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Terug naar school !! ☺ 



Beste wandelvrienden  
 
 

In de eerste plaats hopen wij dat alles met jullie en jullie familie OK is en dat jullie 

het wandelen nog niet verleerd zijn. 
Maar de situatie is nog niet zoals het zou moeten zijn. 

Bij het verschijnen van ons vorig clubblad leek het ergste voorbij en ging alles de 
goede kant op, alhoewel voorzichtigheid en afstand houden steeds prioritair waren. 

 

 
Maar ondanks al deze voorzichtigheid kwam er deze zomer weer een opflakkering.  

Het aantal besmettingen ging weer in stijgende lijn.  
Het was trouwens niet gemakkelijk. Het was zomer en het weer was zonnig en warm tot 

zelfs heet. We maakten een hittegolf mee die duurde van 5 tot en met 16 augustus.  

Sommigen vonden het best oké, maar anderen vonden het “bakken en braden”. Het was 
vakantie en een groot deel van de mensen waren in verlof. Daarbij komt nog dat de zee en 

het strand een grote aantrekkingskracht hebben, zeker voor jonge mensen en gezinnen 
met kinderen. 

Afstand houden en mondmaskers dragen in deze omstandigheden is moeilijk vol te houden 
met het gevolg dat veel mensen al gauw te dicht bij elkaar zitten. 

 

Voor de wandelsport is het ook niet eenvoudig. Het is en blijft een “massa-evenement” en hiervoor zijn de 
maatregelen nog steeds streng. 

Voor de clubbesturen verscheen vorige week een “clubinfo” met updates en aanvulling van het protocol voor 
de recreatieve wandelorganisaties. Deze worden opgedeeld in 2 fases.  

 

Vanaf 1 september zijn er de permanente omlopen (coronawandelingen), die in de cocona lockdown door 
een aantal wandelclubs in hun regio bepijld werden, nog steeds van toepassing. In bijlage vind je de lijst met 

de verschillende omlopen die momenteel te bewandelen zijn. Hierbij wandelt iedereen wanneer het hem past 
met in achtneming van coronavrije maatregelen. Indien je in groep (max. 20 personen) wandelt is een 

mondmasker onafgebroken verplicht. Bij kleinere groepen is een mondmasker verplicht in de zones die door 
de lokale overheid zijn aangeduid en op alle plaatsen waar de sociale afstand niet kan gerespecteerd worden. 

 

Vanaf 1 oktober zou er mogelijks wat versoepeling kunnen ingevoerd worden 
voor de officiële wandeltochten die opgenomen werden in de Walking in 

Belgium 2020. Hierbij moet de inrichtende wandelclub steeds in orde zijn met 
alle veiligheidsmaatregelen die opgelegd worden door de Nationale 

Veiligheidsraad én mits toelating van de plaatstelijke instanties. 

Het zou mogelijk zijn om in te schrijven, in te scannen en af te stempelen. 
Onderweg zullen er geen rustposten zijn. In de startlocatie mogen geen tafels 

en stoelen staan en zouden de toiletten enkel op deze locatie worden 
opengesteld. Een steward dient aanwezig te zijn om toe te zien of alles veilig 

verloopt en afstand wordt gehouden. 

Er is geen enkele vorm van horeca voorzien, dus geen drank of eten. Je dient je 
zelf te voorzien van nodige dranken en eten. De deelnemers dienen verplicht 

mondmasker te dragen vanaf de parking tot ze de wandelomloop betreden. 
 

Conclusie: 
In tegenstelling met de richtlijnen die we in het vorige clubblad publiceerden, zijn er ondertussen heel wat  

wijzigingen gekomen. 

Dus als je dit alles eens op een rijtje plaats, is het voor de Rustige Bosstappers niet haalbaar om onze 
wandeltocht “36ste RBS-tocht” te laten doorgaan. 
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TOEKOMST vzw RUSTIGE BOSSTAPPERS  
 

Momenteel is er nog geen verdere evolutie gekomen in het voorbestaan van onze 

wandelclub vzw. Rustige Bosstappers. 
Het is jammer, maar alles zit een beetje tegen. We hopen dat er hier of daar toch 

nog een paar mensen de weg zullen vinden naar Jabbeke om onze wandelclub 
verder levend te houden. Wandelsport Vlaanderen zou hieraan ook meewerken 

maar ook zij zitten, omwille van de huidige beperkingen, vast. 

Hopelijk komt er vanaf september wat schot in de zaak.  
De zomervakantie zit er dan op en iedereen zal wellicht opnieuw de draad opnemen.  

 
Zoals vermeld in het vorige clubblad hebben we met het huidige bestuur en bestuur van Wandelsport 

Vlaanderen afgesproken om voor 2021 een sabat-jaar in te voeren. Dat wil zeggen dat de vzw Rustige 

Bosstappers in 2021 blijft bestaan als vereniging en wettig bestuursorgaan, maar dat we zelf geen 
wandeltochten inrichten.  

