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Beste leden, 
 
 
 
Hoewel we ons nu alweer in een halve lockdown bevinden, wordt het lichtje aan het eind van de tunnel 

traagjes groter. Onze hoop op herstel van ons normaal leven groeit maar het blijft een moeilijke periode.  

Als wandelclub kunnen we totaal geen plannen maken! Het enige wat nu mogelijk is zijn onze coronatochten.  

Deze zijn immens populair en zorgden ervoor dat we tijdens de verkiezing “Zedelgemse sporthelden” de eerste 

prijs in de categorie ‘sportverenigingen’ weg kaapten. Voor ons is dit een mooie beloning en een stimulans 

voor de toekomst. 

Het was onze bedoeling om op 25 april ons wandeljaar terug op te starten met “Vlaanderen wandelt lokaal”, 

een initiatief van Wandelsport Vlaanderen. Op deze laatste zondag van april zouden 15 burenclubs 

samenwerken en een prachtig wandelnetwerk uitbouwen door het Brugse Ommeland. Alle contacten waren 

gelegd, alle parcoursen waren uitgetekend maar door coronaproblemen heeft men beslist om deze dag te 

verplaatsen naar 27 juni. Hopelijk is tegen dan de miserie wat gemilderd. 

Zoals je kan lezen hebben we geen zekerheden meer: begin mei staat ook onze midweektocht op de kalender. 

Deze vertrekt normaal gezien vanuit de voetbalkantine van VV Aartrijke maar…. zal deze kunnen doorgaan? 

Onze activiteiten voor het najaar kunnen we nog niet in kaart brengen. Er zijn plannen maar daarover durf ik 

nu nog niks te schrijven! Ik wacht liever af hoe de coronasituatie zal evolueren. 

Hopelijk blijven jullie wandelen want beweging is superbelangrijk. De rubriek “wandelsuggesties” op onze 

website begint stilletjes aan vorm te krijgen en biedt een mooi alternatief aan om enkele wandelingen uit te 

proberen. 

Hopelijk kan ik in het voorwoord van de zomereditie van ons clubblad aankondigen dat de ellende bijna voorbij 

is en dat we ons wandeljaar kunnen opstarten. Wees maar zeker dat ons bestuur staat te springen om erin te 

vliegen! 

Ik hoop iedereen te mogen verwelkomen op zondag 27 juni in ’t Klokhof voor een feestelijke editie van 

“Vlaanderen wandelt lokaal”. 

 

 
 

Wim Verhelst 
 

Voorzitter “Vier op een Rij” 
  

 

Voorwoord
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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. 

 

 
 
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/


| 5 

 

 
 

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). 

 

 
 

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 

 

 
 

Onze Spermalietocht die doorgaat op zaterdag 28 augustus zal dit jaar starten vanuit de Loppemse 

sporthal “De Strooien Hane”, Albert van Caloenstraat 2, 8210 Loppem. 

Meer informatie daarover in de zomereditie van ons clubblad. 

 
 

 
 

Spanjereis 

De wandelvakantie langs de Costa Brava die zou doorgaan in de Paasvakantie werd geannuleerd en 

dit voor het 2e jaar op rij. Een nieuwe datum wordt er niet naar voor geschoven. 

Onze 4-daagse vakantie aan de Picardische kust die voorzien was voor het Hemelvaartweekend in 

mei, werd eveneens geannuleerd. Het was de bedoeling om deze door te schuiven naar 2022 maar 

ons hotel was reeds gereserveerd door een andere groep. Daarom boekten we reeds in voor het 

Hemelvaartweekend 2023 (18 mei – 21 mei 2023). 

Het weekend dat voorzien was voor 2023 schuiven we nu 1 jaar vooruit. 

 

  

Walking in Belgium

Wandelsuggesties

Spermalietocht

Meerdaagse reizen 2021

mailto:info@4op1rij.be
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DONDERDAG 26 MEI – ZONDAG 29 MEI 2022 

Een wandeling rondom ZUID-LIMBURG. 

Deze 4-daagse is gebaseerd op het wandelboek van Alex Buis dat 

hiernaast is afgebeeld. 

