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 Corona treft wandelsport  

 
 

 Succesvolle wintertocht 
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 In & rond Aartrijke op 12 mei ??? 

 
 

 Een namiddag stappen in Zeeland (30 
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 4 leden gehuldigd door WSVL 
 
 
 

Alle informatie op: www.4op1rij.be 
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 Rekeningnummer voor busreizen: BE23 6528 0924 2891  
 Algemeen nummer: BE49 7390 1669 1071 (Nieuw) 
 Bij inschrijving busreis: graag onmiddellijke storting van het verschuldigde bedrag. 
 Een nieuw stempelblad kan je bekomen bij Wim of via mail: info@4op1rij.be 
 Foto op de cover: Huldiging door Wandelsport Vlaanderen van enkele clubleden  
 Ga je op reis: stuur dan een kaartje naar Kurt, dit wordt dan in het volgende nummer gepubliceerd. 

 Clubblad van v.z.w. Wandelclub ‘Vier op een rij’ Groot-Zedelgem – Wandelsport Vlaanderen 5137 
 Jaargang 35, nr. 134 - Apr-Mei-Juni 2020  
 Verschijnt 4 x per jaar. V.U.: Kurt Denys, Kloosterstraat 95, 8210 Veldegem 
 Redactieleden: Rita Dewanckele, Wim Verhelst en Danny Hoorelbeke 
 Lay-out en samenstelling: Danny Hoorelbeke 
 Suggesties, vragen en opmerkingen zijn altijd welkom bij iemand van de redactie. 
 Clubblad zoek? Geen probleem, je vindt het terug op onze website →   Clubblad  Wandelkalender  
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Beste leden, 
 
 
Ik kan het soms moeilijk begrijpen dat een microscopisch Chinees beestje zo’n impact kan hebben op ons 

sociaal leven en op onze gezondheid.  

De mens is een wezen dat nood heeft aan samenzijn met anderen zodoende missen we die gezellige babbel, 

samen sporten of samen eens goed uit de bol gaan. De genomen maatregelen hebben een zeer grote invloed 

op ons dagelijks leven en dit moeten we proberen te aanvaarden.  

Ik ken veel leden van onze club die het moeilijk hebben en die hun wekelijkse of dagelijkse wandeling missen. 

Probeer dit te begrijpen en onthoud dat dit een tijdelijke situatie is. 

Ook onze vereniging moet de coronacrisis ondergaan want we moesten onze Leeuwtocht en onze geplande 

trektocht in Spanje annuleren. Gelukkig konden we die laatste doorboeken naar volgend jaar zonder financieel 

verlies. De toekomst is ook heel onzeker: zal onze midweekwandeling kunnen doorgaan of onze 4-daagse reis 

naar Frankrijk? We weten het niet en houden de actualiteit nauwlettend in het oog.  

We zullen proberen om via mail en via onze website jullie op de hoogte te houden van eventuele 

veranderingen. 

We weten allemaal dat er iedere dag nieuwe wetten of reglementeringen worden bekendgemaakt. Op dit 

ogenblik heeft “Wandelsport Vlaanderen” beslist om geen wandelingen te laten doorgaan tot 3 mei. Voor veel 

clubs betekent dit een serieuze financiële aderlating, hopelijk kan men dit ophalen in het verder verloop van 

het jaar. 

Hoe erg het voor sommigen dan ook is, onthoud dat onze gezondheid primeert. Zorg dan ook goed voor jezelf 

en voor je naasten.  

 

Het gaat jullie goed! 

 

 
 

Wim Verhelst 
 

Voorzitter “Vier op een Rij” Zedelgem 
  

 

Voorwoord
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door Karin Moens - Frans Deflem op 30 maart 2020 in Nieuws  
Eerste aandachtspunt:  

Alle wandeltochten onder de vleugels van Wandelsport Vlaanderen worden geannuleerd tot en met 03 mei 
2020. Dit kan nog verlengd worden, afhankelijk van de gegevens van de Nationale Veiligheidsraad. Er volgen 
geen sancties voor de clubs die hun tochten annuleren tot en met 30 juni 2020. 

 
 
 

 

 

 

 

 

Tweede aandachtspunt:  

De Regionale Wandeldag Vlaams-Brabant op zondag 10 mei is afgelast. Daardoor vervalt het vijfde afhaalpunt 
voor de geschenken van onze speciale ledenactie. We voorzien nieuwe afhaalpunten met dezelfde spreiding 
over de regio’s. Data en locatie kunnen we nog niet mededelen. Niemand weet hoe het verder gaat evolueren. 
Onze prioriteit is nu de gezondheid en veiligheid van al onze wandelaars en medewerkers! 

Het bestuursorgaan van Wandelsport Vlaanderen vzw 

 

 
 

Met de verdiende waardebonnen, die je bij de hernieuwing van uw lidmaatschap zal ontvangen, kan je betalen 

voor alle activiteiten die wandelclub “Vier op een rij” organiseert zoals daguitstappen en meerdaagse reizen. 

Eveneens kan je de bonnen gebruiken voor de aankoop van clubkledij (zie website onder de rubriek 

“clubkledij”) en je kan ermee betalen voor de feestmaaltijd. 

De bonnen vervallen nooit, deze blijven altijd geldig. 

OPGEPAST!!! De waardebonnen worden NIET aanvaard om je jaarlijks lidgeld te betalen. 

 

Wanneer krijgen we onze WSVL poncho of rugzak

Waardebonnen

 

Club-Info

  

https://wandelblog.com/author/karinenfrans/
https://wandelblog.com/2020/03/30/wanneer-krijgen-we-onze-wsvl-poncho-rugzakken/
https://wandelblog.com/category/nieuws/
https://wandelblog.com/2020/03/30/wanneer-krijgen-we-onze-wsvl-poncho-rugzakken/wandelboekje-special/
https://wandelblog.com/2020/03/30/wanneer-krijgen-we-onze-wsvl-poncho-rugzakken/wandelboekje-special/
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Ieder lid kan gratis wandelboekjes bekomen. Dit blijft natuurlijk zo maar vanaf heden zal iedereen de boekjes 

alleen maar tijdens één van onze eigen tochten kunnen bekomen bij Wim. 

Dus, voorzie u goed op voorhand van deze wandelboekjes. 

 

 
 

" Indien U ingeschreven bent voor een activiteit en niet kan meereizen, gelieve dan tijdig te annuleren zodat andere 
mensen ook de kans krijgen om aan de reis deel te nemen" 

 
Problemen noodzaakten ons om een degelijk reglement op te stellen betreffende de dagreizen die ‘Vier 
op een rij’ organiseert: 

 Bij inschrijving voor een dagreis georganiseerd door “Vier op een rij” vragen we om binnen de maand 
na inschrijving het inschrijvingsgeld te betalen. Dit geldt eveneens als u met waardebonnen wenst te 
betalen (waardebonnen afgeven binnen de maand aan één van de bestuursleden). Indien het 
verschuldigde bedrag niet werd vereffend binnen deze periode zal er 1x contact opgenomen worden 
met de vraag te betalen. Na dit contact moet de betaling volgen binnen de week, zo niet word je 
definitief geschrapt van de deelnemerslijst. 
 

 Personen die inschrijven minder dan 1 maand voor vertrek hebben 1 week tijd om te betalen. 
 

 Bij annulering door ziekte of door ernstige familiale omstandigheden zal het inschrijvingsgeld 
teruggestort worden bij voorlegging van een geldig gedateerd medisch attest. Terugbetaling volgt in dit 
geval binnen de twee weken. 

 
 Annuleringen minder dan 12u voor het vertrek worden niet terugbetaald, zelfs al is er een geldige 

(medische of andere) reden. 
 

 Dit betreft alleen de dagreizen. 
 

 
 
Wenst u de wandelbijbel “Walking in Belgium” aan te kopen aan een gunsttarief, dan kan je dit boek aankopen 

bij Kurt Denys (adres - en contactgegevens op pag. 2). 

 

 
 
Van zodra een busreis bekend gemaakt wordt kan je hiervoor inschrijven.  
Meestal verschijnt deze eerst op de website. Je hoeft dus niet te wachten tot het artikel in het clubblad 
verschijnt. 
 
  

Wandelboekjes

Regelmentering busreizen

Walking in Belgium

Busreizen
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Vanaf nu kunnen onze nieuwe polo’s aangekocht worden voor de prijs van 20€. 

Deze zijn van het merk Kariban en in onze clubkleuren rood met wit bedrukt logo 

op de linkerborst. 

 

Ze zijn verkrijgbaar in volgende maten: 

Heren: van S tot en met XXXL 

Vrouwen: van S tot en met XXL 

Neem 1 maatje groter als je gewoon bent. 

 

Volgende stukken zijn in uitverkoop: 

Damespolo B&C rood. Nog 2 stuks verkrijgbaar voor 10€/polo. Maten: XL en XXL 

1 trainingspak Mundial pro (vest en broek), medium. Nieuwprijs: 60€. 