We kunnen voor 2021 onze bestaande leden blijven behouden en terug inschrijven. Alle leden zullen 
verzekerd zijn en kunnen naar believen gaan wandelen naar de verschillende wandeltochten, voor zover dit 

nog mogelijk zal zijn. Deelnemen aan de bepijlde “corona” wandelingen is hierbij een optie. 
 

Nu nog duimen dat er een opvolging komt. 
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Wandelsport Vlaanderen stuurt maandelijks een clubinfo door naar de bestuursleden van wandelclubs om 

hen in te lichten over de mogelijkheden die de Nationale Veiligheidsraad beslist in verband met de evolutie 
van de coronamaatregelen. 

Dit omvat een paar bladzijden met regelmatig een update. 

Maar zoals hiervoor al beschreven is het voor ons Rustige Bosstappers niet mogelijk om aan al deze 
maatregelen te voldoen. 

Wij, bestuursleden, en onze medewerkers in de startzaal en op de rustposten houden ervan om de 
wandelaars vriendelijk te ontvangen, hen te soigneren en een babbeltje te slaan. Hoe kan je nu in 

hemelsnaam gezellig babbeltje slaan met iemand met een mondmasker aan. 

Catering in de vorm van pannenkoeken met geurende koffie, of met iets straffers zoals een Hasseltse Koffie 
met een toefje slagroom en frietjes met Vlaamse stoverij met daarbij nog een frisse schuimende pint of 

frisdrank KAN NIET. Ook eventjes aan de toog hangen en santé klinken met een sympathisant KAN NIET. 
 

Dus hebben we in de laatste bestuursvergadering beslist om deze wandeltocht NIET te laten doorgaan. 

Spijtig, maar we hopen toch dat dit in betere tijden nog wel zal kunnen en dat we nog wel eens zullen samen 
kunnen zijn. 

 
Gewoonlijk hernieuwden heel veel leden op deze wandeltocht hun lidgeld en bestelden tevens een 

wandelkalender. Houd hierbij ook rekening dat dit niet zal kunnen maar verder in het clubblad kan je lezen 
wat je kan doen om dit in orde te brengen voor 2021. 

 

We zijn onze medewerkers niet vergeten en zullen hen van deze annulatie persoonlijk op de hoogte brengen 
en bedanken hen alvast voor hun medewerking. 



 

GGEESSCCHHEENNKK   VVOOLLLLEE   WWAANNDDEELLKKAAAARRTT   22002200    
 

Slechts een zestal leden hebben hun rode volle wandelkaart al ingediend. Maar 

we zijn er zeker van dat er onder jullie nog zijn die een volle wandelkaart op 
zak hebben.  

Deze week hadden we bestuursvergadering en dit moeilijk item had wat voeten 
in de aarde. We proberen om alles zo eerlijk mogelijk te laten verlopen en in de 

huidige omstandigheden is dat zeker niet gemakkelijk. 

 
We zijn tot de volgende beslissing gekomen. 

We vragen dat iedereen die een volle rode wandelkaart heeft die tegen eind oktober indient bij iemand van 
het bestuur. Indien deze leden terug aansluiten voor 2021 krijgen zij een nieuwe stempelkaart in dezelfde 

kleur. Dus een extra kaart. 
Voor zij die nog geen volle wandelkaart hadden en die hun lidgeld voor 2021 hernieuwen, mogen zij deze 

kaart verder gebruiken en laten afstempelen. 

Deze actie loopt tot eind oktober 2021. 
Hopelijk begrijpt iedereen deze situatie en kan zich hierbij aansluiten.  
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Elk jaar in de maand november organiseren we een clubfeest waar onze leden en sympathisanten van harte 

welkom zijn. 

Maar 2020 is een jaar vol beperkingen waarbij ook de horeca fel getroffen werd. 
We hebben contact opgenomen met de uitbaters van “Salons De Vrede” en zij kunnen ons een corona-veilig 

feest bezorgen. Iedereen dient een mondmasker te dragen tot hij op zijn stoel heeft plaatsgenomen. 
Zoals vorige jaren maken we weer een planning van de plaatsen aan tafel en zetten naamkaartjes op de 

tafels. We baseren ons hiervoor op de tafelindeling van vorig jaar maar indien jullie suggesties hebben, laat 

die dan maar komen. 

We houden de prijs van dit gezellig samenzijn op dezelfde prijs van vorig jaar, nl. € 56 voor iedereen,  

zowel voor leden als niet-leden. 
De keuze van het menu moet nog besproken worden, maar dit zal zonder twijfel weer dik in orde zijn. 

Uitgebreide info en inschrijvingsmogelijkheden zullen in het volgende clubblad verschijnen. 

 
 

Afspraak op 
zaterdagmiddag 21 november 2020 om 12 uur 

in Salons De Vrede. 
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In het verleden waren er steeds problemen met het inlezen van de papieren lidkaarten. De druk op de 

kaarten vervaagde en er kon niet meer ingescand worden. Om die reden werd er vorig jaar overgeschakeld 
naar een pvc (harde) lidkaart met de bedoeling dat deze kaart 2 jaar zou kunnen gebruikt worden. 

