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In naam van het bestuur van wandelclub 
vzw Rustige Bosstappers 

Annie, Eddy, Hugo, 
Johan, Marleen, Johan 

en mezelf 
onze beste wensen met goede gezondheid voor jou, jouw familie 

en al wie jullie dierbaar is. 
 



 

Beste wandelvrienden 
 
We zijn ondertussen al meer dan een week verder in het nieuwe jaar 
2021, met de hoop en de wens dat de komende 12 maanden ons goede 
vooruitzichten bieden en dit op alle vlakken. 
 
We kijken terug op een jaar vol beperkingen en ongemakken, maar 
ondanks dit alles, is 2020 toch voorbij gegaan.  
Niet te geloven maar dat ene onzichtbare “ding”, dat de naam kreeg 
van “Corona – Covid 19”, beheerste ons hele doen en laten, waarbij 
“laten” het item was en nog steeds is. 
De beperkingen in de sport, horeca, winkels, kappers en verzorgingscentra maar ook nog andere 
beroepen kregen het hard te verduren.  
Vooral de dokters en de mensen in de verpleging die voor de verzorging van patiënten in de eerste 
vuurlinie van deze pandemie staan zijn te bewonderen. 
Zij staan er 7/7 en 24/24. We kunnen al deze mensen niet goed genoeg bedanken om hun moed en 
zelfvertrouwen om steeds weer, dag na dag, hulp te bieden waar nodig. Ook de vrijwilligers die 
bijspringen om te helpen verdienen een dikke pluim. 
Want wie met de besmetting te maken had, weet wel van wanten en kan erover meespreken hoe 
bangelijk deze situaties allemaal zijn. 
Ik hoop dat jullie en ook jullie familie en wie jullie dierbaar zijn, hiervan gespaard zullen blijven. 
 
Om nog eens terug te blikken op het wandeljaar, wel dat is gauw gezegd hé. 
We hebben eind 2019 het jaar afgesloten met onze “In de doenkere zeswekentocht” waarbij 891 
wandelaars naar Zerkegem afzakten.  
2020 werd voor ons ingezet met een een positief gevoel en met een clubblad dat, zoals altijd, een aantal 
bladzijden omvatte boordevol info en aangestipte wandeltochten. 
Eind februari hadden we nog geluk om onze “31ste Bibbertocht” te organiseren. Maar door het slechte 
weer kregen we slechts 664 deelnemers op bezoek, waar we in 2019 meer dan 1800 wandelaars mochten 
ontmoeten.  
Waar de weersomstandigheid toch allemaal zijn invloed op kan hebben hé. 
 
Maar plots begon alle miserie.  
De inhoud van de tweede editie van het clubblad (ttz. maart-april 2020) was opgemaakt en het clubblad 
werd verdeeld. Maar bnnen de week bleek de inhoud niet meer correct en uptodate.  
→ Op 13 maart kwam er voor ons land een complete lockdown. 
Alle massa evenementen en sportmanifestaties, waaronder ook de wandeltochten, werden geannuleerd. 
Opeens kregen we een verslankte versie van dit clubblad. 
Alle geplande activiteiten met de wandelclub Rustige Bosstappers mochten we over de komende 
maanden schrappen. Tot op heden zijn de georganiseerde wandeltochten geannuleerd tot zeker eind 
januari en tot nadere orders. 
Gelukkig zijn er wandelclubs die de moed vinden om voor hun leden en andere wandelaars een 
permanent “corona” wandelparcours uit te pijlen. Alvast dank aan deze clubs. 
Deze parcours blijven een aantal dagen tot weken bepijld zodat iedereen naar zijn eigen vermogen en 
believen kan gaan stappen  Weliswaar met het respecteren van de 1,5 m afstand en de nodige verplichte 
corona maatregelen te respecteren. 
 
Op de website van Wandelsport Vlaanderen kan je op de Wandelblog inloggen en nota nemen van de 
lijst van permanent bepijlde wandeltochten in de omgeving en Vlaanderen. 
www.wandelsportvlaanderen.be 
Je kan ook rechtstreeks inloggen op www.wandelblog.com 
 
Voor de mensen die niet met de computer werken, vinden jullie verder in het clubblad de nodige info 
ivm. bepijlde corona wandelingen in de provincie. 

http://www.wandelsportvlaanderen.be/
http://www.wandelblog.com/


MM EE DD EE DD EE LL II NN GG EE NN   
 
 

LL IIDDKKAAAARRTTEENN  22002211   
 

Omwille van problemen bij het inlezen van de papieren lidkaarten werd in 2020 
overgeschakeld naar een PVC-lidkaart die twee jaar zou kunnen gebruikt worden.  
De huidige lidkaart was geldig tot 31 december 2020. 
Indien het lidgeld voor 2021 nog niet betaald werd zal je bij gebruik en het scannnen 
van deze kaart merken dat deze niet meer geldig is en je ook geen korting op de 
inschrijvingsprijs zal krijgen op wandeltochten. Ook ben je tijdens wandeltochten niet 
meer verzekerd. 

Dit kan je voorkomen door het lidgeld voor 2021 over te schrijven op rekening van de 
wandelclub waarop wij op onze beurt jullie lidmaatschap bij WSVL activeren zodat jullie weer verzekerd zijn. 
Let wel de huidige lidkaart blijft bestaan en kan na betaling lidgeld terug ingescand en gebruikt worden. Dus er wordt geen 
nieuwe PVC lidkaart aangeboden. (tenzij je hem verloren bent). 
Na betaling van het lidgeld krijgen jullie wel een hernieuwingsbrief en een attest voor de mutualiteit. 
Op deze hernieuwingsbrief staan onderaan al je gegevens waarover de federatie beschikt. Kijk deze gegevens goed na en 
laat weten of er eventuele wijzigingen en/of aanvullingen nodig zijn. Wil ook adresveranderingen zo spoedig mogelijk 
doorgeven zodat dit alles aan WSVL kan overgemaakt worden. 
 
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. 

 

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) 

 
P.S. : indien jullie niet meer wensen aan te sluiten zou het heel aangenaam zijn om ons een berichtje na te laten. 
 In dat geval alvast dank voor jullie begrip. 
 