Promoprijs: 35€ 

 

Wenst u 1 van deze artikelen te bestellen dan kan je contact opnemen met Martine: 

050/241 925 

Etienne.sanders@skynet.be 

Of via website www.4op1rij.be  

 
 

 
 
Tijdens een leuk etentje werden op 23 januari ll. 4 van onze leden door “Wandelsport Vlaanderen” gehuldigd. 

• Sabine Pouseele en Jef Gekiere werden in de bloemetjes gezet omdat ze deelnamen aan 1000 

wandeltochten. 

• Freddy Decoster en Hugo Vancompernolle stapten in hun wandelcarrière maar liefst 120.000 

kilometer bijeen. Een sterke prestatie. 

Het bestuur wenst hen te feliciteren met deze prestatie. 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Clubkledij

Huldiging

 

 
 

 

mailto:Etienne.sanders@skynet.be
http://www.4op1rij.be/
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Geannuleerd wegens de coronacrisis. 
 
Deze wandelvakantie zal plaats vinden in 2021. 
 

 

 
 
In deze corona-tijden zijn er geen zekerheden meer maar op dinsdag 12 mei staat onze midweektocht op de 

wandelkalender. Net zoals de voorbije jaren gaat deze tocht van start vanuit de kantine van VV Aartrijke.  

Vorig jaar mochten we meer dan 1000 deelnemers verwelkomen, hopelijk kunnen we dat dit jaar minstens 

overschrijden. 

De wandeling bestaat uit 2 grote lussen. Lus 1 is 6,1km lang en verkend via rustige wegeltjes en paadjes de 

ruime omgeving van Aartrijke.  

Lus 2 is 12,2 km; ongeveer halverwege is er een rustpost voorzien in Wijnendale. Dit is een supermooie omloop 

die uitgebreid het provinciedomein “kasteelpark d’Aetrycke” zal verkennen. 

Een kaartje van de verschillende omlopen kan je op onze website bekijken. 

Startlocatie  

Voetbalkantine VV Aartrijke 

Aartrijksestraat 65 

8211 Aartrijke 

Mogelijke wandelafstanden: 6 – 12 – 18km 

Opmerking 

Inschrijven kan van 7u tot 15u.  

Je betaalt voor deze wandeltocht € 1,50 als lid en € 2,00 als niet-lid. 

Aankomst ten laatste om 18u00  

 

Komende clubactiviteiten

 

10 – 18 april 2020 

 
9-daagse Wandelvakantie  

 

Dinsdag 12 mei 2020 

 
17e In en rond Aartrijke 
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De Picardische kust is een prachtige, zeer afwisselende bestemming voor deze 4-daagse. In deze regio vinden 

we mooie steden en dorpen zoals Le Touquet, Montreuil-sur-Mer en Saint-Valery sur Somme. Voor 

natuurschoon hoeven we ook niet ver te lopen want het “Pays des Sept Vallées” zal ons verrassen met z’n 

mooie heuvels en stille valleitjes. Daarnaast ontdekken we de baaien van de Authie en van de Somme. 

Nieuw dit jaar is dat er per dag slechts 1 andere activiteit zal ingepland worden maar wat voor één. De vismarkt 

op zaterdagmorgen in Le Touquet is een must en Saint - Valery sur Somme is met z’n Middeleeuwse 

versterkingen en romantische straatjes al heel lang een publiekslieveling. Een rondwandeling op de 

versterkingen van Montreuil-sur-Mer is een ervaring die je niet snel zal vergeten en Le Tréport met z’n witte 

kalkrotsen is de poort tot Normandië. 

Tijdens deze 4-daagse logeren we in hotel “Le Régina” in het kustplaatsje Berck-sur-Mer waar we zullen 

genieten van halfpension. 

 

Alle kamers hebben een eigen sanitair 

bestaande uit bad of douche en WC. 

Halfpension bestaat uit een 

ontbijtbuffet en een 3-gangenmenu 

bediend aan tafel (wijn, water en 

koffie inbegrepen bij het avondmaal). 

 

 

 

 

 

Reisprogramma 

Dag 1: 

Donderdag 21 mei: Saint – Valery – sur - Somme en de baai van de Somme 

We vertrekken om 6u op parking Packo langs de Torhoutsesteenweg in Zedelgem en rijden met 1 tussenstop 

onderweg naar de baai van de Somme. Als eerste wandeling kozen we voor een 100% vlakke wandeling in en 

rond het Middeleeuwse stadje Saint – Valery - sur - Somme. 

Rond 9u30 worden we ergens tussen Le Crotoy en St-Valery gedropt. Meteen voert een mooi heidepad ons in 

de richting van Saint-Valery sur Somme dat we na 7,7 km bereiken. Vanuit dit pittoreske dorpje nemen we er 

nog een lusje van 4 km bij. We stappen langs de baai van de Somme, flaneren door de Middeleeuwse smalle 

steegjes en genieten van een spectaculair uitzicht over één van de mooiste baaien van Frankrijk. Opgepast! Er 

bevinden zich veel trappen op deze stadswandeling.  

 

Donderdag 21 mei - Zondag 24 mei  

 
4-daagse: Picardische kust 

(van Le Touquet tot aan de vallei van de Somme) 
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Na de middag wandelen we naar Le 

Hourdel, het meest westelijke punt van 

de Sommebaai. We doorkruisen een mooi 

natuurgebied met veel vijvers en stappen 

op een dijk van waarop we mooie 

uitzichten hebben op enerzijds de akkers 

en anderzijds de brede Somme vooraleer 

hij uitmondt in de Noordzee. Le Hourdel 

beschikt over een mooi haventje en als 

we geluk hebben spotten we misschien 

zeehonden. Deze namiddagwandeling 

bevat 11 vlakke kilometers. 

 

 

Voormiddag: 8 of 12 km / Namiddag: 11 km 

Moeilijkheidsgraad: * 

De mensen die vandaag liever niet wandelen kunnen kiezen voor volgend programma: 

Voormiddag: Bezoek aan Saint – Valery – sur - Somme dat zeker de moeite waard is. 

Namiddag: Le Hourdel, een toeristisch dorpje en haventje aan de monding van de Somme. 

 

Wie een boottochtje wil maken in de uitgestrekte baai of een ritje wil maken met een originele 

stoomtrein zal hier zeker z’n gading vinden. 
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Dag 2:  

Vrijdag 22 mei: De witte krijtrotsen van Ault 

Na het ontbijt trekken we naar Ault, nog net Picardië en net niet Normandië. De grootste publiekstrekker zijn 

de witte krijtrotsen die ons doen denken aan Engeland. Deze zorgden al in de 19de eeuw ervoor dat personen 

zoals Victor Hugo de weg vonden naar deze prachtige omgeving. De statige art-deco-huizen hebben misschien 

een opknapbeurt nodig maar het stadje ademt nog steeds de sfeer van weleer. 

Zonder twijfel zal de wandeling van vandaag de mooiste zijn van het hele weekend. Vanuit Ault vertrekken we 

noordwaarts en klimmen zachtjes tot op een hoogte van 60 meter.  

Van bovenaf hebben we een prachtig uitzicht op 

de omringende natuur en de zee.  

Vervolgens blijven we wat op dezelfde hoogte en 

wandelen langs prachtige wandelpaadjes door 

een zeer divers landschap dat bestaat uit weiden, 

meren en licht glooiende heuvels.  

 

Voormiddag: 11,7 km 

Moeilijkheidsgraad: */** 

 
 
De namiddagwandeling start opnieuw in Ault, de eerste 2km zijn bergop maar dit kan je overslaan door op de 

bus te blijven zitten. 

De wandeling gaat verder langs verkeersluwe straten, wegeltjes en landbouwwegen tot in het Bois de Cise 

waarin heel wat mooie villa’s verborgen zitten. Het gaat hier op en neer met tamelijk veel trappen tot aan de 

kustlijn. Daar wachten nog een 2.3 km kliffenwandeling op ons.  

Soms heel steil naar boven en naar beneden om kliffen te overbruggen maar wondermooi. We moeten ook 

enkele overstapjes nemen om van de ene weide in de andere te geraken. Dit doet ons denken aan de White 

cliffs of Dover’. 

Namiddag: 10 of 12,6 km 

Moeilijkheidsgraad: *** 

In de voormiddag kan je alleen wandelen maar in de namiddag organiseren we een uitstap naar 

het nabijgelegen “Le Tréport”. Bezoek dit Normandische stadje waar je met de gratis “funiculare” 

de krijtrotsen op kan of ga aan boord van de “Etoile”, een boot die jullie een fantastisch uitzicht zal 

aanbieden op de hoogste krijtrotsen van Europa (duur: 45 minuten en extra te betalen, ongeveer € 

11,50). 
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Dag 3:  

Zaterdag 23 mei (Le Touquet en de baai van de Canche) 

Vandaag zullen Ivan en Brigitte jullie een prachtwandeling voorschotelen die van start gaat op de dijk van Le 

Touquet. Deze chique badplaats wordt ook wel eens “Paris - Plage” genoemd omdat er hier veel Parisiens op 

vakantie kwamen en komen. Het Knokke van de Côte d’Opale staat bomvol met de meest extravagante art-

deco en art-nouveau villa’s en de zaterdagmorgenmarkt is een absolute must want de aangeboden vis is hier 

zo vers dat hij bijna uit de kraampjes springt. 

