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Beste leden, 
 
 
Nadat de georganiseerde wandelsport zes maanden onbestaande was, zien we hier en daar een voorzichtig 

initiatief de kop opsteken.  

Bepaalde wandelverenigingen proberen opnieuw in afgeslankte vorm een wandeltocht te organiseren. In dit 

geval gaat het alleen over het wandelen met inschrijving en mogelijkheid tot afstempelen. Het sociale aspect 

is er nog niet bij en dat zal wel nog enkele maanden zo blijven. 

Wij hebben beslist om al onze activiteiten voor de rest van het jaar te annuleren. Natuurlijk doen we wel 

verder met onze coronawandelingen die werkelijk een mega-succes zijn. Op 3 oktober gaat de 7e coronawalk 

van start aan het gemeentehuis van Zedelgem: meer informatie zal je terugvinden in dit clubblad. 

Het is al jaren zo dat al onze leden tijdens de St-Elooitocht hun lidgeld kunnen vernieuwen. Dit jaar is dit niet 

mogelijk maar we hebben er iets anders op gevonden.  

Op zaterdag 21 november nodigen we alle leden (en al die lid wil worden) uit in zaal ’t Breughelhof om hun 

lidgeld te vernieuwen. Ook wordt iedereen getrakteerd op een drankje en is er een mooie wandeling van 7 à 

9 km uitgestippeld door het Merkenveld. Noteer deze dag zeker in uw agenda. 

Nu dat de wandelsport wat op zijn gat zit, gaan velen op zoek naar andere wandelinitiatieven. Wij, van Vier 

op een rij, zochten mee en geven jullie in dit boekje enkele leuke wandeltips. 

Ook publiceren we een lijst van wandeltochten waarvan we zeker weten dat deze doorgaan en een lijst van 

corona-wandelingen. 

We wensen iedereen heel veel wandelplezier in het najaar en hopelijk kunnen we in het voorjaar 2021 weer 

de wandelsport beleven als een groepsgebeuren. 

 

 
 

Wim Verhelst 
 

Voorzitter “Vier op een Rij” Zedelgem 
  

 

Voorwoord
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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. 

 

 
 

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. 

 

 
 

" Als 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 over 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). Als 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. 
 
  

Waardebonnen

Wandelboekjes

Regelmentering busreizen

 

Club-Info
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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  

 

 

 
 

Te huur: Huisje in de LOT (Cahors-Occianië) 

 

Dit is de link van de airbnb https://www.airbnb.com/h/onskleinparadijsduravel en voor alle vragen kan je Tanja 

Vercaigne contacteren tanjavercaigne45@gmail.com  

 

 

 

MET DANK AAN 

 

  

Clubkledij

Ons huisje

 

 

mailto:Etienne.sanders@skynet.be
http://www.4op1rij.be/
https://www.airbnb.com/h/onskleinparadijsduravel
mailto:tanjavercaigne45@gmail.com
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Deze 7e coronawandeling gaat van start op het Pater Amaat Vynckeplein in het hart van Zedelgem.  

Hier, achter het gemeentehuis, bevindt er zich een ruime parking en er zijn enkele horecazaken alwaar je 

voor of na de wandeling je dorst kan lessen. Deze keer voorzien we 3 afstanden, 8-16 en 21 km waarvan de 

langste 2 tot in Beisbroek lopen. 

Deze wandeling is uitgepijld met gele fluo-pijlen met zwart logo en dit van 

zaterdag 3 oktober tot vrijdagmiddag 30 oktober. 

We vragen dat iedereen zich houdt aan de regels die opgesteld zijn door de 

Nationale veiligheidsraad. 

Deze wandeling werd goedgekeurd door de gemeente Zedelgem, gemeente 

Jabbeke & Stad Brugge. Eveneens verleende het agentschap Natuur & Bos zijn 

medewerking. 

 

 

Startlocatie 

Pater Amaat Vynckeplein (achter het gemeentehuis), Zedelgem 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

Komende clubactiviteiten

 
 

Corona walk Zedelgem 7 

(8 – 16 of 12 km) 

Uitgepijld van zaterdag 3 oktober – vrijdag 30 oktober 

 

 

 



| 7 

Routebeschrijving 

Na amper 300 meter bereiken we het nieuwe 

bufferbekken dat ervoor moet zorgen dat 

bepaalde wijken niet meer onder water 

komen te staan. Op houten wandelpaadjes 

overschrijden we deze zone die begraasd 

wordt door enkele schapen. We keren terug 

richting St-Laurentiuskerk en wandelen langs 

de Plaatsebeek naar de Vloethemveldzate. Dit 

voormalig treinspoor neemt ons mee naar het 

prachtige Vloethemveld dat we van zuid naar 

noord doorkruisen. 