 

WWAANNDDEELLKKAAAARRTTEENN  22002211  

 
Omwille van het niet voldoende kunnen deelnemen aan georganiseerde wandeltochten 
hebben slechts enkelen hun volle wandelkaart kunnen afgeven. 
Deze leden kregen er een nieuwe om te laten afstempelen van zodra het weer kan. 
Uitzonderlijk, omwille van corona, mogen de andere leden hun kaart verder gebruiken, wat 
dus wil zeggen dat deze kaart over 2 jaar geldig zal zijn. Weet echter wel dat om die verder 
te kunnen gebruiken, er natuurlijk voor 2021 lidgeld betaald dient te worden. 
Deze kaart is geldig vanaf betaling van het lidgeld tot en met 31 oktober 2021. 
Hoe gebruik je de wandelkaart? 
 
Mogen wij er op wijzen dat de wandelkaart van de vzw Rustige Bosstappers 
strikt persoonlijk is.  
Wij rekenen dan ook op de eerlijkheid van onze leden tegenover de club en tov. de andere 
clubleden. 
 
 

CCLLUUBBFFEEEESSTT   22002211  

 
Ook de traditie van 17 jaar werd omwille van de gekende formaliteiten doorbroken. 
Maar niet getreurd van zodra we groen licht krijgen dat de horeca opnieuw zijn werk kan doen en volk mag ontvangen 
worden jullie op de hoogte gebracht van de nieuwe datum.  
We streven naar dezelfde periode, eind november 2021. 

 

 



 

 

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. 

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

met vermelding van :   “Walking in Belgium”. 

 
 
 

TTOOEEKKOOMMSSTT   vv zzww   RRUUSSTTIIGGEE   BBOOSSSSTTAAPP PPEERRSS    
 
De plannen van de voorzitter van Wandelsport Vlaanderen om het helpen zoeken naar 

kandidaten/bestuursleden voor de Rustige Bosstappers zijn nog niet opgeborgen. 
Onderhandelingen met de Sportdienst van de gemeente Jabbeke zijn in realisatie en we hopen 
via deze weg toch nog een toekomst te kunnen bieden aan onze wandelclub Rustige 
Bosstappers. 
Jullie worden in ieder geval op de hoogte gehouden. 
Kandidaten zijn in ieder geval steeds welkom zodat we met nieuwe krachten onze schouders 
onder onze 35-jarige wandel vereniging kunnen steken. 
 
 
 

BBEERRIICCHHTTEENN  VVAANN  WWSSVVLL     
 

•  SPAARACTIE MET DE LIMITED EDITON WANDELBOEKJES 

 Dit item is al een paar keer in de Clubinfo aan bod gekomen. Er kunnen in 2021 
 nog altijd stempels verzameld worden op de georganiseerde wandelingen. Van  zodra dit 
 kan, zullen de afhaalpunten voor de gadgets ook gecommuniceerd worden.   
 Dus houd zeker jullie boekje bij.  

Voor mensen die niet met de computer werken zullen alle nieuwe berichten in het clubblad van de 
Rustige Bosstappers vermeld worden. Dus gooi je wandelboekje en je rode spaarkaart zeker niet weg en 
blijf wandelen en stempels verzamelen waar het mogelijk is. 

 

••   NOG ENKELE WIJZIGINGEN  

Het tijdschrift Walking Magazine verschijnt vanaf 2021 vier keer per jaar. Dit is de eerste week van maart, juni, 
september en december.   

 
 
 

EXTRA WANDELTOCHTEN  
 

SLOWAKIJE: 
 

Ingevolge het heersende Covid 19 -, beter 
gekend onder de naam Corona-virus, kon de 
geplande wandelvakantie niet doorgaan. De 
organisator, Sojka SRO, heeft beslist om de 
wandelvakantie te verplaatsen naar 2021.  
 

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. 

 

 

 

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


IINN  MMEEMMOORRIIAAMM  
 
Het is altijd heel hard om afscheid te moeten nemen van iemand die je lief had en die je nauw aan het hart lag. In de 
huidige situatie die er heerst omwille van corona en de maatregelen die hiervoor genomen worden is het nog eens dubbel zo 
hard, want het was niet mogelijk om de familie in deze moeilijke momenten eventjes een schouderklopje te geven of om je 
medeleven fysiek te betuigen. 
 
Eind 2020 hebben we afscheid moeten nemen van 2 van onze leden. 
 
 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
DIRK DOBBELAERE  
 

Is op 31 oktober 2020 op de leeftijd van 55 jaar plots overleden. 
Samen met zijn echtgenote, Christine, heeft hij zich in 2004 aangesloten bij de Rustige Bosstappers. 
Een paar jaar geleden hielp Christine mee in de startzaal op onze eigen wandeltochten. Dirk ging dan alleen op stap. 
Hij was een zachtaardige man maar is uiteraard veel te vroeg van ons heengegaan. 
In naam van het bestuur van de Rustige  Bosstappers bied ik Christine en de familie ons diep medeleven aan. 
Veel sterkte en hou jullie goed. 
 
 

 
CHARLES HOLEMANS 
 
Op 30 december 2020 is Charles onverwachts overleden.  
Op 4 november laatstleden is hij 90 jaar geworden.  
 
Een drietal weken tevoren hadden wij nog met hem besproken toen wij met de fiets bij 

hem in de straat passeerden. Hij was net begonnen aan zijn dagelijks toerke naar het 
bezoekerscentrum Uitkerkse Polders. Daar kon hij wat rusten en op het gemakske 
terugkeren. 
Ik weet niet meer precies wanneer Charles zich bij ons aangesloten heeft, maar het is 
zeker sinds de beginjaren dat hij een Rustige Bosstapper geworden is. 
Eigenlijk was hij niet zo rustig want hij was een gedreven wandelaar die in zijn 
wandelcarière menig keren lange afstandswandelingen en meerdaagse wandelingen en 
buitenlandse wandelingen op zijn palmares mocht schrijven. 
Toen we met de bus op tegenbezoek gingen naar andere wandelclubs was hij steeds 
paraat om mee te gaan, verschillende keren samen met zijn zoon en zijn hondje mocht 
ook wel eens mee. Wanneer hij zelf niet meer met de auto reed, kon hij meerijden met 
zijn vriend Julien om samen naar wandeltochten te gaan. 
 
