
 

 

 

 

 

 

 

Driemaandelijks tijdschrift van “Wandelclub 4 op 1 rij” vzw: Okt-Nov-Dec 2022 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

P004704 

 
 Zilleghemtocht op 9 oktober 

 
 

  Treinstapper 6: Ede 
 
 

  Jaarfeest op 6 november 
 
 

 40e St-Elooistocht op 19 november 
 
 

 
  Vernieuw uw lidgeld 2023 

 
 

  Holleken? Nooit van gehoord 
 
 

  Zeer succesvolle clubdag 
 
 

 Data 2023 
 

Alle informatie op: www.4op1rij.be 
Jaargang 39 Nummer 144 
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Voorzitter 
Wim  
Verhelst 

Achiel Rommelplein 5  
8210 Zedelgem 

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

Ondervoorzitter 
   

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 

De Pleyne 24 
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  
• 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: Clubdag in Gravelines 
• 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 39, nr. 144 – Okt-Nov-Dec 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

mailto:wim.verhelst@telenet.be
mailto:willy.denys@skynet.be
mailto:kurt.denys@skynet.be
mailto:sabine.pouseele@gmail.com
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 najaar is voor “Vier op een rij” een drukke periode want er staan nog heel wat activiteiten op onze 

kalender.  

We zijn net terug van een prachtig wandelweekend in Waals-Brabant en in oktober reizen we nog naar 

Amsterdam en naar Ede. Daarnaast organiseren we nog 2 wandeltochten vanuit de Groene Meersen die 

beiden richting de kasteelbossen rond Brugge trekken en natuurlijk mag je ons jaarfeest niet vergeten begin 

november.  

Allemaal evenementen die je zeker niet mag missen! 

De voorbije zomer was het warm, zeg maar zeer warm, en dat merkten we aan de wandelaars die toch wat 

wegbleven van de georganiseerde wandelsport. Hopelijk gaan de mensen in het najaar de wandelschoenen 

weer van onder het stof halen want de herfst is nu toch wel één van de mooiste periodes van het jaar. 

Graag kijken we ook eens vooruit naar 2023 want onze vereniging bestaat dan 40 jaar. Dat kunnen we 

natuurlijk niet zomaar laten passeren! We zijn nog bezig met de voorbereidingen maar noteer nu al maar 

zondag 22 januari in jullie agenda. Op deze dag bieden we iedereen een uitgebreide Nieuwjaarsdrink aan 

gecombineerd met een mooie boswandeling door o.a. Beisbroek. 

Onze zes wandelingen blijven in 2023 op de kalender staan maar we schuiven wel wat met enkele data. Zo 

zal onze zomertocht plaatsvinden in het eerste weekend van augustus, onze 4-daagse gaat door tijdens het 

Pinksterweekend en tevens zorgen we nog voor wat verrassingen.  

Nog een wijziging is het feit dat de bestuursgroep van de club doorgaat zonder ondervoorzitter André 

Vanderyse die jaren een steunpilaar was binnen de vereniging. Graag willen we André bedanken voor z’n 

vele jaren inzet. 

Het najaar is traditioneel ook de periode om uw lidgeld te vernieuwen. Hoe je dat kan, lees je in dit magazine. 

Graag wens ik iedereen een sportief najaar toe en een prachtig eindejaar. Hou alvast onze facebook-pagina 

in de gaten want deze zal frequenter aangevuld worden met wandelnieuws. 

 

Wim Verhelst 

Voorzitter “Vier op een rij” Zedelgem 

 

 
 
 
  

 

Voorwoord
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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 aangesproken, dan kan je contact opnemen met Kurt Denys. (Contactgegevens op pag. 2)  

Wandelboekjes

Waardebonnen

Clubkledij

GEZOCHT

 

Club-Info

 

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

 

 
 
• Sinds eind juli zetelt André Vanderyse niet meer in het bestuur van “Vier op een rij”. André was vele 

jaren ondervoorzitter, materiaalmeester en verantwoordelijke voor onze medewerkers. Graag willen 

we André bedanken voor de vele jaren inzet voor onze vereniging. De taken van André zullen door de 

andere bestuursleden overgenomen worden. 

• Voor wie nog graag wat clubkledij wil aankopen of bestellen, vragen we om dit te doen voor of op onze 

Zilleghemtocht van 9 oktober. Na deze datum zal Martine de bestellingen doorgeven, die vervolgens 

ergens eind oktober/begin november zullen binnenkomen. Neem dus vlug nog een kijkje op onze 

webshop. 

• Zoals jullie wellicht weten beschikt “Vier op een rij” al jaren over een zeer succesvolle facebook-pagina. 

Vanaf heden zal deze pagina beheerd worden door Yana Stuyts. Yana wil onze leden hierbij graag meer 

actief betrekken en vraagt jullie hulp: Hebben jullie wandelnieuwtjes, foto’s van een mooie wandeling, 

ben je ergens op wandelvakantie geweest of willen jullie een bepaalde medewerker of enkele leden in 

de kijker zetten … dan mogen jullie dit doormailen op het nieuwe mailadres: socialmedia@4op1rij.be. 

Samen maken we van deze facebook-pagina een nog groter succes.  
 

 
 

Het lidgeld voor 2023 is vastgelegd op: 

• 1 persoon: € 18.00  

• 2 personen: € 36.00  

• Vanaf 3e persoon: + € 12.00/pp  

Voor kinderen jonger dan 12 jaar is het lidgeld 12€ pp 

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

formulieren zullen afgeleverd worden bij het vernieuwen van uw lidgeld. Deze mag je slechts na 1 januari 

2023 binnendragen bij uw mutualiteit.  