Bij het verlaten van deze pluk groen draaien de 2 langste afstanden af richting Snellegem terwijl de wandelaars 

die deelnemen aan de 8km via o.a. de Stakedreef terugkeren naar Zedelgem. 

De 16 & 21 km-stappers wandelen door Snellegem en bereiken snel het stedelijk domein Beisbroek met z’n 

prachtige dreven en fascinerend planetenpad. 

 

Het 98ha grote groendomein bestaat vooral uit beuken –en naaldbomen en herbergt de volkssterrenwacht 

“Cozmix”. Zonder twijfel is dit een schitterend wandelgebied. Hopelijk heb je ook aandacht voor het 

planetenpad dat een schaalmodel van het zonnestelsel voorstelt. De planeten worden voorgesteld door 

grandioze sculpturen van Jef Claerhout. 

Midden in het domein splitsen de 16 en 21 km. De 16 km blijft nog eventjes Beisbroek verkennen terwijl de 21 

km het Chartreuzinnenbos binnentrekt. De paden leiden langs de omwalde, Middeleeuwse site van verdwenen 

Kartuizerinnenklooster Sint-Anna-ter-Woestijne. Ze lopen ook door een heraangeplante hoogstamboomgaard 

van 2 ha. Deze boomgaard bevat een collectie van 170 vruchtbomen, samengesteld met oude rassen 

waaronder 75 soorten appels en 32 perenrassen. 

Bijna ongemerkt stappen de 21 km-wandelaars domein Tudor binnen waarin het 20 - eeuwse kasteel meteen 

in het oog springt. We stappen eerst nog door de aanpalende kasteelbossen en tuinen vooraleer we aan het 

mooie kasteel komen. Verken hier zeker de sier-en kruidentuin! 
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Na het verlaten van domein Tudor stappen we opnieuw Beisbroek binnen waar we samen met de 16 km aan 

de terugweg beginnen. De Diksmuidse Heirweg brengt ons wat dichterbij Zedelgem maar eerst wandelen we 

nog door het Ockerhout, een nieuw aangeplant bos. 

We krijgen nu de St-Laurentiuskerk in het vizier en dat betekent dat het einde van deze wandeling wenkt.  

In de zeer nabije omgeving van de start- en aankomstplaats zijn er enkele leuke café s.  

Spring er eens binnen en doe ze de groeten van “Vier op een rij “ 

 
 
 
 

 

Een organisatie van: In samenwerking met: 
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Nu de georganiseerde wandeltochten op een bijzonder laag pitje draaien, gingen we op zoek naar 

alternatieven. We plozen het internet uit en ontdekten algauw dat er heel wat mogelijkheden zijn om een 

mooie wandeling te maken. Hieronder bespreken we een drietal suggesties en geven telkens 1 of 2 mooie 

wandelsuggesties mee. 

1. Provinciale wandelingen 

Overal in de provincie bots je op zeshoekige bordjes met een groene 

bedrukking. Dit zijn wandelingen die door de provincie uitgepijld en 

onderhouden worden. Ik koos voor de Oostendse 

krekenwandelroute van 13 km die voor mij een verrassing van 

formaat was. 

Startplaats: parking Kinderboerderij De Lange Schuur, Stuiverstraat 

599 in Stene (Oostende). 

De wandeling trekt door een stadsrandbos dat nog in volle 

ontwikkeling is. 

In het begin van de wandeling trekken we meteen het grasland in. We 

volgen een heel klein stukje van de vroegere spoorlijn Torhout – 

Oostende. Als je goed kijkt, zie je er nog sporen van in het landschap 

Een afwateringskanaal van de Sluiskreek volgend, komen we aan het stadsrandbos. In het voorjaar van 1996 

werden de eerste bomen geplant. Elke winter groeit het bos weer een stukje bij. Ondertussen is het 

stadsrandbos 75 hectare groot. Bedoeling is dat het bos 150 hectare groot wordt. 

Wat verder volgen we de verkeersvrije Karperstraat tot in het Geuzenbos. Ook dit is een vrij jonge aanplant. 

Leuk dat het pad meandert tussen de bomen waarbij je af en toe mooie picknickplaatsen passeert. Op deze 

plaats stond in de middeleeuwen het Quaet kasteel. Het kasteel telde drie à vier torens en had een gracht. 

Het pad brengt ons tot in Zandvoorde, deelgemeente van Oostende. Hier doen we een stuk van de Zwaanhoek 

aan. We volgen een robuust knuppelpad aan de zijkant van het dorp. De Zwaanhoek wordt gekenmerkt door 

een open landschap met weilanden, sloten, moerasjes en rietkragen. 