We vertrekken langs de baai van de Canche 

richting het vissersdorpje Etaples. Vele 

kilometers lang stappen we door het “reserve 

naturelle du baie de Canche”. Afwisselende 

wegels voeren ons onder andere door het bos 

van Rombly en door meerdere natuurparken. 

Dit wordt een natuurwandeling om duimen en 

vingers bij af te likken. 

 

Moeilijkheidgraad: ** 

Voor de culturele wandelaars is het vandaag heel gemakkelijk want in Le Touquet kom je zonder 

twijfel heel veel tijd tekort. Een halve of een volle dag shoppen en markten in deze bruisende stad 

is mogelijk. 

 

 

 

 

 

 

 

Dag 4:  

Zondag 24 mei (Montreuil-sur-Mer & Le Pays des 7 Vallées) 

Op onze laatste dag bezoeken we het versterkte stadje Montreuil-sur-Mer. We stappen op z’n perfect 

bewaarde vestingen en bezoeken de intacte citadel. Vanop de mooie vestingen aanschouwen we de valleien 

van de Canche en de Course die hier samenvloeien. 

We starten onze wandeling aan de rand van de stad Montreuil-sur Mer en stappen via de Chemin Blanc door 

het dorpje Ecuires. Via de dorpskern lopen we via “Le desus de Marais” en landwegen naar het dropje 

Beaumerie Saint- Martin. 

Nu zoeken we de Canche op en volgen die tot aan de rand van de stadsmuren van Montreuil. We volgen onze 

weg onderaan de vestingmuren naar de eetgelegenheid waar we ons middagmaal kunnen gebruiken. 

Voormiddag 13 km 

Moeilijkheidsgraad * 
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Na het middagmaal vatten we onze laatste etappe aan van onze vierdaagse. Dit wordt zeker een mooie 

afsluiter. 

We volgen een veldweg richting La-Madeleine-sous-

Montreuil. Via chemin Blanc en Chemin de Marais 

zoeken we de oevers van de Canche op. Langs 

verkeersarme weggetjes die langs beide zijden voorzien 

van beekjes met helder water zetten we onze weg 

verder richting vestingsmuren (remparts) van Montreuil. 

We stappen via Chemin des Remparts naar de 

omringende muur van Montreuil. We wandelen rond de 

stad op de bovenkant van de muur en genieten van de 

prachtige uitzichten. We komen aan in het centrum van 

Montreuil, waar we onze dorst kunnen lessen voordat 

we terug huiswaarts keren 

Namiddag 11 km 

Moeilijkheidsgraad: * 

De culturele wandelaars kunnen vandaag een bezoek brengen aan Montreuil-sur-Mer. 

VERTREK: 

Om 6u stipt aan parking Packo langs de Torhoutsesteenweg. Iedereen kan hier zijn auto veilig laten staan. 

PRIJS PER PERSOON: 

• 2-persoonskamer: € 295.00 

• 3-persoonskamer: € 270.00 

• 1-persoonskamer: € 360.00 

• Kinderen tot 12 jaar: € 200.00 

Optionele reis- en annulatieverzekering: € 25,38 per persoon (om geldig in te schrijven voor deze verzekering 

moet deze samen met het voorschot gestort worden) 

REISLEIDING 

Chris, Ivan en Wim 

INBEGREPEN 

• Reis per luxeautobus 

• Verblijf in halfpension (ontbijtbuffet en ’s avonds driegangenmenu; wijn, water en koffie inbegrepen)  

• Drinkgeld chauffeur 

 

INSCHRIJVEN 

• Telefoon Wim: 0475/326446  

• Mail: info@4op1rij.be 

 

Bij inschrijving graag onmiddellijke storting van € 75.00 voorschot per persoon + kosten verzekering (indien 

gewenst) op rekening BE23 6528 0924 2891 van Busreizen 4op1rij, Achiel Rommelplein 5, 8210 Zedelgem.  

Uw reservatie is definitief na ontvangst voorschot. 
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Het was oorspronkelijk de bedoeling om net zoals vorig jaar deze leuke namiddagwandeling te organiseren 
vanuit Groede-podium. We zouden dan heen en terug naar Breskens stappen. 
 

Tijdens een eerste voorbereiding bleek dat we 

vanuit Groede de kustlijn niet kunnen volgen. Door 

werkzaamheden was de prachtige dijk afgesloten. 

De plannen waren om bij een tweede bezoek een 

nieuwe route te zoeken maar de coronacrisis 

gooide roet in het eten. 

Door de grote onzekerheden zijn Freddy en Rita 

niet meer in Zeeland geraakt om dit voor te 

bereiden. Is er een andere route mogelijk of 

moeten we uitwijken naar een andere 

startlocatie??  

 

Op dit ogenblik kunnen we niet antwoorden op deze vragen. 

Wel zeker is dat deze namiddagwandeling doorgaat maar waar de start zal zijn laten we jullie via mail weten.  

Noteer deze datum zeker in jullie agenda want de laatste jaren is dit een niet te missen sociaal evenement 

geworden dat telkenjare veel volk trekt. 

 

Geannuleerd wegens de coronacrisis, 

Nederland verbiedt samenkomsten tot 1 juni. 
 

  

 

Zaterdag 30 mei  

 
Een namiddag stappen in Zeeland 
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Over een afstand van 2290 km verbindt de GR5 Hoek van Holland met 

het Franse Nice. Algemeen wordt dit pad beschouwd als het icoon van 

het Grote Routenetwerk.  

In België loopt het van noord naar zuid door onze prachtige Ardennen. 

Wij gaan het stukje stappen van Retinne tot aan het bedevaartsoord 

Banneux. 

 

Deel 1: Retinne – Ayeneux (7,2 km) 

Nadat de bus ons heeft afgezet in Retinne stappen we door een weide die diende als trainingsparcours van de 

overleden motorcrosser Georges Jobé. Hij stierf na een bloedziekte op 

51-jarige leeftijd en was van Retinne. Door deze weide stroomt het 

riviertje “Julienne” dat we eventjes volgen.  

We zien nog een ventilatiekoker die ons herinnert aan het mijnverleden 

van deze regio.  

Tussen heggen en bomen wandelen we dit charmante valleitje uit en 

stappen langs de “Terril du Hasard” verder richting Micheroux. Het oude 

spoorwegtraject “lijn 38” is nu omgetoverd tot een Ravel die we 

eventjes westelijk volgen. We dalen een vallei in om via een smalle doorgang opnieuw de weiden in te duiken. 

We zijn nu éénmaal in het “Land van Herve”. Het fraaie en zeer afwisselende pad loopt eventjes boven een 

beboste riviergeul vooraleer we na 7 km het gehucht Ayeneux bereiken waar de bus ons staat op te wachten 

na een schitterende eerste traject. (7,2 km) 

 

Deel 2: Ayeneux – Olne (5 km) 

De smalle graswegeltjes voeren ons tussen weiden en bosjes naar het piepkleine maar beeldschone Saint-

Hadelin met z’n prachtige kapel en “spijkerlinde”. Aan die boom worden in het volksgeloof geneeskundige 

krachten toegekend. In de linde worden spijkers geslagen: 

deze worden verondersteld de pijnen weg te nemen van de 

mensen die de spijkers erin kloppen.  

Door een zeer mooie golvende omgeving stappen we nu 

verder naar Olne, erkend als één van de mooiste dorpjes van 

Wallonië. In vroegere tijden leefde het dorp op het ritme van 

de bedrijvigheid van de kalksteengroeven en de 

spijkersmeden. Wandelend door de steegjes maken we 

kennis met een dorp dat leest als een geschiedenisboek. De 

17e en 18e -eeuwse huisjes zijn opgetrokken uit de 

plaatselijke kalksteen en getuigen van de rijkdom van weleer. We zullen hier ’s middags picknicken. 

  

 

Zaterdag 13 juni  

 
GR – wandelen in de Ardennen 

(GR5 - Retinne - Banneux) 
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Deel 3: Olne – Fraipont (6,7 km) 

De rood-witte tekens van de GR5 nodigen ons uit om rond het kerkje te stappen waarna we onmiddellijk weer 

de natuur opzoeken. Terwijl we maximaal genieten van de prachtige vergezichten dalen de gemakkelijke paden 

naar de Vesdervallei. Wat verder daalt het rotsachtig pad steiler, door dichte begroeiing, tot in het gehucht 

Grihanster en verder tot in Nessonvaux dat aan de Vesder ligt. 

