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  Top 4-daagse 

 
 

  In Zeeland dwars door de Waterdunen  
 
 

  Verslagje Treinstapper 4  
 
 

  Door de Brusselse Zuidrand 
 
 

 
  Clubdag met BBQ 

 
 

  2-daagse Waals-Brabant 
 
 

  Ga je mee naar Amsterdam 
 
 

 Gratis wandelbon 
 

Alle informatie op: www.4op1rij.be 
Jaargang 37 Nummer 143 
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Voorzitter 
Wim  
Verhelst 

Achiel Rommelplein 5  
8210 Zedelgem 

050/674 550 • 0475/326 446 
wim.verhelst@telenet.be 

Ondervoorzitter 
André 
Vanderyse 

L. van Malestraat 73  
8310 St-Kruis 

050/697 447 • 0474/116 824 
andrevanderyse@gmail.com 

Secretaris 
Willy  
Denys 

Kloosterstraat 95  
8210 Veldegem 

050/275 034 • 0476/270 857 
willy.denys@skynet.be 

Penningmeester 
Kurt  
Denys 

Kloosterstraat 95  
8210 Veldegem 

050/275 034 • 0475/563 687 
kurt.denys@skynet.be 

    

Bestuurslid 
Sabine 
Pouseele 

Hoge Vautestraat 21  
8210 Zedelgem 

0478/34 60 14 
sabine.pouseele@gmail.com 

Bestuurslid 
Freddy 
Devriendt 

Vier Eikenstraat 12 
8210 Zedelgem 

050/200 100 
freddy.devriendt@telenet.be 

Bestuurslid 
Rene 
Feys 

Aime Claeysstraat 15 
8210 Zedelgem 

0475/392 630 
renefeys@skynet.be 

Bestuurslid 
Patrick 
Vandamme 

Kloosterstraat 67 
8210 Veldegem 

0473/244 755 
patrickvandamme67@gmail.com 

 
   

Kledij 
verantwoordelijke 

Martine 
Serroels 

H. Consciencestraat 2  
8211 Aartrijke 

050/241 925 
etienne.sanders@skynet.be 

Lay-out Danny 
Hoorelbeke 

Zeeweg 30A  
8480 Bekegem 

059/290.647 • 0496/592 446 
dannyhoorelbeke@telenet.be 
 Onderhoud  

Website 
Patrick 
Vandamme 

Kloosterstraat 67 
8210 Veldegem 

0473/244 755 
patrickvandamme67@gmail.com 

 

• Rekeningnummer voor busreizen: BE23 6528 0924 2891  
• Nieuw algemeen nummer: BE33 7330 6434 1746  
• 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: 4-daagse Würmvallei 
• 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 37, nr. 143 – Jul-Aug-Sept 2022  
• 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  

 

Colofon

 

Opmerkingen & correcties

 

Ons Bestuur
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mailto:freddy.devriendt@telenet.be
mailto:etienne.sanders@skynet.be
mailto:dannyhoorelbeke@telenet.be
mailto:info@4op1rij.be
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Beste Leden, 

 

Het voorbije voorjaar was voor Vier op een rij behoorlijk druk. We organiseerden in Aartrijke een 

midweekwandeling waar we 780 stappers mochten verwelkomen. Een puik resultaat, zeker als je de laatste 

tijd de resultaten van de wandelingen bekijkt. Steeds minder wandelaars vinden jammer genoeg de weg naar 

de wandelclubs. Hoe komt dit toch? 

Tijdens de voorbije ‘Nacht van Vlaanderen’ hielp ik in de bevoorradingspost in Veldegem. Het was een zwoele 

nacht maar wat mij vooral opviel was het grote aantal jonge mensen dat deelnam. Blijkbaar spreekt het 

wandelen de jongeren wel aan maar ze hebben een uitdaging nodig! Geef ze een mooi parcours, goede 

bevoorrading, een behoorlijk lange afstand en zorg ervoor dat de wandeltocht digitaal gepromoot wordt.  

Kortom, als wandelclub moet je mee-evolueren. Maak de wandelsport weer hip! 

Na een break van 2 jaar stonden enkele vaste activiteiten opnieuw op onze kalender. Onze 4-daagse reis was 

de max!!! Een toffe bende, prachtige wandelingen en een leuke sfeer maakten van deze reis een 

onvergetelijke gebeurtenis. We gingen opnieuw stappen in Zeeland en maakten opnieuw een treinstapper 

vanuit Wetteren. 

Ook de volgende maanden zijn we actief want we gaan stappen langs de zuidrand van Brussel, tijdens onze 

clubdag bezoeken we Gravelines in Noord-Frankrijk en onze 2-daagse verkent voor de laatste keer een zeer 

mooi stukje van Waals-Brabant. Van al deze activiteiten kan je de details in dit clubblad nalezen. 

Al vele jaren organiseren we eind augustus een wandeltocht vanuit Loppem. Deze tocht valt telkens samen 

met Loppem - kermis wat heel wat moeilijkheden met zich meebrengt. Daarom beslisten we om dit jaar 

éénmalig uit te wijken naar Aartrijke. Geen nood want volgend jaar keren we terug naar Loppem maar dan 

op de eerste zaterdag van augustus. 

Als afsluiter van dit voorwoord wil ik graag nog wat verder vooruitlopen.  

In 2023 bestaat “Vier op een Rij” 40 jaar en dit willen we niet onopgemerkt laten voorbijgaan.  

We willen er een heus feestjaar van maken met vooral activiteiten voor onze eigen leden. Hebben jullie een 

fijn idee voor het komende jaar??? Stuur dan maar een mailtje naar het bestuur. 

Ik wil graag iedereen een fijne zomer toewensen. Geniet met volle teugen van een ferme portie ontspanning 

en ga zo nu en dan eens wandelen. 

 

Wim Verhelst 

Voorzitter “Vier op een rij” Zedelgem 

 

 
 
 
  

 

Voorwoord



| 4 

 
 

 
 

 

 
 

Ieder lid kan enkel tijdens één van onze eigen tochten de gratis wandelboekjes bekomen bij Wim. 

 

 
 
Met de 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. Je 

kan de bonnen gebruiken voor de aankoop van clubkledij (zie website onder de rubriek “clubkledij”) en ermee 

betalen voor de feestmaaltijd. De bonnen vervallen nooit, ze blijven altijd geldig. 

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

 

 
 

Onze polo’s van het merk Kariban kunnen aangekocht worden voor € 20.00. 

Deze zijn 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  

 
 

 
 

Onze club is op zoek naar nieuwe medewerkers die zich enkele uren kunnen vrijmaken om een handje toe 
te steken tijdens onze activiteiten. We zoeken mensen om vb. de pijltjes te verwijderen na de tocht, de 
zaal klaar te zetten of op te ruimen. 
Voelt u zich hiertoe aangesproken, dan kan je contact opnemen met André Vanderyse of Kurt Denys. 

(Contactgegevens op pag. 2)  

Wandelboekjes

Waardebonnen

Clubkledij

GEZOCHT

 

Club-Info

 

mailto:Etienne.sanders@skynet.be
http://www.4op1rij.be/


| 5 

 

 
 
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 

 

 
 

1 Flanders Trails 
 

Je wandelavontuur begint bij de Flanders Trails! Ben je als fervent of occasioneel lange afstandswandelaar 

op zoek naar dat ietsje meer? Hou je van de natuur en beleving? Deins je niet terug voor wat hoogteverschil 

en offroad? Wil je jezelf uitdagen met een nieuwe wandelervaring? Of wil je bovenal gewoon genieten van 

wandelen met gelijkgestemden? 

Als je eenmaal een Flanders Trail hebt gewandeld, is de kans groot dat je finaal verkocht bent. Want Flanders 

Trails zijn leuk, uitdagend, ontspannend en vaak steek je er ook nog iets vanop. Flanders Trails bundelt acht 

unieke langeafstandsklassiekers met een totaalbeleving.  

Gespreid over 2022 doorkruis je zeven regio’s in Vlaanderen en eentje in de Belgische Ardennen. 

 

1.1 ELFBERGENTOCHT Flanders Summits 55 – 42 & 35 km / 03.09.2022 / 

WESTOUTER-HEUVELLAND 

Met start in het charmante Westouter, één van de acht kleine Heuvellanddorpen, tekenen de silhouetten 

van de West-Vlaamse getuigenheuvels zich reeds duidelijk af. In een chauvinistische bui durven we ze zelf 

‘bergen’ noemen. Wie van een sportieve uitdaging houdt komt er steeds aan zijn/haar trekken. Immense 

vergezichten, heerlijke streepjes onverhard, glooiende wijngaarden en verrassende pittige hellingen maken 

van deze Elfbergentocht Flanders Summits de wandeltopper van Heuvelland.  Meer info: 

www.elfbergentocht.be 

1.2 WESTERN FRONT TRAIL 85-60-38-10 km / 17.09.2022 / WESTHOEK 

Het concept van de Western Front Trail is gegroeid uit de Via Sacra – Western Front Way, een 1000 km lange 

wandelroute die de volledige Westerse frontlijn tussen Nieuwpoort en het Zwitserse Pfetterhouse verbindt. 

