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 Happy 2021 

 
 

 Etienne verlaat het bestuur  
 
 

 Coronawalks zijn mega-succes 
 
 

 CW 10, 11 & 12 op komst 
 
 
 
 

 
 Wintertocht (in januari) geannuleerd 

 
 

 25 april: Vlaanderen wandelt lokaal  
 
 

 NIEUW website: wandelsuggesties  
 
 
 
 
 
 

Alle informatie op: www.4op1rij.be 
Jaargang 36 Nummer 137 
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willy.denys@skynet.be 

Penningmeester 
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8210 Veldegem 

050/275 034 • 0475/563 687 
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Sabine 
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Freddy 
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8210 Zedelgem 
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freddy.devriendt@telenet.be 

Bestuurslid 
Rene 
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Serroels 
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etienne.sanders@skynet.be 

Lay-out Danny 
Hoorelbeke 
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 Rekeningnummer voor busreizen: BE23 6528 0924 2891  
 Algemeen nummer: BE49 7390 1669 1071  
 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: Afscheid van bestuurslid Etienne Sanders 
 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 36, nr. 137 - Jan-Feb-Mrt 2021  
 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, 
 
 
Net zoals velen ben ik blij dat het rotjaar achter de rug is. Onze vereniging kon nog z’n wintertocht in januari 

inrichten en we trokken begin maart nog met een volle buslading naar het Pajottenland maar daarna was het 

allemaal kommer en kwel. Al onze activiteiten vielen door het ellendige virus volledig in het water. Maar er is 

nu toch een lichtje te zien aan het einde van de lange tunnel. We moeten ons vertrouwen stellen in de 

wetenschap en hopen dat we zo snel mogelijk opnieuw in een leefbare maatschappij kunnen meedraaien. Hoe 

snel die evolutie zal gaan weten we niet, daarom hebben we geen jaarprogramma opgesteld zoals andere 

jaren. Van zodra we ons opnieuw in groep mogen verplaatsen zullen we jullie via een nieuwsbrief op de hoogte 

brengen. 

Onze wintertocht vanuit Veldegem is al afgelast en onze wandeltocht eind maart zal ook aan een zijden draadje 

hangen. We hopen oprecht dat we ons wandeljaar opnieuw zullen kunnen starten op zondag 25 april want 

dan doen we mee aan “Vlaanderen wandelt Lokaal”, een Vlaams wandelinitiatief waarin we samen met een 

achttal van onze burenclubs zullen stappen.  

Al die verschillende parcoursen zullen verbonden worden met elkaar zodanig dat er een gigantisch 

wandelnetwerk ontstaat in het Brugse Ommeland. “Vier op een rij” zal zijn tocht organiseren vanuit ’t Klokhof 

in Loppem, een prachtige locatie dicht bij de mooie natuur van het Merkenveld. Dit is ongetwijfeld een datum 

om naar uit te kijken. 

De voorbije maanden lag de clubwerking niet helemaal stil want zonder twijfel zijn jullie op de hoogte van het 

gigantische succes van onze coronawandelingen. Duizenden wandelaars hebben de paadjes rond Zedelgem 

letterlijk platgetreden wat ons bestuur natuurlijk een goed gevoel gaf.  

We steken heel veel energie in de organisatie van deze tochten en we blijven dat verder doen, zeker tot in 

maart. Op dit ogenblik kan je de 9e coronawalk stappen die vertrekt vanuit Aartrijke waarna nummer 10 zich 

snel zal aanbieden. Deze laatste zal starten vanop parking Tudor terwijl de 11de coronawandeling in februari 

opnieuw de mooie locatie zal opzoeken van ’t Klokhof. Begin maart verlaten we even het grondgebied van 

Zedelgem voor waarschijnlijk de allerlaatste coronawandeling, nummer 12. 

Juist 2 jaar geleden kondigde Etienne Sanders aan dat hij eind 2020 het bestuur van onze wandelclub zou 

verlaten na meer dan 35 jaar trouwe dienst. Etienne was meer dan 10 jaar parcoursmeester om daarna 

gebombardeerd te worden tot zaalverantwoordelijke.  

Ik wil graag dit voorwoordje afsluiten met Etienne 12836x te bedanken want hij zetelde precies zoveel dagen 

in ons dagelijks bestuur.  

Bedankt Etienne voor uw medewerking en inzet in onze wandelvereniging.  

Je weet wel dat we je zullen missen!! 

 
 

Wim Verhelst 
 

Voorzitter “Vier op een Rij” 
  

 

Voorwoord



| 4 

 
 

 
 

 

 
 

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. 

 

 
 
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. 

 

 
 

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  

  

Wandelboekjes

Waardebonnen

Clubkledij

 

Club-Info

 

mailto:Etienne.sanders@skynet.be
http://www.4op1rij.be/
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Wenst u de wandelbijbel “Walking in Belgium” aan te kopen aan een gunsttarief - € 8.00 voor leden, 

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

 

 
 

Jullie zijn van ons gewoon dat we in dit laatste clubblad van het jaar ons jaarprogramma voorstellen. 

Door de huidige corona-crisis is dit nu niet mogelijk. We hebben geen idee wanneer onze 

groepsuitstappen weer kunnen opstarten. 

Misschien dat we in het late voorjaar met kleinere groepen weer een uitstap kunnen organiseren!!??? 

We houden jullie via een nieuwsbrief op de hoogte. 

 

 
 

In 2020 waren we genoodzaakt om onze paasreis naar Spanje te verschuiven naar de paasvakantie 

2021. Ook de 4-daagse naar de Sommevallei schoof een jaar op. 

Het is hoogst onzeker dat we in april zullen kunnen vertrekken naar Spanje; meer nieuws daarover 

net na Nieuwjaar. De mensen die ingeschreven zijn zullen persoonlijk gecontacteerd worden. 