We bieden de familie en vrienden van Charles langs deze weg ook onze oprechte 

deelneming aan. Ook nog veel sterkte in deze droevige dagen. 
 

 
Jean Calonne, ex-voorzitter van RBS en reporter van dienst, heeft in het jaar 2000 een gesprek gehad met Charles in 
verband met het behalen van zijn uitzonderlijke wandeltrofee “GOUDEN AREND”.  
Ik heb dit artikel teruggevonden in mijn archieven en vind dat Charles het verdient om deze prestaties te laten weten aan 
onze leden. Charles was een bescheiden man en wilde nooit in de belangstelling staan. (zie verder in clubblad). 

 

 



ARTIKEL GESPOT UIT “BLITS” van december 2020 

 
Maar na het droevige nieuws hebben we ook nog wat heuglijk nieuws. 
Hieronder kan je lezen hoe een van onze leden nl. Ruben Vanhollebeke een van zijn levenslessen getuigd aan een reporter 
van het tijdschrift “Blits” dat we maandelijk gratis in de brievenbus krijgen. 
Ruben vertelt zijn ervaringen over hoe hij, ondanks hij blind is, wereldkampioen werd en zelfs een nieuw wereldrecord 
neerzette. 
Samen met zijn echtgenote Kathleen, die ook visueel beperkt is, beoefenen zij samen het boogschieten. 
 
Bij deze, in naam van het bestuur, dikke proficiat en doe zo voort! 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



ENKELE BESCHRIJVINGEN VAN CORONA-WANDELINGEN  
IN WEST-VLAANDEREN (update 06-01-2021)  
(gegevens overgenomen van de Wandelblog op de website van WSVL°  
 
 
WANDELCLUB DE BRUGSCHE GLOBETROTTERS BRUGGE 

Ter vervanging van de geannuleerde wandeling ‘Brugge Binnenste Buiten in Kerstsfeer’ biedt 
wandelclub De Brugsche Globetrotters twee niet bepijlde permanente wandelingen aan doorheen de 
Brugse binnenstad. De basis lus is 4,5 km met uitbreiding tot 8 km. Beide wandelingen volgen het 
Wintergloedparcours (nog tot 10/01/2021). Na Wintergloed blijven deze wandelingen ook de moeite 
waard.  Er kan gestart worden aan de voorkant van het Station van Brugge. De parcours zijn terug te 

vinden op RouteYou via de volgende links Wintergloed 4,5 km en Wintergloed_8 km . 

WANDELCLUB WINKELSE STAPPERS SINT-ELOOIS-WINKEL 

Van 21/12/2020 t/m 10/01/2021 hebben de Winkelse Stappers opnieuw een bepijlde coronawandeling 
uitgestippeld. Start is aan de kerk, Dorpsplein in Sint-Eloois-Winkel. In de nabijheid van de start zijn er 
openbare toilletten. De afstanden bedragen 6 en 12 km. 

WANDELCLUB SPORTRAAD ZUIENKERKE 

Van 19/12/2020 tot 10/01/2021 organiseert wandelclub Sportraad Zuienkerke opnieuw een bepijlde 
coronawandeling, ditmaal vanuit Meetkerke. De start is aan de parking Dorpweg te Meetkerke 
(Zuienkerke). Mogelijkheid tot parkeren aan de sportzaal, Oudemolenweg. De afstanden bedragen 7 – 

12 en 18 km. Alle nuttige info kan men vinden op de website (klik hierop). 

WANDELCLUB SPARTASTAPPERS ARDOOIE 

De Spartastappers van Ardooie voorzien van 19/12/2020 tot 10/01/2021 enkele bepijlde permanente 
tochten. Er zijn 3 startplaatsen met dezelfde afstanden tussen 6 en 10 km (allen hebben minstens één 
rolstoelvriendelijk parcours). Men kan starten vanaf OC Hofland, Lichterveldestraat 13 in Ardooie. Een 
tweede start is aan OC Zonneke, Ardooiestraat 12 in Koolskamp en een laatste start is aan OC 
Tassche, Roeselarestraat 161 in Ardooie. Alle nuttige info (kaartjes – GPS tracks) kan men terug 
vinden op de website van de club (klik hierop). Een tweede permanente parcours wordt uitgestippeld 
van 23/01/2021 t/m 31/01/2021 met als start  OC ’t Zonneke, Ardooiestraat 12 te Koolskamp 
(landelijke tocht van Pittem naar Egem). De afstanden bedragen 5 – 10 – 15 en 20 km. 

WANDELCLUB DE KREKETREKKERS KORTEMARK 

Wandelclub de Kreketrekkers Kortemark organiseren van 19/12/2020 t/m 10/01/2021 “Tis tied ta tud 
tis” wandeling. Deze bestaat uit 4 lussen allen uitgepijld, Lus 1 = 5,5 km – Lus 2 = 11,3 km –  Lus 3 = 
15,6 km en Lus 4 = 21 km. Start is aan OC De Kouter in de Ichtegemstraat 2 b te Kortemark. 
Plannetjes en afstanden te bezichtigen op de startplaats. 

WANDELCLUB DE 7MIJL STAPPERS MOORSELE 

Van 28/11/2020 tot 10/01/2021 hebben de 7mijl stappers Moorsele 2 bepijlde parcours uitgestippeld. 
Een eerste parcours vertrekt vanuit Moorsele, OC De Stekke, Sint Maartensplein12 (opgelet 
donderdag VM marktdag). De afstand bedraagt 8.6 km (ook rolstoel-kinderwagens). Een tweede 
parcours vertrekt uit Gullegem, Kerkstraat 2 (opgelet vrijdag VM marktdag). De afstand bedraagt 7.5 
km. Aan beide parcours is ook (op vrije basis) een fotozoektocht verbonden : Moorsele  (klik hierop). –
 Gullegem (klik hierop) 

WSV DE MOLENSTAPPERS RUISELEDE 

Van 15/11/2020 tem 15/01/2021 hebben de Molenstappers Ruiselede een bepijlde corona wandeling 
uitgestippeld. De start is op de parking Kamphuis ’t Haantje, Brandstraat 105 te Doomkerke – 
Ruislede. De afstanden bedragen 6 en 12 km. 