De auteur omschrijft een prachtige wandeling van 277 delen rond 

het Nederlandse Zuid-Limburg. Wij kozen 4 trajecten uit die we 

zullen afstappen. In die 4 dagen wandelen we door de Voerstreek, 

het land van Herve, de ongekende Wurmvallei in Duitsland en door 

talrijke natuurgebieden op de Duits-Nederlandse grens. 

Wandeltrajecten: 

26 mei: Remersdael – Kelmis: vanaf het eerste moment genieten we 

van de Voerstreek en de Oostkantons. 

27 mei: Aachen – Rimburg (Landgraaf): een volledige dag door de 

Wurmvallei (ongekend maar bloedmooi) 

28 mei: Rimburg - Gangelt: zwerven langs de Duits-Nederlandse grens, dwars door de Tevener Heide, 

natuurgebied Rode Beek en het Willy Dohmen-park. 

29 mei: Gangelt-Susteren: langs Duitse veengebieden stappen we Nederland binnen en eindigen in 

Susteren. 

Tevens zal er een alternatief programma gezocht worden voor de mensen die graag eens iets anders 

doen dan wandelen. 

Inschrijven voor deze 4-daagse zal kunnen vanaf 1 september. 

Deze 4-daagse is in handen van Chris, Ivan en Wim. 

 

 
 

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 

 
Dank aan VDK voor de voortreffelijke bus-service 

 
  

Mailadressen

 

 

mailto:info@4op1rij.be
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Zoals jullie wellicht al weten stond deze organisatie geprogrammeerd voor zondag 25 april maar door de 

slechte coronacijfers vernamen we heel recent dat dit gebeuren opschuift naar zondag 27 juni. 

Het zou een mega-event worden waar 15 burenclubs voor één dag een gigantisch wandelnetwerk zouden 

creëren door het Brugse Ommeland. Alle contacten waren gelegd, de parcoursen waren gelinkt aan elkaar; 

kortom alles was in kannen en kruiken. Maar kijk…. in deze tijd is niks nog zeker want corona & Wandelsport 

Vlaanderen beslisten er anders over. Alles wordt opgeschoven naar 27 juni. 

Voor de clubs is dit opnieuw beginnen van 0 want niet iedereen kan opnieuw over z’n startzaal beschikken, de 

parcoursen moeten waarschijnlijk aangepast worden. Tot op dit ogenblik beschikken we over te weinig 

informatie om alles te publiceren. Alleen kunnen we met zekerheid zeggen dat “Vier op een rij” zeker van de 

partij zal zijn met een prachtige wandeling vanuit ’t Klokhof in Loppem. 

We tekenden 2 lokale omlopen (6-12km) uit en maakten de verbinding met Waardamme (18km). Ook kan je 

die dag heen en terug stappen naar Snellegem (20km). 

Hopelijk kunnen we er op zondag 27 juni er een wandelfeestje van maken. BE THERE! 

 

 

  

 

Vlaanderen wandelt Lokaal

Zondag 27 juni 2021
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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 

De “Heihoekwandelroute” (8,5km) is een verrassend mooie lus in het 

glooiende landschap tussen Lichtervelde en Beveren-Roeselare. Deze 

wandeling biedt jouw absolute rust. Tijdens deze tocht ontdek je de 

opnieuw aangeplante Huwynsbossen en de schitterende houtwal. 

Startlocatie: Parking Huwynsbossen, Beverenstraat, Lichtervelde 

Startcoördinaten: N50° 99.938 E003 15.091 

 

De Huwynsbossen zijn een jong bos met heel wat troeven in deze anders natuurarme regio. In 1996 startte 

men met de aanleg van deze groene long en dit op de locatie waar vroeger zich een bos bevond. Het is gelegen 

op een 49m hoge kam en bied je een fantastisch uitzicht over het Houtland. 

Nadat je het bos hebt verlaten wandel je op rustige wegen en paadjes rond de heuvelkam waarop zich de 

Huwynsbossen bevinden. 

Graag nog even vermelden dat je op de route de ijssalon “De Bossneppe” passeert waar je kan genieten van 

een lekker ijsje of een drankje. 