Indien jullie voor 2021 lid blijven bij vzw Rustige Bosstappers zullen jullie de huidige lidkaart nog kunnen 
verder gebruiken. Voorwaarde is natuurlijk van zodra het lidgeld voor 2021 betaald werd. 

Deze verlenging wordt dan aan WSVL doorgegeven en jullie zijn dan vanaf 1 januari 2021 in orde en kan de 

lidkaart terug ingescand worden en kunnen jullie verder genieten van korting op de wandeltochten. 
De huidige lidkaart is geldig tot 31 december 2020.  

 
Niettegenstaande coronatijden en niettegenstaande er voor de clubs geen inkomsten waren, is er voor de 

wandelclubs geen korting op het bedrag dat we moeten doorstorten aan WSVL. De clubs moeten zoals 
voorgaande jaren € 12 doorstorten. Daarom behouden wij ook de prijs van het lidgeld. 

 

Lidgeld:  € 15 voor volwassenen 

€ 10 voor kinderen tot 15 jaar, waarvan ouders lid zijn bij vzw Rustige Bosstappers. 

 

Opnieuw aansluiten zal niet kunnen op de wandeltocht in oktober want deze wandeltocht is geannulleerd. 
Mogen wij vragen om het lidgeld te willen overschrijven op de rekening van  

vzw Rustige Bosstappers of anders bij Eddy en Marie-Paule thuis. 
Op het clubfeest zal ook cash kunnen betaald worden. 

 

BE56  7795  9522  6588  op naam van de wandelclub met vermelding van :    

“Lidgeld  2021 : ..... personen”. “+  Walking in Belgium” (indien gewenst). 

 
Of bij  

 
Eddy en Marie-Paule DECORTE - DE VISCH, 
Zerkegemstraat 49/i  te Jabbeke    ( 050/81.54.46) 

 

 
 

 
 

WWAANNDDEELLKKAALLEENNDDEERR     ““WWAALLKKIINNGG   ii nn   BBEELLGGIIUUMM  22002211 ””   
 

De aankoopprijs blijft ongewijzigd :  € 8. 

 
De nieuwe wandelkalender “Walking in Belgium 2021” kan gereserveerd worden door bestelling en betaling 

en dit het liefst via overschrijving. 
 

Mogen wij vragen om jullie bestelling van de “Walking in Belgium” zo spoedig mogelijk te willen doorgeven 

vóór half september zodat wij deze bestelling dan ook kunnen doorgeven aan WSVL. 
 

Betaling kan op rekeningnr. BE56  7795  9522  6588  op naam van de wandelclub  

met vermelding van :   “Walking in Belgium” 

 

 



 

EXTRA WANDELTOCHTEN  
 

SLOWAKIJE: 
 

Ingevolge het heersende Covid 19 -, beter gekend onder de naam Corona- virus, 
werd door de organisator, Sojka SRO, beslist om de wandelvakantie ook niet te laten 
doorgaan in september 2020 en deze te verplaatsen naar 2021. Deze beslissing 
werd na wijs beraad genomen teneinde de gezondheid van de deelnemers, het 
personeel ter plaatse en alle medewerkers niet in gevaar te brengen. 
 

De nieuwe , voorlopig enige, periode voor 2021 is van zondag 04 juli 2021 tot en met zondag 11 juli 2021., 
dit onder voorbehoud van definitieve goedkeuring door WSVL. 
 
Voor inschrijvingen of informatie kan u terecht bij de penningmeester, Haegeman Johan. 

Johan.haegeman@telenet.be Telefoon: 050/81.21.08  Mobile:   0497/87.62.21 
 
Degenen die voor 2020 ingeschreven hadden worden verder opgevolgd door Sojka zelf en dienen voor meer 
informatie ook met hen contact op te nemen - gerdi@sojka.be of gerdi@sojka.eu. 
 
 

 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 

 
 

 

 
 

ZO IS AFSTAND BEHOUDEN EENVOUDIG EN ONBETWISTBAAR ! 

mailto:Johan.haegeman@telenet.be
mailto:gerdi@sojka.be
mailto:gerdi@sojka.eu


Dwars door België langs de GR129 
door stef op 21 augustus 2020 in Nieuws 
 
Na het fantastische Rond de Noordzee was reporter Arnout Hauben samen met zijn 
trouwe cameraman Philippe Niclaes en geluidsman Ruben Callens volop bezig met de 
opnames van Dwars door de Middellandse Zee. Toen de coronacrisis stokken in de wielen stak 
moesten de drie vrienden noodgedwongen hun tocht afbreken op Malta. 

4 weken lang vanaf maandag 31 augustus op Eén. 
Door de lockdown in eigen land rijpte stilaan het idee voor een zijsprongetje en dat werd Dwars 
door België. In deze korte reeks is het back to basics!  Met de rugzak doorkruist Arnout Hauben te 
voet, met een tent en met de rugzak eigen land. Arnout trekt langs de GR 129, die ook weleens de 
“Dwars door België” genoemd wordt, de langste GR-route van het land. De reis start in Brugge, de 
moeder aller Vlaamse steden, en eindigt in de oudste stad van Wallonië, Aarlen bij de grens met 
Luxemburg. Het bewegwijzerde pad is ruim 500 kilometer lang en loopt grotendeels langs 
onverharde wegen. In 23 etappes van iets meer dan 20 kilometer bereikt Arnout zijn einddoel. De 
tocht werd afgelegd in één lange trip en was al real-time te volgen op de website van de zender 
één en op sociale media. 