Iedereen kan zijn lidgeld vernieuwen door:  

• het verschuldigde bedrag te storten op ons rekeningnummer BE33 7330 6434 1746 van “Vier op een 

rij” vzw, Kloosterstraat 95, 8210 Zedelgem met vermelding ‘lidgeld 2023’;  

• te betalen op zaterdag 19 november tijdens de St-Elooitocht in de Groene Meersen. Nieuwe leden 

kunnen zich al aanmelden vanaf 9 oktober.  

Wie niet betaald heeft vóór 22/12 ontvangt het “Klavertje 4” niet meer. 

Dit betekent dat ENKEL NIEUWE LEDEN zich ook lid kunnen maken tijdens onze Zilleghemtocht van 9 

oktober in de Groene Meersen.  

Gooi uw lidkaart 2022 zeker niet weg, deze wordt behouden. Ons secretariaat hoeft alleen deze kaart digitaal 

te activeren en je kan ze opnieuw een jaar gebruiken.  

Mailadressen

Clubnieuws

Hernieuwing Lidmaatschap

mailto:info@4op1rij.be
mailto:socialmedia@4op1rij.be


| 6 

 

 

 

De stempelbladen kan je dit jaar indienen:  

• Op de Zilleghemtocht van 9 oktober  

• Tot 9 oktober: bij elk bestuurslid  

• Tussen 10 en 15 oktober: per post op volgend adres  

Kurt Denys, Kloosterstraat 95, 8210 Veldegem  

Volgende stempels tellen niet mee:  

Alle stempels van verenigingen die niet erkend zijn door “Wandelsport Vlaanderen” (vb. okra, neos, ..)  

 

 

 

• Vier op een rij zal z’n feestjaar inzetten op zondag 22 januari 2023 met een spetterende 

Nieuwjaarsreceptie + wandeling voor al onze leden. We verwachten dan alle leden in de voormiddag 

in zaal “Het Anker” aan de rand van het Beisbroek. Meer info in het volgende clubblad. 

• Onze vierdaagse gaat in 2023 door tijdens het Pinksterweekend en dit van vrijdag 26 mei tot en met 

maandag 29 mei. We trekken deze keer naar de Ardennen en het Groothertogdom Luxemburg. Tijdens 

deze reis zullen we in Houffalize logeren in hotel Vayamundo. 

Het programma is nog niet helemaal klaar maar op het einde van oktober zal iedereen het 

gedetailleerde programma in een nieuwsbrief ontvangen. Er zal dan kunnen ingeschreven worden 

vanaf begin november. Hou alvast deze data vrij! 

 

 
 

1 Startplaatswijzigingen en bijkomende tochten 
 

1.1 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. 

 

1.2 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). 

Stempelbladen

Data om te noteren

Nieuws Wandelsport Vlaanderen
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1.3 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).  

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

 

1.4 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. 

Info: Annelies Borry +32(0)51 30 60 39 - +32(0)478 91 51 17 sportdienst@lendelede.be. 

 

1.5 Startplaatswijziging: 2e Pompoentjestocht 9/10/2022 

Wandelclub DSF - Kloenstappers meldt ons een startplaatswijziging van zijn 2e 
Pompoentjestocht op 9 oktober 2022. De nieuwe startplaats is Bombrewery - Triporteur, 
Armoedestraat 11, 8800 Rumbeke (Roeselare). 
 

1.6 Annulatie Sint-Hubertustocht - Randonnée de Saint-Hubert - 26/10/2022 

Wandelclub Vlaemsch Huiseke Godewaersvelde meldt ons dat hun Sint-Hubertustocht - 
Randonnée de Saint-Hubert op 26 oktober 2022 niet doorgaat. 
 

1.7 Startplaatswijziging Herfsttocht - 29/10/2022 

Wandelclub 'De Westhoekstappers' meldt ons een startplaatswijziging van zijn Herfsttocht op 
29 oktober 2022. De nieuwe startplaats is OC Kasteelwal, Voormezele Dorp 8. 8902 
Voormezele (Ieper). 

 

1.8 Bijkomende tocht: 36e R.B.S.-tocht 30/10/2022 

Bijkomende tocht op zondag 30 oktober 2022 van Wandelclub Rustige Bosstappers Jabbeke 
vzw. Hun 36e R.B.S.-tocht start vanuit De Schelpe, Eernegemweg 34, 8490 Snellegem 
(Jabbeke). Meer info: Marie-Paule De Visch  - +32(0)50 81 51 46 - +32(0)498 22 03 39 - 
devisch-mp@belgacom.net - https://rbs-178.jimdofree.com/ 

 

1.9 Startplaatswijziging Herfsttocht - 2/11/2022 

Wandelclub Diksmuide meldt ons een startplaatswijziging van zijn Herfsttocht op 2 november 
2022. De nieuwe startplaats is OC Ten Bercle, Nieuwpoortstraat 2, 8600 Diksmuide. 

 

1.10 Startplaatswijziging Wervik Wandelt - 11/11/2022 

Wandelclub Wervikse Wandelsport Vereniging vzw meldt ons een startplaatswijziging van zijn 
Wervik Wandelt op 11 november 2022. De nieuwe startplaats is GC 't Schooltje, 
Magerheidstraat 66, 8940 Ter Hand Geluwe (Wervik). 

  

mailto:aagje.merlevede@telenet.be
mailto:sportdienst@lendelede.be
https://rbs-178.jimdofree.com/
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1.11 Startplaatswijziging Vredestocht - 20/11/2022 

Wandelclub WSV De Colliemolen Oostnieuwkerke-Staden meldt ons een startplaatswijziging 
van zijn Vredestocht op 20 november 2022. De nieuwe startplaats is Sporthal Den Akker, 
Oude Rozebekestraat 53, 8830 Hooglede. 