Hiervan lopen er 96 kilometer door de Westhoek, waarbij de opzet van Western Front Trail een plek moet 

worden om te wandelen, na te denken over de gruweldaden van de oorlog en een blijvende herinnering aan 

de gesneuvelden tijdens de Eerste Wereldoorlog te behouden. Meer info: www.westernfronttrail.be  

1.3 BOSLANDTRAIL 100-75 & 50 km / 23 & 24.09.2022 / BOSLAND 

Trailen door de mooiste Bosland natuurgebieden tijdens een tocht van 50, 70 of 100km. De BoslandTrail is 

een unieke tocht die je alleen naar de mooiste plekken van Bosland leidt. Ook de natuur, smalle paadjes, over 

steile hellingen en andere natuurlijke obstakels maken van deze lustrumeditie de ideale belevingstocht. Meer 

info: www.boslandtrail.be 

Flanders Trails maakt op zijn beurt deel uit van het ruimere Trailwalk.be platform. Op het platform kan je 

lange afstandswandelingen raadplegen, niet zomaar lange afstandswandelingen maar ‘Trails’ met elk een 

bepaald fungehalte! Zo kan je kiezen of je gaat voor een Challenge, Experience, Nature of Family Trail. 

Hiermee spelen we graag in op avontuurlijke tochten die zowel voor jong en oud zeer uitdagend zijn. 

Meer info www.trailwalk.be 

Mailadressen

Nieuws Wandelsport Vlaanderen

mailto:info@4op1rij.be
https://www.elfbergentocht.be/
https://www.westernfronttrail.be/
http://www.boslandtrail.be/
http://www.trailwalk.be/
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2 Startplaatswijzigingen en bijkomende tochten 
 

2.1 Bijkomende tocht: Kermistocht 2/07/2022 

Bijkomende tocht op zaterdag 2 juli 2022 van Wandelclub vzw Vredeseilanden. De 

Kermistocht start vanuit Zaal Tom Dooley, Legeweg 4, 8020 Moerbugge (Oostkamp). 

Meer info: Dirk Verduyn - +32(0)476 59 08 73 - dirk.verduyn@skynet.be. 

 

2.2 Bijkomende tocht: Kloentocht 3/07/2022 

Bijkomende tocht op zondag 3 juli 2022 van Wandelclub DSF Kloenstappers. 

De Kloentocht start vanuit 'T Muizenestje, Beversesteenweg 215 c, 8800 Roeslare 

Meer info: Hans Dewulf +32(0) 476 93 42 61 - info@kloenstappers.be. 

 

2.3 Startplaatswijziging Voettocht te Lauwe 3/07/2022 

Wandelclub De 12 uren van Lauwe meldt ons een startplaatswijziging van zijn Voettocht 

te Lauwe op 3 juli 2022. De nieuwe startplaats is De Wonderwijzer, Hospitaalstraat 14, 

8930 Lauwe. 

 

2.4 Datumwijziging 27e Pottebrekers-Panoramatocht van 10/07/2022 naar 

3/07/2022 

De 27e Pottebrekers-Panoramatocht, een organisatie vanWandelclub 'De 

Westhoekstappers', vindt niet plaats op 10 juli 2022, maar wel op 3 juli 2022.  

 

2.5 Startplaatswijziging Kasseileggerstocht - 7/08/2022 

Wandelclub De Kasseistappers Eernegem meldt ons een startplaatswijziging van zijn 

Kasseileggerstocht op 7 augustus 2022. De nieuwe startplaats is Sportzaal De 

Klokkenput, Bruggestraat 104,8480 Eernegem. 

 

2.6 Bijkomende tocht: Kloen Zomerwandeling 20/08/2022 

Bijkomende tocht op zaterdag 20 augustus 2022 van Wandelclub DSF - Kloenstappers. 

Hun tocht Kloen Zomerwandeling start vanuit Expo-hallen Roeselare, 

Diksmuidsesteenweg, 8800 Roeselare. Meer info: Hans Dewulf +32(0)476 93 42 61- 

info@kloenstappers.be. 

 

2.7 Startplaatswijziging 13e Kanalentocht - 28/08/2022 

Wandelclub Levenslijnteam Damme vzw meldt ons een startplaatswijziging van zijn 13e 

Kanalentocht op 28 augustus 2022. De nieuwe startplaats is Zaal Broederklooster, 

Bradericplein 22, 8340 Vivenkapelle-Damme. 

 

  

mailto:info@kloenstappers.be
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2.8 Startplaatswijziging 19e Nazomertocht - 14/09/2022 

Wandelclub WSV De Brigandtrotters vzw meldt ons een startplaatswijziging van zijn 19e 

Nazomertocht op 14 september 2022. De nieuwe startplaats is Jeugd- en 

Ontmoetingscentrum (JOC), Bollewerpstraat 3, 8770 Ingelmunster. 

 

2.9 Startplaatswijziging Memorialtocht - 17/09/2022 

Wandelclub Kreketrekkers Kortemark meldt ons een startplaatswijziging van zijn 

Memorialtocht op 17 september 2022. De nieuwe startplaats is OC Albatros, 

Stadenstraat 25a, 8610 Kortemark. 

 

2.10 Datumwijziging Meetjesland… maak het mee - Switchback Memorial 

March 8/10/2022 naar 1/10/2022 

Meetjesland… maak het mee - Switchback Memorial March, een organisatie van 

Switchback Memorial March-Club Maldegem, vindt niet plaats op 8 oktober 2022, 

maar wel op 1 oktober 2022.   

 

2.11 Datumwijziging en startplaatswijziging 27e Rondom Onledemolen van 

24/09/2022 naar 2/10/2022 

De Rondom Onledemolen, een organisatie van de Gitse wandelclub 'Voetje voor Voetje' 

vzw, vindt niet plaats op 24 september 2022, maar wel op 2 oktober 2022.  De nieuwe 

startplaats is Sporthal Ogierlande, Torhoustraat, 8830 Gits (Hooglede). 

 

2.12 Bijkomende tocht: De Brugse poortenwandeltocht stopalzheimer.be 

2/10/2022 

Bijkomende tocht op zondag 2 oktober 2022 van de Brugse Metten Wandelclub. Hun De 

Brugse poortenwandeltocht stopalzheimer.be start vanuit Beweegzaal Sport Vlaanderen 

Brugge, Nijverheidsstraat 112, 8310 Assebroek (Brugge).  

Meer info: Aagje Merlevede  -  +32(0)468 18 44 86 - aagje.merlevede@telenet.be. 

 

2.13 Bijkomende tocht: 2e Nazomertocht 6/10/2022 

Bijkomende tocht op donderdag 6 oktober 2022 van Wandelclub Baekelandtstappers 

Lendelede. Hun 2e Nazomertocht start vanuit GC Den Tap, Pastoor de Beirstraat 1, 8860 

Lendelede. 

Meer info: Annelies Borry - +32(0)51 30 60 39 - +32(0)478 91 51 17 - 

sportdienst@lendelede.be. 

  

mailto:aagje.merlevede@telenet.be
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Dat onze “treinstappers’ een uniek concept zijn dat echt aanslaat ,is geen geheim meer. De voorbije edities 

waren telkens pareltjes met een overdosis aan natuur. Voor deze 5e wandeling trekken we naar de groene 

zuidrand van Brussel waar we een prachtwandeling uitstippelen door een verrassend glooiend landschap. 

We starten aan het station van Holleken, deelgemeente van Linkebeek. 

PRAKTISCH 

De wandeling vertrekt om 9u00 op de parking van station “Holleken” 

• Met de auto:  

Via de E40 en afrit Drogenbos op de E19 bereik je na ongeveer 1u10 minuten het station van Holleken. 

Er is een kleine parking aan het station (Perkstraat 44). Indien volzet parkeer je in de “Lange 

Haagstraat” of de” Esselaar”. 

 

• Met de trein: 

• Vertrek vanuit Zedelgem: 7u15 – via overstappen in Brugge en Brussel-Zuid bereik je Holleken 

om 9u01 (2 overstappen) 

• Vertrek vanuit Brugge: 7u31 – via overstap in Brussel-Zuid bereik je Holleken om 9u01. 

(1 overstap) 

PRIJS: voor leden van wandelclub “Vier op een rij” is deze dagtocht GRATIS. 

INSCHRIJVEN:  www.4op1rij.be/evenementen of een mailtje naar info@4op1rij.be 

PARKOERS:  

Veel mensen zijn er zich niet bewust van, maar het Brussels Hoofdstedelijk Gewest is omringd door een 

prachtige groene gordel die veel hoofdsteden ons benijden. Dit is een verbluffende wandeling door een hele 

reeks natuurdomeinen ten zuiden van onze hoofdstad. 

We verlaten het landelijk ‘stationneke’ en wandelen door een 

glooiende omgeving in de richting van Linkebeek. Meteen biedt 

een eerste pluk bos zich aan: het Buysdellebos. Het werd 

waarschijnlijk rond 1800 aangeplant en is één van de laatste 

overblijfselen van het ‘Carboonwoud’, een eikenbos dat aan het 

begin van onze tijdrekening het centrum van België toedekte. Na 

een kort intermezzo van uitgestrekte akkers stappen we het 

Verrewinkelbos binnen waar er meer dan 200 jaar oude beuken 

als kathedralen staan te pronken. Dit stuk groen behoorde 

vroeger bij het Zoniënwoud en wordt nu beheerd door Natura-

2000, zeg maar de Natuurpunt van Brussel. 

 

Komende clubactiviteiten

 

Zaterdag 30 juli 2022 

Holleken – De groene 
Rand van Brussel 

10-17-26,5 km  

 

http://www.4op1rij.be/evenementen
mailto:info@4op1rij.be
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We wandelen Ukkel binnen en betreden de “Kauwberg”, een vroegere zandgroeve. Het gebied strekte zich 

uit over een heuvel van 100m hoogte die gestaag werd afgegraven. Deze zone werd ingepalmd door een 

weelderige vegetatie die zorgt voor een fantastische wandelomgeving. 