https://www.routeyou.com/nl-be/route/view/8260587/recreatieve-wandelroute/2020-brugse-wintergloed-4-5-km
https://www.routeyou.com/nl-be/route/view/8263274/recreatieve-wandelroute/2020-brugse-wintergloed-8-km
https://www.facebook.com/Winkelse-Stappers-410017129104139/
https://sportraadzuienkerke.webnode.be/
https://www.spartastappers.be/
http://blogimages.bloggen.be/7mijl_stappers/attach/93208109116.pdf
http://blogimages.bloggen.be/7mijl_stappers/attach/93208109115.pdf
http://blogimages.bloggen.be/7mijl_stappers/attach/93208109115.pdf
http://blogimages.bloggen.be/7mijl_stappers/attach/93208109113.pdf
http://blogimages.bloggen.be/7mijl_stappers/attach/93208109317.pdf
https://www.molenstappers.be/


WANDELCLUB VIER OP EEN RIJ ZEDELGEM 

Wandelclub Vier op een Rij Zedelgem heeft reeds zijn coronawandeling 9 en 10 uitgestippeld.  Al 
deze tochten zijn uitgepijld. Coronawandeling 9 start aan de  speeloase “De Wonderlamp”, Dorpwegel 
4 in Aartrijke. Afstanden zijn 9 – 15 en 24 km en kan men wandelen van 19/12/2020 t/m 15/01/2021. 
Coronawandeling 10 begint van 16/01/2021 t/m 29/01/2021 met start op Parking Tudor, Zeeweg in 
Sint-Michiels-Brugge. De afstanden bedragen 7.5 – 13.5 en 20 km. 

WANDELCLUB W.S.J.V. NACHT VAN VLAANDEREN TORHOUT 

Ter vervanging van de alom gekende Katertocht, organiseert W.S.J.V. Nacht van Vlaanderen uit 
Torhout een permanent uitgepijld parcours met volgende afstanden, 6 – 12 – 15 km, ook voor anders 
validen is er een aangepast parcours van 5,1 km. De omlopen blijven uitgepijld vanaf 
zaterdag 19/12/2020 t/m zondag 17/01/2021. Het startpunt bevindt zich op de gratis parking in de 
Guido Gezellelaan 3, 8820 Torhout, dit is aan de achterzijde van het station. 

WANDELCLUB VOETJE VOOR VOETJE GITS 

Vanaf 20/12/2020 t/m 24/01/2021 kan men twee aparte uitgepijlde lussen bewandelen vanuit 
Roeselare – Beveren. Voetje voor Voetje heeft volgende afstanden voorzien : 6 km en 12 km. De start 
is aan het Heilig Hartbeeld aan de kerk van Roeselare – Beveren, Beversesteenweg. 

WANDELCLUB DE GODELIEVESTAPPERS RUDDERVOORDE 

De Godelievestappers Ruddervoorde voorzien alternatieve uitgepijlde tochten voor hun 
Nieuwjaarstocht en Valentijntocht. Van 09/01/2021 t/m 24/01/2021 met start aan de parking achter de 
kerk, Kerkplein in Hertsberge voor de volgende afstanden : 4 lussen die men kan combineren tot 5 – 7 
– 10 – 13 – 18 en 22 km. Van 13/02/2021 t/m 28/02/2021 met start parking achteraan Ridefort, 
Sportstraat 2 in Ruddervoorde. Hier bedragen de afstanden 5 – 7 – 10 – 13 – 18 en 22 km. Alle 
nuttige informatie kan men vinden op de website van de club (klik hierop) 

WANDELCLUB AVIFLORASTAPPERS INGELMUNSTER 

Wandelclub Aviflorastappers Ingelmunster onder voorbehoud alweer enkele bepijlde parcours 
uitgestippeld. De start is zoals gebruikelijk aan het Sportstadion, Bollewerpstraat 92 a in Ingelmunster. 
De afstanden bedragen 6 – 9 – 12 en 18 km. Onder voorbehoud zullen deze parcours ook doorgaan 
van 17/01/2021 tem. 30/01/2021 en van 14/02/2021 tem. 28/02/2021. 

WANDELCLUB LEVENSLIJNTEAM DAMME 

Levenslijnteam Damme (klik hierop) heeft een volledig bepijld wandelparcours uitgewerkt 
van 15/12/2020 t/m 31/01/2021. De start is aan de parking Damme Oost, Oude Sluissedijk te Damme. 
De afstanden bedragen 6 – 11 en 15 km. 

WANDELCLUB DIKSMUIDE : VERLENGING + NIEUW 

Wandelclub Diksmuide organiseert een bepijlde permanente “Jaarwisseltocht” vanaf 20/12/2020 t/m 
31/01/2021. De start is aan de parkingnabij het station, Langeveldstraat in Diksmuide. De afstanden 
bedragen 5.5 km en 10.5 km. Beide afstanden kan men combineren tot 16 km. De 5.5 km is geschikt 
voor rolstoel/kinderwagen. Een extra wandeltocht zal uitgepijld worden vanaf 15/01/2021 tot 
14/02/2021 met start aan OC De Zwaan, Vladsloplein te Vladslo (Diksmuide). De afstanden bedragen 
5.5 km (geschikt voor rolstoel/kinderwagen), 9.5 en 12 km. Deze laatste afstanden brengen je naar 
het Duits Militair Kerkhof. 