 

1.12 Startplaatswijziging Leietocht- 20/11/2022 

Wandelclub Postiljon Wandelclub Merelbeke vzw meldt ons een startplaatswijziging van zijn 
Leietocht op 20 november 2022. De nieuwe startplaats is School Don Bosco, Baarledorpstraat 
4, 9031 Drongen-Baarle. 

 

1.13 Startplaatswijziging Sinterklaastocht - 27/11/2022 

Wandelclub Padstappers Geraardsbergen vzw meldt ons een startplaatswijziging van zijn 
Sinterklaastocht op 27 november 2022. De nieuwe startplaats is Provinciaal Domein De 
Gavers – Zaal De Doos, Onkerzelestraat 280, 9500 Onkerzele (Geraardsbergen) 

 

1.14 Datumwijziging Wafelentocht 3/12/2022 naar 17/12/2022 

De Wafelentocht, een organisatie van WSV Land van Rhode vzw, vindt niet plaats op zaterdag 
3 december 2022, maar wel op zaterdag 17 december 2022.  

 

1.15 Bijkomende tocht: 26e Putje Wintertocht 18/12/2022 

Bijkomende tocht op zondag 18 december 2022 van Wandelclub WSV De Molenstappers 
Ruiselede vzw. Hun 26e Putje Wintertocht start vanuit Parochiale Feestzaal, Brandstraat 105, 
8755 Doomkerke (Ruiselede). Meer info: Jean-Pierre Borremans - +32(0)495 23 18 00 - 
jpborremans60@gmail.com - http://www.molenstappers.be 

 

1.16 Datumwijziging Euraudax Torhout 31/12/2022 naar 24/12/2022 

Euraudax Torhout, een organisatie van Euraudax België, vindt niet plaats op zaterdag 31 
december 2022, maar wel op zaterdag 24 december 2022.  

 

1.17 Startplaatswijziging 25e Kortrijk Feeëriek - Ergodôme-wandeltocht- 

28/12/2022 

Wandelclub WSK Marke vzw meldt ons een startplaatswijziging van zijn 25e Kortrijk Feeëriek - 
Ergodôme-wandeltocht op 28 december 2022. De nieuwe startplaats is Howest The Penta, 
Sint-Martens-Latemlaan 1B, 8500 Kortrijk. 

  

http://www.molenstappers.be/
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PERMANENTE WANDELING VLOETHEMVELD 

Van zondag 16/10 – zaterdag 29/10. 

Enkele maanden geleden werden we gecontacteerd door Vloethemveld VZW om een wandeling uit te 

stippelen ter gelegenheid van de Week van het bos. Graag gingen we daarop in; Chris zette zich meteen aan 

z’n tekentafel en ontwierp 2 schitterende omlopen door het Vloethemveld. 

De tochten zijn uitgepijld met onze gekende gele fluo-pijlen die blijven hangen van zondag 16 oktober tot en 

met zaterdag 29 oktober. 

Er zijn 2 startlocaties: 

• Parking kazerne langs de Diksmuidse Heirweg: 4 - 10 km 

• Wandelparking langs de Aartrijksesteenweg: 7,5 – 11 km 

  

 

Komende clubactiviteiten
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Voor de 38ste keer organiseren we vanuit “de Groene Meersen” deze prachtige wandeltocht die de groene 

rijkdom in een ruime boog rond Zedelgem zal verkennen. Hieronder kan je de startgegevens nalezen: 

Start Sportcomplex “De Groene Meersen”, Stadionlaan 48, 8820 Zedelgem 

Afstanden 4-6-12-18-21-30 km 

Starten kan van 7.00 – 15.00 

Aankomst ten laatste om 18.00 

Inschrijvingsgeld Lid € 1.50 

 Niet-Lid € 3.00 

 

Onze parcoursmeester voorziet deze keer 6 verschillende omlopen. 

4 km:  

We verlaten het sportcentrum en stappen meteen op de Vloethemveldzate richting dorp. Deze oude militaire 

spoorweg maakt de verbinding tussen het Vloethemveld en het Merkenveld en is een mooi fiets-en 

wandellint. Na bijna 2 km komen we in rustpost “De Braambeier” waar Freddy en z’n team jullie gastvrij 

ontvangen voor een koffietje of een frisse pint. De route vervolgt z’n weg via de smalle tegelpaadjes die de 

omgeving rijk is. We dwarsen de Schattingbeek en stappen door ‘de Linde’ naar de eindstreep. 

6 km:  

We volgen de 4 km-stappers maar ongeveer anderhalve kilometer voor het einde breien we aan het parcours 

van de 4 km een agrarisch lusje. 

12 km:  

Het parcours van de 6 km wordt aangevuld met een zeer mooi gedeelte naar het Vloethemveld. 

18 km:  

Via landelijke wegen rond de Abdijhoek trekken we naar de Watermolenvijver. Op deze plaats werd in de 16e 

eeuw een watermolen gebouwd maar door het 

geringe verval werd de molen nooit een groot 

succes. Na het verlaten van dit natuurdomein 

trekken we naar Beisbroek waar we via enkele 

mooie dreven de rustpost in “het Anker” 

binnenwandelen. Via Snellegem en het 

Ockerhoutbos stappen we terug naar 

Zedelgem; eerst brengen we nog een bezoek 

aan de tweede rustpost en volgen daarna het 

parcours van de 6 km tot in “de Groene 

Meersen”.  