Een leuk achterafje langs de Vesder 

brengt ons opnieuw aan de rand 

van Nessonvaux. Vanaf dit punt 

bevinden we ons niet meer in het 

Land van Herve maar in de echte 

Ardennen. Een superleuk pad 

brengt ons eventjes weg van de 

Vesder maar daalt even snel 

opnieuw de vallei in. Een laatste 

smalle dreef brengt de wandelaars 

tot aan het station van Fraipont 

waar we na 18,9 schitterende 

kilometers de bus terugvinden. 

 

Deel 4: Fraipont – Sanctuaire de Banneux (4,5 km) 

We beginnen deze etappe met een paar trapjes tussen 2 

huizen waarna een stevig klimmend bospad ons aan een 

uitzichtpunt afzet. Dwars door een naaldbos wandelen we 

nu verder naar het bedevaartsoord Banneux. Even verder 

maakt het bos plaats voor enkele weiden waarna we het 

heiligdom binnenwandelen. Banneux is de plek, waar de 

Maagd Maria tussen 15 januari en 2 maart 1933 acht maal 

aan het meisje Mariette Beco verscheen. Na deze fraaie 

wandeling van 23,4 km (of minder) zijn er hier genoeg 

tavernes om onze dorst te lessen. 

Tijdens de terugrit stoppen we in de Lunchgarden van Ans 

(Luik) voor een avondmaal. Kortingsbon te downloaden op de website van het restaurant. 

Beschikbare plaatsen 48 

Vertrek 

Om 6u00 aan parking Packo langs de Torhoutsesteenweg in Zedelgem. 
Iedereen kan hier veilig zijn auto achterlaten op de privé-parking. 
We houden halverwege even halt voor een korte koffie- en plasstop 

Prijs per persoon € 22.00 

Inschrijven kan bij Wim Verhelst via mail: info@4op1rij.be of telefonisch 0475/32 64 46  

Opgelet! Na reservatie moet je steeds een bevestigingsmail terugkrijgen 

Bij inschrijving graag onmiddellijke storting van het verschuldigde bedrag op rekening 

BE23 6528 0924 2891 van Busreizen 4op1rij, Achiel Rommelplein 5, 8210 Zedelgem 

 

Opmerkingen: 

De bus volgt de hele dag de wandelaars, na elk traject kan je meerijden met de bus 
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Het Limburgse Lummen ligt op de grens van het Hageland, Haspengouw en de Kempen en vertoont kenmerken 

van alle drie deze geografische zones. De plaatselijke wandelclub, de Lummense Dalmatiërs, zorgt dit jaar voor 

de “Provinciale Wandeldag” en deze keer zijn we er graag bij want het beloofd een zeer natuurrijke wandeling 

te worden. 

Na het verlaten van de startzaal betreden we algauw 

het bos van de Willekensberg met prachtige kapel 

“OLV van de Beukenboom”. Achter de kapel bevindt 

zich de monumentale rode beukenboom die de prijs 

kreeg van mooiste boom van Europa. 

Prachtige smalle bospaadjes leiden de wandelaars 

naar de Schalbroekvijvers en verder langs de 

Mangelbeek. Na een strook open grasland bereiken 

we het natuurgebied “Lummens Broek“waar het 

heerlijk wandelen is. 

 

Meer informatie zal je terugvinden in “Op Stap” dat 4x per jaar in uw brievenbus valt. 

Wandelmogelijkheden 4 – 6 - 12 – 20 – 30 – 35 km 

Vertrek 
Om 6u30 aan parking Packo langs de Torhoutsesteenweg in Zedelgem. 
Iedereen kan hier veilig zijn auto achterlaten op de privé-parking. 

Thuiskomst 19u00 

Prijs per persoon € 10.00. - Leden van “Vier op een rij” 

Inbegrepen Busreis, inschrijvingsgeld wandeltocht, fooi chauffeur 

Inschrijven kan bij Wim Verhelst via mail: info@4op1rij.be of telefonisch 0475/32 64 46  

Opgelet! Na reservatie moet je steeds een bevestigingsmail terugkrijgen 

Bij inschrijving graag onmiddellijke storting van het verschuldigde bedrag op rekening 

BE23 6528 0924 2891 van Busreizen 4op1rij, Achiel Rommelplein 5, 8210 Zedelgem 

 

  

 

Zondag 23 augustus  

 
Limburg wandelt  
(Kermistocht LUMMEN) 

 

 

mailto:info@4op1rij.be
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Met ons bezoek aan Gravelines gaan we op 

zoek naar de Vlaamse roots in deze 

prachtige versterkte kuststad. Het belfort 

met beiaard, stadsreuzen en een museum 

van volksspelen weerspiegelen het Vlaamse 

karakter in Grevelingen.  

Ook de omringende natuur is meer dan een 

bezoek waard. Zo vinden we ten westen van 

de stad het unieke reservaat “Le platier 

d’Oye” dat bestaat uit talrijke meertjes en 

plassen.  

Voor de wandelaars staat er een volledig 

vlakke wandeling geprogrammeerd terwijl 

de culturele wandelaars in de omgeving 

zeker aan hun trekken zullen komen. 

 

Programma 

Nadat we een lekkere 

croissant hebben verorberd 

vertrekken we met z’n allen 

langs de buitenzijde van de 

prachtige vestingen en langs 

de volkstuintjes. Na een 

mooie start kunnen de 

culturele wandelaars na een 

kleine 3 km naar het 

pittoreske centrum van 

Gravelines stappen (200m.) 

terwijl de wandelaars koers 

zetten richting het “Parc de 

Polders”.  

Deze groene zone van 50ha werd begin de jaren ’80 aangeplant met populieren, elzen, berken en esdoorns. 

Ze is doorspekt met oude sloten die het geheel een oud agrarisch karakter geven. Nadat we dit natuurpark 

hebben doorkruist, bereiken we de kustlijn die we eventjes volgen tot aan de pier van Gravelines, die 1 km de 

zee inloopt. Hier merken we ook de opvallende vuurtoren op en die je in de namiddag kan beklimmen.  

Het uitzicht is fenomenaal. 

  

 

Zaterdag 12 september  

Clubdag in Noord-Frankrijk + BBQ 
Gravelines & Reserve naturelle 

(Platier d’Oye) 
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We gaan van hier de pier op die in feite een langgerekte 

golfbreker is. Op het uiterste punt is het uitzicht over de kust 

en de monding van de Aa gewoonweg schitterend. De 

mensen die de pier niet willen opwandelen kunnen in één van 

de horecazaken wachten op onze terugkeer. 

Van hieruit stappen we via een educatief wandelpad langs de 

oever van de gekanaliseerde Aa terug naar Gravelines. Onze 

wandelteller staat nu op 13 km. 

 

 

De culturele wandelaars kunnen in de voormiddag het 

stadje of het Arsenaal bezoeken (dit is een bolwerk 

ontworpen door meester-architect Vauban). Hier vind je een 

mooie plantentuin en een lithomuseum; tevens geniet je van 

hieruit van meerdere uitzichtpunten over de streek 

 

 

Na de middagpauze vertrekken de wandelaars 

voor een wandeling door het prachtig en uniek 

natuurdomein “Le Platier d’Oye”, gekend om zijn 

vele meertjes en prachtige wandelpaadjes! Het 

gebied is sinds 1987 een hotspot geworden voor 

rondtrekkende vogels dankzij de aanleg van 

watervlakten die uit de vochtige weides zijn 

gegraven. 

De namiddagwandeling van ongeveer 10 km loopt 

ook voor een deel op het strand waar we ook een 

verzonken bunker zullen aantreffen. 

 

De culturele wandelaars kunnen in de 

namiddag het museum “Jean Bart” bezoeken. 

Hier is men bezig een replica te bouwen van een 

17e eeuws schip.Ook is er de mogelijkheid om 

een leuk boottochtje te maken rondom 

Gravelines en langs de eeuwenoude 

omwallingen. Dit is een schitterende attractie 

alwaar men de keuze heeft uit een elektrische 

boot, pedaalfietsboot of een roeiboot. 

 

 

 

U leest het, dit is een daguitstap met voor iedereen wat wils. Zoals het al jaren het geval is, zorgen we dat we 

om 18u30 weer in Veldegem zijn waar we getrakteerd worden op een picon en een lekkere barbecue. 
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Wandelmogelijkheden 
VM: 3, 6 of 13 km 

NM: 10 km 

Vertrek 
Om 7u15 aan aan de Bosserij in de Acaciastraat in Veldegem (aan het 
sportcomplex). Hier vindt ’s avonds ook de BBQ plaats. 

Prijs per persoon € 32.00. Deze uitstap is alleen voor leden van “Vier op een rij” 

Inbegrepen 
Reis met luxe-bus, croissant, picon (of een andere aperitief), BBQ en fooi 
chauffeur. 

Niet-Inbegrepen Eventuele boottochten en/of bezoeken aan musea. 