Het programma is niet enkel een 
avontuurlijke trektocht. 
 

Onderweg spreekt Arnout in zijn bekende, onnavolgbare 
en ontwapenende stijl met de mensen die hij tegenkomt. 
Hij gaat langs de route op zoek naar grote en kleine 
verhalen uit de geschiedenis van ons land. Zo wordt 
“Dwars Door België” een avontuurlijk, optimistisch én 
historisch programma. Bovendien inspireert dit 
wandelavontuur vlak bij huis heel wat kijkers om zelf op 
tocht te trekken. 

Waar Arnout op zijn andere lange afstandstochten vaak 
een combinatie aan transportmiddelen gebruikt, wordt 
“Dwars door België” één lange wandeltocht met de 
rugzak. Terug naar de basis dus. De ingrediënten van 
dit programma zijn klassiek: een portie onversneden 
avontuur in combinatie met boeiende verhalen uit het 
heden en het verleden. Toevallige ontmoetingen 
onderweg geven aanleiding tot vertellingen over de 
grote én de kleine geschiedenis van België. 

Volg de 3 vrienden vanaf maandag 31 augustus 4 weken lang op Eén! Een aflevering gemist of kan 
je niet wachten op de volgende aflevering? 
Bekijk ze op vrt nu! 
Nieuwsgierig? Surf naar https://www.een.be/ 
dwars-door-belgie/dwars-door-belgie 

Tekst overgenomen van de Wandelblog WSVL 

 

 

https://wandelblog.com/author/stefaanbailleur/
https://wandelblog.com/2020/08/21/dwars-door-belgie-langs-de-gr129/
https://wandelblog.com/category/nieuws/
https://www.een.be/
https://www.een.be/
https://wandelblog.com/2020/08/21/dwars-door-belgie-langs-de-gr129/1-ddb_foto_1/
https://wandelblog.com/2020/08/21/dwars-door-belgie-langs-de-gr129/1-ddb_foto_1/
https://wandelblog.com/2020/08/21/dwars-door-belgie-langs-de-gr129/2-img_0214_photo/


ENKELE BESCHRIJVINGEN VAN BEPIJLDE CORONA-WANDELINGEN 
IN WEST-VLAANDEREN 

 
gegevens overgenomen van de Wandelblog op de website van WSVL (update 28/08/2020) 
 
 
WANDELCLUB DE DREVESTAPPERS ZONNEBEKE (WEST-VLAANDEREN) 

De Drevestappers uit Zonnebeke hebben drie bijkomende bepijlde wandeltochten georganiseerd. 
Dit vanaf zaterdag 15/08/2020 tot en met zondag 06/09/2020. Een zeer duidelijke en uitgebreide 
info vinden jullie terug op de nieuwsbrief van de club (klik hierop). Met als thema : Nooit meer 
oorlog kan men 9,2 km stappen met startplaats, Marktplaats (aan de Sint-Audomaruskerk) te 
Passendale. Met als thema : Langs de Mandel stapt men 7 km met als startplaats 
Passendaleplaats 17 in Passendale. Vanuit Beselare kan men 16 km stappen met start in de 
Kloosterstraat te Beselare met als thema : Wandelbubbelroute. 

WANDELCLUB DE WATERHOEKSTAPPERS HEESTERT (WEST-VLAANDEREN) 

De Waterhoekstappers hebben opnieuw twee bepijlde parcours uitgestippeld. Vanaf vrijdag 14 
augustus 2020 tot en met 8 september 2020 zijn er twee afstanden ter beschikking : 5 en 10 km. 
Voor beide tochten kan men starten aan de kerk, Kerkhofplein te Heestert. Alle info is te vinden op 
de website van de club (klik hierop). 

WANDELCLUB VIER OP EEN RIJ ZEDELGEM (WEST-VLAANDEREN) 

Verder volgen op Facebook of via de website van Vier op een Rij Zedelgem. 

WANDELCLUB KOEKELARE (WEST-VLAANDEREN) 

Wandelclub Koekelare heeft weer terug enkele bepijlde parcours uitgestippeld. De start aan het 
Sportcentrum van Koekelare, Belhuttebaan 40 alwaar voldoende parking is. De afstanden 
bedragen 6 (ook voor rolwagens) – 8 en 17 km. Deze laatste komt dicht bij het vertrekpunt 
(mogelijkheid voor een rustpost) na 8 km ofwel te splitsen in een tocht van 9 km. Deze pijlen blijven 
hangen tot en met 7 september. 

WANDELCLUB AVIFLORASTAPPERS INGELMUNSTER (WEST-VLAANDEREN) 

Van woensdag 12/08/2020 tem vrijdag 05/09/2020 hebben de Aviflorastappers de Labadoux – 
Wante wandeling (bepijld) uitgestippeld. De start is zoals gewoonlijk aan de Sporthal, 
Bollewerpstraat in Ingelmunster. De afstanden bedragen 6 – 9 – 12 en 18 km. Alle info is te vinden 
op de website van de club (klik hierop). 