Ook onze 4-daagse van komende mei is onzeker; hierover nemen we een beslissing begin maart. 

 

 
 

Op de openingspagina van onze website is er nu een nieuwe rubriek: WANDELSUGGESTIES. 

Het is de bedoeling dat we deze rubriek meer en meer gaan gebruiken. In dit deel geven we de 

wandelaars suggesties voor mooie wandelingen, dichtbij en wat verder weg en steeds met een 

maximum aan onverharde paden. 

Nu staan er nog maar enkele wandelingen op maar geleidelijk aan zullen we er bijvoegen. Alle 

wandelingen werden uitgetest en zijn zeker de moeite waard. Telkens kan je een kaartje van de tocht 

downloaden evenals de gpx-file. 

Hebben jullie al mooie tochten gewandeld die je wil doorgeven aan ons, stuur deze dan door via 

mail met een korte beschrijving: info@4op1rij.be 

  

Walking in Belgium

Jaarprogramma

Meerdaagse reizen 2021

Wandelsuggesties

mailto:info@4op1rij.be
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Heb je in de voorbije lockdown-periode geen mails of nieuwsbrieven ontvangen van ons, dan 

beschikken we niet over jullie mailadres. Het is voor ons belangrijk dat we de leden kunnen bereiken; 

stuur zeker jullie mailadres door naar info@4op1rij.be 

 

 
 

Op zondag 25 april gaat normaal gezien “Vlaanderen wandelt” door. In deze crisisperiode heeft 

Wandelsport Vlaanderen aan de clubs gevraagd om zelf een wandeltocht te organiseren.  

8 à 10 wandelclubs zullen op die dag de koppen bij elkaar steken en hun uitgetekende omlopen 

verbinden met elkaar. Dit betekent dat er voor elk wat wils zal zijn. 

Wij zullen een fantastische wandeldag op poten zetten die zal starten vanuit ’t Klokhof langs de 

Zeedijkweg. 

Deze organisatie staat nog in z’n kinderschoenen. Meer informatie hierover in het volgende clubblad 

en in een komende nieuwsbrief. 

Hou deze datum zeker vrij! 

 
 
 

Dank aan VDK voor de voortreffelijke bus-service 

 
 
 

MET DANK AAN 

 

  

Mailadressen

Vlaanderen wandelt LOKAAL

 

 

mailto:info@4op1rij.be
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Op 31 december neemt Etienne Sanders, na exact 35 jaar en 2 maanden, afscheid van ons bestuur.  

“Vier op een rij” was in 1985 nog een jong veulen toen Etienne besliste om de bestuurskern van de Zedelgemse 

wandelclub te versterken. Hij kende Zedelgem goed en dacht dat hij z’n steentje zou kunnen bijdragen en gelijk 

had hij. Hij fungeerde enkele jaren als parcoursverantwoordelijke en tekende gepassioneerd en gedetailleerd 

vele mooie omlopen uit. Zo’n 15 jaar bleef Etienne de man die de routes uittekende tot een venijnige hernia 

roet in het eten gooide. Hij gaf de fakkel door en werd meteen gebombardeerd tot zaalverantwoordelijke. 

Tot op heden wisten we bij iedere tocht tot in de allerkleinste details wat alles kostte. Hoeveel kost 1 suikertje? 

Hoeveel kost 1 melkje? Hoeveel kost 1 pistolet belegd met 1 sneetje kaas?. Etienne wist dit allemaal heel exact.  

Z’n opvolger wacht een zware opdracht! We konden er steeds op rekenen dat alle bestellingen nauwkeurig 

werden uitgevoerd, een taak die echt niet te onderschatten is. 

Natuurlijk verlaat Etienne de wandelclub niet en zullen we hem wel ergens te velde tegen het lijf lopen. 

Wandelen blijft nu éénmaal z’n favoriete hobby. 

Beste Etienne: als Voorzitter is het mijn taak om je te bedanken voor uw inzet, uw enthousiasme en uw 35 jaar 

lange medewerking om de wandelsport in Zedelgem op de kaart te zetten. Zonder jou was alles niet zo vlotjes 

verlopen. Als jij aan het roer stond in de zaal, vertrouwden we er 100% op dat alles in orde zou zijn.  

Een dikke merci voor wat je de voorbije 35 jaar hebt gedaan voor “Vier op een rij”. We zullen je missen!!!! 

En… natuurlijk, als heel deze corona-crisis voorbij is, dan drinken we samen ‘ne goeie’ om uw wandel 

pensionering te vieren! 

 

  

Bedankt Etienne
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Onze burenclub “de Godelievestappers” bepijlen van 9 januari tot en met 24 januari hun Nieuwjaarstocht 

vanuit Hertsberge. 

Start: Parking achter de kerk van Hertsberge, Kerkplein. 

Afstanden: 5 – 7 – 10 – 13 - 18 & 22 km. 

Hertsberge, de start van de wandeltocht. 

Hertsberge is een dorp in de Belgische provincie West-Vlaanderen en een deelgemeente van Oostkamp.  

In Hertsberge is het vroegere dorpsbeeld bewaard gebleven. Men vindt er nog steeds de kapel, het klooster, 

de katholieke school en de kerk naast elkaar. Het ooit bosrijke gebied heeft in de loop der jaren plaats gemaakt 

voor een woonpark met luxueuze woningen.  