Ter hoogte van de Ukkelse begraafplaats 

dwarsen we een drukkere invalsweg en 

meteen belanden we in natuurgebied nr.4 : 

het “plateau van Engeland”. Deze 

natuurstrook is het bewijs van de ‘volkse 

tijd’ waar men in deze periode ook begon te 

streven naar meer natuur in de stad.  

Meteen hierna volgt het “Kinsendael-

Kriekenput natuurreservaat” waarvan de 

geschiedenis teruggaat tot de 

Middeleeuwen. Dit vroegere kasteeldomein 

loopt zachtjes af naar het valleitje van de 

Geleytsbeek, een zijriviertje van de Zenne 

en is werkelijk een pareltje om door te 

wandelen. 

Mensen die de 10 km stappen kunnen vanaf hier naar het station “Ukkel-Kalevoet”, van hieruit kan je een 

trein terug richting West-Vlaanderen nemen. 

We volgen nu eventjes die Geleytsbeek die dwars door het natuurgebied “Keyenbempt” loopt: ons zesde en 

laatste natuurgebied voor de middagstop. Deze zone heeft een grote ecologische waarde; ze combineert een 

landelijke omgeving met moerassen en moestuinen waarvan de moeraszone met bloemenweiden de 

allermooiste plaatjes oplevert. Onze wandelteller staat op 12 km als we even verder in het centrum van 

Drogenbos café ‘Le Pavillion’ binnenwandelen voor onze middagstop. 

Na onze middagpauze merken we meteen 

kasteel “Calmeyn” op dat in een opvallende 

Italiaanse stijl is opgetrokken. Enkele 

centrumstraten brengen ons naar het 

“Frankveld” waar natte weiden, beekjes, 

watervalletjes en vijvers het landschap sieren. 

Trouwens, we bevinden ons nu in Beersel. 

Nu volgt er langs de Zenne een rustig stukje. 

De Zennebeemden staan garant voor een 

Breugheliaans schilderij dat ieder van ons 

zeker zal aanspreken. In de verte doemt het 

kasteel van Beersel op maar wij stappen een 

mooi pad in dat ons langs vijvers en weiden 

brengt. 

Mensen die de 17 km stappen, kunnen vanaf hier naar het station “Beersel”, van hieruit kan je een trein terug 

richting West-Vlaanderen nemen. 

We zijn nu op weg naar het Dwersbos en het gelijknamig kasteel waar de restanten van een oude viskwekerij 

nog opvallen. Even verder bereiken we opnieuw het grondgebied van Linkebeek en begint onze cirkel zich 

stilletjes aan te sluiten. 

  

 

 



| 10 

 

Maar eerst volgt er nog een toppertje want het Schaveyspark en het Kleetbos zijn een ware verademing.  

We wandelen over holle wegen door loof-en naaldbos, boomgaarden, weilanden en langs bronnen. Deze 

laatste zorgt voor een boeiend waterleven in het 55 ha grote ongerepte park. Voetweg 32 brengt ons 

opnieuw naar de bewoonde wereld maar er volgt nu nog een verrassing want we ontdekken een verborgen 

brok natuur midden in Linkebeek. 

Het Wijnbrondal is een fascinerende vallei 

waarvan je zeker niet zou denken dat we hier 

midden het Brussels Hoofdstedelijk gewest zijn. 

Dit is de ideale afsluiter van een heerlijk 

afwisselende wandeltocht door de Brusselse rand.  

De tocht gaat over 80 à 85% onverharde wegels en 

dat zou je zeker niet verwachten aan de Brusselse 

zuidrand. 

We sluiten deze wandeldag af met een drink in 

“The post Local Bar” vooraleer terug te keren naar 

de ‘heimat’. 

Tot eind augustus is er een 

speciale actie bij de NMBS:  

1 ticket kopen + 1 GRATIS. 
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De nieuwe startplaats is GC Jonkhove, Aartrijksestraat 9, 8211 Aartrijke. 
 
Inderdaad, zoals je hierboven kan lezen verplaatsen we de startlocatie van onze 1ste zomertocht naar 

Aartrijke. De reden hiervoor is Loppem kermis die het ons moeilijk maakt om op een correcte wijze een 

wandeltocht te organiseren. Dit is echter éénmalig want in 2023 keren we terug naar Loppem maar dan 

tijdens het eerste weekend van augustus (5 augustus). 

 

Voor deze eerste zomertocht tekende de parcoursmeester de volgende 4 afstanden uit. 

 

6 km: de kortste afstand is een lokaal lusje 

waar er toch een rustpost is in verwerkt. De 

wandelaars kunnen pauzeren in de oude 

brouwerij. 

 

12 km: deze afstand trekt richting Veldegem 

waar we bij frambozenkweker Devlieghere 

een rustpost opzetten 

 

18 km: is een combinatie van de 6 & 12km. 

 

21 km: de langste afstand stapt een extra lus 

richting het Plaisiersbos. 

 

 

 

 

 

START: GC Jonkhove, Aartrijksestraat 9, 8211 Aartrijke en dit tussen 7u00 en 15u00. 

  

 

Zaterdag 27 augustus 2022 

  
1e Zomertocht  
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Vorig jaar bleven we voor onze clubdag nog binnen de landsgrenzen maar dit jaar trekken we weer naar 

Noord-Frankrijk. We verkennen de mooie omgeving van het historische Gravelines, terwijl er voor de 

culturele wandelaars een uitstap naar Duinkerke is voorzien. Natuurlijk keren we ’s avonds terug naar 

Veldegem alwaar we genieten van een huisgemaakte picon en een lekkere barbecue. 

PROGRAMMA 

We vertrekken om 7u aan het sportcomplex ‘De Bosserij’ in Veldegem. Na een uurtje rijden bereiken we al 

Gravelines ofwel Grevelingen. Door z’n ligging vlak bij de zee is Gravelines door de geschiedenis heen steeds 

het decor van vijandelijke belegeringen geweest. Ter verdediging werd er door de Franse architect Vauban 

een vesting gebouwd die heden ten dage nog een trekpleister is. 

Nadat we ons croissantje hebben verorberd, 

trekken we met z’n allen dwars door de 

vestingen richting de volkstuintjes. Via een 

groenrijk traject wandelen we tot aan het 

Arsenaal, een militair bouwwerk dat ook wel 

de citadel wordt genoemd. Hier krijgt 

iedereen een kwartiertje de tijd om van de 

prachtige beeldentuin en de mooie uitzichten 

te genieten. Hier hebben we 3km gewandeld. 

Van hieruit volgen we het chenal de l’Aa die 

de verbinding vormt tussen Gravelines en de 

zee. 

Zo bereiken we het strand, de pier en de 

opvallende zwart-witte vuurtoren. Hier, na 

ongeveer 6 km, wacht de bus ons op en vertrekken de culturele 

wandelaars voor hun bezoek aan Duinkerke waar ze de rest van de 

dag kunnen vertoeven.  

De wandelaars zetten op het strand hun tocht verder richting de 

kerncentrale van Gravelines. Na ongeveer 1 km steken we de duinen 

over en wandelen via de “mare pédagogique” het polderpark in: een 

prachtig domein met veel vijvers en groen. Ter hoogte van een oude 

molen verlaten we deze natuurlijke zone om via een stukje van de 

oude omwalling de markt van Grevelingen te bereiken. In de 

volkscafé ‘Le central’ kunnen we onze boterhammen doorspoelen 

met het obligate streekbiertje. 

Na ons middagmaal maken we met de bus de korte verplaatsing naar 

Oye-Plage waar we onze namiddagwandeling van 10km zullen 

starten. Bijna onmiddellijk wandelen we het natuurreservaat ‘Platier 

d’Oye’ in dat de voorbije eeuwen gevormd werd door de zee, de wind 

en het zand. Via attractieve vlonderpaadjes stappen we richting het 

strand dat we dan ook even volgen.  

 

Zaterdag 10 september 2022 

  
Clubdag - Gravelines en Duinkerke 
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Op onze route botsen op enkele indrukwekkende bunkers uit WOII. 

Via een trap verlaten we het strand en komen zo in het hart van het natuurgebied. Hier merken we heel wat 

plassen op die bevolkt zijn door een grote vogelpopulatie. We verlaten tijdelijk deze brok natuur om op zoek 

te gaan naar de grootste plas uit de omgeving.   

Veldwegeltjes sturen ons nu naar het konijnenreservaat (jazeker, het bestaat echt. Er is zelfs een kijkhut). 

De ‘route des Dunes’ brengt ons vervolgens naar de scheve bunker die door de Duitsers in de vorm van een 

kerktoren werd gebouwd. 

Net bekomen van deze vreemde 

bunker stappen we opnieuw via 

vlotterpaadjes de laatste 

honderden meter tot aan café-

restaurant Labricotier.  

Hier kunnen we gezellig napraten 

over deze heerlijke wandeling. 

Na één of meerdere drankjes 

stappen we de bus op.  We pikken 

onze vrienden op in Duinkerke en 

rijden verder naar Veldegem waar 

we om 18u30 verwacht worden 

voor een overheerlijke barbecue. 
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Praktische informatie 

Aantal km 

• 6 km: ’s Morgens stap je deze afstand waarna je meegaat naar 

Duinkerke 

• 14 km: De eerste 6 km blijf je op de bus zitten. Je wandelt pas mee na 

de eerste stop. 

• 20 km: Je wandelt de ganse dag. 

Vertrek 
We vertrekken om 7u aan de Bosserij in de Acaciastraat in Veldegem (aan het 

sportcomplex). Hier vindt ’s avonds ook de BBQ plaats. 