WANDELCLUB VOETJE VOOR VOETJE GITS (WEST-VLAANDEREN) 

Naast de verlenging van hun vorige Corona tocht, heeft Voetje voor Voetje een nieuw uitgepijlde 
wandeling voorzien. Vanaf zaterdag 15/08/2020 tem zondag 13/09/2020 kan men twee 
wandelroutes stappen. De afstanden bedragen respectievelijk 6 en 14 km met start op de parking 
van cultuurcentrum “De Leest”, Sint Jorisstraat 45 te Izegem. 

WANDELCLUB DE SPARTASTAPPERS ARDOOIE (WEST-VLAANDEREN) 

De Spartastappers uit Ardooie hebben 4 nieuwe uitgepijlde tochten in het teken van “De Maand 
van de Sport” uitgewerkt. Deze tochten staan open voor iedereen. Telkens op de eerste dag van 
elke wandeling in september (1 september – 16 september – 30 september) is er mogelijkheid tot 
afstempeling van het wandelboekje. Alle informatie van afstanden, data en startplaatsen kan men 
vinden op deze link (klik hierop). 

https://drive.google.com/file/d/1suPFqzeYXUAr59ZMlG6Wc5qPsKf7gDOn/view?usp=sharing
http://www.waterhoekstappers.be/
http://www.waterhoekstappers.be/
https://aviflorastappersingelmunster.com/2020/08/06/labadoux-wante-wandeling/
https://www.voetjevoorvoetje.net/
https://drive.google.com/file/d/1rKLwuP_65qD7w7_YsJOSR3ifV7yicSaD/view?usp=sharing


VERLENGING : WSK MARKE (WEST-VLAANDEREN) 

Vanaf 1 juni 2020 tot 30 september 2020 kan je op initiatief van Wsk Marke (klik hierop). alle 
Kortrijkse deelgemeenten ontdekken.  De bewegwijzerde tochten variëren tussen 6 en maximum 
10 km. De wandelingen zijn onder andere uitgewerkt in het Land van Mortagne en de prachtige 
Leiestreek. 

WANDELCLUB DE BRUGSE METTEN WANDELCLUB (WEST-VLAANDEREN) 

Vanaf 5 september 2020 tot 18 september 2020 zal de Brugse Metten Wandelclub een 
permanent uitgepijld parcours organiseren. De start is aan het Daverlopark (alwaar voldoende 
parking is), Dries 2 te Assebroek. De afstanden bedragen 10 en 14 km. 

WANDELCLUB DE HEUVELLANDSTAPPERS (WEST-VLAANDEREN) 

De Heuvellandstappers zullen ter vervanging van hun Elfbergentocht op 05/09/2020 een uitgepijld 
parcours voorzien op datum van 05/09/2020 en 06/09/2020. De afstanden bedragen 5 – 12 en 20 
km. Alle info zal eerstdaags verschijnen op de website van de club. De start is aan de ingang van 
OC Utendoale, Sulferbergstraat 11 in Westouter. 

WANDELCLUB BEERNEM (WEST-VLAANDEREN) 

Wandelclub Beernem heeft voor zijn eigen leden, maar ook voor niet-leden, enkele Corona 
wandelingen uitgestippeld. Deze tochten variëren van 10 tot 12 km. Dit zijn permanente tochten en 
niet bepijld. Alle info over deze wandelingen vind men in het ledenblad van de club (klik hierop). 
Van zondag 30/082020 tot en met zondag 13 september 2020 zal Wandelclub Beernem een 
bepijlde tocht organiseren. De afstanden bedragen 6 en 10 km. Men kan starten vanaf het OC De 
Kleine Beer, C. Marichalstraat 5 te Beernem. 

WANDELCLUB PUINSTAPPERS BREDENE (WEST-VLAANDEREN) 

De Puinstappers uit Bredene hebben 4 wandelzoektochtjes uitgewerkt, die ieder telkens ongeveer 
5 km bedragen. Deze tochten vertrekken vanuit 1/ Kerk Sas (klik hierop) – 2/ Kerk Dorp(klik 
hierop) – 3/ Kerk Duinen (klik hierop) – 4/ Gemeentehuis Centrumplein (klik hierop). Elke zoektocht 
bestaat uit 10 foto’s die gerangschikt dienen te worden in volgorde van aantreffen. Oplossingen 
kunnen doorgestuurd worden naar  ludwig.germonprez@gmail.com tot 30 september 2020. Men 
kan per deelnemer slechts éénmaal deelnemen. 

WANDELCLUB W.S.J.V. NACHT VAN VLAANDEREN TORHOUT (WEST-VLAANDEREN) 

De Nacht van Vlaanderen zorgt voor 4 niet bepijlde wandellussen in en rond Torhout. Men kan er 
volgende tochten stappen : de Sparrestedewandeling (5,4 km), A. De Maereroute (6,7 km), 
Spookwegelroute (9,6 km) en de Wijnendalebosroute (15,2 km). De routes zijn beschikbaar in pdf 
formaat en kunnen gedownload worden via de site van routeyou. Alle info (start) kan 
men terugvinden op de website(klik hierop). 