De Blauwhuisbossen: zijn een bos- en natuurgebied in het 'Landschapspark Bulskampveld' vlak bij Wildenburg 

in Wingene. De bossen in de vallei van de Oude Blauwhuisbeek sluiten aan bij Kasteel 't Blauwhuis, dat in de 

16de eeuw gebouwd. Vlak bij de bossen liggen ook het landhuis De Warande met cottage-invloeden en 

aansluitend ruime landschapstuin en het landhuis De Varens ('Les Fougères'). Aan de overkant van de 

Beernemsesteenweg (N370) sluit Kasteel Wildenburg met parktuin en bijbehorende bossen aan op het 

groengebied.  

Bulskampveld: Het is ruim 90km² groot en verrassend veelzijdig. Je kijkt er naar leuke landschappen met 

bossen en weiden. Je ontdekt er onbekende kasteeltjes en groene dreven. Het Landschapspark Bulskampveld 

ligt in het Brugse Ommeland en is het bosrijkste gebied van West- en OostVlaanderen. Bossen en dreven 

domineren het landschap met tussenin elegante kastelen en historische hoeves. Maar hier en daar vind je 

bijzondere plekjes zoals een herstelde kleine veldvijver.  

Aan wandelroutes geen gebrek in het Landschapspark Bulskampveld. Het Landschapspark Bulskampveld kent 

een rijkdom aan kastelen en verhalen. De streek is het decor voor de beruchte Moorden van Beernem die 

plaatsvonden tussen 1915 en 1944. In Wingene ontdek je de zendmasten van het vroegere radiozendstation 

Belradio.  

Het voormalige Bulskampveld is oorspronkelijk een groot heidegebied. Vanaf de 18de eeuw werd het 

ontgonnen om tegemoet te komen aan de toenemende bevolkingsgroei. De woeste gronden werden omgezet 

in bos en later ook in landbouwgrond. Sporen van deze ontginning merk je nog altijd in het dambordpatroon 

in het landschap.  

  

 

Wandelaanrader
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Overal in het hele land zorgen wandelclubs voor uitgepijlde wandeltochten. Ook wij doen hier gretig aan mee 

en gaan telkens op zoek naar iets vernieuwends. We blijven dit waarschijnlijk doen tot in maart.  

Alle info op www.facebook.com/4op1rij . Heel veel verslagen en foto’s kan je nalezen op wandelblog.com  

CORONAWALK 9 

Op dit ogenblik is coronawalk 9 uitgepijld en dit nog 

tot 15 januari. Vertrekplaats is de parking van 

speeloase “De Wonderlamp”. De 3 verschillende 

afstanden lopen noordwaarts en doen Bekegem, 

Roksem en Zerkegem aan. 

Al naargelang de gekozen afstand wandel je door 

het natuurgebied “De Hoge dijken”, de 

Maskobossen en een deeltje van het 

Vloethemveld. 

Alle info op www.4op1rij.be of op 

www.facebook.com/4op1rij  

 

 

 

CORONAWALK 10 (16/01/2021 – 28/01/2021) 

Onze 10de wandeling zal maar 2 

weken uitgepijld blijven omdat Stad 

Brugge maar zolang toelaat. 

We starten op parking Tudor langs 

de Zeeweg in St-Michiels. 

Er zullen 3 afstanden beschikbaar 

zijn: 7,3km, 13,5km en 19,7km. 

Als lid krijg je de gedetailleerde 

informatie doorgemaild. 

 

 

 

 
 

CORONAWALK 11 (februari) 

Voor coronawandeling 11 trekken we opnieuw naar ’t Klokhof omdat dit een prachtige startlocatie is. De 

parcoursen voor deze wandeling zijn nog niet klaar. 

Alles komt op onze website en op onze facebookpagina.  

 

Coronawandelingen

 

 

http://www.facebook.com/4op1rij
http://www.4op1rij.be/
http://www.facebook.com/4op1rij
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De plannetjes van de wandelingen kan je vanaf nu vergroten en downloaden vanop onze website : 

www.4op1rij.be . 

1. Provinciale wandelingen 

Deze keer raad ik jullie de Wildenburgwandelroute (10,3km) aan die zich 

situeert tegen de achtergrond van een kasteelpark en een Middeleeuws 

landgoed. Je verkent de omgeving van de Wingense wijk Wildenburg en het 

Ruiseleedse Sint-Pietersveld. De route start aan het Sint-Joriskerkje naast 

het landgoed Blauwhuis en is bewegwijzerd met zeshoekige bordjes. 

Adres voor gps-gebruikers: Beernemsteenweg 167, Wingene. 

 

Dit is een zeer mooie wandeling door verschillende aan elkaar palende natuurgebieden. Ter hoogte van het 

Sint-Pietersveld kan je niet naast de radiotorens kijken die vroeger zorgden voor het contact met de 

zeeschepen. De gebouwen werden geklasseerd en rond die site ontwikkelde zich een natuurgebied. Daarnaast 

wandel je door de “Gulke putten” met zijn veen en natte heide en tevens verken je een stukje van de 

Vagevuurbossen. 

TIP: druk het plannetje af en volg dit nauwkeurig want er is ook een ingekorte versie (6,5km) van deze 

wandeling (kaart afdrukken kan op www.4op1rij.be ). 

  

 

Wandelsuggesties

http://www.4op1rij.be/
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2. Knooppuntenwandelingen 

2.1. Tussen Oostkamp en Waardamme (14,1 km) 

Een fantastisch wandelparcours vind je ten zuiden van Oostkamp alwaar je het Kamp-en Rooiveld verkent. 

Door het uitbreiden van het wandelknooppuntennetwerk ontstond er hier een schitterende wandelroute die 

je moet gedaan hebben!!! 

Parkeer de auto op het einde van de Nieuwenhovelaan, tegen de bosrand.  

Voor gps-gebruikers: NIEUWENHOVELAAN 100, OOSTKAMP. 