We stappen als het ware rond Zandvoorde tot we aan een indrukwekkende kreek komen, de grote Keignaert. 

Het pad volgt een tijdje de oevers van de kreek. 

Wat verder bereiken we de groene 62, de oude spoorwegverbinding tussen Torhout & Oostende. Op de 

spoorwegbedding hebben we een mooi zicht op het krekengebied. Vooral de Sluiskreek en de Zoutekreek 

tonen zich in al hun glorie. Er is een uitkijkpunt van waaruit je in alle rust kan genieten van het omliggende 

landschap. 

De wandeling trekt opnieuw de polders in. We volgen een weidepad tot op de Polderdijk. Rechts staat een 

bizar monument. Het blijkt een geodetisch signaalpunt uit 1853 te zijn. Vanuit dit punt werden de afstanden 

gemeten bij de opmaak van kaarten. Naast de paal zien we de betonnen fundering van een Duitse 

geschutskoepel uit de Tweede Wereldoorlog, een onderdeel van de Atlantik Wall. 

 
 

Wim’s  
 

wandelsuggesties 
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Eindoordeel: Never a dull moment.  

De Oostendse krekenwandeling biedt heel wat variatie: bossen, weidelandschap, kreken en af en toe een 

streepje erfgoed. Heerlijke vlakke wandeling, maar enkel aan te raden bij mooi weer. Je hebt nagenoeg geen 

schuilmogelijkheden. Hou er rekening mee dat de kinderboerderij de enige vorm van horeca is onderweg. 

 

2. Wandelknooppunten 

De wandelknooppunten zijn een schitterend initiatief dat snel aan 

naambekendheid wint. Overal in het Vlaamse land zie je paaltjes met nummers 

opduiken, meestal in rood-witte kleuren. 

De parcoursmakers kiezen bijna altijd voor de meest pittoreske en indien mogelijk 

onverharde paadjes. 

 

 

 

Op knooppunten door velden en meersen. 

In dit clubblad publiceren we 2 zeer mooie wandelroutes op het wandelnetwerk “Velden en meersen” dat zich 

ten oosten van Brugge uitstrekt. 

Heel veel wandelplezier! 

Meer info: www.wandelknooppunt.be 

http://www.wandelknooppunt.be/
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Route 1: 14km 
Startlocatie: parking Daverlo, Dries 2, Brugge 

Nadat je de auto geparkeerd hebt op de zeer ruime parking stap je naar het rondpunt. Hier ga je rechts de 

Daverlostraat in en 150 m verder wandel je rechts de Olmendreef in, nu ben je op weg naar knooppunt 26. 

Je volgt nu onderstaande knooppunten: 

 

Deze tocht brengt je langs verschillende natuurdomeinen die zeker een bezoek waard zijn. Achtereenvolgens 

stap je door of langs het Bergjesbos, de oude Abdijenroute, de Steenbrugse bosjes, de Assebroekse Meersen, 

de gemene- en loweiden om vervolgens het mooie Ryckevelde binnen te wandelen. 

Op de terugweg verken je oa. het Paalbos en de Gemene Weidebeek. 

Bij aankomst kan je iets drinken in de mooie cafetaria van sportpark Daverlo (achterzijde sportcomplex). 
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Route 2: 15 km 
Startlocatie: parking Ryckevelde, Holleweg, Brugge (zijstraat van de Maalse Steenweg) 

Verlaat de parking naar links en je botst al gauw op knooppunt 14. 

Je volgt nu onderstaande knooppunten: 

 

Je start te midden van het mooie Ryckevelde waarna je naar de Assebroekse meersen trekt. Bij het verlaten 

van deze laatste kom je meteen in het drevencomplex van het Beverhoutsveld. We zien Oedelem in de verte 

maar draaien af richting Oedelemberg. Deze puist steekt 23 m boven de zeespiegel uit en zorgt voor een licht 

golvende omgeving. 

Hierna keren we terug richting Sijsele en het Ryckeveld dat we van zuid naar noord op vooral smalle single-

track paadjes doorkruisen. 
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3. GR-paden 

 

 

 

 

 

Op de GR 5a tussen Oostende en Wenduine 14km 

Net als de wandelknooppunten stijgt de belangstelling voor de Grote Routepaden zienderogen. Nooit waren 

de rood-witte streepjes zo populair als heden ten dage. Heel Vlaanderen is dooraderd met kilometers prachtige 

paden maar wij kiezen voor een traject op de “Kustwandelroute”, de GR 5a. 