Prijs per persoon 

€ 34.00 

Deze uitstap is alleen voor leden van “Vier op een rij” 

Inschrijven 

Inschrijving gebeurt via onze website: www.4op1rij.be/evenementen  of via 

een mailtje: info@4op1rij.be. Gelieve na inschrijving het verschuldigde 

bedrag onmiddellijk over te schrijven op rekeningnr.: BE23 6528 0924 2891 

van Busreizen 4op1rij, Achiel Rommelplein 5, 8210 Zedelgem. 

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

chauffeur. 

Afsluiter 

We zorgen dat we om 18u30 opnieuw de Bosserij bereiken in Veldegem.  

Hier worden we een lekkere picon aangeboden gevolgd door een heerlijke 

barbecue. Natuurlijk zijn alle andere drankjes aan wandelaarsprijzen. 

BBQ 

Wenst u alleen naar de BBQ te komen dan betaalt u hiervoor € 17.00  

(picon + BBQ). 

Deze start om 18u30 in zaal Bosserij, Acaciastraat in Veldegem. Online 

inschrijving via www.4op1rij.be/evenementen of via een mailtje naar 

info@4op1rij.be. 

Opmerking 

• De afstanden zijn onder voorbehoud. Werken kunnen eventueel roet 

in het eten gooien. 

• Eventueel kan je een verrekijker meenemen. In het natuurreservaat 

“Platier d’Oye” kan je heel wat vogels spotten. 

 

  

http://www.4op1rij.be/evenementen
http://www.4op1rij.be/evenementen
mailto:info@4op1rij.be
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Verken de Brugse 

Vesten en parken in 

de historische 

binnenstad.  

 

Grotere afstanden 

door bosrijke 

omgeving rond 

Brugge. 

 

 

Tocht in samenwerking met de Sportdienst Brugge. 

 

Praktische informatie 

Startplaats Sint-Lodewijkscollege, Magdalenastraat 30, 8200 Sint-Andries (Brugge) 

Openbaar vervoer Station Brugge (uitgang Sint-Michiels) op 600 meter van de startplaats 

Starturen 7:00 – 15:00 uur (aankomst vóór 18:00 uur) 

Afstanden 

4-6-12-18-24-30-36-42 km  

(4 km en 6 km toegankelijk voor rol- en kinderwagens) 

Inschrijvingsprijs 

• € 3.00 (€ 1.50 voor leden van wandelfederatie, op vertoon van lidkaart) 

• Gratis voor kinderen jonger dan 12 jaar (inschrijving wel verplicht) 

• Gratis voor leden Brugsche Globetrotters (inschrijving wel verplicht) 

Info 
Brugsche Globetrotters vzw, GSM 0478/91.14.40,  

E-mail luc@brugsche-globetrotters.be 

 

  

 

Zondag 18 September 2022 

West-Vlaanderen wandelt 
Kroenkelen  

 

mailto:luc@brugsche-globetrotters.be
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De voorbije jaren hebben we ondervonden dat Waals-Brabant echt een wandelparadijs is. Hier vinden we 

rust, prachtige stapwegeltjes en glooiende landschappen die ons de voorbije 2 jaar echt konden bekoren. 

Daarom kozen we een derde en laatste keer voor deze groene provincie; op zaterdag maken we een mooie 

lus in de omgeving van Villers-la-Ville en op zondag trekken we nog één keer naar de Brabantse Ardennen 

voor een afsluiter die jullie zal bijblijven.  

Wij logeren in het IBIS Styles hotel*** dat in de 

groene rand van Louvain-la-neuve is gelegen. De 

kamers zijn uiterst comfortabel en beschikken 

over WIFI, tv, eigen sanitair. Tijdens ons verblijf is 

er ’s morgens een ontbijtbuffet en ’s avonds 

schuiven we aan voor een koud en warm buffet 

met begeleidende dranken inclusief (water, 

frisdranken, wijn, koffie). 

Ook ons lunchpakket voor de zondag is in deze 

prijs inbegrepen (baguette, appel, snack, drank) 

 

Zaterdag 24 september (25 km) 

Voormiddag: Bousval-Tangissart (12,7 km) 

Om 6u30 vertrekken we met onze mini-busjes 

en bereiken na een tussenstop Bousval, 

gelegen in de vallei van de Dijle. 

De omgeving van Bousval is erg heuvelend, dit 

zal wel de reden zijn waarom er op de zuidflank 

van de Dijlevallei wijnstokken worden 

verbouwd. “Chateau de Bousval” is één van de 

betere Belgische wijnhuizen waar vooral 

Chardonnay, Pinot gris en Pinot noir worden 

geproduceerd. 

We verlaten Bousval en klimmen via een wegel 

langs de wijngaard de vallei uit. Zo komen we 

op het vruchtbaar akkerland dat zich op de 

hoogvlakte rond het dorpje La Roche bevindt. We zetten onze wandeling verder door deze prachtige regio 

met z’n talrijke riviertjes en valleitjes. Zo dalen we midden in het “Bois du Sartage” het mooie dalletje in van 

de “Sainte-Gertrude” bijna onmiddellijk gevolgd door het valleitje van de “Pirot”. Na 12,7 km bereiken we 

Tangissart waar we in café “Les Sans Peur” onze middagpauze zullen nemen. 

  

 

24 – 25 September 2022 

2-daagse wandelvakantie 
Waals-Brabant (deel 3)  
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Namiddag: Tangissart-Bousval (12,3 km) 

Na onze pauze wandelen we door het dorp en nemen pal 

naast het kerkje de ‘Sentier Touristique’ naast een smal 

beekje. Even verder doorkruisen we het Bois d’Hez dat we 

verlaten ter hoogte van de ruïne van de abdij van Villers-la-

Ville. Deze opvallend goed bewaarde cisterciënzerabdij ligt 

al bijna 900 jaar ingekapseld in het groen van dit mooi 

stukje Waals-Brabant. 

 

 

 

De omgeving van de abdij is echt 

een wandeldroom, dit merken 

we meteen als de mooie ‘Drève 

des Quatre Chênes” ons opnieuw 

naar het hoogplateau brengt. We 

maken een lus langs de mooiste 

wegeltjes zodat we de streek 

optimaal in ons kunnen 

opnemen vooraleer we opnieuw 

afzakken naar Bousval.  

 
 

 

Zondag 25 september (26,5 km) 

Voormiddag: Chaumont- Graven (13,1 km) 

Na het lekkere ontbijtbuffet rijden we naar Chaumont-Gistoux alwaar we aan het sportcomplex van start 

gaan voor een wandeling door de Brabantse Ardennen. We stapten hier vorig jaar al 2 lussen maar nu trekken 

we tijdens deze voormiddagtocht iets meer oostwaarts. Bijna meteen stappen we ons eerste natuurgebied 

binnen: “Reserve Naturelle de la 

Champt’aine”. Dit natuurpareltje ontstond 

door uitgestrekte zandafgravingen, met de 

jaren evolueerde dit naar een heidegebied 

met een rijke fauna en flora. Dit gebied is ook 

gekend voor zijn okerkleurig gesteente dat 

onder zonlicht bijzonder mooi oogt. 

Na deze mooie start trekken we langs 

veldwegels naar het dorpje Longueville 

waarna we langs bossen en velden verder 

noordwaarts stappen. In deze regio zijn er 

bijzonder veel onverharde paadjes; via de 

gehuchten Hèze en Cocrou bereiken we de 

rand van Grez-Doiceau.  

Vorig jaar maakten we hier onze middagstop en ook deze keer kunnen we ons middagmaal verorberen in 

één van de twee cafeetjes. 
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Namiddag: Graven-Chaumont-Gistoux (13,4 km) 

Onze namiddagwandeling is er ook één om duimen en vingers bij af te 

likken. We verlaten Graven westwaarts en stappen algauw door een 

aantrekkelijk bos. Een lint van veldwegels brengt ons in het dorpje 

Doiceau, vanaf hier wordt het pas echt subliem. Een onophoudelijk 

opeenvolging van paadjes en holle wegen stuurt ons afwisselend door 

bos en door beklijvende landschappen. Hier is echt echt heel mooi! 

We naderen snel Chaumont-Gistoux en eindigen in schoonheid want 

de laatste kilometers lopen door het bos van Chaumont. Deze pluk 

groen paalt aan het domein waar het sportcomplex is gelegen en hier 

vinden we onze 3 minibusjes terug. 

Hopelijk is de cafetaria open en kunnen we deze 2-daagse in 

schoonheid eindigen. 

 

Praktische informatie 

Aantal plaatsen 27 (12 dubbele kamers + 3 éénpersoonskamers) 

Vertrek 

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

We houden halverwege even halt voor een korte koffie-en plasstop 

Prijs per persoon 

In een dubbele kamer € 130.00 

In een éénpersoonskamer: € 165.00 

Inschrijven Via onze website www.4op1rij.be/evenementen  

Inbegrepen 

Vervoer per minibus, deelname in de dieselkosten, verblijf in vol pension 

bestaande uit ontbijtbuffet, avondmaal met koud en warm buffet (dranken 

inclusief, water, frisdranken, wijnen en koffie) en lunchpakket voor de 

zondagmiddag. 

Opmerking Wandelboekjes + stempelkaarten worden afgestempeld. 

 
 

Nog 1 dubbele kamer vrij. 
  

 

http://www.4op1rij.be/evenementen
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Dit jaar neemt “Vier op een rij” deel aan deze unieke wandeltocht door en rond de Nederlandse Amsterdam. 

Bij de Amsterdam City Walk kun je kiezen uit zes routes: 10, 14, 17, 20, 26 of 33 km. Er is voor ieder wat wils, 

iedere route heeft zijn eigen sfeer en afstand. Of je nu van cultuur houdt of van natuur, van het drukke 

centrum of van de groene parken, of je nu een geoefende wandelaar bent of niet, jong of oud, of je nu alleen 

loopt, met vrienden of met je kinderen, er is sowieso een route te vinden die bij je past! 