WANDELCLUB DE TEXTIELTREKKERS VICHTE (WEST-VLAANDEREN) 

Bij de Texteltrekkers uit Vichte, kan men vanaf woensdag 9/9/2020 tot maandag 21/9/2020, de 
26ste Prutsketocht stappen. Deze bepijlde afstanden bedragen 6 – 12 en 18 km. De start is aan 
GC De Stringe, Ommersheimplein 4 in Vichte. Alle info kan men terug vinden op hun website (klik 

hierop). 

WANDELCLUB WND DEINZE (OOST-VLAANDEREN) 

Wandelclub de Natuurvrienden uit Deinze zijn al toe aan hun vierde bepijlde Corona- wandelroute. 
Dit vanaf 08 september 2020 tot 1 oktober 2020. Men kan starten op de gratis parking van de 
Brielpoort, Lucien Matthyslaan 9 in Deinze. Er zijn twee lussen voorzien : lus 1 : 7 – 10 en 13 km. 
Lus 2 : 5 en 8 km. Men kan de twee lussen combineren daar ze overwegend een ander parcours 
volgen. 

http://wsk-marke.be/
https://www.brugsemettenwandelclub.be/
http://www.heuvellandstappers.be/
https://drive.google.com/file/d/1hruc9Bzq8pMyj6QLox092JwABQAlFlk_/view?usp=sharing
https://www.wandelclubbeernem.be/
https://drive.google.com/file/d/1HX-vyCHH_dtskIgWMDA3vvynbcCz0cAf/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1tz2esw2UaBjTKGxV6bii_5k0pXI5xOJj/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1tz2esw2UaBjTKGxV6bii_5k0pXI5xOJj/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1pYcFdLVTBDTxOm1tDozkc1rEOe9Rubrz/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/15RpfT-r2I-8YHFfDExvqdj4Dv_caHZUF/view?usp=sharing
https://www.routeyou.com/nl
http://users.telenet.be/nvvtorhout/Tochten/Corona%20wandelingen.htm
https://www.de-textieltrekkers.be/
https://www.de-textieltrekkers.be/
https://www.wnd140.be/


startdatum einddatum provincie wandelclub startplaats bepijld afstand

17/08/2020 3/09/2020 Oost-Vlaanderen Natuurvrienden Deinze Parking, Heirbaan 115, Gottem (Deinze) ja 7 km / 10 km

12/08/2020 5/09/2020 West-Vlaanderen Aviflorastappers Ingelmunster Sportcentrum Ingelmunster, Bollewerpstraat, Ingelmunster ja 6 km / 9 km / 12 km / 18 km

22/08/2020 6/09/2020 Oost-Vlaanderen Padstappers Geraardsbergen Start aan het Vianeplein, Viane ja 10 km / 10 km

5/09/2020 6/09/2020 West-Vlaanderen De Heuvellandstappers vzw OC Utendoale, Sulferbergstraat 11, Westouter ja 5 km / 12 km / 20 km

1/09/2020 6/09/2020 West-Vlaanderen De Spartastappers Ardooie Start OC De Tassche, Roeselaarsestraat 161, Ardooie ja 4 km / 7 km / 12 km / 17 km

15/08/2020 6/09/2020 West-Vlaanderen Drevestappers Zonnebeke Passendaleplaats 17, Passendale ja 7 km

15/08/2020 6/09/2020 West-Vlaanderen Drevestappers Zonnebeke Marktplaats, Passendale ja 9,2 km

15/08/2020 6/09/2020 West-Vlaanderen Drevestappers Zonnebeke Kloosterlaan, Beselare ja 16 km

14/08/2020 6/09/2020 Antwerpen Kadee Bornem vzw Parking Kasteel D’Ursel, Wolfgang d'Urselstraat 9, Hingene ja 6,5 km / 7 km / 7,4 km

8/08/2020 7/09/2020 West-Vlaanderen Wandelclub Koekelare Sportcentrum Koekelare, Belhuttebaan 40, Koekelare ja
6 km (ook rolstoelgebruikers) /       

8 km / 17 km

14/08/2020 8/09/2020 West-Vlaanderen De Waterhoekstappers Heestert Start Kerk, Kerkhofplein, Heestert ja 5 km / 10 km

14/08/2020 11/09/2020 Limburg WPG-Beringen vzw Parochiaal Centrum, Fonteintjesstraat 21, Beringen-koersel ja 4 km / 8 km / 9 km

5/09/2020 13/09/2020 Antwerpen WK Noordergouw vzw Brasschaat Parking Gunfire Museum, Vliegveldlaan, Kamp Polyoon (Brasschaat) ja 8,2 km / 13,2 km

15/08/2020 13/09/2020 West-Vlaanderen Voetje voor Voetje vzw Cultuurcentrum "De Leest", Sint Jorisstraat 45, Izegem ja 6 km / 14 km