Inschrijven kan bij Wim Verhelst via mail: info@4op1rij.be of telefonisch 0475/32 64 46  

Opgelet! Na reservatie moet je steeds een bevestigingsmail terugkrijgen 

Bij inschrijving graag onmiddellijke storting van het verschuldigde bedrag op rekening 

BE23 6528 0924 2891 van Busreizen 4op1rij, Achiel Rommelplein 5, 8210 Zedelgem 

Afsluiter 

We zorgen dat we om 18u30 opnieuw ‘de Bosserij’ bereiken in Veldegem.  
Hier worden we een lekkere picon aangeboden gevolgd door een heerlijke 
barbecue. Natuurlijk zijn alle andere drankjes aan wandelaarsprijzen. 

BBQ 

Wenst u alleen naar de BBQ te komen dan betaalt u hiervoor € 18.00 (picon + 
BBQ). Deze start om 18u30 in zaal Bosserij, Acaciastraat in Veldegem.  
Inschrijving hiervoor eveneens bij Wim (zie hierboven) 

 
 

MET DANK AAN 
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Net ten zuiden van de stad Maastricht vormt de Maas de grens tussen België en Nederland. Ten oosten van 

deze lijn bevindt zich het prachtige glooiende landschap van Nederlands Limburg en ten westen ligt een 

onbekend stukje België toebehorend aan de provincie Luik. Deze mooie regio behoorde tot 1963 aan 

Vlaanderen toe, maar bij de definitieve toekenning van de taalgrens werd het overgeheveld naar Wallonië.  

In deze zeer afwisselende streek vinden we talrijke natuurgebieden die zich ontwikkelden in en nabij oude 

mergelgroeven. Het is zonder meer een schitterende wandelregio die we uitgebreid zullen ontdekken. 

Net zoals de voorbije drie jaar huren wij ook nu drie minibussen (Opel Vivaro) voor deze 2-daagse 

wandelvakantie. Ons verblijfshotel staat deze keer in Nederlands Limburg, namelijk in Berg en Terblijt.  

We verblijven in Berghotel Vue 

(berghotelvue.nl) waar we genieten van 

volpension (ontbijt + 3-gangenmenu ’s avonds 

en lunchpakket op zondagmiddag). In dit ***-

hotel beschikken alle kamers over een 

flatscreen tv, kluis, haardroger en privé-

sanitair. 

 

 

 

Zaterdag 26 september  

Voormiddag: Fort Eben-Emael – Heure-le-Romain (13 km) 

We vertrekken stipt om 6u en rijden met één tussenstop naar Eben-Emael, gekend om z’n militair fort dat uit 

17 aan elkaar gekoppelde ondergrondse bunkers bestaat. Het werd beschouwd als niet-inneembaar maar de 

Duitsers bewezen het tegendeel want tijdens de belegering van dit bouwwerk viel het al na 31 uur in Duitse 

handen. 

De bezoekersparking van dit in mergel uitgehakte militaire fort is voor ons het ideale vertrekpunt van een 

eerste fantastische wandeling door een streek die weinig mensen eigenlijk kennen. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Zaterdag 26 & Zondag 27 september  

 
2-daags wandelweekend 

Maasvallei 
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Nadat we het fort hebben doorkruist, komen we bijna meteen in het natuurreservaat “Montagne Saint-Pierre”, 

een prachtig biotoop op de westhelling van de Maas waar we 

een mooi mozaïek van schrale kalkgraslanden en bossen 

terugvinden. We passeren talrijke mergelgrotten op ons 

prachtig zuidelijke traject. 

Bijna onopgemerkt stappen we van het ene in het andere 

natuurreservaat want we wandelen het “Réserve domaniale 

de Lanaye” binnen.  

In de jaren ’80 van de vorige eeuw werd er in dit gebied slib uit 

het Albertkanaal gestort. Enkele jaren later gebeurde er iets 

opmerkelijk want plots doken er duizenden orchideeën op. De graslanden worden hier begraasd door de 

zachtaardige Gallowayrunderen. 

We stappen verder in de richting van Wonck maar eerst doorkruisen we een derde natuurgebied “Reserve 

Coteau du Tunnel”, een klein reservaat van 3 ha gelegen aan de tunnelingang van de spoorweg Tongeren-

Aken. Het werd in 1976 door de NMBS  in beheer gegeven aan ‘Natagora’, het Waalse ‘Natuurpunt. Het bestaat 

uit één zuidwaarts gerichte steile helling. 

Vanaf hier volgen we de gekende GR5 die ons door een vierde natuurgebied stuurt vooraleer we in Heure-le-

Romain onze middagstop terugvinden. “Hauts de Froidmont” is een schatkist van natuur ingebed tussen 

groeven en landbouwgronden. Op de steile hellingen vinden we een verlaten groeve met indrukwekkende kalk 

kliffen en een zeer gevarieerde bebossing. 

Na 4 natuurgebieden te hebben doorkruist, zullen we na ongeveer 13 km best honger en dorst hebben. Deze 

2 kunnen we stillen in café “Le Vivier” in Heure-le-Romain, een dorpje dat vroeger gekend was voor z’n 

strovlechterijen en heden ten dage toebehoord aan het Luikse Oupeye. 

Namiddag: Heure-le-Romain - Fort Eben-Emael (13 km) 

Langs de vroegere silexgroeve verlaten we het dorp en stappen 

door het mooi golvende landschap in noordelijke richting. We 

doorkruisen enkele oude laagstamboomgaarden om plots op 

een plateau te belanden. We kunnen hier ver vooruit turen en 

zien in de verte het reserve naturelle “Bois Bechet” dat we 

doorkruisen vooraleer we de vallei van de Geer inwandelen. 

Via leuke wandelpaadjes langs de Geer stappen we verder tot 

voorbij Wonck.  

Als we het valleitje uitklimmen doemt er in de verte een 

vreemde toren op met 4 gigantische gevleugelde dieren. De 

toren van Eben-Ezer is een opvallende constructie in silex die tussen 1951 en 1964 gebouwd werd door de 

autodidactische kunstenaar Robert Garcet. 

Na dit leuk intermezzo stappen we verder richting Eben 

alwaar we ons zesde natuurreservaat van de dag zullen 

doorkruisen: ‘Heyoule’, de oudste beschermde lap grond 

van de streek en een must om door te wandelen. Nadat we 

dit prachtige gebied verlaten, brengt de GR5 ons in geen tijd 

tot aan onze minibusjes. Na deze fascinerende wandeltocht 

kunnen we op het prachtige terras van de Lovinexmolen 

onze dorst lessen en wat nakaarten over de voorbije trot 

van 26 km.  
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Zondag 27 september: Rondom en door het mooiste bos van Nederland: het Savelsbos. (23 km) 

Voormiddag: 11km 

Na een lekker ontbijt vertrekken we naar het nabijgelegen Cadier waar onze zondagswandeling van start gaat. 

Algauw verlaten we de dorpskern om via een wondermooie single-track de rand van het Savelsbos te volgen. 

Zonder enige schroom durven we te vertellen dat dit het mooiste bos van Nederland is. Het smalle hellingbos 

loopt over een lengte van 6 km op de oostelijke Maashelling en vormt een droom voor wandelaars. Er bevinden 

zich hier veel trappenpaden en het doet ons wat denken aan het Hellegat in het West-Vlaamse Heuvelland. 

Wandelplezier verzekerd! 

Voor deze voormiddag kiezen we voor de 

minst lastige paadjes maar dit maakt het er 

niet minder mooi op. Het schitterende 

panoramapad volgt de bosrand en loopt bijna 

letterlijk rond het Savelsbos. Op het einde 

doorkruisen we deze groene long om na 11 

km onze middagstop te bereiken op camping 

Bosrand waar het alleraardigste terras ons 

opwacht. 

Namiddag: 12 km 

In tegenstelling tot de voormiddagwandeling, die vooral langs de bosrand liep, stappen we nu bijna 

onmiddellijk het Savelsbos in. We komen tal van prachtige holle wegen tegen, evenals de restanten van 

vuursteenmijnen uit het Paleolithicum. Het Pelgrimspad neemt ons op sleeptouw door dit schitterende gebied, 

we komen tal van relikwieën tegen die ons zullen herinneren aan de eeuwenlange ontginning van silex of 

vuursteen.  

Op de flank van de Trichterberg verlaten we het Savelsbos en 

wandelen richting Eckelrade. Het licht heuvelende ‘Heilige 

Geestpad’ voert ons langs weilanden opnieuw in de richting van 

Cadier en Keer. Vooraleer we het dorpje binnentrekken, 

passeren we nog een laatste silexgroeve genaamd “de 

Wolfskop”. 

Zo breien we na 23 km een einde aan een supermooie 

wandeling. Natuurlijk genieten we nog even na op een terrasje 

vooraleer we huiswaarts keren. 

Aantal plaatsen 
27 (12 dubbele + 3 éénpersoonkamers)  

Vertrek 
Om 6u00 aan parking Packo langs de Torhoutsesteenweg in Zedelgem. 
Iedereen kan hier veilig zijn auto achterlaten op de privé-parking. 