Route 10 km 

Het hart van de stad en de historische grachtengordel 

De 10 km start bij het Rembrandtplein, je sluit direct aan op de 17 en 26 kilometerroute. Via het Red Light 

District wandel je achtereenvolgens langs de Oudezijds, Achterburgwal, Nieuwmarkt, Zeedijk en 

Oudekerksplein. Verder door het centrum en via de Dam bereik je de grachtengordel en de Jordaan. Daarna 

loop je onder het Rijksmuseum door richting het Vondelpark en vervolgens finish je op het Stadionplein bij 

het Olympisch Stadion. 

Route 14 km 

Ontdek het veelzijdige Westerpark en het sfeervolle centrum 

Je start jouw wandeldag bij Ven Amsterdam, vlakbij Station Sloterdijk. Vanuit hier wandel je door het 

veelzijdige Westerpark en onder de Haarlemmerpoort door richting de Oude Houthaven. Via het West 

Indisch Huis aan de Haarlemmerstraat, waar het grootste gedeelte van de door Piet Heyn buitgemaakte 

Zilvervloot was opgeslagen, wandel je richting de Jordaan. Vanaf hier gaat de route verder lang de Foodhallen 

en door de Vondelkerk. Na het groen van het Vondelpark vervolgt de route langs het Emmaplein, 

Valeriusplein en Olympiaplein zijn weg naar de finish op het Stadionplein bij het heroïsche Olympisch Stadion. 

Route 17 km 

Het gezellige centrum en de mooiste buurten 

Start bij het Olympisch Stadion, dan via De Pijp en door het Sarphatipark naar de Albert Cuypstraat. Daarna 

wandel je langs de Amstel met de Magere Brug en het beroemde Amstel Hotel, het Koninklijk Theater Carré 

en de Hermitage. De route passeert het Rembrandtplein om zijn weg door het historische centrum van 

Amsterdam te vervolgen. Na de stempelpost bij de Beurs van Berlage vervolgt de route over de Dam richting 

de Jordaan. 

Route 20 km 

Door het Amsterdamse Bos en langs de Amstel de stad in 

Een ideale route als je niet alleen het centrum wilt bewonderen, maar ook de rustige kant van Amsterdam 

wilt ontdekken. Niet de standaard highlights en trekpleisters van Amsterdam, maar juist de mooie plekjes 

buiten het centrum. Vanaf het Olympisch Stadion gaat deze route richting het Amsterdamse Bos, langs 

verschillende parken en natuurlijk langs de Amstel. De 20 km route komt door de Amstelkerk waar het 

kantoor van Stadsherstel Amsterdam zit. Dan trekt de route richting de grachten en bij het Museumplein 

sluit ze aan bij de andere routes naar de finish bij het Olympisch Stadion. 

  

 

15 oktober 2022 

Busreis naar Amsterdam 
Amsterdam City Walk  
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Route 26 km  

Ontmoet het bruisende centrum, de gezellige buurten en het maritiem verleden 

Start bij het Olympisch Stadion, dan via de mooie volksbuurt De Pijp. Langs het water van de Amstel met de 

Magere Brug en het beroemde Amstel Hotel, het Koninklijk Theater Carré en de Hermitage. Bij de Magere 

Brug steek je de Amstel over, richting Rembrandtplein, dan loop je over de Nieuwmarkt, achter het 

Scheepvaarthuis over de grachten naar de Montelbaenstoren, langs NEMO, het Scheepvaartmuseum en 

VOC-schip Amsterdam. 

Route 33 km 

Stadse drukte én de rust van al het groen in en om Amsterdam 

Deze route biedt met 33 km nét even dat beetje extra voor de fanatieke wandelaars onder ons. Ook deze 

afstand start en finisht bij het Olympisch Stadion maar vanuit het stadion loop je eerst naar het Amsterdamse 

Bos en langs de Bosbaan – de internationaal bekende roeibaan in het bos. Via de Kalfjeslaan gaat de route 

vervolgens naar de Amstel. Over de Utrechtsebrug naar de andere kant van de Amstel met prachtige 

vergezichten richting het Amstel Hotel. 

Praktische informatie 

Vertrek 
We vertrekken om 5u30 op parking Packo langs de Torhoutsesteenweg in 

Zedelgem. Hier kan iedereen z’n wagen veilig parkeren. 

Prijs per persoon € 44.00. Deze uitstap is alleen voor leden van “Vier op een rij” 

Inschrijven 

Inschrijving gebeurt via onze website: www.4op1rij.be/evenementen  of via 

een mailtje: info@4op1rij.be. Gelieve na inschrijving het verschuldigde 

bedrag onmiddellijk over te schrijven op rekeningnr.: BE23 6528 0924 2891 

van Busreizen 4op1rij, Achiel Rommelplein 5, 8210 Zedelgem. 

Inbegrepen Reis met luxe-bus, inschrijvingsgeld wandeltocht (medaille inbegrepen) 

 

 

http://www.4op1rij.be/evenementen
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BELANGRIJKE OPMERKINGEN 

Op de website van de wandeltocht www.amsterdamcitywalk.nl kan je een plannetje terugvinden met alle in 

getekende wandelroutes. 

1. Vanaf 17 km starten de afstanden vanuit het Olympisch stadion en komen daar ook weer aan.  

De leden die deze afstanden zullen wandelen worden eerst afgezet door de bus. 

2. Diegenen die deelnemen aan de 14 km worden daarna afgelost aan station Sloterdijk 

3. De 10 km vertrekt vanaf het Rembrandtplein. Het is nog niet gekend als onze bus daar de 

wandelaars zal kunnen afzetten. 

4. Lees goed de beschrijving van de routes want alleen de 20 km en de 33 km kiezen een zuidelijk 

traject en verkennen de groene zone. Zo stappen ze door het Amsterdamse bos, het Amstelpark, 

het Martin Luther Kingpark, 

5. Gelieve bij inschrijving graag uw wandelafstand te vermelden want jullie moeten op voorhand 

ingeschreven zijn. 

6. De inschrijvingsprijs is € 16.00 per persoon; daardoor zal deze daguitstap ook wat meer kosten. 

7. Er is een toffe app ontwikkeld waar je alle nodige info kan bekijken. Deze is te downloaden op de 

website van de organisatie. 

8. Tijdens onze 4-daagse schreven al heel wat mensen in voor deze unieke busuitstap. Mogen we 

vragen dat ook deze leden nog melden (info@4op1rij.be) welke afstand ze zullen wandelen in 

Amsterdam. 

9. Iedereen kan een prachtig, speciaal ontworpen T-shirt bestellen. Deze zullen dan klaarliggen aan 

de start. Er is een dames- en een herenmodel. De prijs is € 13,50. Wil je zo’n T-shirt, vermeld dat 

dan ook bij uw inschrijving en stort € 13,50 extra. Deze T-shirts kan je ook bekijken op de website 

www.amsterdamcitywalk.nl . 

 

 

Dank aan VDK voor de voortreffelijke bus-service 

 

  

 

http://www.amsterdamcitywalk.nl/
mailto:info@4op1rij.be
http://www.amsterdamcitywalk.nl/
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Voor onze 4e treinstapper spraken we af aan het station van Wetteren. Stipt om 8u30 klonk het fluitsignaal 

en trok de rode groep zich op gang. Na enkele honderden meter stapten we een veldwegel in die ons dwars 

door een tuinbouwbedrijf naar het Hospiesbos stuurde. 

Wandelen is pas leuk als er ook een streepje 

avontuur in het parcours zit: daar moeten we 

deze keer niet lang op wachten want op het 

einde van de Munkeveldweg is het nieuwe 

brugje over de beek nog niet afgewerkt.  

We volgen even de beek en op het smalste 

punt gooien we dikke takken in het water 

zodat we ons eigen brugje creëren.  

Met vereende krachten raken we aan de 

overzijde en flaneren door het Hospiesbos 

alwaar de bloeiende boshyacinten voor een 

mooi schouwspel zorgen.  

Hier ten zuiden van Wetteren vinden we een 

groot bossencomplex terug dat uit meerdere boszones bestaat. Algauw stappen we het Paelepelbos binnen 

dat deel uitmaakt van de Serskampse bossen. Afwisseling troef hier want smalle boswegeltjes wisselen af 

met unieke houten vlotterpaden. Gewoonweg schitterend! 

Bij het verlaten van deze pluk bos stappen we 

door een weide bevolkt door nieuwsgierige 

runderen. Het gaat hier om de zeboe of het 

bultrund dat gekenmerkt wordt door een bult op 

de rug. Meestal komt dit dier voor in Zuidoost- 

Azië maar wij kunnen het hier bewonderen aan 

de rand van de Serskampse bossen. 

Door de licht golvende Denderstreek stappen we 

verder naar het dorpje Impe dat ook de 

woonplaats is van Lucien: de laatste Belgische 

Tourwinnaar. Na ongeveer 14km flokken we ons 

neer op het terras van “De Oude Mol” en dit in de 

schaduw van het pittoreske St-Denijskerkje. 

Vrijdag 22 april 2022

Treinstapper 4 - Wetteren
WIM

 

Voorbije clubactiviteiten
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Na onze middagstop wandelen we verder door het natuurgebied “Geelstervallei” dat gelegen is in de vallei 

van de Molenbeek die in Zottegem ontspringt. Het gebied is genoemd naar de bosgeelster die bijzonder 

zeldzaam is maar hier overvloedig voorkomt.  

Fraaie boswegeltjes wisselen af met paadjes die rond de akkers kronkelen en ons het mooiste van de streek 

leren kennen: dit is echt een fraai wandelgebied! 