WERVIKSE WANDELSPORT VERENIGING WERVIK  

WSV Wervik (klik hierop) zal vanaf 09/01/2021 t/m 31/01/2021 is er permanente bepijlde Gapers- 
winterwandeling. De start is aan het dienstencentrum De Spie, Beselarestraat 3 in Geluwe. Er zijn 4 
lussen. Lus 1 is 5.3 km (gezinswandeling centrum Geluwe / kind- rolstoelgebruikers). Lus 2 is 8.9 km 
(Roo Poorte-Artoishoek-Pompeschitterspad). Lus 3 is 11.9 km (Reutelpeekbad – Komerenhoek – 
Koekuit) en lus 4 is 8.2 km (Molenhoek – Boerenkrijgpad / kind- rolstoelgebruikers). 

http://www.4op1rij.be/
http://www.nachtvanvlaanderentorhout.be/
http://www.nachtvanvlaanderentorhout.be/
https://www.voetjevoorvoetje.net/
http://www.godelievestappers.be/
http://www.levenslijndamme.be/
https://wandelclubdiksmuide.webnode.be/
https://www.wandelclubwervik.be/


WANDELCLUB DE 12 UREN VAN LAUWE 

Wandelclub De 12 uren van Lauwe organiseren van 01/12/2020 tot 31/01/2021 een bepijlde 
permanente corona wandeling. De start is aan het standbeeld van de Sint Bavo kerk, Lauweplaats te 
Lauwe (Menen). De afstanden zijn 4.4 km (klik hierop) en 7.7 km (klik hierop). 

WANDELCLUB WATEWYSTAPPERS TIELT 

Van 20/12/2020 t/m 07/02/2021 zal wandelclub Watewystappers Tielt een uitgepijlde 
coronawandeling organiseren. De start is aan Zaal Joc. Dentergem, Wontergemstraat 7 in Dentergem. 
De afstanden bedragen 7 km (2 lussen rond Dentergem) –  12 km (richting Markegem) en 18 km (lus 
door de Baliekouter). Men kan de 7 km en 18 km combineren naar 25 km. 

WANDELCLUB SPORTKRING OOSTNIEUWKERKE 

Van 16/01/2021 t/m 14/02/2021 zal Sportkring Oostnieuwkerke een uitgepijlde coronawandeling 
voorzien. De start is aan de kerk van Oostnieuwkerke, Dorpsplein. De afstanden bedragen 4 – 5.7 – 
8.9 en 12.3 km. 

WANDELCLUB NIEUWPOORT 

De Jachthaventocht van wandelclub Nieuwpoort zal vervangen worden door een bepijlde permanente 
tocht. Van 06/02/2021 t/m 21/02/2021 kan men met start aan de Vismijn, Kaaiplein te Nieuwpoort 
verschillende afstanden stappen. Deze afstanden bedragen 5 – 7 – 10 – 12 – 15 – 19 – 25 en 32 km. 

WANDELCLUB IJZERSTAPPERS LO-RENINGE 

De IJzerstappers bieden de wandelaars een bepijlde coronawandeling aan. Dit kan vanaf 05/12/2020 
tot 01/03/2021. Er zijn twee afstanden : 5 km en 8.5 km. Men kan starten op de markt van Lo, Markt. 
Vanaf 17/12/2020 tot 01/03/2021 is er een tweede bepijlde wandeling door de IJzerstappers vanuit 
Woesten, parking is aan de kerk van Woesten, Steenstraat. Er zijn twee afstanden 5.7 km en 9.5 km. 

WANDELCLUB DE TEXTIELTREKKERS VICHTE 

Als alternatief van de AKTIV tochten zal wandelclub De Textieltrekkers Vichte een uitgepijld parcours 
voorzien van zaterdag 13/02/2021 tot zondag 14/03/2021. De start is aan OC Groeninge, 
Groeningestraat 2, 8572 Kaster of De Kleine Kluis, Gijzelbrechtegemstr. 42, 8570 Gijzelbrechtegem. 
De afstanden bedragen 6 – 12 –  18 – 24 km. 

WANDELCLUB NATUURTUIN DESLOOVERE KORTRIJK 

Wandelclub Natuurtuin Gilbert Desloovere heeft met start vanuit de Goedendaglaan in Kortrijk een 
niet bepijlde tocht van 17 km georganiseerd via routeyou. Alle nodige info met QR code kan men hier 
terugvinden (klik hierop). 

WANDELCLUB DE PUINSTAPPERS BREDENE  

De Puinstappers uit Bredene hebben opnieuw een wandelzoektocht uitgewerkt (niet bepijld). Alle 
details kan men hier vinden (klik hierop). De start is op de parking De Fakkel/Anto Diez, Zwanenstraat 
te Bredene. De afstand bedraagt ongeveer 5 km. De overige zoektochten zijn Centrum (klik) – Dorp 
(klik) – Duinen (klik) – Sas (klik). Voor niet zoekers is er een wandeling (niet bepijld) voorzien van 2 
lussen van 5 en 6 km (klik hierop). 

 
 

https://www.de12urenvanlauwe.be/
https://drive.google.com/file/d/1ydmM6WAN1tbccWosa_C21h4qQTLD0vD4/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1jq7D6rf-vb3zDeQ1VM32dfiM5Hgqga7U/view?usp=sharing
https://www.watewystappers.be/
https://sites.google.com/view/wandelclubnieuwpoort/homepage
https://www.facebook.com/groups/752555318542975/
http://www.natuurtuindesloovere.be/
https://storage.routeyou.com/routeprint/8193031/aa6302008eb949da38cb33a49982610b/routeyou-natuurtuin-t-schrijverke-struweelpad-17km.pdf
https://storage.routeyou.com/routeprint/8193031/aa6302008eb949da38cb33a49982610b/routeyou-natuurtuin-t-schrijverke-struweelpad-17km.pdf
https://drive.google.com/file/d/1bzIojc_UcNc4HxvVEUoVQY9-8ctkoGyb/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/15RpfT-r2I-8YHFfDExvqdj4Dv_caHZUF/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1VVG0JGpuSxn27HUsrXBre6VsF8krD1GY/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1VVG0JGpuSxn27HUsrXBre6VsF8krD1GY/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1pYcFdLVTBDTxOm1tDozkc1rEOe9Rubrz/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1HX-vyCHH_dtskIgWMDA3vvynbcCz0cAf/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1-YEvQ_hEsk31iiF64IsShA_h9QVZuNmp/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1-YEvQ_hEsk31iiF64IsShA_h9QVZuNmp/view?usp=sharing


CHARLES BINNENSTE BUITEN

Wie van ons kent er Charles Holemans niet?
Soms zien we hem alleen, soms met zijn zoon Eddy en diens hondje ...
Maar kennen we hem wel zo goed?
Deze bescheiden wandelaar was toch bereid onze reporter te woord te staan tijdens de laatste
RB.S.-Wandeltocht.