Prijs per persoon 
€ 107.00 in tweepersoonskamer 

€ 140.00 in éénpersoonskamer 

Inbegrepen 

Vervoer per minibus, overnachting in berghotel Vue***; 3-gangen avondmaal, 
uitgebreid ontbijtbuffet, picknick voor de zondagmiddag, deelname in de 
dieselkosten. 

Inschrijven kan bij Wim Verhelst via mail: info@4op1rij.be of telefonisch 0475/32 64 46  
Opgelet! Na reservatie moet je steeds een bevestigingsmail terugkrijgen 
Bij inschrijving graag onmiddellijke storting van het verschuldigde bedrag op rekening 
BE23 6528 0924 2891 van Busreizen 4op1rij, Achiel Rommelplein 5, 8210 Zedelgem 

Verzekering 
Iedereen kan weer een optionele reis-en annuleringsverzekering bijboeken. 
Deze is niet verplicht! 
Prijs: 17,46 per persoon. Te vereffenen bij storting van het voorschot. 
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Schaatsen op de Pajotse blubber 

Voor de eerste busreis van 2020 kozen we voor het glooiende Pajottenland, een mooie regio die kunstschilder 

Pieter Bruegel vaak in z’n schilderijen afbeeldde. Hij portretteerde vaak scènes uit het boerenleven omgeven 

door een zachtaardig landschap dat we vandaag zullen terugvinden in de Kriek-en Mattentocht waaraan we 

zullen deelnemen. 

De laatste weken zijn de weergoden slechtgezind en ook op deze 8ste maart 

zijn ze met het verkeerde been uit bed gestapt want we zullen op een flinke 

portie wind en regen getrakteerd worden. Ikzelf rij met de wagen naar Herne 

want een familiefeest weerhoudt me om mee te reizen met één van onze 

twee bussen. 

Na een perfecte ontvangst aan de ruime sporthal van Herne kies ik voor de 15 

km die ik samen met enkele wandelgenoten aanvat. Net buiten de dorpskom 

neemt een smal asfaltje ons op 

sleeptouw door de glooiende 

akkers. Algauw vormt er zich 

een mistgordijn van fijne regen 

die ons uitzicht over het 

Bruegeliaanse landschap wat 

vertroebelt. Niet getreurd, al babbelend stappen we een stukje 

langs de Mark, een zijriviertje van de Dender, om daarna onze 

eerste schaatspartij aan te vatten. Een prachtige graswegel krult 

zich rond een 

akker en doet 

ons klimmen, de modder is bijzonder glad en het klimmen gaat 

moeizaam. Boven komen we even op adem maar voordat we 

na 7,3 km onze rustpost bereiken staat er ons nog zo’n vettige 

strook o p te wachten. Ik zak tot de enkels in de smurrie en m’n 

schoenen lopen net niet vol met water, gelukkig maar want 

natte sokken zijn geen plezier voor wandelaars. Heel wat van 

onze leden kiezen hier voor de 22 km!  

Zij wandelen een zeer mooie lus door het kasteeldomein “Ter 

Rijst”. In dit 50ha grote domein bevindt zich een mooi neoclassicistisch kasteel en een bosreservaat. De 

deelnemers aan de 32 km stappen nog een extra lus door het Bos van Strihoux: een mooi bos net over de 

taalgrens. 

 

Zondag 8 maart 2020

Kriek-en Mattentocht
WIM

 

Voorbije clubactiviteiten
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Ik verlaat m’n wandelmaten en ga er alleen vandoor want ik moet op tijd thuis zijn om goede punten te scoren 

bij ’t vrouwke. We dalen een valleitje in om hier een 

kaarsrechte, vettige strook in te wandelen dwars door een 

akker. Op dit moment komt er van links een regenvlaag 

opzetten, aangedreven door een ferme zuidwester. Ik zet m’n 

verstand op nul en glijdt verder. Ver voor me zie ik wandelaars 

allerhande vreemde armbewegingen uitvoeren om hun 

evenwicht te bewaren: dat belooft! De modder zuigt aan m’n 

wandelschoenen wat het stappen extra lastig maakt. Eindelijk 

komt het einde van deze vettige strook in zicht maar het 

slechtste komt nu pas. In deze laatste meters verdwijnen m’n 

voeten volledig onder water wat mij natte voeten oplevert. 

Plots verschijnt er zo’n sadistisch lachje op mijn gezicht als ik denk dat m’n wandelgenoten hier ook nog door 

moeten! Wat zal er gevloekt worden. 

Ik ben blij als ik op een streep asfalt sta en even op adem kan komen! Dit was een lastig stukje! Ik stap verder 

en bereik ter hoogte van een oude graanmolen opnieuw de Mark. Het water stroomt razendsnel, jammer dat 

het oude schoepenrad niet draait. De gele pijlen sturen ons nu, 

langs het riviertje, een mooie brok natuur in waar we opnieuw 

de schaatsen moeten aanbinden. We laveren tussen de bomen 

en stappen op houten brugjes over het waterloopje om plots 

een smal geasfalteerd pad te bereiken dat me opnieuw Herne 

binnenloodst. 

Als ik de sporthal binnenloop zet ik me bij enkele clubmakkers 

en laat een Cézarke gretig binnenlopen.  

Zonder twijfel was dit een hele mooie tocht maar door het 

slechte weer werd het een zware dobber. 

Mijn dank gaat uit naar de Markttrotters voor hun prima organisatie en naar iedereen die meereisde naar het 

Pajottenland.  

We komen zeker terug maar dan misschien eens in de zomer! 

 
 
 

Dank aan VDK voor de voortreffelijke bus-service 
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Zo 19/01 
 

32ste Wintertocht, Stapsteen Veldegem 6-12-18-21 Info: www.4op1rij.be of clubblad 133 

Zo 08/03 
 

Busreis Herne, Kriek-en mattentaartentocht (Markttrotters Herne) 4-6-10-15-22-32 Info: www.4op1rij.be of clubblad 133 

Za 28/03 
 

3 ste Leeuwtocht, Spes Nostra, “De Leeuw” Zedelgem 6-12-18-21-30-42-50 Info: www.4op1rij.be of clubblad 133 

Vr 10/04 
 

9-daagse reis: “The Costa Brava Way” 
Dagelijks meerdere 
afstanden 

Voor wandelaars & culturele 
wandelaars (zie www.4op1rij.be) 

Di 12/05 
 

17de In & rond Aartrijke, Kantine VV Aartrijke 6-12-18-24 Info: www.4op1rij.be of clubblad 134 

Do 21/05 
 

Busreis 4-daagse Picardische kust Alle afstanden 
Voor wandelaars & culturele 
wandelaars (zie www.4op1rij.be) 

Za 30/05 
 

Namiddagwandeling in Zeeland, (Groede – Breskens) 6 - 13 Info: www.4op1rij.be of clubblad 134 

Za 13/06 
 

Busreis GR-wandelen in de Ardennen (GR5 Retinne – Banneux) 7-12-19-23,5 Wandelaars. Clubblad 134 

Zo 23/08 
 

Busreis Lummen, Limburg wandelt (Lummense dalmatiërs) 4-6-12-20-30-35 Info: www.4op1rij.be of clubblad 135 

Za 29/08 
 

22ste Spermalietochten Loppem, ’t Wit Huis 4-6-12-18-21 Info: www.4op1rij.be of clubblad 135 

Za 12/09 
 

Clubdag Noord-Frankrijk, Gravelines (FR) ’s Avonds BBQ. 12-22.  Wandelaars & culturele wandelaars 

Za 26 & 
Zo 27/09  

2-daags wandelweekend: “Maasvallei ten zuiden van Maastricht” 
Dagelijks  
tussen 12 en 25 

Voor wandelaars 

Zo 11/10 
 

37ste Zilleghemtocht, Groene Meersen 4-6-12-18-21-30 Info: www.4op1rij.be of clubblad 136 

Zo 18/10 
 

Busreis Godewaersvelde (FR) (Vlaemsch Huizeke) 6-12-18-25-33 Info: www.4op1rij.be of clubblad 136 

Za 21/11 
 

38ste St-Elooitocht, Groene Meersen  6-12-18-24-30 Info: www.4op1rij.be of clubblad 136 

Zo 29/11 
 

36ste Jaarfeest (zondagmiddag)  Info: www.4op1rij.be of clubblad 136 

Za 12/12 
 

Busreis Herselt, Wintertocht (Grashoppers) 
6-8-12-15-20-25-30-
42 

Info: www.4op1rij.be of clubblad 136 

Zo 27/12 
 

Eindejaarswandeling + nieuwjaarsdrink  Info: www.4op1rij.be of clubblad 136 
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http://www.4op1rij.be/
http://www.4op1rij.be/
http://www.4op1rij.be/
http://www.4op1rij.be/
http://www.4op1rij.be/
http://www.4op1rij.be/
http://www.4op1rij.be/
http://www.4op1rij.be/
http://www.4op1rij.be/
http://www.4op1rij.be/
http://www.4op1rij.be/
http://www.4op1rij.be/
http://www.4op1rij.be/