Nadat we Smetlede achter ons hebben gelaten, bereiken we opnieuw een plukje van de Serskampse bossen. 

Smalle voetwegeltjes brengen ons na ongeveer 20 km naar het “Sparrenhof” waar we de remmen 

dichttrekken en eventjes verpozen op het terras. 

Een dreef door de laatste boszone van de dag brengt ons opnieuw in de Molenbeekvallei. Deze vallei is de 

groene ruggengraat van Wetteren. Langs haar boorden ligt een waardevol natuurgebied.  

De beek kronkelt zich tussen de drassige weiden en de broekbosjes. De vele knotwilgenrijen zijn een 

natuurverbindingsgebied en herbergen heel wat steenuiltjes en holenbroeders.  

Op houten knuppelpaden naderen we zeer snel de stadskern van Wetteren: we passeren de sportvelden en 

krijgen algauw het station in het oog waar we na 27 km een einde breien aan deze treinstapper. 

We sluiten deze dag op gepaste wijze af in het posthotel van Wetteren: dit authentieke café is al sinds 1887 

een vaste waarde aan het stationsplein. Op het zuiders terras is het heerlijk vertoeven en babbelen we wat 

na over deze heerlijke dag. 
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De “Waterdunen” is een spiksplinternieuw natuurgebied tussen het Zeeuwse Groede en Breskens.  

Vele jaren werk werden beloond met een schitterend getijdengebied waar de natuur z’n volle gang kan gaan. 

Op de mooie wandelpaden komen we dicht bij de vogels die hier rusten en broeden op de speciaal 

aangelegde broedeilanden. 

De “Waterdunen” vormt de 

hoofdmoot van onze 

namiddagwandeling die na 2 jaar 

onderbreking opnieuw kan doorgaan.  

We verzamelen aan het 

bunkercomplex “Groede podium” 

voor een keuzewandeling van 9 of 13 

km. Onder leiding van Freddy vertrekt 

onze groep langs de Zwarte Gatkreek 

wat in de Middeleeuwen een zeearm 

was.  

Tussen glinsterende waterpartijen 

stappen we richting de 

Westerschelde. De zon schijnt, maar een scherpe wind zorgt er toch voor dat we de jas helemaal dichtritsen. 

Als we de Westerscheldedijk beklimmen zien we Vlissingen aan de overkant liggen. Kolossale autoboten 

varen hier de Westerschelde op, richting haven Antwerpen. 

We duiken hier een eerste keer de 

‘Waterdunen’ in maar wat verder 

volgen we het kanaaltje dat de zee 

verbindt met het natuurdomein.  

Zo belanden we opnieuw op de 

prachtige dijk langs de 

Westerschelde. In de verte pronkt 

de zwart-witte vuurtoren “De 

Nieuwe sluis” waar we stilletjes aan 

naartoe stappen. 

Net ervoor wandelen we opnieuw 

de “Waterdunen” in voor een meer 

uitgebreide verkenning. 

 

Via mooi aangelegde schelpenpaden en houten bruggetjes doorkruisen we deze brok kunstmatige natuur. 

Het duurde jaren vooraleer dit project kon gerealiseerd worden want er moesten heel wat weiden en akkers 

van de plaatselijke boeren aangekocht worden. Maar het mag gezegd worden: het resultaat is er één om U 

tegen te zeggen! 

Zaterdag 30 april

Namiddagwandeling Zeeland
WIM
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Na ongeveer 6 schitterende kilometers 

vinden we Willy & Kurt terug die ons 

trakteren op een verfrissing.  

Hier splitsen de 9 en 13 km. De langste 

afstand maakt nog een extra lusje door 

het meest oostelijke deel van de 

Waterdunen.  

 

 

 

 

Deze mooie lus van ongeveer 4 km voert ons 

over leuke graspaadjes en langs smalle 

waterloopjes. Iets later brengt een houten 

brugje ons naar de overkant van een prachtige 

kreek. Iets verder zien we opnieuw de blauwe 

wagen terug van onze bevoorradingspost. 

Na een frisse pint vangen we het laatste deel 

van deze wandeling aan dat uit een 

poldertraject bestaat. 

Met de wind pal op kop brengt de kaarsrechte 

“Gerard de Moorsweg“ ons terug naar het 

bunkercomplex. Hier nestelen we ons op het 

terras, we zitten achter een bunker zodat de 

wind ons geen parten kan spelen.  

‘Vier op een rij’ trakteert iedere wandelaar nog eens zodat we op gepaste wijze deze aangename uitstap 

kunnen afsluiten. 

 
MET DANK AAN 
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Na een corona-onderbreking van 2 jaar deed het heel veel deugd om opnieuw een 4-daagse vakantie te 

kunnen organiseren. In het spoor van routemaker Alex Buis stapten we vier dagen door 3 verschillende 

landen. Telkens waren we gecharmeerd door de rustige omgeving en de schitterende wegels. Voor de minder 

getrainde leden was er een alternatief programma uitgedokterd waarbij men Maastricht, Aachen, Monschau 

en Sittard leerde kennen als mooie historische steden. 

Donderdag 26 mei 

Na een bijzonder vlotte busrit bereikten we in geen tijd Hombourg, gelegen in het Land van Herve, net ten 

zuiden van de Voerstreek. Onder een stralend zonnetje vertrok de volledige buslading onder leiding van Chris 

voor een schitterende wandeling door het typische bocagelandschap dat eigen is aan deze regio. 

De route liep door weiden en glooiende 

akkers, zo nu en dan moesten we van die 

typische poortjes door wat soms zorgde 

voor hilarische toestanden. Na enkele 

kilometers zorgde een stier voor wat 

oponthoud maar het brave dier was alleen 

maar nieuwsgierig welke ‘beesten’ z’n weide 

doorkruisten. 

Na 7 km bereikten we de opvallende kerk 

van Plombières waar onze VDK-bus op ons 

wachtte. De leden die kozen voor de 

boottocht door de binnenhaven van 

Maastricht vertrokken onmiddellijk terwijl 

de anderen het terras van “Taverne du 

soleil” volledig innamen.  

Het cafeetje was eigenlijk nog gesloten maar de eigenares werd waarschijnlijk gewekt door ons kabaal en 

deed een uurtje vroeger open. Ze was verbaasd om zoveel roodhemden te zien! Gelukkig bood Geert z’n 

diensten aan en slalomde als een professionele garçon tussen de tafels. 

Na de middag volgden we het riviertje “de Geul” richting Moresnet dat vooral gekend is van de 1200 m lange 

spoorviaduct die door Duitsers tijdens WOI werd gebruikt om de troepen naar het front te brengen. We 

stappen onder het imposante bouwwerk door en belanden even verder op RAVEL 39B ofwel de oude 

spoorwegbedding die vroeger tot in het dorpje Gemmer liep. Even verder dalen we in een weide en komen 

zo in het “Staatsforest Hohnbachtal” terecht dat algemeen beschouwd wordt als één van de meest 

bijzondere natuurreservaten van Oost-België. Van grote invloed op het gebied was de winning van zink- en 

looderts. 

  

26 mei - 29 mei

4-daagse - Rondom Zuid-Limburg 
WIM
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Na een sublieme wandeling trekken we Hergenrath binnen waar we even wachten op de komst van onze 

bus. 

15 leden kozen ervoor om met de boot de 

binnenhaven van Maastricht te verkennen. 

Het werd een leerrijke uitstap langs sluizen 

en geschiedkundige gebouwen. 

Rond 17u30 rijden we naar Stolberg dat 

onze verblijfplaats zal zijn voor de volgende 

dagen.  

Enkele maanden geleden werd het 

historische stadje zwaar getroffen door een 

waterbom. Overal stond het water meer dan 

1 meter hoog!  

Ook in ons hotel waren de vernietigingen niet te overzien. Men doet heel hard z’n best om het prachtige 

Stolberg in z’n oude glorie te herstellen maar de littekens van de wateroverlast zijn nog overal merkbaar. 

Vrijdag 27 mei 

Na een overvloedig ontbijtbuffet vertrekken we richting Aachen. Jammer genoeg regent het maar de 

regenradar belooft spoedig opklaringen. Dit klopt als een bus want na een half uurtje stappen worden de 

hemelsluizen gesloten en verschijnt het zonnetje. We verkennen vandaag de wat minder gekende 

Würmvallei tussen Aachen en Rimburg.  

Dit blijkt een heerlijke regio te zijn waar de relikwieën van de mijnbouw nog zeer goed zichtbaar zijn. We 

beklimmen een mijnterril en genieten boven van een zeer mooi uitzicht over de omgeving. Verder is het zeer 

afwisselend stappen door bossen en langs weiden. Plots doemt Burg Willemstein op, een goed bewaard 

kasteel dat nu dienstdoet als restaurant/feestzaal. 

Langs de Würm is het heerlijk wandelen, de vele 

houten bruggetjes en de slingerende 

singletracks creëren hier een echt Ardens 

gevoel. Na 12 mooie kilometers naderen we nu 

snel Herzogenrath waar we in een restaurantje 

een snelle hap verorberen. 

Deze namiddag is er een uitstap naar Aachen 

gepland terwijl de wandelaars een mooi traject 

onder de voeten krijgen dat zowat de Duits-

Nederlandse grens volgt tot in Rimburg. 

 

We passeren de indrukwekkende abdij Rolduc 

en wandelen een stukje door het Berenbos vooraleer we opnieuw op de Würm botsen. Nu volgt een heel 

mooie stukje langs het sterk meanderende riviertje, op en top natuur! 
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De natuurbeleving gaat verder in het 

natuurgebied “Kanuelbusch” waar de smalle 

bospaadjes voor heel wat wandelplezier zorgen. 