Startlocatie: Parking “Duin en zee”, Ankerstraat 2, Oostende 

Halte kusttram: Oostende “Duin en zee” 

Routebeschrijving 

Verlaat de parking of de tramhalte en stap richting 

“Fort Napoleon” en het Vuurtorendok (via de 

kaarsrechte Vuurtorendok-West). Op de plaats 

waar de weg z’n eerste bocht naar links neemt 

stap de rechts het trappenpad op dat naar de 

Spinoladijk loopt. Hier ontmoet je de rood-witte 

streepjes van GR 5a ofwel de Kustwandelroute. 

We bereiken de dijk en volgen deze richting 

Bredene; achter ons zien we de skyline van 

Oostende en de Oostdam die een stuk in zee 

loopt. Anderhalve kilometer verder botsen we op 

de “Twins club” (toiletten) en volgen de GR landinwaarts, we slaan het eerste tegelpad links in dat ons dwars 

door de duinen voert. Het duinenpaadje kronkelt lichtjes op en neer en biedt de wandelaars een mooi uitzicht 

over de Noordzee. Op het einde van de wegel sturen 2 gr-strepen ons links naar het strand dat we maar 350 

meter moeten volgen tot aan taverne “Blauwe brug”. Hier brengen de streepjes ons opnieuw de Bredense 

duinen in, tussen de vele slee-en duindoorn struiken bereiken we na 5,3 km de drukke Koninklijke baan ter 

hoogte van het naaktstrand. 

We volgen de drukke kustweg 400 meter naar links 

en duiken dan een mooi smal zandwegeltje in dat 

gezellig door de Spanjaardduinen loopt. Eens op het 

strand volgen we dit gedurende 1 km; achter de 

duinen ligt hier het golfterrein van De Haan 

verscholen. 
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Ter hoogte van taverne ’t Strangegat verlaten we het strand; we bevinden ons nu na 7,3km in De Haan-

Vosseslag (toiletten). De GR 5a laat ons de Koninklijke Baan dwarsen en stuurt ons na een stukje Driftweg de 

heerlijke duinbossen van de Haan in. 

De Duinbossen De Haan is één van de groene parels aan de kust. Het 

gebied bestaat uit drie delen en is 152 hectare groot. Je vindt er zowel open 

duinlandschap met de typische fauna en flora van de kust, als uitgestrekte 

beboste duinen. Misschien zal je het vreemd vinden maar soms moet je 

hier plots steil klimmen en dalen, het is een prachtige stukje GR. 

Als je de kinderboerderij bereikt ben je bijna uit dit prachtig duinengebied 

en wandel je na 10,5 km het authentieke De Haan binnen. Wie deze 

kustgemeente niet kent zal verstomd staan door de vele vakwerkhuizen die 

De Haan z’n typische karakter geven. Zonder twijfel is dit de allermooiste 

gemeente van onze Belgische kust. 

De GR 5a verlaat De Haan en kiest de richting van Wenduine. Ter hoogte 

van de watertoren sturen de rood-witte strepen je opnieuw een fantastisch 

stukje duinbossen in. 

In deze zwaar begroeide duinen is het soms een 

wirwar van paadjes, volg goed de GR die kronkelt en 

golft door dit mooie en unieke gebied. 

Ter hoogte van wandelknooppunt 51 (13 km) dwars je 

de “Zwarte Kiezel” en stap je rechtdoor de 

“Zandpanne” binnen dat bestaat uit reliëfrijke duinen. 

Zonder twijfel geniet je opnieuw optimaal van deze 

heerlijke strook natuur. Plots bereik je een GR-

wandelboom ter hoogte van wandelknooppunt 1. 

Hier volg je de pijl naar links richting “strand” en na 

100 meter kom je na ongeveer 14 km aan tramhalte 

Wenduine “Konijnenpad”. Hier kan je de tram terugnemen naar Oostende. 
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Op zaterdag 21 november heeft iedereen de kans om z’n lidmaatschap te vernieuwen tijdens onze wandeldag. 

Deze gaat door vanuit de achterzaal van taverne ’t Breughelhof (station Zedelgem), Ruddervoordsestraat 44, 

Zedelgem. 

Tijdens deze dag kan je uw lidmaatschap vernieuwen, krijg je een gratis drankje aangeboden en kan je een 

gepijlde wandeling stappen die door het Merkenveld en Baesveld zal lopen. 

Ook de nieuwe leden kunnen zich op deze dag aanmelden en lid maken van “Vier op een rij”. 

Natuurlijk organiseren we dit “event” corona-veilig. Er worden een aparte in-en uitgang voorzien, handgels 

zijn aanwezig, mondmaskers worden natuurlijk gedragen en we houden rekening met de nodige afstand. 

Het bestuur zou iedereen graag verwelkomen en dit van 8u30 – 14u00. De laatste wandelaar moet binnen zijn 

om 17u00. 