  

 

Wandelsuggesties
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2. Knooppuntenwandelingen 

2.1. Langs de Poperingevaart naar de Galgebossen (15 km) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Startadres: Schipvaarthoeve Schipvaartweg 8, Poperinge (Coördinaten: N50° 86.285 E002° 74.153) 

Bereikbaarheid: 

• Station Poperinge op 1,3km 

• Bus: Halte Poperinge papegaai op 800m (belbus of lijnen 29 & 51) 

 

Vandaag trek ik voor mijn zondagse wandeling naar het Hoppeland alwaar de knooppuntjes mij een 

fantastische wandeling beloofden. Wandelvrienden hadden mij aangeraden om de auto achter te laten op de 

parking van de Schipvaarthoeve, een prachtige boerderij uit 1762 en omgeven door hoppevelden. 

Goedgemutst door deze vroege lentedag stap ik meteen de wegel in die me afzet aan de Poperingevaart.  

Deze verbindt het gelijknamige stadje met de IJzer. Ik 

volg de schitterende graswegel langs het diep 

uitgesneden waterloopje. Als ik nu naar het vaartje kijk, 

is het bijna niet te geloven dat dit vroeger bevaarbaar 

was. Ter hoogte van het eerste brugje klim ik zachtjes uit 

het valleitje en geniet boven van een zonovergoten 

panorama op het mooie Hoppeland. Ik blijf de kam 

volgen en daal wat verder opnieuw naar het vaartje toe.  

Op het punt waar de Robaardbeek in de Poperingevaart 

verdwijnt, steek ik op 2 houten brugjes de waterloopjes 

over. De graswegel volgend kom ik in een natte zone 

terecht, ik zoek even de kantjes op en bereik veilig 

drogere gronden. 

In de verte spot ik mijn volgend wandeldoel: de Galgebossen. Wie kan zich voorstellen, in dit gebied van rust 

en stilte, dat tot in de vroege jaren 1700 hier galgen klaarstonden voor de veroordeelden. 
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Met deze akelige gedachte in het achterhoofd stappen we dit 

mooie loofbos binnen. De volgende 7km zien we talrijke poelen die 

rijk zijn aan amfibieën. Het is een fraaie rondgang maar door de 

dooi zijn er heel wat modderige stroken; dat kan me echter niet 

deren. 

Net buiten de boszone stoot ik op zo’n typisch Brits militair kerkhof 

uit de eerste Wereldoorlog: “Hagle Dump cemetary” 

De begraafplaats werd in 1918 aangelegd in de nabijheid van een 

opslagplaats die ‘Hagle Dump’ noemde: er rusten nu 397 Britten, 

26 Australiërs, 14 Canadezen en 2 Duisters. 

Hierna trek ik verder door het glooiende Hoppeland totdat ik ter 

hoogte van een witgekalkte boerderij de weide in moet. Het 

graswegeltje zakt de vallei van de Robaardbeek in. Een bordje titelt 

“Gevaar, brugje”!  

En inderdaad, het betonnen voetgangersbrugje dat het beekje 

overspant is volledig weggezakt. Deze aanblik zorgt er toch voor 

dat m’n hartslag even versnelt want een andere weg is er niet. Voorzichtig zet ik één voet op het betonnen 

gespante, gelukkig beweegt deze niet en bereik ik veilig de overkant.  

Door een weide klim ik het dal van de beek uit en stap 

door deze mooie contreien verder. In de verte ontdek ik 

de nog kale palen van de hoppevelden en als ik goed kijk 

zie ik het witte gebouw van de Schipvaarthoeve, mijn 

eindpunt. 

Het is 17u en na een mooie namiddag begint het nu 

stilletjes aan af te koelen. Ik trek mijn rits wat hoger en 

zak nu zachtjes aan richting ’t Reepje. Vroeger bevond er 

zich hier een herberg; er staat hier nog een heel oude 

hoeve: zou dit het voormalige cafeetje zijn? 