: Waar woon je, Charles?
: In Blankenberge, eigenlijk is het Uitkerke ....
: Ben je van daar afkomstig?
: Helemaal niet! Ik ben in Vorst (Brussel) geboren
in 1930, maar mijn moeder was een Vlaamse, ze
heeft altijd Vlaams tegen mij gesproken.
'k Ben dan later met een Uitkerkse getrouwd en zo
ben ik dààr beland.

: Nu benje al een tijdje gepensioneerd, maar wat
deed je vroeger "om den brode" ?

: In 't begin heb een beetje van alles gedaan. Ik
heb zelfs in de landbouw gewerkt, maar
tenslotte heb ik 24 jaar lang in de glasfabriek
(Glaverbel) van Zeebrugge gewerkt en dit tot aan.. .mijn pensioen.

: Wanneer en hoe is je "wandelcarrière" begonnen?
: Mijn dochter stelde mij voor eens mee te doen aan

de Tweedaagse van Blankenberge, dat was in
mei '78. Ik heb met haar meegewandeld. Ik vond
het plezant en ik ben niet meer gestopt.

: Ben je onmiddellijk begonnen met lange
afstanden?

Ch : Nee hoor! In 't begin deed ik 12 à 15 km, maar
aangezien de langere afstanden best meevielen ben
ik dat meer en meer gaan doen ...

: Hoe dikwijls wandel je ?
: In de regel twee maal per week, per jaar geeft dat

rap .4.000 km (met zelfs twee pieken van 6.000 km).
: En hoeveel heb je nu al in totaal ?
: (een beetje verlegen) 100.000 km.
: jawadde !!
: 'k Ga meestal met de auto, als 't niet te ver is, niet verder dan de lijn Antwerpen-Brussel
voor een ééndaagse tocht; voor verdere bestemmingen verkies ik de autocaruitstappen.

:Welke wandelingen blijven jou het beste in 't geheugen?
: Mijn eerste Nacht van Vlaanderen in 1980 en dan de Eurodaxen met Remi en Jeanine ...
: Is het daarbij gebleven?
: Neen. 'k Heb allO keer de NVV gedaan en 4 maal de Vierdaagse van Vilt in
Nederlands Limburg.

: Waar ben je bijzonder blij mee?

R
Ch
R
Ch

R

Ch

R
Ch

R

R
Ch

R
Ch
R
Ch

R
Ch
R
Ch

R



Ch : De "Gouden Arend", da' s iets heel speciaal voor wandeltochten in groep, aan 6 km/uur
onder leiding van een baankapitein. Je moet in de loop van je "carrière" :
4 x 25 km,
3 x 50 km,
2 x 75 km,
10 x 100 km,
2 x 125 km en
2 x 150 km
gestapt hebben in dit verband.

R : En dat heb je, zo'n Gouden Arend?
Ch : (bloost een beetje) heu, ja ...
R : Ben je prestatiegericht?
Ch : Bah, neen'k, ik wandel alleen maar voor

mijn plezier ...
R : Bedankt, Charles, voor het gesprek.

Ik hoop dat onze lezers op die manier
ook beter demens achter de wandelaar

zullen leren appreciëren.
Ch : Je bent lastig, weet je, met al die vragen.

Je bent lastiger dan
een Nacht van Vlaanderen, ....

Jean Calonne



startdatum einddatum provincie wandelclub startplaats bepijld afstand

19/12/2020 10/01/2021 Oost-Vlaanderen
Padstappers 

Geraardsbergen

Onze-Lieve-Vrouwkerk, Zandbergenplein, Zandbergen (Geraardsbergen) // Lus 1: laat ons kennismaken met de 

Dendergemeenten Pollare, Eichem en Appelterre. Landelijk mooi en soms verrassend. Lus 2: kiest de andere kant, 

richting Grimminge en verlaat de vallei naar de hoger gelegen deelgemeenten Nieuwenhove en Waarbeke. 

Natuurlijk wordt ook hier weer volop gekozen voor de mooie natuur.

ja 10 km / 10 km

25/12/2020 10/01/2021 Vlaams-Brabant IJsetrippers vzw Start Sint-Jansbergsteenweg 33, Loonbeek (Huldenberg) ja 7,9 km

28/11/2020 10/01/2021 West-Vlaanderen
De 7 mijl-stappers 

Moorsele

O.C. De Stekke, St.-Maartensplein 12, Moorsele // Op 700m van het einde passeert u bij onze secretaris Marc 

Masselis, waar u uw deelnemersformulier (8 v/d 10 foto's in volgorde plaatsen) kunt deponeren in de brievenbus 

(Burgemeester Lesaffrestraat 3). U kan ook antwoorden per SMS naar 0476/30.28.17. Regelmatig trekking van een 

kleine attentie/prijs.  Deelnemersformulier via BLOG of rechtstreeks via link 

http://blogimages.bloggen.be/7mijl_stappers/attach/93208109113.pdf - Parcours : 

http://blogimages.bloggen.be/7mijl_stappers/attach/93208109116.pdf

ja
8,6 km (ook 

rolstoelgebruikers)

28/11/2020 10/01/2021 West-Vlaanderen
De 7 mijl-stappers 

Moorsele

Infobord achter de kerk, Kerkstraat 2, Gullegem  // Antwoorden zoektocht via SMS naar 0470/57.87.63 of mail uw 

oplossing of antwoordblad naar de parcoursbouwer Jan Peirs via peirs.jan@gmail.com. Alle info op het 

deelnemersformulier (link het juiste detail aan de juiste foto) !  Ook hier regelmatig prijzen te winnen!  