Net voor het einde wandelen we langs het 

kasteel van Rimburg om kortelings hierna ons 

neer te ploffen op het heerlijk terras van “d’r 

Eck”, een oer-hollands cafeetje. 

Zaterdag 28 mei 

Terwijl onze culturele wandelaars deze morgen 

naar Monschau trekken staat er voor de stappers 

een lokale lus door de Eifel op het programma. 

We verdelen de wandelgroep in 2 omdat onze middagstop niet groot genoeg is om meer dan 40 mensen te 

ontvangen. Groep 1 vertrekt onder leiding van Chris een uurtje vroeger dan de tweede groep.  

Als opwarmertje verkennen we het oude stadsgedeelte van Stolberg en zijn verbaasd door de schoonheid 

van het historische centrum. Pronkstuk van dit alles is Burg Stolberg: het kasteel is gebouwd op een grote 

kalkstenen rots boven het Vichtbachdal. Op het pleintje voor het 12de eeuwse en Middeleeuwse slot is er een 

gezellig marktje aan de gang. De standhouders zijn verkleed in Middeleeuwse kledij wat de sfeer ten goede 

komt. 

We laten Stolberg achter ons en trekken de 

natuur in. Het bosgebied Hammerberg en 

vooral het natuurgebied Schlangenberg 

kunnen ons bekoren. Midden in dit open 

heidegebied torent een ferme bult van waarop 

we een mooi uitzicht gepresenteerd krijgen.  

Hierna begeven we ons stilletjes aan naar 

Mausbach waar we verwacht worden in de 

Pyramide-grill. Groep 1 is klaar met eten en 

schuift gewillig door naar het aanpalend terras 

terwijl wij onze verdiende maaltijd naar binnen 

werken. 

 

Na de middag smelten beide groepen samen en 

wandelen samen terug naar Stolberg. Door een 

wat vlakker landschap wandelen we in een ruime 

boog rond Mausbach vooraleer een noordelijk 

traject te kiezen. Ongeveer 1,7 km voor het einde 

bereiken we een zeer mooi pleintje met een 

uitnodigend terras. Natuurlijk stoppen we hier 

even om ons vochtpeil terug op niveau te brengen. 

Wat had je gedacht!? 

Chris had ons gewaarschuwd voor de laatste 

loodjes want het venijn zat hier echt wel in de 

staart. Een kei van een klim bracht ons naar het 

‘Altstadtpark’ waarna we na 24 km afzakten naar 

ons hotel. 
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Zondag 28 mei 

De weerman had voor vandaag regen voorspeld, 

zodoende staat iedereen met paraplu en regenjas in de 

aanslag voor onze laatste dag. De culturele wandelaars 

trekken vandaag naar Sittard waar het koopzondag is 

en dus zijn het merendeel van de winkels open. 

Net buiten Schinveld worden de wandelaars gedropt 

aan de rand van het natuurgebied “Roode Beek” waar 

we nog een stukje van meenemen vooraleer we de 

Teverener heide betreden.  

Het blijkt een hindernissenparcours te worden want 

over de smalle wegeltjes liggen tientallen omgevallen 

bomen. De één raakt er al gemakkelijker over dan de 

ander maar met wat hulp van een medewandelaar geraakt iedereen heelhuids over de obstakels. 

De Teverener heide blijkt een echt wandelparadijs te zijn want dit landschapsmozaïek van veen, bossen en 

heide is echt zeer mooi. Kilometerslang stappen we door dit afwisselende gebied vooraleer we in een meer 

open gebied komen. Al van ver zien we de kerk van Grotenrath waar de bus wacht op de mensen die naar 

Sittard gaan. 

De laatste wandeling van deze 4-daagse zal ons opnieuw in Rimburg brengen. We trekken door een vlak 

landschap richting Duitse grens tot we het Willy Dohmen-park binnenwandelen. Dit schitterende 

landschapspark is aangelegd in een voormalige grintgroeve en is een bezoekje meer dan waard. Een stevige 

klim brengt ons buiten het park en brengt ons naar een vijvercomplex gevormd door de Würm. 

We sleuren al een hele dag paraplu en regenjas 

mee maar tot op dit ogenblik is het droog 

gebleven. We steken een brugje over dat de 

laatste kilometer van onze wandeling 

aankondigt en op dit moment begint het te 

regenen.  

We versnellen wat langs het jaagpaadje en 

binnen de kortste keren overschrijden we de 

eindstreep van deze prachtige vierdaagse. 

Met dank aan Annemie & Chris voor de 

voorbereiding van deze reis. 
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Zo 16/01 
 

33ste Wintertocht, Stapsteen Veldegem 6-10-12-18-21 Info: www.4op1rij.be of clubblad 141 

Zo 23/01 
 

Nieuwjaarswandeling en -drink, cafetaria Groene Meersen 5-11 Info: www.4op1rij.be of clubblad 141 

Zo 04/02 
 

Treinstapper 3, Station Adinkerke 14-25 Info: www.4op1rij.be of clubblad 141 

Za 26/03 
 

31 ste Leeuwtocht, Spes Nostra, “De Leeuw” Zedelgem 6-12-18-21-30-42-50 Info: www.4op1rij.be of clubblad 141 

Vr 22/04 
 

Treinstapper 4, Station Wetteren 25 Info: www.4op1rij.be of clubblad 142 

Za 30/04 
 

Namiddagwandeling in Zeeland  Info: www.4op1rij.be of clubblad 142 

Di 10/05 
 

18de In & rond Aartrijke, Kantine VV Aartrijke 6-12-18 Info: www.4op1rij.be of clubblad 142 

Do 26/05 
 

Busreis 4-daagse Rondom Zuid-Limburg Alle afstanden 
Wandelaars & culturele wandelaars (zie 
www.4op1rij.be) 

Za 25/06 
 

Busreis GR-wandelen in de Ardennen  7-14-21-25 Info: www.4op1rij.be of clubblad 142 

Za 30/07 
 

Treinstapper 5, Station Holleken 25 Info: www.4op1rij.be of clubblad 143 

Za 27/08 
 

1ste Zomertocht Jonkhove Aartrijke 4-6-12-18-21 Info: www.4op1rij.be of clubblad 143 

Zo 10/09 
 

Busreis Clubdag Noord-Frankrijk, Gravelines (Fr) ‘s Avonds BBQ 12-22.  Wandelaars en niet-wandelaars 

Za 24&25/09 
 

Busreis 2-daagse Brabantse Ardennen (deel 2) Louvain-La-Neuve  Voor wandelaars 

Zo 09/10 
 

38ste Zilleghemtocht, Groene Meersen 4-6-12-18-21-30 Info: www.4op1rij.be of clubblad 144 

Za 15/10 
 

Busreis City Walk Amsterdam (Nl), Olympisch Stadion 10-14-17-20-26-33 Info: www.4op1rij.be of clubblad 144 

Vr 28/10 
 

Treinstapper 6, Station Ede 25 Info: www.4op1rij.be of clubblad 144 

Za 05/11 
 

36e Jaarfeest  Info: www.4op1rij.be of clubblad 144 

Za 19/11 
 

4ste St-Elooitocht, Groene Meersen  6-12-18-24-30 Info: www.4op1rij.be of clubblad 144 