Via een aardewegel verlaat ik dit gehuchtje en stap de 

laatste 200 meter tot aan m’n auto. Ik kan heel blij 

terugkijken op een zeer mooie wandeltocht! Zonder 

aarzelen en zonder blozen durf ik deze wandelroute 5 

sterren te geven. Dus, een zeer grote aanrader. 
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2.2. Maldegem-Kleit: Een rondje Maldegemveld (13,9 km) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Startlocatie : Kleitkalsijde 139, Maldegem-Kleit (Coördinaten : N51° 17.742 E003° 45.163) 

Volg volgende knooppunten: 

42 – 28 – 27 – 26 – 1 – 2 – 3 – 9 – 10 – 20 – 21 – 22 – 23 – 24 – 25 – 32 – 31 – 30 – 29 – 40 – 41 – 42 – richting 

43 

We starten deze prachtwandeling op bovenvermeld adres en plaatsen onze auto gewoon langs de weg!  

Geen parkeerprobleem dus!!  

We volgen de pijl richting knooppunt 42 en slaan aan 

een wit villaatje een mooie dreef in. Meteen is de 

toon gezet voor wat een topwandeling zal worden. 

We ruilen de dreef in voor een oeroud wegeltje waar 

het heerlijk wandelen is en bereiken zo hotel 

Cleythill, gevestigd op een Middeleeuwse site. 

De ene mooie dreef volgt de andere op totdat een 

schitterend paadje, langs een kaarsrechte rij 

knotwilgen, me het Drongengoed binnenvoert. 

Deze grote groene long beslaat 750ha en is een 

droom voor wandelaars en andere recreanten! 

Typisch voor dit gebied is het dambordpatroon van 

de dreven. 

Dit landschapspark bestaat niet alleen uit bos want op het meest zuidelijke stuk van onze wandeling kom ik 

terecht in een echt heidegebied; ik bevind me nu in het Maldegemveld dat bestaat uit een echt lappendeken 

van heideveldjes. Deze stukjes kleuren, aan het eind van de zomer, helemaal paars! 
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Natuurpunt heeft het mogelijk gemaakt dat we dit 

mooie gebied optimaal kunnen verkennen. Leuke 

houten knuppelpaadjes sturen mij door een machtig 

stukje natuur. Het doet me denken aan de Hoge 

Venen. 

Een artificiële uitkijkheuvel biedt een mooi uitzicht 

over de heidevlakte waar ik zojuist wandelde, het 

zonnetje komt juist piepen en dat is zeker een 

meerwaarde in dit ‘Eifellandschap’. 

Er is bijzonder veel afwisseling op deze wandeltocht 

want plots sturen de pijltjes me een donker bosje in 

waar de streek-gr “Uilenspiegelpad” ook dankbaar 

gebruik van maakt. Het smalle pad kronkelt serieus 

tussen de bomen en het voelt licht avontuurlijk aan! Een brugje brengt me over een stromend beekje om wat 

verder gedropt te worden aan de zoveelste 

heerlijke dreef. 

Na deze verrukkelijke bospassage kom ik in een 

open landschap dat de naam ‘Booneveld’ draagt. 

Het is hier bijzonder drassig en ik zak tot over mijn 

enkels in het water, gelukkig hoef ik niet zo lang 

meer te stappen met mijn natte kousen!  

 

Nu volgt een laatste stukje bos dat me langs de 

bivakzone van Kleit stuurt. Alweer doorkruisen we 

dit gedeeltelijk over een zwevende houten 

plankenvloer. Het einde van mijn bekoorlijke 

zondagnamiddagtocht is in zicht maar niet 

vooraleer de zeer mooie Indianenwegel me opnieuw afzet aan knooppunt 42. Nu nog 200 meter langs de weg 

richting het kerkje van Kleit en ik vind na 13,9 magnifieke kilometers mijn auto terug. 
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3. Wandelommetjes 

Willy De Kerpel, lid van Vier op een rij, diabetespatiënt, kwam met een voorstel om het begrip 

“wandelommetjes” te lanceren. Wij van “Vier op een rij” werken graag mee aan zo’n project.  

Wat die “wandelommetjes” nu juist zijn, vertelt Willy hieronder zelf. 

Wandel je graag? 

Wil je graag met jouw kinderen of kleinkinderen een kleine wandeling maken? 