30/08/2020 13/09/2020 West-Vlaanderen Wandelclub Beernem vzw OC De Kleine Beer, C. Marichalstraat 5, Beernem ja 6 km / 10 km

15/08/2020 15/09/2020 Oost-Vlaanderen WSV Land van Rhode vzw Gemeentehuis, Dorp 1, Oosterzele (Wandeling 1) ja 8,3 km

15/08/2020 15/09/2020 Oost-Vlaanderen WSV Land van Rhode vzw Kerk, Brielstraat, Gijzenzele (Wandeling 4) ja 5,2 km

15/08/2020 15/09/2020 Oost-Vlaanderen WSV Land van Rhode vzw
Combinatie van wandeling 1 + 4 en met een verbinding van 1,3 km                     (heen 

& terug = 2,6 km)
ja 16,1 km

15/08/2020 15/09/2020 Oost-Vlaanderen WSV Land van Rhode vzw Café 't Plankierke, Moortselestraat 45, Moortsele (Wandeling 2) ja 6,6 km

15/08/2020 15/09/2020 Oost-Vlaanderen WSV Land van Rhode vzw Kerk, Bakkerstraat, Landskouter (Wandeling 3) ja 5,5 km

15/08/2020 15/09/2020 Oost-Vlaanderen WSV Land van Rhode vzw
Combinatie van wandeling 2 + 3 en met een verbinding van 0,5 km                     (heen 

& terug = 1 km)       
ja 13,1 km

15/08/2020 15/09/2020 Oost-Vlaanderen WSV Land van Rhode vzw Sporthal De Kluize, Sportstraat 5, Scheldewindeke (Wandeling 5) ja 9,4 km

15/08/2020 15/09/2020 Oost-Vlaanderen WSV Land van Rhode vzw Kerk, Gootje, Balegem (Wandeling 6) ja 6,4 km

15/08/2020 15/09/2020 Oost-Vlaanderen WSV Land van Rhode vzw
Combinatie van wandeling 5 + 6 en met een verbinding van 0,9 km                    (heen 

& terug = 1,8 km)
ja 17,6 km

15/08/2020 15/09/2020 Antwerpen De Kleitrappers - Terhagen Clublokaal "De Kleitrappers", Korte Veerstraat 2, Terhagen ja 6,2 km

5/09/2020 18/09/2020 West-Vlaanderen Brugse Metten Wandelclub Daverlopark, Dries 2, Assebroek ja 10 km / 14 km

22/08/2020 18/09/2020 Limburg WSV Wandelend Paal vzw Voetbalterreinen A.C. Tervant, Duistbosstraat, Tervant (Paal) ja 7 km / 9 km / 10 km

16/09/2020 20/09/2020 West-Vlaanderen De Spartastappers Ardooie Start De Ark (van 8.00 uur tot 17.00 uur), Melkerijstraat 2A, Ardooie ja 6 km / 12 km

12/09/2020 20/09/2020 Limburg WSV Eurek@ vzw Parking achter Café Halve-Weg, Hasseltsestraat 48, Beverst (Bilzen) ja 6 km

12/09/2020 20/09/2020 Limburg WSV Eurek@ vzw Parking achter De Sint-Gertrudiskerk, Sint-Gertrudisplein, Beverst (Bilzen) ja 12 km / 18 km

Spontane wandelinitiatieven : update 29/08/2020



startdatum einddatum provincie wandelclub startplaats bepijld afstand

5/09/2020 20/09/2020 Antwerpen WSV Neteland vzw Bibliotheek Duffel, O.L.Vrouwlaan 1, Duffel ja 6 km / 9 km / (6 + 9 = 15 km)

20/09/2020 20/09/2020 Oost-Vlaanderen WSV De Vossen Buggenhout vzw
Tejatercafé "Pallieter", Broekstraat 2, Buggenhout // VOORAF INSCHRIJVEN 

WWW.RESTANT.BE OF 052/ 33.60.18 - PRIJS: 7,50 € // 
ja

6 km // VERTREK 15.00 - 15.30 - 

16.00 - 16.30 - 17.00 UUR //

9/09/2020 21/09/2020 West-Vlaanderen De Textieltrekkers GC De Stringe, Ommersheimplein 4, Vichte ja 6 km / 12 km / 18 km

26/09/2020 26/09/2020 Oost-Vlaanderen WSV De Vossen Buggenhout vzw
Tejatercafé "Pallieter", Broekstraat 2, Buggenhout // VOORAF INSCHRIJVEN 

WWW.RESTANT.BE OF 052/ 33.60.18 - PRIJS: 7,50 € // 
ja

6 km // VERTREK 15.00 - 15.30 - 

16.00 - 16.30 - 17.00 UUR //

27/09/2020 27/09/2020 Oost-Vlaanderen WSV De Vossen Buggenhout vzw
Tejatercafé "Pallieter", Broekstraat 2, Buggenhout // VOORAF INSCHRIJVEN 