Volg nu onderstaande knooppunten: 

 

  

Meteen duik je het mooie 39 ha grote Nieuwenhovebos - dat je zeker zal verbazen-in. Brede dreven wisselen 

af met smalle kronkelende paadjes en voeren je richting Waardamme en het Rooiveld. Via de nieuwe brug 

over de Rivierbeek stap je het Kampveld binnen waar bossen, graslanden en moerasgebieden elkaar 

afwisselen. Na enkele heerlijke kilometers in dit domein voert een mooie rechte dreef je naar de 

Kampveldhoeve. Hierna wacht er een schitterende weidedoorsteek. Zo stap je opnieuw het Nieuwenhovebos 

binnen en met een “smile tot achter je oren” stap je de laatste kilometer tot aan de kleine parking langs de 

Nieuwenhovelaan. 
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2.2. Tussen De Panne en de schreve (14,2 km) 

De volgende wandeling werd ingezonden door Marleen en Baudewijn, waarvoor onze dank. In de omgeving 

van De Panne vinden we heel wat natuurgebieden. Deze route verkent vooral het duinreservaat “De 

Westhoek” en flirt eventjes met de Franse grens. 

Parkeer de auto op de parking van het Provinciaal bezoekerscentrum Duinpanne.  

Voor gps-gebruikers: OLMENDREEF 2, DE PANNE. 

Volg nu onderstaande knooppunten: 

 

 

Een prachtparcours dat op sommige plaatsen wel een inspanning zal vergen. Je stapt door enkele mulle 

zandstroken en je moet een paar keer klimmen. Daartegenover staat echter dat de beloning van je inspanning 

rijkelijk zal zijn. Mooie uitzichten over dit stukje van de westkust en het duinencomplex maken zeer veel goed. 

Je doorkruist 3 verschillende natuurgebieden die bewijzen dat deze Westkust echt wel zeer divers is. Na de 

doortocht van het Calmeynbos en het natuurreservaat “de Westhoek” kronkelt de route ook nog eens door 

de Oosthoekduinen. 

Plezier verzekerd tijdens deze magnifieke wandeling!!! 
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2.3. GR-wandelen – Treinstapper GR128 Gent Dampoort – Wetteren (24 km) 

Voor deze stevige tocht van 24 km langs de GR128 kan je misschien wel je gratis Hello Belgium Railpass 

gebruiken want de tocht start aan station Gent -Dampoort en stopt aan het station van Wetteren.  Het is een 

zeer mooie vlakke wandeling met behoorlijk wat afwisseling. Zeker doen! 

Beschrijving: 

Je verlaat het station en wandelt onder de sporen door richting Sint-Amandsberg. 

De rood-witte streepjes sturen je nu naar het Groot-Begijnhof waar in de glorietijd 

600 Begijntjes verbleven. We wandelen dwars door deze historische plaats en 

zetten vervolgens koers richting het Broekbos en de Sint-Baafskouter, een 

avontuurlijke speelzone met heuvels. Het GR-pad zoekt z’n weg door parkjes en 

smalle doorgangen tot we Destelbergen binnenwandelen. 

 

 
 

Het Renaertpark is de groene long van de gemeente 

maar het mooiste is zonder meer het natuurreservaat 

“Damvallei” waar we in een grote cirkel stappen. Nu 

volgen we even de groene vallei van de Damsloot en 

trekken via leuke onverharde natuurwegels naar 

Laarne. Blikvanger in deze gemeente is natuurlijk het 

kasteel van Laarne, één van de mooiste en best 

bewaarde waterburchten van Europa. De GR loopt rond 

het mooie gebouw om via de Kasteeldreef het dorp te 

bereiken. 

Via landelijke wegeltjes bereiken we de boorden van de Schelde en het natuurgebied “De Ham”. In ver 

vervlogen tijden betekende dit “een stuk land in de bocht van de rivier”. Plots bereiken we de brug over de 

Schelde en dit is voor ons het signaal om de mooie GR128 te verlaten. Stap over de brug steeds rechtdoor tot 

aan het station van Wetteren en neem hier de trein huiswaarts. 
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West-Vlaanderen 

GR128: Tielt-Deinze 

(26,1 km) 

 
 

 

Startadres: parking achterzijde 

station Tielt, Blekerijstraat 

(Coördinaten N50° 99.002 E003° 

32.966) 

De auto laat ik achter aan het station van 

Deinze waarna ik in 10 min. naar Tielt spoor. De 

GR128 passeert iets ten zuiden van Tielt, 

gelukkig vind ik op Mapsource een wegel die er 

van de achterzijde van het station recht 

naartoe loopt. Het gaat hier om spoorweglijn 

73A die naar Meulebeke liep. De leuke wegel 

zet me na 1,8 km af aan de GR128 die in een 

wijde boog rond Tielt kronkelt. 

 

 

De eerste 20 min wandelen we op 

rustige asfaltjes maar op het 

moment dat het St-Pieterwegeltje 

ons op sleeptouw neemt begint 

het echte wandelplezier. 

Zachtjesaan zijn we begonnen aan 

de beklimming van de Poelberg, 

de enige puist hier in de omtrek. 

We stappen nog niet tot helemaal 

boven want de rood-witte 

markeringen laten me het zeer 

mooie Poelbergbosje verkennen.  

 

 

Dit is een schitterend stukje van de GR want knuppelpaadjes wisselen af met glooiende graswegeltjes en dit 

alles hier op de flanken van de Poelberg. 

Ondertussen is het zonnetje erdoor gekomen en klimmen we tot boven alwaar ik toch even blijf staan om de 

heerlijke uitzichten in mij op te nemen. 
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De volgende kilometers zijn van de allerhoogste schoonheid, we stappen naar de Poelbergmolen die van alle 

kanten te bewonderen is en dalen daarna de schitterende Meikensbossen in.  