 

 
2 

 
 

 
DATUM  

 
GEMEENTE  

 
AFSTANDEN  

 
START  

 
STARTPLAATS  

do-02-04 KORTEMARK  4-6-9-12-15-18-21 07.00-15.00 OC DE KOUTER - ICHTEGEMSTRAAT 2  

vr-03-04 RUISELEDE  4-6-9-12-15-20 07.00-15.00 CULTUREEL CENTRUM - POLENPLEIN Z/N  

za-04-04 KOEKELARE  4-6-9-13-18-22-31-42-50 05.30-15.00 CC DE BALLUCHON - MOERESTRAAT 19  

zo-05-04 IEPER  6-8-13-17-20-24-27 07.00-15.00 V.T.I. - AUGUSTIJNENSTRAAT 58  

zo-05-04 SINT-ELOOIS-WINKEL  6-12-18-25-30 06.30-15.00 ZAAL DE LINK - DORPSPLEIN 17  

zo-05-04 SINT-JORIS  4-6-11-15-21 07.30-15.00 ZAAL SINJO - LATTENKLIEVERSSTRAAT 28  

ma-06-04 OOSTNIEUWKERKE  6-9-12-18 06.30-15.00 SPORTTERREIN OOSTNIEUWKERKE - COCKSTRAAT 24  

di-07-04 MIDDELKERKE  6-10-15-20-25 07.30-15.00 DE STILLE MEERS - SLUISVAARTSTRAAT 19 

wo-08-04 ROESELARE  4-7-11-18-22 06.30-15.00 ZAAL DRIEHOVE - GITSESTRAAT 287  

do-09-04 NIEUWPOORT  5-7-10-13-15-19-25-32 07.00-15.00 STEDELIJKE FEESTZAAL VAN DE VISMIJN - KAAIPLEIN  

za-11-04 ARDOOIE  5-9-13-15-20-25-30 06.30-15.00 FUIFZAAL DE ARK - MELKERIJSTRAAT 2  

zo-12-04 POPERINGE  7-12-18-22-27 08.00-15.00 SINT-JANSCOLLEGE - BURGEMEESTER BERTENPLEIN 32 

zo-12-04 MOORSELE  6-12-18-24 07.00-15.00 OC DE STEKKE - SINT-MAARTENSPLEIN  

ma-13-04 KEMMEL  5-9-11-16-20-25-32 06.30-15.00 OC DE GAPER - RENINGELSTSTRAAT 35  

ma-13-04 OOSTKAMP  5-7-10-13-18-22-27-35-42 07.00-15.00 OOSTCAMPUS - SIEMENSLAAN 1  

di-14-04 RENINGE  4-5-9-14-21 08.00-15.00 VRIJE BASISSCHOOL DE LADDER - IEPERSTRAAT 7  

do-16-04 TORHOUT  7-12-18-22 08.00-15.00 PAROCHIEZAAL WIJNENDALE - KLOOSTERSTRAAT 5  

vr-17-04 DE PANNE  6-12-18-24 07.00-15.00 DE BOARE - KONINGSPLEIN 1  

WANDELKALENDER    April - Juni 2020
DANNY 

HOORELBEKE
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DATUM  

 
GEMEENTE  

 
AFSTANDEN  

 
START  

 
STARTPLAATS  

vr-17-04 LAUWE  4-7-14-21 07.00-15.00 WONDERWIJZER (GBS) - HOSPITAALSTRAAT 14  

za-18-04 OOSTENDE  6-12-18-24 08.00-15.00 TAVERNE WALRAVE - NIEUWPOORTSESTEENWEG 634  

za-18-04 STADEN  5-10-15-18 06.30-15.00 'T SWOK - OOSTSTRAAT 4  

zo-19-04 TIELT  6-12-21 06.00-15.00 FEESTZAAL VTI - GROTE HULSTSTRAAT 28  

zo-19-04 GELUVELD  5-10-12-15-20-26-30 07.00-15.00 OC 'T GELEVELT - GELUVELDPLAATS 15  

zo-19-04 MEETKERKE  6-10-14-18-24 08.00-15.00 SPORTCENTRUM - OUDE MOLENWEG 15  

di-21-04 INGELMUNSTER  6-9-12-18 06.00-15.00 VOETBALKANTINE OMS - BOLLEWERPSTRAAT 92B  

za-25-04 WOUMEN  6-12-16-21 07.00-15.00 WOUMENS OC – IEPERSESTEENWEG 2  

za-25-04 ZERKEGEM  4-6-10-15-21-26-30 07.00-15.00 ZAAL SARKOHEEM - SARKOHEEMSTRAAT 4  

za-25-04 IZEGEM  7-13-18-21 07.00-15.00 V.T.I. - ITALIANENLAAN 30  

zo-26-04 KOKSIJDE 50-60 05.00- LUCHTMACHTBASIS KOKSIJDE – ROBERT VANDAMMESTRAAT 100  

zo-26-04 KOKSIJDE  4,5-7-11-15-20-24-33-37-42 07.00-15.00 LUCHTMACHTBASIS KOKSIJDE – ROBERT VANDAMMESTRAAT 100  

ma-27-04 ASSE  3-5-7-12-14-21-25-30-35-42 07.00-15.00 SPORTLOODS - PASTINAKENSTRAAT 

di-28-04 BOEZINGE  6-10-14-18-21 07.00-15.00 OC TEN VRIELANDE - BRUGSTRAAT 27  

wo-29-04 DEERLIJK  6-12-18-24 07.00-15.00 BUURTHUIS SINT-LODEWIJK - PLADIJSSTRAAT 278  

do-30-04 WEVELGEM  3-6-9-12-15-18-21 07.00-15.30 SPORTHAL DE VLASCHAARD - MENENSTRAAT 122  

vr-01-05 HEESTERT  4-6-12-18-21-25-35 07.00-15.00 ZAAL MALPERTUS - GAUWELSTRAAT 23  

vr-01-05 SINT-JAN-IN-EREMO  6-9-12-15-21-25-30 06.30-15.00 CC DE MEET - SINT-JANSSTRAAT 22  

za-02-05 HOOGLEDE  5-10-15-20 06.30-15.00 DEN AKKER/MALPERTUUS – OUDE ROZEBEKESTRAAT 53A  

za-02-05 KRUISHOUTEM  6-10-15-21-30 07.00-15.30 PC DELLA FAILLE – OUWEGEMSESTEENWEG 259  

za-02-05 BLANKENBERGE  7-15-24-42-50 08.00-15.00 INSCHRIJVINGSTENT - GROTE MARKT  

zo-03-05 BLANKENBERGE  7-15-24-42 08.00-15.00 INSCHRIJVINGSTENT - GROTE MARKT  

zo-03-05 RUMBEKE  4-6-12-18-24 07.00-15.00 DE SCHAKEL - MEENSESTEENWEG 713  

ma-04-05 OOSTNIEUWKERKE 6-9-12-18 06.30-15.00 SPORTTERREIN OOSTNIEUWKERKE - COCKSTRAAT 24  
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DATUM  