WWW.RESTANT.BE OF 052/ 33.60.18 - PRIJS: 7,50 € // 
ja

6 km // VERTREK 15.00 - 15.30 - 

16.00 - 16.30 - 17.00 UUR //

12/09/2020 27/09/2020 Limburg De Mijnlamp Beringen-Mijn vzw Voetbalterrein "Toekomst Geneberg", Verbindingsweg 14, Ham (Oostham) ja 5 km / 7 km / 9 km

1/06/2020 30/09/2020 West-Vlaanderen WSK Marke vzw O.C. Marke, Hellestraat 6, Marke ja 9,3 km

1/06/2020 30/09/2020 West-Vlaanderen WSK Marke vzw Parking, Rietput 1, Bissegem ja 6,97 km

1/06/2020 30/09/2020 West-Vlaanderen WSK Marke vzw O.C. Aalbeke, Aalbekeplaats ja 9,29 km

1/06/2020 30/09/2020 West-Vlaanderen WSK Marke vzw O.C. Kastanjehuis, Kooigemplaats 23, Kooigem ja 8,95 km

1/06/2020 30/09/2020 West-Vlaanderen WSK Marke vzw O.C. De Wervel, Processiestraat 6, Bellegem ja 8,33 km

1/06/2020 30/09/2020 West-Vlaanderen WSK Marke vzw O.C. Parochiezaal, Tombroekstraat 2, Rollegem ja 9,09 km

1/06/2020 30/09/2020 West-Vlaanderen WSK Marke vzw O.C. De Vonke, Lagaeplein 24, Heule ja 6,41 km

1/06/2020 30/09/2020 West-Vlaanderen WSK Marke vzw Sportcentrum Lange Munte, Bad Godesberglaan 22, Kortrijk ja 7,34 km

11/07/2020 30/09/2020 West-Vlaanderen Puinstappers Bredene
Kerk Sas, Kerk Dorp, Kerk Duinen, Gemeentehuis Centrumplein => zie wandelblog, 

tekst onder Puinstappers
ja 5 km

1/08/2020 30/09/2020 Oost-Vlaanderen WSV De Vossen Buggenhout vzw Parking van de Boskapel, Kasteelstraat, Buggenhout ja 6,2 km / 6,8 km

11/08/2020 30/09/2020 Oost-Vlaanderen De Lachende Klomp vzw
Op het einde van de Scheldelei, aan het veer Kruibeke - Hoboken. (Bereikbaar vanuit 

Antwerpen met de Waterbus) 
ja 4,6 km / 10,6 km / 15,6 km

1/09/2020 30/09/2020 Oost-Vlaanderen Burchtstappers Herzele vzw Sint-Martinus Kerk, Populierstraat, Sint-Lievens-Esse ja 7 km / 15 km

1/09/2020 30/09/2020 Oost-Vlaanderen WSV Egmont Zottegem vzw Start Sint-Amandus-Kerk, Sint-Eligiusplein 1, Leeuwergem ja 8 km / 16 km

1/09/2020 30/09/2020 Oost-Vlaanderen Reigerstappers vzw Vinderhoute Gemeentehuis Zomergem, Markt 1, Zomergem ja 6 km / 12 km

8/09/2020 1/10/2020 Oost-Vlaanderen Natuurvrienden Deinze Parking van de Brielpoort, Lucien Matthyslaan 9, Deinze // Lus 1 ja 7 km / 10 km / 13 km

8/09/2020 1/10/2020 Oost-Vlaanderen Natuurvrienden Deinze Parking van de Brielpoort, Lucien Matthyslaan 9, Deinze // Lus 2 ja 5 km / 8 km

30/09/2020 4/10/2020 West-Vlaanderen De Spartastappers Ardooie Start OC 't Zonneke (van 8.00 uur tot 17.00 uur), Ardooiesestraat 12, Koolskamp ja 6 km / 12 km

11/09/2020 4/10/2020 Oost-Vlaanderen Denderklokjes Lebbeke Kerk van Denderbelle, Dorp 20, Denderbelle (Lebbeke) ja 6 km / 11 km / 13 km

19/09/2020 9/10/2020 Limburg WSV Wandelend Paal vzw Aan de kiosk op het plein voor de Sint-Lambertuskerk, Dorpsstraat 36, Zelem ja 8 km / 9 km / 10 km

1/09/2020 31/10/2020 Oost-Vlaanderen Hanske de Krijger Oudenaarde Parking Provinciaal Recreatiedomein Nieuwdonk, Huttegem, Oudenaarde ja 5,9 km

1/09/2020 31/10/2020 Oost-Vlaanderen Hanske de Krijger Oudenaarde Sint-Martinuskerk, Meldenstraat 1, Melden (Oudenaarde) ja 8 km

1/09/2020 31/10/2020 Oost-Vlaanderen Hanske de Krijger Oudenaarde Sint-Hilariuskerk, Mullemstraat 1, Mullem (Oudenaarde) ja 6,9 km

27/10/2020 12/11/2020 West-Vlaanderen De Textieltrekkers Kerk Tiegem, Westdorp 3, Tiegem ja 6 km / 12 km / 18 km

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

https://www.delachendeklomp.be/onze-organisaties/barbierbeektocht
https://www.delachendeklomp.be/onze-organisaties/barbierbeektocht