1. Wandeldag 

Waar: Taverne ’t Breughelhof, Ruddervoordsestraat 44, 8210 ZEDELGEM 

Wanneer: Zaterdag 21 november van 8u30 - 14u00 

Parking: Parking is aanwezig naast en achter de taverne 

Wandeling: Deze is gepijld met onze gele fluo-pijlen (7 à 9km) 

 

2. Hernieuwing lidmaatschap 

Het lidgeld is net zoals vorig jaar vastgesteld op: 

• 1 persoon: € 17.00 

• 2 personen: € 34.00 

• Vanaf 3e persoon: +€ 12.00/pp 

Iedereen zal nog kunnen genieten van een teruggave door het ziekenfonds van € 15.00. Deze formulieren 

zullen afgeleverd worden bij het vernieuwen van uw lidgeld.  

Deze mag je slechts na 1 januari 2021 binnendragen bij uw mutualiteit. 

Vorig jaar kreeg iedereen een lidkaart in de vorm van een bankkaart, deze blijft ook geldig in 2021. Niemand 

krijgt dus een nieuwe kaart maar het bestuur zal wel de kaart digitaal moeten activeren. 

Rekeningnummer 

De mensen die niet kunnen aanwezig zijn op 21 november kunnen natuurlijk hun lidgeld betalen door het 

verschuldigde bedrag te storten op ons rekeningnummer BE94 7390 1668 5314 van “Vier op een rij” vzw, 

Kloosterstraat 95, 8210 Zedelgem met vermelding ‘lidgeld 2021’. 
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3. Stempelbladen 

De stempelbladen moeten dit jaar ingediend worden ten laatste op 18 oktober bij: 

André Vanderyse 
Lodewijk van Malestraat 73 
8310 St-Kruis Brugge 
 
Stuur deze per post op naar bovenvermeld adres. Iedereen krijgt 1€ extra waardebonnen. 
 

4. Walking in Belgium 

Wenst u de wandelbijbel “Walking in Belgium” aan te kopen aan een gunsttarief, dan kan dit als lid van “Vier 

op een rij”. We hebben voor u 70 exemplaren aan de kant laten leggen.  

Op de wandeldag van 21 november kan je dit boek aankopen bij Wim Verhelst. Nadien wendt u zich tot Kurt 

Denys (adres - en contactgegevens op pag. 2) 

 

5. Geannuleerde activiteiten 

• Alle voorziene activiteiten van “Vier op een rij” in 2020. (Zilleghemtocht, St-Elooitocht, jaarfeest, 

busreizen, …) 

• Huldigingsavond door “Wandelsport Vlaanderen” in januari 2021. 

• Vlaanderen wandelt 2021 (vroegere Nationale wandeldag) 
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Deze lijst wordt bijna dagelijks geüpdatet, de evolutie van de lijst is op onze facebookpagina te zien via www.facebook.com/4op1rij 
 

Startdata Einddata Prov Wandelclub Startplaats 
Bepijlde 

wandeling 
Afstanden 

8/09/2020 1/10/2020 O.VL Natuurvrienden Deinze Parking Brielpoort, Lucien Matthyslaan 9, Deinze - Lus 1 ja 7 - 10 - 13  

8/09/2020 1/10/2020 O.VL Natuurvrienden Deinze Parking Brielpoort, Lucien Matthyslaan 9, Deinze - Lus 2 ja 5 - 8  

5/09/2020 2/10/2020 W.VL Vier op één Rij Zedelgem Sint-Martinuskerk, Dorp, Loppem ja 9 - 12  

11/09/2020 4/10/2020 O.VL Denderklokjes Lebbeke Kerk van Denderbelle, Dorp 20, Denderbelle (Lebbeke) ja 6 - 11 - 13  

20/09/2020 4/10/2020 O.VL 
Padstappers 
Geraardsbergen 

Kerk Nieuwenhove, Nieuwenhovestraat, Nieuwenhove ja 10  

30/09/2020 4/10/2020 W.VL De Spartastappers Ardooie 
Start OC 't Zonneke (van 8.00 uur tot 17.00 uur), 
Ardooiesestraat 12, Koolskamp 

ja 6 - 12  

19/09/2020 4/10/2020 Limb Aviat vzw Brouwerij Kerkom, Naamsesteenweg 469, Sint-Truiden ja 
6,4 - 8,4 - 8,5 - 

14,9 - 16,9  

19/09/2020 9/10/2020 Limb WSV Wandelend Paal vzw 
Aan de kiosk op het plein voor de Sint-Lambertuskerk, 
Dorpsstraat 36, Zelem 

ja 8 - 9 - 10  

11/09/2020 9/10/2020 W.VL Wandelclub Koekelare CC De Mokkernaere, De Mokker, Koekelare  5 - 8 - 12 – 16  