 
GEMEENTE  

 
AFSTANDEN  

 
START  

 
STARTPLAATS  

vr-08-05 RUISELEDE  4-6-9-12-15-20 07.00-15.00 ZAAL KRUISPUNT - KRUISKERKESTRAAT 10  

za-09-05 DE PANNE 80 05.00-07.00 DE BOARE - KONINGSPLEIN  

za-09-05 KNOKKE-HEIST  10 07.00-15.00 OLIVIER SPORTSTADION - JAN DEVISCHSTRAAT 2  

za-09-05 OOSTENDE  42 07.00-10.00 KURSAAL OOSTENDE - WESTHELLING 12  

za-09-05 BOVEKERKE  4-6-9-14-18-22 06.00-15.00 ZAAL D'OUDE SCHOLE - BOVEKERKESTRAAT 170  

za-09-05 DE HAAN  25 08.00-14.00 ZEEPREVENTORIUM VZW - KONINKLIJKE BAAN 5  

zo-10-05 WESTENDE  4-6-12-24 07.00-15.00 CALIDRIS - STRANDLAAN 1  

zo-10-05 DE HAAN  7-14-21 08.00-15.00 HEIDESCHOOL - HEIDELAAN 24  

di-12-05 AARTRIJKE - EIGEN TOCHT 6-12-18 07.00-15.00 KANTINE VV AARTRIJKE - AARTRIJKSESTRAAT 65  

wo-13-05 GELUWE  6-12-18 07.00-15.00 CC TER HAND - MAGERHEIDSTRAAT 64  

do-14-05 MOORSLEDE  6-12-18 07.00-15.00 CAFETARIA SPORTCENTRUM SPORTOBELLO –IEPERSESTRAAT 52D  

za-16-05 LICHTERVEKDE  5-7-10-14-16-18-24-30 07.00-15.00 OC DE SCHOUW - STATIESTRAAT 115  

zo-17-05 SINT-LIEVENS-HOUTEM  5-7-10-14-18-21-25-30 07.00-15.00 
PAROCHIECENTRUM SINT-MICHAËL –  
KLOOSTERSTRAAT  

zo-17-05 LANGEMARK  5-7-11-15-23 06.30-15.00 ZAAL 'T MADOINTJE - KLERKENSTRAAT 128  

zo-17-05 DE PANNE  6-12-15-18-24-31 07.30-15.00 DE BOARE - KONINGSPLEIN  

di-19-05 INGELMUNSTER  6-9-12-18 06.00-15.00 VOETBALKANTINE - BOLLEWERPSTRAAT 92B  

do-21-05 LEKE  4-6-12-18-24 07.00-15.00 OC LECCA - LEKEDORPSTRAAT 29  

vr-22-05 SIJSELE  5-10-15-20 07.00-15.00 GEMEENTELIJKE TURNZAAL - KLOOSTERSTRAAT  

vr-22-05 IEPER 6-10-15-20-30 07.00-15.00 FENIXZAAL JEUGDSTADION - LEOPOLD III-LAAN 16  

za-23-05 WAKKEN  6-12-18-24-30-42-50 06.00-15.00 HONDIUSCENTRUM - OOSTDREEF 46  

za-23-05 IEPER 6-12-15-20-30-40-50 07.00-15.00 FENIXZAAL JEUGDSTADION - LEOPOLD III-LAAN 16  

zo-24-05 IEPER 6-10-15-20-30 07.00-15.00 FENIXZAAL JEUGDSTADION - LEOPOLD III-LAAN 16  

zo-24-05 RUMBEKE  5-7-10-12-15-20-25-30 06.30-15.00 DEN HAZELT - PASTOOR SLOSSESTRAAT 1  
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DATUM  

 
GEMEENTE  

 
AFSTANDEN  

 
START  

 
STARTPLAATS  

vr-29-05 MOORSELE  6-12-18-22 07.30-15.00 FEESTTENT DE BARAKKEN - OVERHEULESTRAAT  

za-30-05 SINT-ELOOIS-WINKEL  6-12-18-22 07.00-15.00 DE LINK - DORPSPLEIN 17  

za-30-05 HOUTHULST  6-12-18-24 07.00-15.00 MARKTHUIS - MARKT 1  

zo-31-05 KNOKKE-HEIST  6-10-15-21-32 08.00-14.30 SCHUTTERSPLEIN STADION OLIVIER – JAN DEVISCHSTRAAT 2  

zo-31-05 TORHOUT  5-7-10-14-18-25 07.00-15.00 DE BIEKORF - STEENVELDSTRAAT 2A  

zo-31-05 LAUWE  6-12-18-24 07.00-15.00 ZAAL ASTORIA - HOSPITAALSTRAAT 67  

ma-01-06 KANEGEM  5-10-15-20 08.00-15.00 VRIJE BASISSCHOOL - ESPESTRAAT 6  

ma-01-06 DRANOUTER  6-9-15-19-25-30 06.30-15.00 OC DE KLAKYE - DIKKEBUSSTRAAT 236  

ma-01-06 SINT-KRUIS  5-12-18-26-32 07.00-15.00 GO! BASISSCHOOL DE LINDE - BRIEVERSWEG 185  

wo-03-06 TORHOUT  7-12-18-22 08.00-15.00 PAROCHIEZAAL DE BOSGALM - PASTORIESTRAAT 7  

za-06-06 LANGEMARK  5-10-15-20 06.30-15.00 CULTUURZAAL DEN TAP - KLERKENSTRAAT 37  

za-06-06 ASSEBROEK  6-12-18-24-30-36-42 07.00-15.00 ATHENEUM JAN FEVIJN - DAVERLOSTRAAT 132  

zo-07-06 NIEUWPOORT  3-4-6-12-18-24 07.00-15.00 ZORGVERBLIJF TER DUINEN - LOUISWEG 46  

zo-07-06 KOEKELARE  5-7-13-18-22-30 06.00-15.00 CC DE BALLUCHON - MOERESTRAAT 19  

zo-07-06 MOEN  5-10-15-18-25 07.00-15.00 VRIJE BASISSCHOOL - MOENPLAATS 10  

ma-08-06 OOSTNIEUWKERKE 6-10-14-20 06.30-15.00 SPORTTERREIN SKO OOSTNIEUWKERKE - COCKSTRAAT 24  

di-09-06 IZEGEM  4-6-12-16-19-25 06.30-15.00 FEESTZAAL RUYTERSHOEVE - MANEGEMSTRAAT 37 

za-13-06 ZWALM  6-10-15-21-36-60 07.00-15.00 ZWALMPAREL - SPORTLAAN  

za-13-06 WAARDAMME  5-7-10-13-18+22 07.30-15.00 ZAAL WARA - BEEKSTRAAT 3  

za-13-06 EGEM  6-12-18 07.00-15.00 ZAAL HET BUURTHUIS - MARELSTRAAT  

zo-14-06 AARSELE  4-6-9-12-15-20-25 07.00-15.00 PAROCHIEZAAL - JULES VAN OOSTSTRAAT 14  

zo-14-06 DADIZELE  6-12-18-23 07.00-15.00 PC DEN OMMEGANCK - RIDDER-JANLAAN 3  

ma-15-06 BREDENE  6-12-18 08.00-15.00 TAVERNE HIPPO 12 - DUINDOORNSTRAAT 25  

di-16-06 INGELMUNSTER  6-10-15-20 06.00-15.00 VOETBALKANTINE INGELMUNSTER – BOLLEWERPSTRAAT 92B 
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DATUM  

 
GEMEENTE  

 
AFSTANDEN  

 
START  

 
STARTPLAATS  

do-18-06 BEERNEM  4-6-12-18 07.30-15.00 ZAAL DE BARGE - BARGELAAN 12  

vr-19-06 TORHOUT 10-21-42-100 20.15-21.00 ZAAL DE MAST - INDUSTRIELAAN 2  

za-20-06 TORHOUT  6-10-13-20-25 07.00-15.00 ZAAL DE MAST - INDUSTRIELAAN 2  

za-20-06 ZEEBRUGGE  6-10-16-22 07.00-15.00 ZAAL ALBATROS - PLOEGSTRAAT 28  

zo-21-06 TIELT  6-12-18-24 06.00-15.00 KONINKLIJK ATHENEUM CAMPUS DE REYNAERT - STATIONSSTRAAT 67  

zo-21-06 LOMBARDSIJDE  4-7-14-22 07.00-15.00 GEMEENTESCHOOL LOMBARDSIJDE – SCHOOLSTRAAT 39  

zo-21-06 ASSEBROEK  5-10-15-20-25 07.00-15.00 VRIJE SCHOOL HAVERLO - WEIDESTRAAT 156  

di-23-06 GIJZELBRECHTEGEM  6-12-18-24 07.00-15.00 DE KLEINE KLUIS - GIJZELBRECHTEGEMSTRAAT 42  

za-27-06 OOSTDUINKERKE  5,5-7-15-22-30-50-60 05.00-15.00 FEESTZAAL WITTE BURG - WITTE BURG 92  

za-27-06 AVELGEM  4-7-14-21-30-42-50-60 07.00-15.00 SPORTHAL TER MUYNCKEN – DOORNIKSESTEENWEG 226  

zo-28-06 HERTSBERGE  7-12-20 07.00-15.00 ZAAL 'T BULSCAMPVELT - WINGENSESTRAAT 1  

zo-28-06 SINT-DENIJS  6-12-18-25-30 07.00-15.00 O.C. TER STREYE - RODEWILGENSTRAAT 6 

za-04-07 SINT-ANDRIES  8-12-19 07.00-15.00 VTI CAMPUS SINT-ANDRIES - PAUWSTRAAT  

za-04-07 DIKSMUIDE  4-6-8-12-18-24 07.00-15.00 DE IJZERTOREN - IJZERDIJK 49  

za-04-07 LEDEGEM  4-6-12-18-24 07.00-15.00 OC DE SAMENKOMST – SINT-ELOOIS-WINKELSTRAAT 84 A  

zo-05-07 LAUWE  4-6-12-18-25 07.00-15.00 WONDERWIJZER (GBS) - HOSPITAALSTRAAT 14  

zo-05-07 DE HAAN  7-14-21 08.00-15.00 SPORTHAL HANEVELD - NIEUWE STEENWEG 74  

 

 

 

 

  



 

 

 
 
 

BON 32 07/06/2020 

38e Bezantentocht 
CC Balluchon 
Moerestraat 19 
8680 Koekelaret 

Na(a)m(en):  

………………………………………………………………….………………… 

………………………………………………………………….………………… 

………………………………………………………………….………………… 

………………………………………………………………….………………… 

………………………………………………………………….………………… 

………………………………………………………………….………………… 

Handtekening ……………………………………... 

 Wandelclub “4op1rij” 

Groot - Zedelgem 

Kurt Denys: 0475/563687 

Wim Verhelst: 0475/326446 

 

 

 

Gratis Wandelen