Laat je gezondheid het niet toe een grote wandeling te maken? 

Heb je Parkinson, Diabetes of een andere ziekte of ben je aan het revalideren na een trauma of medische 

ingreep? 

Kijk je niet graag naar TV en wil je voor jouw gezondheid wandelen? 

Heb je niet veel tijd om een serieuze wandeling te maken? 

Heb je een medische ingreep ondergaan en heb je een aangepaste herstelperiode nodig? 

Wandelclub “Vier op een rij” uit Groot-Zedelgem 

Bied je vanaf heden een oplossing aan … 

W A N D E L O M M E T J E S 

Wandelommetjes zijn wandelingen van 0 tot 7 km. 

De wandelommetjes gebruiken bestaande wandelingen of knooppuntenwandelingen 

of een combinatie hiervan. 

De wandelommetjes gebruiken parcours die toegankelijk zijn voor kinderwagens en die rolstoelgebruik 

toelaten. 

De wandelommetjes zijn wandelingen die uit zichzelf al bewegwijzerd zijn of die een duidelijke beschrijving 

volgen. 

Bekijk onze wandelinventaris en ge kiest een wandeling uit. 

Vanaf 15 mei zijn alle tochtjes te vinden op www.4op1rij/wandelommetjes . 

De wandelommetjes zijn allemaal beschreven in of met ROUTEYOU. 

Met de WANDELOMMETJES wordt gestart in Zedelgem, we hopen snel uit te breiden naar het ganse Brugse 

Ommeland en kijken al uit naar gans West-Vlaanderen! 

Heb je een wandeling die in aanmerking komt voor deze naam.  Stuur de documentatie en beschrijving op 

naar volgend adres: 

willy.de.kerpel@telenet.be 

  

http://www.4op1rij/wandelommetjes
mailto:willy.de.kerpel@telenet.be
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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 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! 

 

Leuke wandelinitiatieven door clubs uit Oost -en West - Vlaanderen op 26/03/2021 

Respect, keep it clean, safe and healthy! 

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 

25/03/2021 1/04/2021 WSV KEIGNAERTTRIPPERS VAYAMUNDO, ZEEDIJK 330, OOSTENDE   6-10-12 http://www.keignaerttrippers.be/  

27/03/2021 6/04/2021 VELODROOMVRIENDEN OC BUNDER, IEPERSTRAAT 528, MOORSLEDE   6-12 www.facebook.com/velodroomvrienden  

27/03/2021 18/04/2021 SPORTKRING OOSTNIEUWKERKE KERK, DORPSPLEIN 1, OOSTNIEUWKERKE 5 10-13 katriencoolsaet@hotmail.com  

27/03/2021 11/04/2021 WANDELCLUB KOEKELARE OC MOERE, MOLENSTRAAT 84, MOERE 5-9 12-15-21 www.wandelclub-koekelare.be 

27/03/2021 11/04/2021 GODELIEVESTAPPERS OOSTCAMPUS, SIEMENSLAAN 1, OOSTKAMP 5 7-10-13-18-22 www.godelievestappers.be  

1/04/2021 18/04/2021 KREKETREKKERS 
DE KOUTER, ICHTEGEMSTRAAT 2A, 
KORTEMARK   5-10-15-24 franckybeernaert@icloud.com  

3/04/2021 18/04/2021 WINKELSE STAPPERS KERKPLEIN, ST-ELOOIS WINKEL   6   

3/04/2021 18/04/2021 KADEES AALST 

DOM. STEENBERG, OUDENAARDESTEENWEG 
458, 
ERPE-MERE 5 8-10 www.wsvdekadees.com  

3/04/2021 18/04/2021 REYNAERTSTAPPERS KERK, AVERMAAT 135, ZELE   5-8-16 www.reynaertstappers.be  

6/03/2021 4/04/2021 WATEWYSTAPPERS 
KERKPLEIN, L. VINCKESTRAAT 4, 
SCHUIFERSKAPELLE   8-13-19 www.watewystappers.be 

29/03/2021 4/04/2021 BRUGSCHE GLOBETROTTERS 
KERK, r.o. MOERKERKSESTEENWEG 169,  
ST-KRUIS-BRUGGE   6-11-20 www.brugsche.globetrotters.be/  