 

09 oktober 2022 

 
38e Zilleghemtocht  
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21km:  

Het parcours is identiek aan dat van 18m maar vanuit de rustpost in Beisbroek is er een extra lus van 5,5 km 

uitgetekend door domein Beisbroek en het Chartreuzinnenbos. 

30 km:  

De langste afstand is niet alleen de langste maar ook de mooiste. We stappen mee met de 21 km maar vanuit 

rustpost “De Braambeier” maken we samen met de 12 km een mooie lus naar en door het Vloethemveld. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dank aan VDK voor de voortreffelijke bus-service 
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Onze laatste treinstapper van dit jaar start aan het kleine stationnetje van Ede, gelegen tussen Haaltert en 

Erpe-Mere. We doorkruisen de Denderstreek die bijzonder rijk is aan veldwegels, tevens verkennen we het 

schitterende natuurgebied “Den Dotter”.  

Wees erbij voor deze prachtige natuurwandeling! 

PRAKTISCH 

De wandeling vertrekt om 9u00 aan het station van Ede (kant fietsenstalling en Smatch) 

• Met de auto:  

• Via de E40 en afrit Erpe-Mere bereik je in 50min het station van Ede. Parkeren doe je best 

aan het eind van de Jerusalemstraat (nr. 20) 

• Met de trein: 

• Vertrek vanuit Zedelgem: 6u55 - via overstappen in Brugge en Brussel-Zuid bereik je Ede om 

8u52 (2 overstappen) OF  6u36 -via overstappen in Brugge-Gent en Zottegem bereik je Ede 

om 8u45 (3 overstappen) 

• Vertrek vanuit Brugge: 7u08 - via overstap in Brussel-Zuid bereik je Ede om 8u52 (1 overstap) 

OF 6u56 – via overstap in Gent en Zottegem bereik je Ede om 8u45 (2 overstappen) 

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:  

EDE – AAIGEM: 12 km 

Algauw verlaten we de kleine dorpskern van Ede en duiken de licht glooiende Denderstreek in. De vele 

veldwegels leiden ons naar het Blauwbos dat een onderdeel is van het natuurgebied “Den Dotter”. De 

wandelroute brengt ons een erg gevarieerd landschap van meersen, bosjes en open kouters.  

Op de hoger gelegen vlaktes hebben we steeds mooie vergezichten op de traag slingerende molenvallei. Ter 

hoogte van de Gotegemvijver stappen we het grondgebied van Mere binnen waarna een prachtig smal pad 

ons een stuk zuidelijker brengt. 

In de verte lonkt het Wijngaardbos dat als een pluk groen is neergelegd in dit authentieke boerenlandschap. 

We stappen langs de rand van het Hullebroekbos en belanden zo in Aaigem waar we na 12 km onze 

middagpauze inlassen in de schaduw van het kerkje. 

Wie wil kan vanuit Aaigem de bus (lijn 81) terugnemen naar het station van Ede. 

 

AAIGEM-OUD-DORP: 6,5 km 

Na onze verdiende rust trekken we verder door deze mooie regio. Een leuk pad volgt de Steenbeek en 

brengt ons in Heldergem.  

 

Vrijdag 28 oktober 2022 

EDE Haaltert – Een lus door 
de Denderstreek 
12-18,5-23,5 km  

http://www.4op1rij.be/evenementen
mailto:info@4op1rij.be
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We krijgen hier een parcours voorgeschoteld door bosjes en langs weiden dat uitmondt in Heldergem waar 

we in café' De Gouden Koterhaak ' een rustpost zullen inlassen.  

Hier staan er 18,5 km op onze stappenteller. 

Ook van hieruit kan je de bus (lijn 81 of 82) terugnemen naar het station van Ede. 

OUD-DORP- EDE: 5km 

Het laatste traject slingert opnieuw langs het natuurgebied “Den Dotter” dat genoemd is naar de bloem die 

hier massaal voorkomt. Een hoger gelegen veldweg loopt kronkelend door de iets lagergelegen meersen in 

de richting van Haaltert.  

Net voor de bebouwing slaan we linksaf en stappen naar het stationnetje van Ede waar we een einde 

breien aan deze zeer mooie wandeldag. 

 

 

 
 

 

  

 

Groeten uit ....

 

Frederik & Valerie 
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Beste Leden, 

Graag nodigen we jullie uit voor een fantastisch jaarfeest dat zal doorgaan in de vorm van een 

uitgebreide brunch. Net zoals vorig jaar hopen we dat jullie opnieuw massaal zullen aanwezig zijn 

voor dit groots gebeuren. 

Dit geweldig gebeuren vindt plaats in feestzaal “Bij Matthias” (het vroegere Riddershof), Koningin 

Astridstraat 15, 8210 Veldegem.  

Jullie worden verwacht voor het aperitief om 11u30. 

Prijs 
 
Vier op een Rij neemt dit jaar een deel van de kosten op zich (voor onze leden), daarom kunnen we dit 

feestmenu aanbieden voor: 

PRIJS PER PERSOON 

Lid van “Vier op een rij” € 45.00 

Lid tot 12 jaar € 30.00 

Niet-lid + 12 jaar € 65.00 

Niet-lid - 12 jaar € 40.00 

 

INSCHRIJVEN 
 

Inschrijven voor dit jaarfeest kan op 2 manieren: 

1- Via mail: info@4op1rij.be  

2- Telefonisch bij Kurt: 0475/56 36 87 

 

Uw inschrijving is pas geldig nadat u het verschuldigde bedrag hebt overgeschreven op ons 
rekeningnummer BE33 7330 6434 1746 van Vier op een Rij VZW, Kloosterstraat 95, 8210 Veldegem. 
 