Dit is stilletjes aan een vijfsterrenparcours aan het worden want gedurende enkele kilometers doorkruisen we 

dit ongekend natuurgebied die nu al z’n troeven op tafel gooit. 

Er volgt nu een overgangstraject op zeer rustige asfaltjes totdat ik opnieuw betoverd word door de 

schitterende route langs de Spei-en sterrebeek. 

Een afwisseling van brede graswegels en smalle tegelpaadjes volgen de 2 meanderende beken op hun weg 

naar Aarsele en Dentergem. 

Terwijl ik op een bankje aan de kerk van Wontergem enkele boterhammen soldaat maak merk ik het 

standbeeld op van Lucien Buysse. De carrière van deze beroepsrenner begon in 1914 toen hij van start ging in 

de ronde van Frankrijk, in z’n loopbaan won hij 5 ritten in de ‘Tour de France’. 
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Via de vallei van de Vondelbeek wandelen we mooi 

verder tot in Grammene. Opnieuw zorgt een lang 

knuppelpad voor heel wat wandelfun vooraleer ik 

het leuke dorpje binnenstap. Hier zien we nog 

restanten van vlasroterijen die gerenoveerd 

werden tot mooie woonhuizen. Grammene kijkt uit 

over een afgesneden arm van de Leie waarlangs het 

hemels flaneren is. In de verte zien we de metalen 

Lorenzobrug opdoemen die een rijke geschiedenis 

met zich meedraagt. Toen één van de eerste 

spoorlijnen in 1855 Deinze met Ingelmunster moest 

verbinden was het wachten op een brug over de 

Leie die in dezelfde stijl werd geconstrueerd als de 

Eiffeltoren. 

Tot nu toe mocht ik niet klagen van modderpartijen maar 

het unieke pad langs de Leiemeander is van het aller gladste 

type. Meer schuivend dan stappend komt Deinze in zicht.  

Ik bereik het Schipdonkkanaal met aan de overzijde de 

gekende Brielmeersen en het voetbalstadion van SK Deinze. Vanaf hier trekt de GR de stad binnen, ik stap een 

stukje door het Kaandelpark en volg nog eventjes de Leie vooraleer ik na 26,1 km opnieuw mijn auto terugvindt 

aan het station.  

 

De wandelkaartjes, GPX-files en foto’s zijn terug te vinden op www.4op1rij.be/wandelsuggesties 

  

 

 

 

http://www.4op1rij.be/wandelsuggesties
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Familienaam Voornaam Tochten  Familienaam Voornaam Tochten 

60 - 35  30 - 25 
Devriendt Freddy 60  Feys Rene 30 

Lagast Rita 60  Vandenbranden Alberte 30 

Casteleyn Marleen 50  Clarisse Leo 30 

Vanraes Boudewijn 50  Dewilde Monique 30 

Vancompernolle Hugo 50  Jacobs Dolores 30 

Gekiere Jozef 45  Van Acker Roland 30 

Pouseele Sabine 45  De Deckere Johan 30 

Vantieghem Marcel 45  Simoens Rita 30 

Descheemaecker Irene 45  Deklerck Chris 30 

Ghyllebert Joseph 45  Van Vijnckt Annemie 30 

Denys Kurt 40  Scharmin Rita 30 

Denys Willy 40  Blomme Jan 30 

Decloedt Jenny 40  Colpaert Jean-Pierre 30 

Deltombe Jean-Pierre 40  Maeckelbergh Suzanne 30 

Pollet Françoise 40  Van Den Driessche Ronald 30 

Casteleyn Kathleen 40  Despeghel Marina 25 

D'Havé Danny 35  Van Colen Marnix 25 

Naeyaert Linda 35  Cools Marcella 25 

Derynck Cecile 35  Vandamme Michel 25 

Symoen Willy 35  Dezwarte Sien 25 

Naeyaert Marc 35  Van Handenhove Lieven 25 

Knockaert Yvan 35  Verhaeghe Juliana 25 

    Loobuyck Arlette 25 

    Tanghe Luc 25 

    Spriet Liliane 25 

20 
 15 

D'Havé Ambrose 20  Slabbinck Marijke 15 

Pardo Luc 20  Vanhevel Rik 15 

Carpentier William 20  Wieland Julien 15 

Devos Jurgen 20  Naeyaert Marina 15 

Vandendriessche Vannessa 20  Vanderyse Andre 15 

Samson Francine 20  Defevere Marleen 15 

Devriendt Ann 20  Leenknecht Paul 15 

Vergote Roland 20  Lannoo Silveer 15 

Verplancke Ivette 20  Decrock Kurt 15 

    Onraedt Carine 15 

    Simaey Marc 15 

    Maes Solange 15 

    Perquy Luc 15 

 

Aantal Tochten
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Familienaam Voornaam Tochten  Familienaam Voornaam Tochten 

