 De Margrietestappers vzw OC De Schouw Statiestraat 115 8810 Lichtervelde
5-7-10-14-16-18-

24-30 km

zondag 22-05-2022 Natuur- en Bostocht 06.30-15.00
De Spartastappers Ardooie 

vzw
Den Hazelt Pastoor Slossestraat 1 8800 Rumbeke (Roeselare)

5-9-12-15-18-20-

23-27-30 km

donderdag 26-05-2022 Hemelvaarttocht 07.00-15.00 Wandelclub Diksmuide OC De Zwaan Vladsloplein 10 8600 Vladslo (Diksmuide) 4-6-12-18-24 km

vrijdag 27-05-2022 Levenslijntocht 07.00-15.00 Levenslijnteam Damme vzw Gemeentelijke turnzaal Kloosterstraat z/n 8340 Sijsele (Damme) 5-9-13-16-20 km

zaterdag 28-05-2022 Rondom Wakken 06.00-15.00 Watewystappers Tielt Hondiuscentrum Oostdreef 46 8720 Wakken (Dentergem)
6-12-18-24-42-50 

km

zondag 29-05-2022 3e Rondom Grijsloke 06.00-15.00
De Textieltrekkers vzw 

Vichte
Zaal Kleine Kluis

Gijzelbrechtegemstraat 

42
8570

Gijzelbrechtegem 

(Anzegem)
7-15-17-24 km

dinsdag 31-05-2022
1e Herdenkingstocht Eric 

Schreel
08.00-15.00 Brugsche Globetrotters vzw Daverlo Dries 2 8310 Assebroek (Brugge) 6-7-14-21 km

vrijdag 03-06-2022 Sinksenvrijdagtocht 07.30-15.00 De 7mijl-stappers Moorsele Feesttent De Barakken Overheulestraat 8560 Moorsele (Wevelgem) 7-14-21 km

zaterdag 04-06-2022
2e Manor Goes Classic-

tocht
07.00-15.00 De Winkelse Stappers De Meerhoek Zuidhoekstraat 22 8880

Sint-Eloois-Winkel 

(Wevelgem)
6-12-18-22 km

zondag 05-06-2022 46e Lotelingenmars 08.00-14.30 WNZB Knokke-Heist vzw
Burgemeester Graaf Leopold 

Lippenspark
Jan Devischstraat 2 8300 Knokke-Heist 6-10-15-21-32 km

zondag 05-06-2022 29e Wijnendalebostocht 07.30-15.00
W.S.J.V. Nacht van 

Vlaanderen vzw
Parochiezaal De Bosgalm Pastoriestraat 7 8820 Torhout 7-12-18-22 km



zondag 05-06-2022
Meestappen voor MS in 

Nieuwpoort
07.00-15.00

Buencamino vzw Step 

Forward
Zorgverblijf Ter Duinen Louisweg 46 8620 Nieuwpoort 3-4-6-12-18-24 km

maandag 06-06-2022 Wijngaardtocht 06.30-15.00 De Heuvellandstappers vzw OC De Klakye Dikkebusstraat 236 8951
Dranouter 

(Heuvelland)
6-9-15-20-27 km

maandag 06-06-2022 20e Brugse Mettentocht 08.00-15.00 Brugse Metten Wandelclub Zaal De Polder Stokerij 10 8380 Dudzele (Brugge) 6-8-14-26-32 km

dinsdag 07-06-2022 Akkertocht 06.30-15.00
Gitse wandelclub 'Voetje 

voor Voetje' vzw
Zaal De Akker Oude Rozebekestraat 53 8830 Hooglede 6-12-16-20 km

zaterdag 11-06-2022 Warekentocht 07.30-15.00
Godelievestappers 

Ruddervoorde vzw
Zaal Wara Beekstraat 3 8020

Waardamme 

(Oostkamp)

5-7-10-13-18-22 

km

donderdag 16-06-2022 Rondom de Kijkuit 07.30-15.00 Wandelclub Beernem vzw Zaal De Barge Bargelaan 12 8730 Beernem 4-6-12-18 km

vrijdag 17-06-2022
41e Nacht van 

Vlaanderen
20.15-21.00 vzw De Nacht Zaal De Mast Industrielaan 2 8820 Torhout 10-21-42-100 km

zaterdag 18-06-2022 25e Batjestocht 07.00-15.00 vzw De Nacht Zaal De Mast Industrielaan 2 8820 Torhout 7-11-14-20-25 km

zaterdag 18-06-2022
15e Zeehaven Brugge 

Wandeling
07.00-15.00 Brugse Metten Wandelclub Zaal Albatros Ploegstraat 28 8380 Zeebrugge (Brugge) 6-10-16-22 km

zondag 19-06-2022 32e Haverlotocht 07.00-15.00 De Haverlostappers Vrije School Haverlo Weidestraat 156 8310 Assebroek (Brugge) 5-10-15-20-25 km

zondag 19-06-2022 Poelbergtocht 06.00-15.00 Watewystappers Tielt
Koninklijk Atheneum 

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

maandag 20-06-2022
11e Rondom De 

Vosseslag
08.00-15.00

WSV De Keignaert-trippers 

Oostende vzw
Taverne Hippo 12 Duindoornstraat 25 8450 Bredene 6-12-18 km

dinsdag 21-06-2022
Aviflorawandeltocht - 

Einde-examentocht
06.00-15.00

Aviflorastappers 

Ingelmunster

Voetbalkantine SV  

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

woensdag 22-06-2022 Zilverbergstatietocht 07.00-15.00 't Wandel Voetje vzw Zilverbergstatie
Oude Zilverbergstraat 30-

32
8800 Rumbeke (Roeselare) 4-6-12-18 km

zaterdag 25-06-2022 Paardenvisserstocht 05.00-15.00
Wandelclub Nieuwpoort 

v.z.w.
Feestzaal Witte Burg Witte Burg 92 8670

Oostduinkerke 

(Koksijde)
5,5-7-15-22  km

zondag 26-06-2022
47e Voettocht der 

Vlasstreek
07.00-15.00 WSK Marke vzw OC Ter Streye Rodewilgenstraat 6 8554

Sint-Denijs 

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

zondag 26-06-2022 29e Rondeputtocht 07.00-15.00 Pasar Oostkamp Zaal 't Bulscampvelt Wingensestraat 1 8020
Hertsberge 

(Oostkamp)
7-12-20 km