 

WE HOPEN JULLIE MASSAAL TE MOGEN VERWELKOMEN OP DEZE DAG. 
 

 
 

  

 

Zondag 06 november 2022 

 
Jaarfeest  

 

mailto:info@4op1rij.be


 

 

Feestbrunch 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Receptie (1 uur) 
CAVA & Fruitsap 

 
 

 

 

Voorgerechten & Soepbuffet  
2 soorten soep 

Diverse koude vis- en vleessoorten, 

Saladebar, broodjes, …… 
 

 

Hoofdgerechtenbuffet 
- Kalkoenpavé/archiduc 
- Varkenshaasje/bordelaise 
- Kabeljauw/garnaaltjes/preisliertjes/wittwijnsaus 
- Kroketjes - gratin dauphinois - pommes duchesse 
- Worteltjes - boontjes met spek – witloof 
- Scampi diabolique/pasta penne 
 

Dessertbuffet 
12 soorten dessert 

 
 

 
 

Koffie 
4 x schenken 

 

Wijn, bieren en water inbegrepen tot aan de koffie 
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Jaren geleden werd deze tocht georganiseerd door de toenmalige wandelclub van New Holland.  

Door besparingsmaatregelen verdween deze vereniging; Vier op een rij vond het jammer dat deze organisatie 

zou verdwijnen en nam de St-Elooitocht over. 

Start Sportcomplex “De Groene Meersen”, Stadionlaan 48, 8820 Zedelgem 

Afstanden 6-12-18-23-28 km 

Starten kan van 7.00 – 15.00 

Aankomst ten laatste om 17.30 

Inschrijvingsgeld Lid € 1.50 

 Niet-Lid € 3.00 

Parcours 

• 6 km:  

De kortste afstand van 5,6 km zoekt Zedelgem-dorp op waar er in de nabijheid van de kerk een rust-

post voorzien is na ongeveer 3km. Via de Vloethemvelzate, een heel gezellig wandelpad, keren we 

terug naar de sporthal. 

 

• 12 km:  

Dit parcours zoekt z’n weg richting Brugge; via de Diksmuidse Heirweg wandelen we noordwaarts 

om in de abdij van Zevenkerke, na 7,5 km een rustpost te vinden. Via de Abdijhoek en de oude mili-

taire spoorweg keren we terug naar de sporthal. 

 

• 18 km:  

Dit parcours loopt samen met de 12 km maar vanuit de abdij van Zevenkerken stappen deze wande-

laars een heel mooie lus langs de Watermolenvijver en door het prachtige domein van Bethanie. 

 

• 23 km:  

Dit parcours loopt eveneens samen met de 12 km maar deze stappers verkennen eveneens een groot 

stuk van het Vloethemveld. 

 

• 28 km: 

Kers op de taart is natuurlijk de langste afstand die de vorige omlopen combineert. Deze stappers 

wandelen dus door het Vloethemveld, door het domein van Zevenkerken, langs de Watermolenvij-

ver, door het domein van Bethanie en langs de oude militaire spoorweg. 

  

 

Zaterdag19 november 2022 

 
40e St Elooiwandeltocht  
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Onze 5e treinstapper vertrok vanuit het station van Holleken, 

deelgemeente van Linkebeek en verscholen in de Brusselse 

zuidrand.  

Ongeveer 35 leden stapten van de trein die van Brussel-Zuid kwam 

en begonnen meteen aan de heuvelachtige wandeling. Een eerste 

smalle wegel tussen paaltjes klom gezapig een helling op en bood 

ons al meteen een subliem panorama aan in de richting van Ukkel. 

 

Onder een aangenaam zonnetje passeerden we het Buysdellebos, 

een eerste van vele natuurgebieden die we deze voormiddag 

zouden aan elkaar rijgen. In het Verrewinkelbos klommen we 

tussen 200 jaar oude beuken naar een plateau, de schaduw deed 

deugd want het zou vandaag opnieuw warm worden. 

Eventjes kronkelt een wandelpad tussen nieuwe 

appartementsblokken maar kortelings later biedt de Kauwberg zich 

aan. Dit natuurgebied heeft 

zich ontwikkeld rond een 

oude zandgroeve en is zeer afwisselend door de aanwezigheid van 

moerassen, weilanden en bossen. Kilometers stappen we door dit 

prachtige gebied om wat later het plateau van Engeland te betreden. 

Deze wandeling ontpopt zich als een echte natuurvreter want we 

schakelen in snel tempo over naar de Kriekenput en het Kinsendael 

natuurdomein. Hier krijgen we 10 ha natuur aangeboden met heel 

wat diversiteit. 

Na een overdosis van 10 km natuur bereiken we het station van 

Ukkel-Kalevoet waar de eerste 2 wandelaars de trein huiswaarts 

nemen. Voor de anderen wacht meteen de volgende brok groen. 

Keyenbempt heeft een grote ecologische waarde. De moeraszone en 

bloemenweiden leveren prachtige landschappen af waar we 

doorheen wandelen. 

Ter hoogte van de Nekkersgatmolen slaan we links af en trekken naar 

Drogenbos. Rechtover de St-Niklaaskerk, die opgetrokken is in 

Brabantse gotiek, vinden we onze rustpost terug in café “Le Pavillon”. 