15  5 
Talloen Myrjam 15 

 
Verhaeghe Marleen 5 

Byl Ivan 15  Diana Glaude 5 

Van Damme Patrick 15  Demuynck Ivan 5 

10 
 

D'Hoore Brigitte 5 

Goethals Veronique 10  Donche Dirk 5 

Talloen Emmanuel 10  Dhaenens Johanna 5 

Stubbe Greta 10  Cornelus Walter 5 

Vandecasteele Chris 10  Van Raepenbusch Anita 5 

Kemel Daniel 10  Thirry Geert 5 

Sanders Etienne 10  Vermet Ann 5 

Serroels Martine 10  Janssens Christiane 5 

Debaene Herman 10  Allemeersch Patrick 5 

Sijmons Martine 10  Vermote Gerda 5 

Sinnaeve Johny 10  Dewanckele Rita 5 

Vandekerckhove Lieve 10  Vermet Georges 5 

Rosseel Erik 10  Blommaert Patrick 5 

Vandenbranden Godelieve 10  Dierickx Patrick 5 

De Visch Kathy 10  Jonckheere Vera 5 

Demey Nancy 10  Nauwynck Daniel 5 

Verstraete Hilaire 10  Cherlet Christiaan 5 

Stroobants Gerda 10  Desmedt Karin 5 

Blieck Martin 10  Carmeliet Yarne 5 

Vonck Katelijne 10  Persyn Sandra 5 

Altruy Stephaan 10  Declerck Jeannette 5 

Lapeire Rika 10  Vereecke Redgy 5 

Raes Eddy 10  De Deckere Brenda 5 

Anthierens Johan 10     

Cheyns Nancy 10     

Maeckelberghe Peter 10     

Sioen Nancy 10     
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Beste vrienden ,  
 
We hebben een bewogen wandeljaar achter de rug. Geen officiële wandelingen, het gemis van onze wandelvrienden, het beperkte sociale contact, de afterwalk en 

wellicht blijft het nog even zo, helaas. 

Maar heel wat clubs sprongen belangeloos in de bres en lanceerden de spontane initiatieven die voor menig wandelaar een zegen waren! Ik meen dat wij in deze 

jaarwisseling al deze vrijwilligers moeten bedanken voor hun creatieve inzet. Daarom zou ik u willen vragen dat u, als lid of sympathisant van een van deze clubs, eens 

een woordje van dank plaatst op hun facebook-pagina! Ik meen dat ze dit verdienen! Met mijn dank bij voorbaat! 

Van mijn kant wens ik jullie een beter 2021, en wil ik u van harte ook danken voor de sympathiebetuigingen! 

 

Leuke wandelinitiatieven door clubs uit Oost -en West - Vlaanderen op 24/12/2020 

Respect, keep it clean, safe and healthy! 

En we wandelen van oud naar nieuw! 

Wij duiden wandelingen voor rolstoelgebruikers speciaal aan.  

Ook voor hen zijn deze initiatieven belangrijk  

 

 

 

 

 

 

 

  

KALENDER   CoronawandeltochtenVOER
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START EINDE CLUB STARTPLAATS KM LEES DE INLICHTINGEN VOORAF 

20/12/20 27/12/20 De Smokkelaars  
De Broederschool Nieuwstraat 17 
Stekene 6 -9 - 12 - 15 

marleen.vanhavermaet@gmail.com  

5/12/20 27/12/20 Postiljon Merelbeke  Kerk Gentweg  Vurste  6 www.pwcmerelbeke.be  

13/12/20 30/12/20 Aviflorastappers 
Stadion Bollsewerpstraat 92A 
Ingelmunster 6 – 9 – 12 - 18 

www.aviflorastappersingelmunster.com 

1/12/20 31/12/20 Egmont Zottegem  
Zwembad Bevergemse Vijvers 1 
Zottegem 8 - 14 www.wandelclubegmont.be  

11/11/20 1/01/21 Wervik Kerk Kruisekestraat 463 Kruiseke 5 – 10 - 12 www.wandelclubwervik.be 

21/12/20 2/01/21 
Het Wandelend 
Paard 

De Coornaar G Coornaertdreef 
Desselgem 6 - 12 www.facebook.com/Het-Wandelend-Paard-Waregem 

25/11/20 3/01/21 Florastappers   
DeVierdeZaal Driebeekstraat 2 
Gentbrugge  6,7 - 7,9 www.florastappers.be 

5/12/20 3/01/21 Reigerstappers   Sportstraat 24 Lovendegem 4,3 - 8,2 www.reigerstappers.be 

1/12/20 3/01/21 De Kwartels  
Parking Kanaalstraat - Vredekaai 
Zelzate 6 - 12 www.dekwartels.be 

5/12/20 3/01/21 
Wandelclub 
Beernem  

Drogenbos Willingstraat 29A 
Beernem 6 -12 - 16 www.wandelclubbeernem.be 

13/11/20 3/01/21 Trekvogels   
Parking Koning Albertstraat Oost-
Eeklo 5 - 6 - 8 www.trekvogelsboekhoute.be  

19/12/20 3/01/21 Denderklokjes  
CC De Biekorf Stationsstraat 23 
Lebbeke 6 - 9 - 12 www.denderklokjes.be 

5/12/20 3/01/21 Natuurvrienden  
Palaestra Kastanjelaan 35 Deinze 
Lus 1 6 - 11,5 www.wnd140.be 

5/12/20 3/01/21 Natuurvrienden  
Palaestra Kastanjelaan 35 Deinze 
Lus 2 5,5 - 9,5 - 14 www.wnd140.be 

19/12/20 3/01/21 De Duintrappers   
CC De Branding Populierenlaan 
35 Middelkerke 

 

 5.5 10 sites.google.com/view/deduintrappers 

19/12/20 4/01/21 Drevestappers  
Zandvoordebos Kleine Ieperstraat 
Zandvoorde  5,5 - 11 - 15 www.drevestappers.be 

Omwille van wegeniswerken is er een speciale aanduiding met de Mars-borden vanaf hoek Meenseweg/Waterstraat naar de parking. Geen GPS gebruiken. 