14/09/2020 11/10/2020 W.VL Voetje voor Voetje vzw Godelievekerk, Honzebroekstraat 19, Roeselare ja 6 - 12  

12/09/2020 11/10/2020 W.VL 
De Waterhoekstappers 
Heestert 

Start St-Dionysiuskerk, Kerkeberg, St.-Denijs ja 5 - 10  

10/09/2020 11/10/2020 W.VL 
Baekelandt Stappers 
Lendelede 

Sporthal Lendelede, Steuren Ambacht 2, Lendelede ja 8 - 12  

2/10/2020 11/10/2020 Vl-Bra Trip-Trap Kumtich vzw Aan het Dorpscafé, Sint Barbarastraat 1, Kumtich ja 4 - 7 - 9  

26/09/2020 15/10/2020 O.VL WSV Land van Rhode vzw Den Amb8, Lange Ambachtstraat 8, Oosterzele ja 6,4 - 11,3 – 17  

15/09/2020 15/10/2020 W.VL Levenslijnteam Damme Sportcomplex "Meuleweg", Vissersstraat 2A, Moerkerke ja 6 - 12 - 16  

1/10/2020 15/10/2020 O.VL Postiljon Merelbeke vzw Gemeentehallen, Kloosterstraat, Merelbeke ja 6,2 - 7,6 - 8,30  

3/10/2020 18/10/2020 O.VL 
Padstappers 
Geraardsbergen 

Station Moerbeke, Edingseweg, Moerbeke ja 10  

CORONA - WANDELLIJST    Okt - Dec 2020
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12/09/2020 18/10/2020 O.VL De Schooiers Wichelen Dorpsplein, Serskamp ja 6 - 9 - 16  

3/10/2020 30/10/2020 W.VL Vier op één Rij Zedelgem 
Pater Amaat Vynckeplein (achter het gemeentehuis), 
Zedelgem 

ja 8 - 16 - 21  

1/09/2020 31/10/2020 O.VL 
Hanske de Krijger 
Oudenaarde 

Parking Provinciaal Recreatiedomein Nieuwdonk, 
Huttegem, Oudenaarde 

ja 5,9  

1/09/2020 31/10/2020 O.VL 
Hanske de Krijger 
Oudenaarde 

Sint-Martinuskerk, Meldenstraat 1, Melden (Oudenaarde) ja 8  

1/09/2020 31/10/2020 O.VL 
Hanske de Krijger 
Oudenaarde 

Sint-Hilariuskerk, Mullemstraat 1, Mullem (Oudenaarde) ja 6,9  

11/09/2020 31/10/2020 O.VL Omloop Kluisbergen Recreatieoord Kluisbos, Poletsestraat 59, Kluisbergen ja 6 - 13  

1/10/2020 31/10/2020 Antw 
W.S.V. De Dauwstappers 
Edegem vzw 

Centrum van Edegem, Drie Eikenstraat aan de ingang 
Dreef (naar het neoclassicistisch kasteel Hof Ter Linden) 

ja 7,3  

1/10/2020 31/10/2020 Antw 
W.S.V. De Dauwstappers 
Edegem vzw 

Ingang van het recreatiedomein Fort-V, Kerkplein, Edegem ja 6,7  

1/10/2020 31/10/2020 Antw 
W.S.V. De Dauwstappers 
Edegem vzw 

Wijkontmoetingscentrum ’t Forum, Romeinse Put 97, 
Edegem 

ja 7,5  

17/10/2020 1/11/2020 O.VL 
Padstappers 
Geraardsbergen 

Kerk Schendelbeke, Kerkborre, Schendelbeke ja 10 - 10  

12/09/2020 8/11/2020 W.VL 
De 7 mijl-stappers 
Moorsele 

Start aan infobord achter de kerk, Kerkstraat 2, Gullegem ja 
7 - (ook 

rolstoelgebruikers) 
- 12  

1/11/2020 10/11/2020 O.VL 
De Zilverdistel 
Dendermonde 

Sporthal, Ouburg 63, Dendermonde - Oudegem ja 
5 - (ook 

rolstoelgebruikers) 
- 12  

27/10/2020 12/11/2020 W.VL De Textieltrekkers Kerk Tiegem, Westdorp 3, Tiegem ja 6 - 12 - 18  

31/10/2020 15/11/2020 O.VL 
Padstappers 
Geraardsbergen 

De Permanensje, Markt, Geraardsbergen ja 10  

16/11/2020 23/11/2020 W.VL De Winkelse Stappers Kerk St. Eligius, Kerkplein, Sint-Eloois-Winkel ja 6 - 12  