 

Zaterdag 30 juli 2022

Holleken -

De groene rand van Brussel

WIM

 

Voorbije clubactiviteiten
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Langs kasteel “Calmeyn” dat gelegen is in een ruim park trekken we 

naar het Frankvelt waar natte weiden, beekjes, watervalletjes en 

vijvers het landschap sieren. Na een prachtige doorsteek belandden 

we in de Zennemeersen en stappen we naar Beersel. Hier, na 17 km, 

verlaten 8 mensen ons en nemen de trein terug naar huis. De 

anderen trekken via een hele karrenvracht toffe wegeltjes verder in 

de richting van het Gasthuisbos. Het is een lange klim naar boven 

maar, aan de vreemde watertoren, wacht er een immens uitzicht 

reikend tot aan onze Nationale hoofdstad. 

We bereiken hier ons hoogste punt en dalen daarna af naar het “Parc 

Schaveys” waar we via holle wegen, boomgaarden en bronnen naar Linkebeek stappen. Eerst stappen we 

door het Wijnbrondal dat zeer diep is uitgesneden. Een adembenemende holle weg zet ons af in het 

schilderachtige Linkebeek dat bijna Provinciaals aandoet.  

Op de hoek van een smal kasseiweggetjes duikt plots een heerlijk 

terras op. We nestelen ons en genieten na een dikke 22 km van een 

fris streekbiertje. We zijn hier op een boogscheut van het station 

van Linkebeek waar er enkelen de trein huiswaarts nemen. De 

harde kern heeft nog een kleine 3 km te stappen tot aan het 

stationnetje van Holleken. De weg is echt vals plat en is zeker geen 

uitlopertje voor de wandelaars.  

Moe, maar zeer content bereiken we de eindmeet na een wel heel 

leuke uitstap door een verrassende regio. 

 

MET DANK AAN 
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De voorbije jaren had Lieven met z’n organisaties al bewezen dat deze clubdag werkelijk een must is binnen 

het jaarprogramma van “Vier op een rij”. Dit jaar was de uitstap alweer tot in het kleinste detail voorbereid 

en er was voor elk wat wils.  

Er waren wandelingen in en rond Gravelines, door het schitterende natuurgebied “Platier d’Oye” en voor de 

meer culturele leden trokken we ook naar Dunkerque. De interesse in deze ontspannende dag was dan ook 

bijzonder groot. 

Na een rit van ongeveer 65 minuten parkeerde de bus aan de mooie Vauban-vesting van Gravelines waar de 

leden getrakteerd werden op een echte Franse croissant uit Zedelgem. Na de obligate groepsfoto trekt de 

rood-witte colonne zich op gang langs de imposante versterkingen van dit mooi stadje. 

Er werd regen voorspeld voor vandaag en iedereen was er dan ook op voorzien.  

Op dit ogenblik is het bewolkt maar heerlijk wandelweer. Na een 

drietal kilometer stuurt Lieven ons naar de schitterende 

beeldentuin 'Le Jardin de l’Arsenal 'die aangelegd is in de citadel 

van Gravelines. Deze is werkelijk schitterend. Meteen vallen de 

weelderige bloemen op die de voorbije hete zomer wellicht 

overvloedig besproeid zijn geweest. Bronzen beelden van sterke 

mannen en wulpse vrouwen sieren deze bijzondere tuin en 

zorgen ervoor dat dit één van de hoogtepunten is van onze dag. 

 

 

We stappen nog eventjes verder langs de omwalling tot we “Le 

Chenal” in de gaten krijgen; deze waterweg verbindt Gravelines 

met de zee. Het is laagwater want in de plezierhaven liggen de 

bootjes op het droge.  

Onze groep vervolgt met de neus in de wind z’n weg richting 

vuurtoren waar de bus ons na 6 km opwacht. Hier stappen de 

mensen op die een bezoek brengen aan Duinkerke waarvan de 

haven, na Marseille, de tweede grootste haven van Frankrijk is. 

Op de dijk vervolgen de stappers hun weg richting kerncentrale die 

één van de oudste is van Frankrijk; we wandelen eventjes op het 

strand vooraleer Lieven ons de duinen instuurt.  

  

Zaterdag 10 september 2022

Clubdag - Gravelines en Duinkerke

WIM
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In het mulle zand is het hard ploeteren maar eens we het “Parc du Polder” inwandelen krijgen we weer een 

stevigere bodem onder onze voeten geschoven. Dit park is de groene long van Gravelines en is bijzonder 

aangenaam om door te wandelen. Langs vijvers en bomenrijen trekken we nu opnieuw naar het centrum van 

Gravelines waar we op de markt een terrasje gaan opzoeken.  

 

Je zou denken dat iedere caféhouder blij is om een groep van 40 

personen te zien binnenspringen. Maar nee, op één van de 2 

terrassen worden we vriendelijk verzocht om niet plaats te 

nemen. Geen probleem, we nestelen ons dan maar bij de buren 

van Café de la Marine en genieten bij 22°C van een Belgische pint. 

 

Na de middag maken we met de bus een korte verplaatsing tot 

aan het natuurgebied “Platier d’Oye” waar we een wandeling van een kleine 10 km zullen maken. Via leuke 

vlotterpaadjes stappen we richting de Noordzee waar we het strand op wandelen. De zee is aan het opkomen 

en slechts een smalle strook zand is goed te bewandelen. We naderen 2 schuinliggende bunkers die echt wel 

een speelgebied zijn voor de opkomende golven. Ter hoogte van de eerste bunker stoten we op een jonge 

dode meeuw; aan z’n poot hangt nog een ring met een stempel “Stavanger” op. René is benieuwd en laat dit 

onderzoeken: het blijkt dat deze vogel 2 en een halve maand geleden geringd is in het Noorse Stavanger, een 

goede 1000km noordelijker! 

Tussen honderden paaltjes stappen we verder over het strand tot een mul zandspoor ons het binnenland 

laat instappen. Goed onderhouden paadjes lopen tussen duindoorn en langs weiden waar pony’s en koeien 

grazen. Na 6 km staat onze bus ons op te wachten.  