24/12/20 4/01/21 
De Lachende 
Wandelaars  

Voetbalkantine Sparhoekdreef 
Maria-Aalter 6 - 12 www.wandelclubaalter.be 

mailto:marleen.vanhavermaet@gmail.com
http://www.pwcmerelbeke.be/
http://www.aviflorastappersingelmunster.com/
http://www.wandelclubegmont.be/
http://www.wandelclubwervik.be/
http://www.facebook.com/Het-Wandelend-Paard-Waregem
http://www.florastappers.be/
http://www.reigerstappers.be/
http://www.dekwartels.be/
http://www.wandelclubbeernem.be/
http://www.trekvogelsboekhoute.be/
http://www.denderklokjes.be/
http://www.wnd140.be/
http://www.wnd140.be/
http://www.drevestappers.be/
http://www.wandelclubaalter.be/
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START EINDE CLUB STARTPLAATS KM LEES DE INLICHTINGEN VOORAF 

5/12/20 5/01/21 Velodroomvrienden 
De Bunder Ieperstraat 52B 
Moorslede 5,3 - 10,3 zie facebook velodroomvrienden 

28/11/20 10/01/21 De 7 mijl-stappers  
Infobord achter de kerk 
Kerkstraat 2 Gullegem  8 www.bloggen.be/7mijl_stappers  

28/11/20 10/01/21 De 7 mijl-stappers  
OC De Stekke St Maartensplein 
Moorsele    8,6 www.bloggen.be/7mijl_stappers  

12/12/20 10/01/21 De Schooiers  
Parking CC ’t Ankerpunt Anker 
Serskamp 

 

6 7 – 10 - 13 www.deschooiers.be 

19/12/20 10/01/21 Padstappers  
Onze-Lieve-Vrouwkerk 
Zandbergenplein Zandbergen  10 - 10 www.padstappers.be 

2/01/21 10/01/21 De Gasthofstappers  Parking Kieldrechtstraat De Klinge 
 

6 12 - 15 www.gasthofstappers.be 

21/12/20 10/01/21 
De Winkelse 
Stappers 

Kerk Kerkplein of Dorpsplein Sint-
Eloois-Winkel 6 - 12 jvanneste@live.be 

19/12/20 10/01/21 De Kreketrekkers  
OC De Kouter Ichtegemstraat 2b 
Kortemark  6 - 11 - 15 - 21 frankybeernaert@icloud.com 

19/12/20 10/01/21 
De Zuienkerkse 
sportraad Parking Dorpweg Meetkerke  7 - 12 - 18 www.sportraadzuienkerke.webnode.be 

19/12/20 10/01/21 De Spartastappers  
OC Hofland Lichterveldestraat 13 
Ardooie  

 

6  9 www.spartastappers.be 

19/12/20 10/01/21 De Spartastappers  
OC Zonnebeke Ardooiestraat 12 
Koolskamp 

 

6  9 www.spartastappers.be 

19/12/20 10/01/21 De Spartastappers  
OC Tassche Roeselarestraat 161 
Ardooie 

 

6  9 www.spartastappers.be 

20/12/20 10/01/21 
Wandelclub 
Diksmuide 

Parking Station Langeveldstraat 
Diksmuide 

 

5,5 10,5 www.wandelclubdiksmuide.webnode.be 

15/11/20 15/01/21 De Molenstappers  
Parking Kamphuis 't Haantje 
Brandstraat 105 Doomkerke 6 - 12 www.molenstappers.be 

19/12/20 15/01/21 
Vier op één Rij 
Zedelgem 

Speeloase “De Wonderlamp” 
Dorpwegel 4 Aartrijke 

 

9 15 - 24 www.4op1rij.be 

19/12/20 17/01/21 
Nacht van 
Vlaanderen  

Parking Guido Gezellelaan 3 
Torhout 

 

5,1 6 – 12 - 15 www.nachtvanvlaanderentorhout.be 

19/12/20 17/01/21 Roal Benti  
Kerk Balgerhoeke 166 
Balgerhoeke  5,7 - 7,2 - 8,90 www.wandelclubroalbenti.be  

1/12/20 17/01/21 De Trekvolgels   Sportstraat Assende 8 - 14 www.trekvogelsboekhoute.be  

http://www.bloggen.be/7mijl_stappers
http://www.bloggen.be/7mijl_stappers
http://www.deschooiers.be/
http://www.padstappers.be/
http://www.gasthofstappers.be/
mailto:jvanneste@live.be
mailto:frankybeernaert@icloud.com
http://www.sportraadzuienkerke.webnode.be/
http://www.spartastappers.be/
http://www.spartastappers.be/
http://www.spartastappers.be/
http://www.wandelclubdiksmuide.webnode.be/
http://www.molenstappers.be/
http://www.4op1rij.be/
http://www.nachtvanvlaanderentorhout.be/
http://www.wandelclubroalbenti.be/
http://www.trekvogelsboekhoute.be/
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START EINDE CLUB STARTPLAATS KM LEES DE INLICHTINGEN VOORAF 

19/12/20 17/01/21 Al Kontent  Parking Dorpsplein Sleidinge Dorp 5 - 9 - 13 www.wandelclubalkontent.be  

9/01/21 17/01/21 De Kadees  
Sint-Niklaaskerk Aaigemdorp 1 
Aaigem 6 - 10 www.wsvdekadees.com 

1/01/21 17/01/21 
Marchmannekes 
Waarschoot Den Boer 17 Lievegem 7,5 - 15 ivan.vanlaere@skynet.be 

9/01/21 24/01/21 Godelievestappers   Kerk Kerkplein Hertsberge 
 

5 7 – 10 – 13 – 18- 22 www.godelievestappers.be 

20/12/20 24/01/21 Voetje voor Voetje  
Heilig Hart Izegemseaardeweg 8 
Beveren (Roeselare) 6 - 12 www.voetjevoorvoetje.net 

19/12/20 24/01/21 Land van Rhode  
Station Stationsstraat 72 
Scheldewindeke 7 - 11 - 14 - 18 www.landvanrhode.be 