Deelnemersformuliervia BLOG of rechtstreeks via link 

http://blogimages.bloggen.be/7mijl_stappers/attach/93208109317.pdf

ja 7,5 km

19/12/2020 10/01/2021 Limburg
WSV De Dommeltrippers 

vzw
Parking Scoutsrally, Rallylaan, Neerpelt ja 5,5 km / 9 km

12/12/2020 10/01/2021 Oost-Vlaanderen De Schooiers Wichelen
Parking  CC ’T Ankerpunt, Anker, Serskamp // Plannetjes en GPX bestanden op www.deschooiers.be. Alsook bord 

met info aan CC ’t Ankerpunt parking.
ja

6 km (rolstoel & buggy) 

/ 7 km /         13 km / 20 

km

21/12/2020 10/01/2021 West-Vlaanderen De Winkelse Stappers Kerk St. Eligius, Kerkplein of Dorpsplein, Sint-Eloois-Winkel ja 6 km / 12 km

19/12/2020 10/01/2021 Antwerpen WSV IVAS Itegem Start Van Gansackerplein, Itegem (Heist-op-den-Berg) // Beide afstanden zijn combineerbaar. ja 8,5 km / 14,9 km

12/12/2020 10/01/2021 Vlaams-Brabant
Singelwandelaars - 

Strombeek

Parking Prinsenbos, Pastoor Woutersstraat, Grimbergen  // Lus 1: (Eventuele) avondwandeling met de 

kerstverlichting in het historisch centrum van Grimbergen.  https://www.routeyou.com/nl-

be/route/view/8127922/alle-routes/grimbergen-5km-en-avondwandeling-12-12-2020-10-01-2021

ja 5 km

12/12/2020 10/01/2021 Vlaams-Brabant
Singelwandelaars - 

Strombeek

Parking Prinsenbos, Pastoor Woutersstraat, Grimbergen  // Lus 2: Langs de Maalbeek. 

https://www.routeyou.com/nl-be/route/view/8162506/alle-routes/grimbergen-8km-12-12-2020-10-01-2021
ja 8 km

12/12/2020 10/01/2021 Vlaams-Brabant
Singelwandelaars - 

Strombeek

Parking Prinsenbos, Pastoor Woutersstraat, Grimbergen  // Lus 2: Met een nog doorsteek naar het kanaal van 

Willebroek (Verbrande Brug) en wijk de "Borgt". https://www.routeyou.com/nl-be/route/view/8162516/alle-

routes/grimbergen-13km-12-12-2020-10-01-2021

ja 13 km

19/12/2020 10/01/2021 West-Vlaanderen De Kreketrekkers Kortemark OC De Kouter, Ichtegemstraat 2b, Kortemark // Lus 1 ja 5,5 km

19/12/2020 10/01/2021 West-Vlaanderen De Kreketrekkers Kortemark OC De Kouter, Ichtegemstraat 2b, Kortemark // Lus 2 ja 11,3 km

19/12/2020 10/01/2021 West-Vlaanderen De Kreketrekkers Kortemark OC De Kouter, Ichtegemstraat 2b, Kortemark // Lus 3 ja 15,6 km

19/12/2020 10/01/2021 West-Vlaanderen De Kreketrekkers Kortemark OC De Kouter, Ichtegemstraat 2b, Kortemark // Lus 4 ja 21 km

19/12/2020 10/01/2021 West-Vlaanderen
De Spartastappers 

Ardooie

OC Hofland, Lichterveldestraat 13, Ardooie // 1 afstand is voorzien voor rolstolgebruikers en kinderwagens - Alle 

nuttige info (zowel de kaartjes als de GPX-tracks) kan men terug vinden op https://www.spartastappers.be/
ja 6 km / 9 km



startdatum einddatum provincie wandelclub startplaats bepijld afstand

19/12/2020 10/01/2021 West-Vlaanderen
De Spartastappers 

Ardooie

OC Zonnebeke, Ardooiestraat 12, Koolskamp // 1 afstand is voorzien voor rolstolgebruikers en kinderwagens - Alle 

nuttige info (zowel de kaartjes als de GPX-tracks) kan men terug vinden op https://www.spartastappers.be/
ja 6 km / 9 km

19/12/2020 10/01/2021 West-Vlaanderen
De Spartastappers 

Ardooie

OC Tassche, Roeselarestraat 161, Ardooie // 1 afstand is voorzien voor rolstolgebruikers en kinderwagens - Alle 

nuttige info (zowel de kaartjes als de GPX-tracks) kan men terug vinden op https://www.spartastappers.be/
ja 6 km / 9 km

19/12/2020 10/01/2021 West-Vlaanderen De Zuienkerkse sportraad Start is aan de parking, Dorpweg, Meetkerke (Zuienkerke) ja 7 km / 12 km / 18 km

20/12/2020 10/01/2021 West-Vlaanderen Wandelclub Diksmuide

Parking Langeveldstraat, Diksmuide (Dit is nabij station NMBS en diverse haltes van De Lijn).  // 5,5 km is geschikt 

voor rolstoelgebruikers en kinderwagens. Combineer met de Winterlicht-wandeling van stad Diksmuide (2 km - start 

op de Grote Markt).

ja
5,5 km / 10,5 km /          

= 16 km

2/01/2021 10/01/2021 Oost-Vlaanderen
De Gasthofstappers - De 

Klinge

Parking, Kieldrechtstraat, De Klinge // Deze parkoers kunnen ook terug gevonden worden op onze website: 

www.gasthofstappers.be.
ja 6 km / 12 km / 15 km

20/12/2020 10/01/2021 Antwerpen De Noorderkempen
Parking van Elsakker, Chaamseweg 55 A, Meerle - (Men kan ook parkeren aan de kerk.) // Beide wandelingen 

slingeren over Belgisch-Nederlands grondgebied en gaan doorheen mooi bos-, heide-, en vennengebied.
ja 4 km / 8 km

20/12/2020 10/01/2021 Antwerpen De Noorderkempen
Café in Holland bij Snoeys, Schootse Hoek 23, Castelre // Beide wandelingen slingeren over Belgisch-Nederlands 

grondgebied en gaan doorheen mooi bos-, heide-, en vennengebied.
ja 5 km / 10 km

26/12/2020 10/01/2021 Antwerpen WSV De Kadodders SKW Parking van de sporthal Bruultjeshoek, Wavervelden 14, Onze-Lieve-Vrouw-Waver ja 6,5 km / 11,5 km

30/12/2020 12/01/2021 Vlaams-Brabant De Lennikse Windheren Frans baetenstraat 49, Eizeringen (Lennik) ja 6 km / 12 km