Hier heeft iedereen de keuze tussen verder meestappen of de laatste 4 

km overslaan. Van hieruit duiken we opnieuw het reservaat in waar we 

heel wat bunkers uit WOII spotten. Eén ervan heeft zelfs de vorm van 

een kerktoren. Dit was om de overvliegende bommenwerpers te 

misleiden want wie zou nu een kerk bombarderen?  

Stilletjes aan naderen we het einde van een wel zeer mooie 

wandeltocht. Onze groep neemt nog plaats op het terras van brasserie 

L’abricotier dat aangemaakt is bovenop een oude bunker. 

Het bleef gelukkig heel de dag droog zodat we optimaal genoten van 

deze heerlijke wandeling. Na een verfrissing stapten we in de bus, 

pikten onze culturele wandelaars op in Duinkerke en bolden terug naar 

Veldegem.  

Daar wachtte ons nog een fantastische barbecue die voor een toffe sfeer zorgde na een prachtdag. 
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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 

Zo 06/11 
 

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

http://www.4op1rij.be/
http://www.4op1rij.be/
http://www.4op1rij.be/
http://www.4op1rij.be/
http://www.4op1rij.be/
http://www.4op1rij.be/
http://www.4op1rij.be/
http://www.4op1rij.be/
http://www.4op1rij.be/
http://www.4op1rij.be/
http://www.4op1rij.be/
http://www.4op1rij.be/
http://www.4op1rij.be/
http://www.4op1rij.be/
http://www.4op1rij.be/
http://www.4op1rij.be/
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DATUM 

 

 
GEMEENTE 
 

 
AFSTANDEN 
 

 
START 

 

 
STARTPLAATS 
 

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 

WO 05-10 
ROESELARE 4-6-12-18 07.30-15.00 DE ZILVERLINK MEENSESTEENWEG 412 

BEERNEM 4-6-10 10.00-15.00 OC DE KLAVER STATIONSSTRAAT 127 

ZA 08-10 
MOORSLEDE 6-12-16-22 07.30-15.00 DE BUNDER IEPERSESTRAAT 52b 

ICHTEGEM 4-6-11-16-18-24 06.30-15.00 SPORTCENTRUM KEIBERGSTRAAT 32 

ZO 09-10 ZEDELGEM 4-6-12-18-21-30 07.00-15.00 SPORTCENTRUM DE GROENE MEERSEN STADIONLAAN 48 

ZA 15-10 
REKKEM 4-7-14-21 07.00-15.00 ZAAL BARTHEL MOESKROENSTRAAT 525 

TORHOUT 7-14-18-23 07.30-15.00 ZAAL ROZENDALE ROZEVELDSTRAAT 34 

ZO 16-10 
WAREGEM 6-12-18-24 07.00-15.00 OC DE BLIKHAGE LAVENDELLAAN 31 

PASSENDALE 5-10-12-15-20-26 07.30-15.00  PC DE CRAEYE KRAAIVELDSTRAAT 7 

ZA 22-10 
NIEUWPOORT 6-9-14-18-24-30 07.00-15.00 FEESTZAAL VISMIJN KAAI 

MEULEBEKE 5-10-15-20-25 07.00-15.00 VBS SINT-ANTONIUS SINT-ANTONIUSSTRAAT 3 

ZO 23-10 
KORTEMARK 4-6-12-20-25 07.00-15.00 DE KOUTER ICHTEGEMSTRAAT 2b 

HARELBEKE 6-12-18-24 08.00-15.00 VTI STASEGEMSESTEENWEG 40 

DI 25-10 INGELMUNSTER 6-12-12-18 07.00-15.00 VOETBALKANTINE BOLLEWERPSTRAAT 92a 

WANDELKALENDER Oktober - December 2022
DANNY

HOORELBEKE



3 

 

 

 
DATUM 

 

 
GEMEENTE 
 

 
AFSTANDEN 
 

 
START 

 