9/01/21 27/01/21 Padstappers  Kerk Zarlardingeplein Zarlardinge 10 - 10 www.padstappers.be 

16/01/21 29/01/21 
Vier op één Rij 
Zedelgem 

Parking Tudor Zeeweg 1 St-
Michiels-Brugge 7,5 - 13,5 - 20 www.4op1rij.be 

17/01/21 30/01/21 Aviflorastappers  
Stadion Bollewerpstraat 92 A 
Ingelmunster 6 - 9 - 12 - 18 www.aviflorastappersingelmunster.com 

6/11/20 31/01/21 Hanske de Krijger  Kapel Papelosstraat Edelare  12 www.hanskedekrijger.be 

1/12/20 31/01/21 
Burchtstappers 
Herzele  Kerk Provincieweg 82 Borsbeke 7 - 16 www.burchtstappersherzele.be  

19/12/20 31/01/21 
De 
Ankerhofstappers Huytstraat 36 Haaltert (Ede) 4 - 7 www.sites.google.com/view/deankerhofstappers 

1/12/20 31/01/21 
De 12 uren van 
Lauwe Kerk Lauweplaats 23 Lauwe 4,4 - 7,7 www.de12urenvanlauwe.be  

15/12/20 31/01/21 Levenslijnteam   
Parking Damme-Oost Oude 
Sluissedijk Damme 6 - 11 - 15 www.levenslijndamme.be 

9/01/20 31/01/21 Wervik 
DC De Spie Beselarestraat 3 
Geluwe  5,3 - 8,2 - 8,9 - 11,9 www.wandelclubwervik.be 

23/01/21 31/01/21 De Spartastappers  
OC 't Zonneke Ardooiestraat 12 
Koolskamp 5 - 10 - 15 - 20 www.spartastappers.be 

9/01/21 7/02/21 Natuurvrienden  Kerk Martelarenplein 3-5 Vinkt 
 

6 – 6,5 – 8,5 12,5 - 13 www.wnd140.be 

20/12/20 7/02/21 Watewystappers  
Joc. Dentergem Wontergemstraat 
77 Dentergem  7 - 12 - 18 www.watewystappers.be 

6/02/21 21/02/21 
Wandelclub 
Nieuwpoort Vismijn Kaaiplein Nieuwpoort 5 -7 -10 -12 -15 -19 -25 -32 www.sites.google.com/view/wandelclubnieuwpoort 

http://www.wandelclubalkontent.be/
http://www.wsvdekadees.com/
mailto:ivan.vanlaere@skynet.be
http://www.godelievestappers.be/
http://www.voetjevoorvoetje.net/
http://www.landvanrhode.be/
http://www.padstappers.be/
http://www.4op1rij.be/
http://www.aviflorastappersingelmunster.com/
http://www.hanskedekrijger.be/
http://www.burchtstappersherzele.be/
http://www.sites.google.com/view/deankerhofstappers
http://www.de12urenvanlauwe.be/
http://www.levenslijndamme.be/
http://www.wandelclubwervik.be/
http://www.spartastappers.be/
http://www.wnd140.be/
http://www.watewystappers.be/
http://www.sites.google.com/view/wandelclubnieuwpoort
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START EINDE CLUB STARTPLAATS KM LEES DE INLICHTINGEN VOORAF 

6/02/21 28/02/21 Padstappers  Kerk Kerkborre  Schendelbeke 10 -10 www.padstappers.be 

15/01/21 28/02/21 t Hoeksken   
Goc Ter Munken Scheldestraat 39 
Hamme 6 - 11 - 16 www.wandelclubthoeksken.be  

26/12/20 28/02/21 Hanske de Krijger  Tissenhove - Diepeweg Mater 11,3 www.hanskedekrijger.be 

14/02/21 28/02/21 Aviflorastappers  
Stadion Bollewerpstraat 92 A 
Ingelmunster 6 -9 - 12 - 18 www.aviflorastappersingelmunster.com 

13/02/21 28/02/21 Godelievestappers   
Ridefort Sportstraat 2 
Ruddervoorde  

 

5 7 - 10 - 13 - 18 - 22 www.godelievestappersruddervoorde.com 

5/12/20 1/03/21 De Ijzerstappers Markt Lo 5 - 8,5 www.facebook.com/groups/752555318542975  

17/12/20 1/03/21 De Ijzerstappers Kerk Steenstraat 1 Woesten 5,7 - 9,5 www.facebook.com/groups/752555318542975  

14/02/21 14/03/21 De Textieltrekkers 
OC Groeninge Groeningestraat 2 
Kaster 6 - 12 - 18 - 24 www.detextieltrekkers.be 

14/02/21 14/03/21 De Textieltrekkers 

De Kleine Kluis 
Gijzelbrechtegemstraat 42 
Gijzelbrechtegem 6 - 12 - 18 - 24 www.detextieltrekkers.be 

27/02/21 21/03/21 Padstappers  School Muiterij Everbeek 10 - 10 www.padstappers.be 

14/09/20 31/03/21 De Durmestappers Sombekedries 20 Sombeke 6 - 8 - 10 www.durmestappers.com 

20/03/21 11/04/21 Padstappers  
Parking Geraardsbergesteenweg 
Daalstr Aspelare 10 - 10 www.padstappers.be 

 

 

http://www.padstappers.be/
http://www.wandelclubthoeksken.be/
http://www.hanskedekrijger.be/
http://www.aviflorastappersingelmunster.com/
http://www.godelievestappersruddervoorde.com/
http://www.facebook.com/groups/752555318542975
http://www.facebook.com/groups/752555318542975
http://www.detextieltrekkers.be/
http://www.detextieltrekkers.be/
http://www.padstappers.be/
http://www.durmestappers.com/
http://www.padstappers.be/


 

 

 