12/03/2021 5/04/2021 DE LACHENDE WANDELAARS MANEWAARDE/KATTENBERG, AALTER   6-12 www.wandelclubaalter.be/  

20/03/2021 6/04/2021 NATUURVRIENDEN DEINZE 
DE MASTBLOEM, WAREGEMSESTEENWEG 22,  
KRUISEM   7 - 12.5 Lus1 

20/03/2021 6/04/2021 NATUURVRIENDEN DEINZE 
DE MASTBLOEM, WAREGEMSESTEENWEG 22,  
KRUISEM 6 9,5-14 Lus2 

1/03/2021 11/04/2021 WESTHOEKSTAPPERS VUILE SEULE, GASTHUISSTRAAT 3, ELVERDINGE 6 8 - 15 www.westhoekstappers.be  

2/04/2021 11/04/2021 DENDERKLOKJES LEBBEKE KERK, DORP 20, DENDERBELLE   6-9-13 www.denderklokjes.be/  

10/04/2021 11/04/2021 WITSOONESTAPPERS MAEKE BLYDE, DOORNSTRAAT 43, POPERINGE   6-10-16-20 www.witsoonestappers.be/info/  

20/03/2021 11/04/2021 PADSTAPPERS GERAARDSBERGEN 
Parking Geraardsbergesteenweg-Daalstraat  
9404 Aspelare   2 x 10 www.nadstappers.be 

20/03/2021 16/04/2021 VIER OP EEN RIJ PARKING MUSCARTSTRAAT VELDEGEM 4-8 14-19-21 www.4op1rij.be  

15/02/2021 18/04/2021 LEVENSLIJNTEAM DAMME GPS ADRES: KLOOSTERSTRAAT, SIJSELE 6  10 - 16 www.levenslijndamme.be  

20/03/2021 18/04/2021 WANDELCLUB BEERNEM 
VOETBALPLEIN, BRUINBERGSTRAAT 1,  
OOSTVELD-OEDELEM   6-12-16 www.wandelclubbeernem.be/  

http://www.keignaerttrippers.be/
http://www.facebook.com/velodroomvrienden
mailto:katriencoolsaet@hotmail.com
http://www.wandelclub-koekelare.be/
http://www.godelievestappers.be/
mailto:franckybeernaert@icloud.com
http://www.wsvdekadees.com/
http://www.reynaertstappers.be/
http://www.brugsche.globetrotters.be/
http://www.wandelclubaalter.be/
http://www.westhoekstappers.be/
http://www.denderklokjes.be/
http://www.witsoonestappers.be/info/
http://www.4op1rij.be/
http://www.levenslijndamme.be/
http://www.wandelclubbeernem.be/
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START EINDE CLUB STARTPLAATS   KM LEES DE INLICHTINGEN VOORAF 

13/03/2021 18/04/2021 BEIAARDSTAPPERS POESELE AAN HANSBEKEDORP 7, HANSBEKE (NEVELE) 7 10-12-15-20 facebookpagina Beiaardstappers 

13/03/2021 18/04/2021 WATERHOEKSTAPPER5 KERK, GEMEENTEPLEIN, HELKIJN 4 6-9-13 www.waterhoekstappers.be/  

3/04/2021 18/04/2021 DUINTRAPPERS WESTENDE 
BRANDWEER, KLEIN KASTEELSTRAAT  
MIDDELKERKE 6-13   www.sites.google.com/view/deduintrappers/  

10/04/2021 18/04/2021 SMOKKELAARS STEKENE PREEKEKEPLEIN, STEKENE   6-12-17-20 www.desmokkelaars. be/ 

10/04/2021 18/04/2021 GASTHOFSTAPPERS DE KLINGE PARKING, KIELDRECHTSTRAAT, DE KLINGE   7-12-15 www.gasthofstappers.be  