 
STARTPLAATS 
 

DO 27-10 TIEGEM 6-12-18-24 07.00-15.00 OC DE MENSINDE WESTDORP 3 

ZA 29-10 

MIDDELKERKE 4-7-14-24 07.00-15.00 DE BRANDING POPULIERENLAAN 1 

DIKKEBUS 7-14-21 08.00-15.00 OC DIKKEBUS DIKKEBUSSEWEG 480 

HOUTHULST 4-6-10 12.00-21.00 MARKTHUIS MARKT 1 

ZO 30-10 
WATOU 7-12-18-24-28 08.00-15.00 OC DE BOLLAARD WINNEZELESTRAAT 18 

AARSELE 6-12-18-24 06.00-15.00 OC AARSELE SCHOOLSTRAAT 1a 

DI 01-11 
KOEKELARE 5-7-13-18-22 07.00-15.00 ZAAL ZUIDHOVE ICHTEGEMSTRAAT 14 

ZILLEBEKE 6-10-12-15-20 07.00-15.00 CC HET RIET SEELBACHDREEF 4 

WO 02-11 OOSTKERKE 6-12-18-24 07.00-15.00 OC VOLCRAVEN GRINDWEG 15 

DO 03-11 ADINKERKE 6-12-18-24-30 08.00-15.00 ZAAL DE RUIMTE DORPSSTRAAT 24 

ZA 05-11 LANGEMARK 7-10-14-18-23 07.00-15.00 OC DEN TAP KLERKENSTRAAT 37 

ZO 06-11 
  

KNOKKE-HEIST 8-13-18-33 09.30-14.00 TENT ALFRED VERWEEPLEIN 1 

INGELMUNSTER 6-12-18-21-28 07.30-15.00 EVENEMENTENHAL BOLLEWERPSTRAAT 92a 

VR 11-11 

ZARREN 5-10-15-20-25 06.30-15.00 OC ALBATROS STADENSTRAAT 25a 

MOERKERKE 6-12-15-18-21 08.00-15.00 SPORTCOMPLEX MEULEWEG VISSERSSTRAAT 2 

TORHOUT 7-14-21 07.30-15.00 CLUB DE B ’s GRAVENWINKELSTRAAT 5 

WERVIK 6-12 09.00-15.00 DE KIER GOSSERIESLAAN 

ZA 12-11 ICHTEGEM 4-8-12-16-20 08.00-15.00 SPORTCENTRUM KEIBERGSTRAAT 32 

ZO 13-11 
WESTOUTER 5-9-12-16-22-28 07.00-15.00 OC DE FONTEIN DIKKEBUSSTRAAT 30 

RUDDERVOORDE 5-7-10-13-18-22 08.00-15.00 RIDEFORT SPORTSTRAAT 2 

DI 15-11 SINT-ELOOIS-WINKEL 6-12-18-22 06.30-15.00 DE MEERHOEK ZUIDHOEKSTRAAT 22 

VR 18-11 LICHTERVELDE 5-10-12-16-18-23 08.00-15.00 OC DE SCHOUW STATIESTRAAT 115 

ZA 19-11 ZEDELGEM 6-12-18-24-30 07.00-15.00 DE GROENE MEERSEN STADIONLAAN 48 
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DATUM 

 

 
GEMEENTE 
 

 
AFSTANDEN 
 

 
START 

 

 
STARTPLAATS 
 

ZO 20-11 
OEDELEM 4-6-11-15-21 07.30-15.00 DE NOTELAAR KNESSELARESTRAAT 28 

OOSTNIEUWKERKE 5-10-15-20 06.30-15.00 ZONNEHEEM BASIJNSMOLENSTRAAT 6 

DI 22-11 INGELMUNSTER 6-10-15-20 06.00-15.00 VOETBALKANTINE BOLLEWERPSTRAAT 92a 

ZA 26-11 

GULLEGEM 6-10-14-20-24-27-32 07.30-15.00 OC DE CERF KERKSTRAAT 1 

BOVEKERKE 4-8-14-18-23 06.30-15.00 D’OUDE SCHOLE BOVEKERKESTRAAT 170 

BREDENE 4-6-12-16-20-24 08.00-15.00 HORIZON BREDENE KAPELSTRAAT 88 

ZO 27-11 BLANKENBERGE 8-15-21 08.00-15.00 SIT-PIETERSCOLLEGE WESTSTRAAT 86 

ZA 03-12 DENTERGEM 6-12-18-24 06.00-15.00 JOC DENTERGEM WONTERGEMSTRAAT 73  

ZO 04-12 GITS 4-6-12-15-18-21 06.30-15.00 DOMINIC SAVIO KOOLSKAMPSTRAAT 24 

ZA 10-12 IEPER 6-10-15-20-25-30 07.00-15.00 ZAAL DE FENIX LEOPOLD III- LAAN 16 

ZO 11-12 
OOSTDUINKERKE 4-6-10-15-18-22-30 08.00-15.00 FEESTZAAL DE WITTE BURG WITTE BURG 92 

SIJSELE 5-10-15-20 08.00-15.00 FEESTTENT DORPSSTRAAT 120 

VR 16-12 EERNEGEM 5-7-12-15-21 07.00-15.00 KANTINE SK EERNEGEM BRUGGESTRAAT 104 

ZA 17-12 
SINT-ANDRIES 6-11-15-20 09.00-17.00 SINT-LODEWIJKSCOLLEGE MAGDALENASTRAAT 30 

LEDEGEM 4-6-12-18-24 07.30-15.00 DE KRING HUGO VERRIESTLAAN 16 

ZO 18-12 
WIJTSCHATE 5-7-10-13-20 07.30-15.00 OC KLAVERHULLE SCHOOLSTRAAT 12b 

OOSTENDE 6-12-18 10.00-17.00 HOGESCHOOL VIVES SLACHTHUISKAAI 9 

MA 19-12 WAREGEM 6-12-18-24 08.00-15.00 OC DE COORENAAR GEORGES COORNAERTDREEF 7 

DI 20-12 INGELMUNSTER 6-9-12-18 06.00-15.00 VOETBALKANTINE BOLLEWERPSTRAAT 92a 

MA 26-12 DAMME 5-9-11-17-21 08.00-15.00 STADHUIS KERKSTRAAT 

MA 26-12 MOORSLEDE 6-10-15-20 08.00-15.00 DE BUNDER IEPERSESTRAAT 52b 

DI 27-12 ROESELARE 6-12-18 09.00-17.00 VTI LEENSTRAAT 58 

WO 28-12 LEKE 6-12-18-24 07.00-15.00 OC LECCA LEKEDORPSTRAAT 29 
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DATUM 

 

 
GEMEENTE 
 

 
AFSTANDEN 
 

 
START 

 

 
STARTPLAATS 
 

WO 28-12 KORTRIJK 7-13 12.00-20.00 DEPART NELSON MANDELAPLEIN 18 

DO 29-12 NIEUWPOORT 5-8-14-22 08.00-15.00 FEESTZAAL VISMIJN KAAI 

ZA 31-12 KORTEMARK 5-10-15-20-25 07.00-14.00 OC DE KOUTER ICHTEGEMSTRAAT 2 

 



 

 

  



 

 

 

 
 

 
BON 33 
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