1/09/2020 1/12/2020 Vl-Bra WRC Manke Fiel vzw 
https://www.routeyou.com/nl-
be/route/view/7331748/wandelroute/roofridderswandeli
ng-6-2-km 

neen 6,2  

1/09/2020 1/12/2020 Vl-Bra WRC Manke Fiel vzw 
https://www.routeyou.com/nl-
be/route/view/7331763/wandelroute/kravaal-
kartelowandeling-12-8-km 

neen 12,8  

1/09/2020 1/12/2020 Vl-Bra WRC Manke Fiel vzw 
https://www.routeyou.com/nl-
be/route/view/7331808/wandelroute/droeswandeling-10-
7-km 

neen 10,7  

https://www.routeyou.com/nl-be/route/view/7331748/wandelroute/roofridderswandeling-6-2-km
https://www.routeyou.com/nl-be/route/view/7331748/wandelroute/roofridderswandeling-6-2-km
https://www.routeyou.com/nl-be/route/view/7331748/wandelroute/roofridderswandeling-6-2-km
https://www.routeyou.com/nl-be/route/view/7331763/wandelroute/kravaal-kartelowandeling-12-8-km
https://www.routeyou.com/nl-be/route/view/7331763/wandelroute/kravaal-kartelowandeling-12-8-km
https://www.routeyou.com/nl-be/route/view/7331763/wandelroute/kravaal-kartelowandeling-12-8-km
https://www.routeyou.com/nl-be/route/view/7331808/wandelroute/droeswandeling-10-7-km
https://www.routeyou.com/nl-be/route/view/7331808/wandelroute/droeswandeling-10-7-km
https://www.routeyou.com/nl-be/route/view/7331808/wandelroute/droeswandeling-10-7-km
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1/09/2020 1/12/2020 Vl-Bra WRC Manke Fiel vzw 
https://www.routeyou.com/nl-
be/route/view/7331816/wandelroute/petrus-ascanus-
wandeling-11km 

neen 11  

1/09/2020 1/12/2020 Vl-Bra WRC Manke Fiel vzw 
https://www.routeyou.com/nl-
be/route/view/7331829/wandelroute/grote-molenbeek-
wandeling-11-3-km 

neen 11,3  

1/09/2020 1/12/2020 Vl-Bra WRC Manke Fiel vzw 
https://www.routeyou.com/nl-
be/route/view/7331852/wandelroute/kruisborrewandelin
g-9-km 

neen 9  

1/09/2020 1/12/2020 Vl-Bra WRC Manke Fiel vzw 
https://www.routeyou.com/nl-
be/route/view/7331868/wandelroute/adembenemend-
asbeekwandeling-8-6-km 

neen 8,6  

1/09/2020 1/12/2020 Vl-Bra WRC Manke Fiel vzw 
https://www.routeyou.com/nl-
be/route/view/7331878/wandelroute/machtig-
mazelwandeling-6-4-km 

neen 6,4  

1/09/2020 1/12/2020 Vl-Bra WRC Manke Fiel vzw 
https://www.routeyou.com/nl-
be/route/view/7331890/wandelroute/dertien-
bunderswandeling10-5-km 

neen 10,5  

1/09/2020 1/12/2020 Vl-Bra WRC Manke Fiel vzw 
https://www.routeyou.com/nl-
be/route/view/7331900/wandelroute/callariswandeling-7-
5-km 

neen 7,5  

1/09/2020 1/12/2020 Vl-Bra WRC Manke Fiel vzw 
https://www.routeyou.com/nl-
be/route/view/7331929/wandelroute/rene-
mertenswandeling-9-4-km 

neen 9,4  

1/09/2020 1/12/2020 Vl-Bra WRC Manke Fiel vzw 
https://www.routeyou.com/nl-
be/route/view/7331969/wandelroute/henri-
roselethwandeling-6km 

neen 6  

1/09/2020 1/12/2020 Vl-Bra WRC Manke Fiel vzw 
https://www.routeyou.com/nl-
be/route/view/7332017/wandelroute/kluiswandeling-8-9-
km 

neen 8,9  

1/09/2020 1/12/2020 Vl-Bra WRC Manke Fiel vzw 
https://www.routeyou.com/nl-
be/route/view/7332113/wandelroute/hopduvelwandeling
-10-7-km 

neen 10,7  

1/09/2020 1/12/2020 Vl-Bra WRC Manke Fiel vzw 
https://www.routeyou.com/nl-
be/route/view/7332141/wandelroute/kravaalbos-
wandelroute-7-9-km 