Jaarkalender 2022VOER
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DATUM  

 
GEMEENTE  

 
AFSTANDEN  

 
START  

 
STARTPLAATS  

ZO 03-07 
DE HAAN 7-14-21 08.00-15.00 SPORTHAL HANEVELD NIEUWE STEENWEG 74 

LAUWE 4-6-12-18-25 07.00-15.00 DE WONDERWIJZER HOSPITAALSTRAAT 14 

VR 08-07 WERVIK 6-12-18-24 07.00-15.00 DE KNIPPELAAR HOOGLAND 19 

ZA 09-07 

SINT-ANDRIES 8-12-19 07.00-15.00 WIJKCENTRUM XAVERIANENSTRAAT 

KANEGEM 6-12-18-24 06.00-15.00 PAROCHIEZAAL SINT-BAVOSTRAAT 4 

DIKSMUIDE 4-8-18 09.00-15.00 MUSEUM AAN DE IJZER IJZERDIJK 49 

ZO 10-07 
HARELBEKE 7-14-21-28 07.00-15.00 VTI STASEGEMSESTEENWEG 40 

HEUVELLAND 6-12-18-24-30 07.00-15.00 OC DE FONTEIN DIKKEBUSSTRAAT 30 

DI 12-07 SINT-ELOOIS-WINKEL 6-12-18-22 06.30-15.00 DE MEERHOEK ZUIDHOEKSTRAAT 22 

ZA 16-07 EGEM 5-10-15-20-25 06.30-15.00 VGB MOLENAKKER 97 

ZO 17-07 LOMBARDSIJDE 4-7-14-22 07.00-15.00 GEMEENTESCHOOL SCHOOLSTRAAT 39 

DI 19-07 INGELMUNSTER 6-9-12-18 06.00-15.00 VOETBALKANTINE BOLLEWERPSTRAAT 92A 

WO 20-07 OOSTENDE 6-12-18 08.00-15.00 DE KREEKE GUIDO GEZELLESTRAAT 13 

DO 21-07 
KROMBEKE 6-10-12-18-24-30 07.00-15.00 OC DE BARNPOELE A.VERBRIGGHESTRAAT 

LAPSCHEURE 4-9-12-15-18-21 07.00-15.00 ZAAL HELDEWIJS HOOGSTRAAT 17 

ZA 23-07 
LAPSCHEURE 4-6-11-14-20-24 07.00-15.00 ZAAL HELDEWIJS HOOGSTRAAT 17 

ARDOOIE 5-8-10-13-15-18-21 07.00-15.00 CC DE TASSCHE ROESELARESTRAAT 

ZO 24-07 STADEN 6-10-15-18-23-30 06.30-15.00 VBS BRUGGESTRAAT 24 

WANDELKALENDER Juli - September 2022
DANNY

HOORELBEKE
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DATUM  

 
GEMEENTE  

 
AFSTANDEN  

 
START  

 
STARTPLAATS  

DO 28-07 ZARREN 3.5- 6.5- 14 07.00-15.00 ZAAL ALBATROS STADENSTRAAT 25A 

ZO 31-07 MIDDELKERKE 6-10-15-20-25 07.30-15.00 SPORTHAL DE BRANDING POPULIERENLAAN 35 

DI 02-08 LICHTERVELDE 6-9-12-15-20-25 07.00-15.00 HOEVE KRIS CARBONEZ KETELBUISERSTRAAT 184 

VR 05-08 ZONNEBEKE 5-12-14-16-21 07.30-15.00 FEESTTENT MARULFEESTEN SPILSTRAAT 63 

ZA 06-08 OOSTROZEBEKE 6-12-18-21-28 07.00-15.00 ZAAL TJUF TIELTSTEENWEG 8 

ZO 07-08 
KNOKKE-HEIST 6-10-15-21 08.00-14.30 LEOPOLD LIPPENSPARK JAN DEVISCHSTRAAT 2 

EERNEGEM 5-7-12-18-26 07.00-15.00 KANTINE SK EERNEGEM ACHTERSTRAAT 

DI 09-08 INGELMUNSTER 6-10-15-20 06.00-15.00 VOETBALKANTINE BOLLEWERPSTRAAT 92A 

ZA 13-08 
MOORSLEDE 6-12-18-22 07.00-15.00 D’OUDE SCHOLE SLYPSKAPELLE STROBOMESTRAAT 11A 

MIDDELKERKE 4-6-12-14-18 07.00-15.00 GEMEENTESCHOOL ONDERWIJSSTRAAT 

ZO 14-08 
OOSTENDE 6-12-18 08.00-15.00 OC DE BALLON MANSVELDSTRAAT 9 

ZILLEBEKE 6-10-15-20-25-35-42-50 06.00-15.00 OC IN’T RIET SEELBACHDREEF 4 

MA 15-08 
WEVELGEM 7-12-17-20-25-35 06.30-15.00 ZAAL LEYEDAELE GROTE MARKT 4 

HERTSBERGE 4-6-11-15-21-25 07.30-15.00 PC ’T BULSCAMPVELT WINGENESTRAAT 2 

ZO 21-08 

MERKEM 6-12-18-24 07.00-15.00 OC STATIONSHUIS 9E LINIEPLEIN 1 

RUISELEDE 4-6-9-12-15-20-25 07.00-15.00 ZAAL SPORT EN SPEL TIELSTSTRAAT 46A 

SIJSELE 6-12-28-24 08.00-15.00 FEESTTENT MAROLLENKERMIS DORPSSTRAAT 

DI 23-08 OOSTDUINKERKE 8-16-24-32 08.30-10.30 SINT-NIKLAASKERK LEOPOLD II-LAAN 86 

WO 24-08 DIKSMUIDE 8-16-24-32 08.30-10.30 TENTENDORP GROTE MARKT 

DO 25-08 POPERINGE 8-16-24-32 08.30-10.30 TENTENDORP GROTE MARKT 

VR 26-08 IEPER 8-16-24-32 08.00-10.00 TENTENDORP GROTE MARKT 

ZA 27-08 LOPPEM 4-6-12-18-21 07.00-15.00 SPORTHAL LOPPEM ALBERT VAN CALOENSTRAAT 2 

ZO 28-08 
ZONNEBEKE 5-10-12-15-20-26 07.00-15.00 OC ’T ZONNERAD TRESORIERSTRAAT 5 

OESSELGEM 4-7-12-18-25 07.00-15.00 COORENAAR GEORGES COORNAERTDREEF 7 
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DATUM  

 
GEMEENTE  

 
AFSTANDEN  

 
START  

 
STARTPLAATS  

OOSTKERKE 4-8-12-16-20 07.00-15.00 ZAAL BEUTERBLOMME SINT-KWINTENSSTRAAT 7 

WO 31-08 WIJNENDALE 6-12-18 07.30-16.00 PAROCHIEZAAL KLOOSTERSTRAAT 

DO 01-09 WERKEN 4-6-12-16 07.00-15.00 HEMELSDALE VLADSLOSTRAAT 9 

VR 02-09 SINT-JORIS 4-6-12-18  07.30-15.00 ZAAL SINJO LATTENKLIEVERSSTRAAT 28 

ZA 03-09 

WAARDAMME 4-7-10-15-21-30 07.00-15.00 ZAAL WARA BEEKSTRAAT 2 

WESTOUTER 7-10-15-20-25 07.00-15.00 OC UTENDOALE SULFERBERGSTRAAT 11 

LEFFINGE 4-7-14-15,5-24 07.00-15.00 GEMEENTESCHOOL BONTE PIERSTRAAT 22 

ZO 04-09 

LAUWE 7-13-20 07.00-15.00 GBS WONDERWIJZER HOSPITAALSTRAAT 10A 

GITS 4-6-10-16-21-30 06.30-15.00 SPORTHAL OGIERLANDE TORHOUTSTRAAT 6 

ZUIENKERKE 6-8-12-18-24 08.00-15.00 ZAAL DE NOTELAAR NIEUWE STEENWEG 96 

DI 06-09 ARDOOIE 5-10-15-20-25 07.00-15.00 CC DE TASSCHE ROESELARESTRAAT 

ZA 10-09 ZWEVEZELE 6-12-18 07.00-15.00 DE WISSEL TRAMSTRAAT 6-8 

ZO 11-09 
WENDUINE 7-14-21 08.00-15.00 WIELINGENCENTRUM GRAAF JANSDIJK 

VICHTE 4-6-12-18-25-36-42 07.00-15.00 DE STRINGE OMMERSHEIMPLEIN 5 

DI 13-09 SINT-ELOOIS-WINKEL  5-10-18-22 08.00-15.00 DE MEERHOEK ZUIDHOEKSTRAAT 22 

WO 14-09 INGELMUNSTER 7-12-18 07.00-15.00 SPORTSTADION BOLLEWERPSTRAAT 92A 

VR 16-09 ASSEBROEK 6-10-14-22 08.00-15.00 ATHENEUM JAN FEVIJN DAVERLOSTRAAT 132 

ZA 17-09 WERKEN 5-10-15-20-25 07.00-15.00 HEMELSDALE VLADSLOSTRAAT 9 

ZO 18-09 
WESTENDE 6-10-15-20-25-30 07.30-15.00 CENTRUM CALIDIS STRANDLAAN 1 

SINT-ANDRIES 6-12-18-24-30-36-42 07.00-15.00 SINT-LODEWIJKSCOLLEGE MAGDALENASTRAAT 30 

DI 20-09 BAVIKHOVE 5,5-7-7-8-10-17-23 07.30-15.00 OC TORENGALM BAVIKHOVEDORP 

ZA 24-09 

KACHTEM 4-8-12-17-25-35-42 07.00-15.00 BRASSERIE RHODESGOED RHODESSTRAAT 2 

RENINGE 5-7-12-17-23 07.00-15.00 OC OUD GEMEENTEHUIS DORPPLAATS 7 

GITS 4-7-12-18-24 06.30-15.00 ZAAL VOBO KOOLSKAMPSTRAAT 



 

 
5 

 
DATUM  

 
GEMEENTE  

 
AFSTANDEN  

 
START  

 
STARTPLAATS  

SIJSELE 5-10-15-20-24 07.00-15.00 CULTUURFABRIEK STATIONSSTRAAT 22 

ZO 25-09 

KORTRIJK 3-6-11-16-20 07.00-15.00 FREINETSCHOOL DE BAAI BAAISTRAAT 10 

OOSTKAMP 7-12-20 07.00-15.00 K. BOUDEWIJNSCHOOL MARECHALSTRAAT 48 

WERVIK 6-12-18-24 07.00-15.00 DE GRAANKORREL MAGDALENASTRAAT 29 

KACHTEM 4-8-12-17-25-35-42 07.00-15.00 BRASSERIE RHODESGOED RHODESSTRAAT 2 

DI 27-09 INGELMUNSTER 6-9-12-18 06.00-15.00 VOETBALKANTINE BOLLEWERPSTRAAT 92A 

ZA 01-10 LICHTERVELDE 6-9-13-26-24 07.00-15.00 OC DE SCHOUW STATIESTRAAT 115 

ZO 02-10 OTEGEM 4-7-14-21-30 07.30-15.00 OC OTEGEM SCHELDESTRAAT 14 

MA 03-10 OOSTNIEUWKERKE 6-9-12-18 07.00-15.00 SPORTTERREIN COCKSTRAAT 24 

 



 

 

 

 
 

 
BON 32 

 
 

West-Vlaanderen wandelt  
Kroenkelen 

 
Sint-Lodewijkscollege, 
Magdalenastraat 30,  

8200 Sint-Andries (Brugge) 
   

Na(a)m(en):  

……………………………………………………………………….………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………….………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………….………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………….………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………….………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………….………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………….………………………………………………………………………… 
 
 
Handtekening:  
 
 
   

 
 
 
 
 
 
 

5137 Wandelclub “4 op 1 Rij” 

Groot – Zedelgem 
 

Kurt Denys: 0475/56 36 87 
 

Wim Verhelst: 0475/32 64 46 
 

 

 

 

Gratis Wandelen