10/04/2021 19/04/2021 NATUURVRIENDEN DEINZE 
EMMAUS CAMPUS, LEIHOEKSTRAAT 7,  
MACHELEN/ZULTE    www.wnd140.be 

          7 -13 LUS 1 

          6,5-9-13,5 LUS 2 

20/03/2021 20/04/2021 DE VOSSEN BUGGENHOUT DE PIT, PLATTEPUT, BUGGENHOUT   5-10-17 www.wsvdevossenbuggenhout.be/  

1/04/2021 25/04/2021 BRIGANDTROTTERS DORPSHUIS, EMELGEMSEPLEIN, IZEGEM 7 13-18-21 www.brigandtrotters.be 

30/03/2021 28/04/2021 FLORASTAPPERS OUDEHEERWEG 3, ST-DENIJS WESTREM   10,4   

26/04/2021 30/04/2021 BRIGANDTROTTERS DORPSHUIS, EMELGEMSEPLEIN, IZEGEM 7 13 www.brigandtrotters.be  

1/03/2021 30/04/2021 BURCHTSTAPPERS HERZELE DE PASTORIE, HALLEWEG 15, ZONNEGEM   7,8 of 15 www.burchtstappersherzele.be/  

15/04/2021 30/04/2021 AVIFLORASTAPPERS 
STADION, BOLLEWERPSTRAAT 92,  
INGELMUNSTER   6-9-12-18 heuberdebie@hotmail.com  

27/02/2021 30/04/2021 HANSKE DE KRUGER 
PARKING DONKVIJVER  
HUTTEGEM OUDENAARDE   14,4 - 7,6 www. hanskedekrijger.be 

1/12/2021 30/04/2021 TREKVOGELS BOEKHOUTE 
SPORTSTRAAT, ASSENEDE  
(parking Stadhuis op 150m)   8-14 www.trekvogelsboekhoute.be/  

10/04/2021 1/05/2021 SPARTASTAPPERS DE ARK, MELKERIJSTRAAT 2A, ARDOOIE 6-9 13-17-21 www.spartastappers.be 

13/02/2021 2/05/2021 CSC LIERDE KERK, DORPSTRAAT, ST-MARIA-LIERDE   7-11  www.csclierde.net/ 

3/04/2021 2/05/2021 VOETJE VOOR VOETJE KERK, HONZEBROEKSTRAAT 12, ROESELARE 4-6 12 www.voetjevoorvoetje.net  

24/04/2021 8/05/2021 ZILVERDISTEL DENDERMONDE 
VANLANGENHOVESTRAAT 203a,  
ST-GILLIS DENDERMONDE   6-12  www.dezilverdistel.be/  

13/03/2021 16/05/2021 DE KWARTELS 
KLOOSTERBOS, GEBR.NAUDTSLAAN,  
WACHTEBEKE   6-16  www. dekwartels.be/ 

13/05/2021 24/05/2021 100 KM ROND IEPER VERSCHILLENDE STARTPLAATSEN   8 tot 40 www.100km. be 

http://www.waterhoekstappers.be/
http://www.sites.google.com/view/deduintrappers/
http://www.gasthofstappers.be/
http://www.wsvdevossenbuggenhout.be/
http://www.brigandtrotters.be/
http://www.burchtstappersherzele.be/
mailto:heuberdebie@hotmail.com
http://www.trekvogelsboekhoute.be/
http://www.spartastappers.be/
http://www.voetjevoorvoetje.net/
http://www.dezilverdistel.be/
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START EINDE CLUB STARTPLAATS   KM LEES DE INLICHTINGEN VOORAF 

1/05/2021 31/05/2021 TERVAETE STAPPERS 
DE KRING, KEIEMDORPSTRAAT 87,  
KEIEM 5-8 11-16 www.bloggen.be/tervaete_wandel/  

16/05/2021 31/05/2021 AVIFLORASTAPPERS 
STADION, BOLLEWERPSTRAAT 92A  
INGELMUNSTER   6-9-12-18 heuberdebie@hotmail.com 

18/06/2021 30/06/2021 AVIFLORASTAPPERS 
STADION, BOLLEWERPSTRAAT 92A  
INGELMUNSTER   6-9-12-18 heuberdebie@hotmail.com  

 

 

MET DANK AAN 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.bloggen.be/tervaete_wandel/
mailto:heuberdebie@hotmail.com


 

 

 