neen 7,9  
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https://www.routeyou.com/nl-be/route/view/7331829/wandelroute/grote-molenbeek-wandeling-11-3-km
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https://www.routeyou.com/nl-be/route/view/7331878/wandelroute/machtig-mazelwandeling-6-4-km
https://www.routeyou.com/nl-be/route/view/7331878/wandelroute/machtig-mazelwandeling-6-4-km
https://www.routeyou.com/nl-be/route/view/7331890/wandelroute/dertien-bunderswandeling10-5-km
https://www.routeyou.com/nl-be/route/view/7331890/wandelroute/dertien-bunderswandeling10-5-km
https://www.routeyou.com/nl-be/route/view/7331890/wandelroute/dertien-bunderswandeling10-5-km
https://www.routeyou.com/nl-be/route/view/7331900/wandelroute/callariswandeling-7-5-km
https://www.routeyou.com/nl-be/route/view/7331900/wandelroute/callariswandeling-7-5-km
https://www.routeyou.com/nl-be/route/view/7331900/wandelroute/callariswandeling-7-5-km
https://www.routeyou.com/nl-be/route/view/7331929/wandelroute/rene-mertenswandeling-9-4-km
https://www.routeyou.com/nl-be/route/view/7331929/wandelroute/rene-mertenswandeling-9-4-km
https://www.routeyou.com/nl-be/route/view/7331929/wandelroute/rene-mertenswandeling-9-4-km
https://www.routeyou.com/nl-be/route/view/7331969/wandelroute/henri-roselethwandeling-6km
https://www.routeyou.com/nl-be/route/view/7331969/wandelroute/henri-roselethwandeling-6km
https://www.routeyou.com/nl-be/route/view/7331969/wandelroute/henri-roselethwandeling-6km
https://www.routeyou.com/nl-be/route/view/7332017/wandelroute/kluiswandeling-8-9-km
https://www.routeyou.com/nl-be/route/view/7332017/wandelroute/kluiswandeling-8-9-km
https://www.routeyou.com/nl-be/route/view/7332017/wandelroute/kluiswandeling-8-9-km
https://www.routeyou.com/nl-be/route/view/7332113/wandelroute/hopduvelwandeling-10-7-km
https://www.routeyou.com/nl-be/route/view/7332113/wandelroute/hopduvelwandeling-10-7-km
https://www.routeyou.com/nl-be/route/view/7332113/wandelroute/hopduvelwandeling-10-7-km
https://www.routeyou.com/nl-be/route/view/7332141/wandelroute/kravaalbos-wandelroute-7-9-km
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1/09/2020 1/12/2020 Vl-Bra WRC Manke Fiel vzw 
https://www.routeyou.com/nl-
be/route/view/7332157/wandelroute/via-osselwandeling-
7-4-km 

neen 7,4  

1/09/2020 1/12/2020 Vl-Bra WRC Manke Fiel vzw 
https://www.routeyou.com/nl-
be/route/view/7823227/wandelroute/zellik-11-7-km 

neen 11,7  

15/07/2020 31/12/2020 Antw 
De Pompoenstappers 
Groot Kasterlee 

Brasserie De Pit (OC Kasterlee), Binnenpad 2, Kasterlee ja 8,9  

15/07/2020 31/12/2020 Antw 
De Pompoenstappers 
Groot Kasterlee 

OC Lichtaart, Schoolstraat 31, Kasterlee ja 9,3  

15/07/2020 31/12/2020 Antw 
De Pompoenstappers 
Groot Kasterlee 

OC Tielen, Kasteeldreef 34, Kasterlee ja 11  

15/07/2020 31/12/2020 Antw 
WSV Schorrestappers 
Boom 

Provinciaal Recreatiedomein De Schorre, Bosstraat, Boom neen 5,3 - 5,7 – 8  

15/08/2020 31/12/2020 Antw De Kleitrappers - Terhagen 
https://www.routeyou.com/nl-
be/route/view/7769811/wandelroute/wandeling-van-
wandelclub-de-kleitrappers-10-km 

neen 10  

23/07/2020 31/12/2020 Limb KWSV Heikneuters Genk 
https://drive.google.com/file/d/14FoBBSdimgmSQTG9ZyU
EEDvyQ335Hfgs/view 

neen 8 - 12 - 17 - 20  

3/08/2020 31/12/2020 Vl-Bra De Lennikse Windheren 
https://www.routeyou.com/nl-
be/route/view/7534423/wandelroute/lenniksefeesten-
2020-25km 

neen 25  

19/07/2020 31/12/2020 W.VL Wandelclub Beernem vzw 
https://drive.google.com/file/d/1hruc9Bzq8pMyj6QLox09
2JwABQAlFlk_/view 

neen 
10,4 - 10,5 - 11,2 - 

12  

27/07/2020 9/08/2020 Antw WSV Ibis Puurs Fortpaviljoen, Molenstraat, 2870 Puurs ja 12,4  

 

Dank aan VDK voor de voortreffelijke bus-service 
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