22/12/2020 12/01/2021 Antwerpen WSV Neteland vzw
Bibliotheek, O.L.Vrouwlaan, Duffel of aan het zwembad, Rooienbergstraat, Duffel // Vergeet je fluohesje en pillamp niet! En als je de verlichte Netebrug passeert, hang dan 

zeker je wensvlaggetje op!  Deel je foto’s via #sportiefduffel en #2570lichtjes. Info via luc@neteland.be of sportdienst@duffel.be
ja 5,6 km

13/12/2020 14/01/2021 Limburg WSV Wandelend Paal vzw Zebrapad, bij de oversteek van de weg Averbode-Herselt // Lus 1: TP - 96 - 294 - 281 - 322 - 167 - 166 - 121 - 147 - 271 - 171 - 102 - 285 - 286 - 104 - 91 - 96 - TP neen 10 km

13/12/2020 14/01/2021 Limburg WSV Wandelend Paal vzw Zebrapad, bij de oversteek van de weg Averbode-Herselt // Lus 1 afkorting: TP - 96 - 294 - 281 - 101 - 102 - 285 - 286 - 104 - 91 - 96 - TP neen 4,5 km

13/12/2020 14/01/2021 Limburg WSV Wandelend Paal vzw
Zebrapad, bij de oversteek van de weg Averbode-Herselt // Lus 2: TP - 96 - 293 - 292 - 144 - 269 - 421 - 92 - 143 - 175 - 57 - 145 - 384 - 107 - 98 - 

100 - TP
neen 11 km

13/12/2020 14/01/2021 Limburg WSV Wandelend Paal vzw Zebrapad, bij de oversteek van de weg Averbode-Herselt // Lus 2 afkorting: TP - 96 - 293 - 292 - 144 - 384 - 107 - 98 - 100 - TP neen 5 km

13/12/2020 14/01/2021 Limburg WSV Wandelend Paal vzw
Zebrapad, bij de oversteek van de weg Averbode-Herselt // Lus 3: TP - 100 - 90 - 245 - 80 - 99 - 76 - 274 - 73 - 205 - 79 - 81 - 251 - 273 - 279 - 84 - 

85 - 100 - TP
neen 10 km

13/12/2020 14/01/2021 Limburg WSV Wandelend Paal vzw Zebrapad, bij de oversteek van de weg Averbode-Herselt // Lus 3 afkorting: TP - 100 - 90 - 87 86 - 75 - 206 - 205 - 79 - 81 - 251 - 273 - 279 - 84 - 85 - 100 - TP neen 8 km

1/12/2020 15/01/2021 Oost-Vlaanderen De Kwartels vzw Parking, Kanaalstraat & Vredekaai (aan de visvijver), Zelzate ja 6 km / 12 km

22/11/2020 15/01/2021 Antwerpen Natuurvrienden Zoersel Kiekeboeplein, Kerkstraat 16, Zoersel ja 8,6 km

15/11/2020 15/01/2021 West-Vlaanderen
WSV De Molenstappers 

Ruiselede
Parking Kamphuis 't Haantje, Brandstraat 105, Doomkerke ja 6 km / 12 km

15/12/2020 15/01/2021 Antwerpen Natuurvrienden Zoersel Boshuisje Zoersel, Boshuisweg, Zoersel of Hoek Antwerpsedrijf - Middeldreef, St.-Antonius ja 5,5 km / 7,6 km

19/12/2020 15/01/2021 West-Vlaanderen Vier op één Rij Zedelgem Speeloase “De Wonderlamp”, Dorpwegel 4, Aartrijke ja 9 km / 15 km / 24 km



startdatum einddatum provincie wandelclub startplaats bepijld afstand

29/12/2020 15/01/2021 Limburg
Wandelclub De 

Dragonders

Start aan de ingang van Domein Bovy, Galgenbergstraat, Heusden-Zolder // De 5km gaat over de Galgenberg via de parking van circuit Terlaemen naar de Kluis. Onderweg 

passer je de hoek van het circuit waar de nieuwe wielerpiste van Vlaanderen zal gebouwd worden. Verder gaat het van de Kluis naar het centrum van Bolderberg en zijn jullie 

terug aan Domein Bovy. De afdaling van de Kluis is ook deel van een mountainbike parcours!  De 10 km gaat eerst door Domein Bovy, waarna we via rustige wegen aan de 

oever van het Albertkanaal komen. We lopen onder de nieuwe brug die vorig jaar voor het verkeer geopend werd en slaan verder links af richting de Kapel van Altijd Durende 

Bijstand, een plaatselijk bedevaartsoord. Terug via de villawijk naar het centrum van Bolderberg en Domein Bovy.

Gezien de omlopen voor een deel over bospaden gaan zijn deze niet geschokt voor rolstoelen.

ja 5 km / 10 km

13/11/2020 17/01/2021 Oost-Vlaanderen
De Trekvolgels Boekhoute 

vzw
Parking Koning Albertstraat (naast de kerk), Oost-Eeklo // Lussen zijn combineerbaar ja

5 km / 6 km / 8 km / = 

11 km / = 13 km /            

= 14 km / = 19km

7/12/2020 17/01/2021 Vlaams-Brabant De Bollekens vzw
NMBS station, Kruispunt Langestraat & Bessenlaan, Wezemaal // Geen honden toegelaten op de 13,8 km (wilde 

paarden).
ja

6,9 km / 8,1 km /       

13,8 km

2/01/2021 17/01/2021 Vlaams-Brabant IJsetrippers vzw Kerk, Duisbergsesteenweg, Eizer (Overijse) ja 7,7 km

19/12/2020 17/01/2021 Oost-Vlaanderen
Al Kontent Groot Evergem 

vzw

Parking Dorpsplein, Sleidinge Dorp, Evergem-Sleidinge // Alle info is terug te vinden op de website 

www.wandelclubalkontent.be
ja 5 km / 9 km / 13 km

19/12/2020 17/01/2021 West-Vlaanderen
W.S.J.V. Nacht van 

Vlaanderen vzw

Parking, Guido Gezellelaan 3, Torhout (dit aan de achterzijde van het station) // De 5,1 km is ook voor 

rolstolgebruikers.  Wie met het openbaar vervoer komt, volg de tunnel onder de sporen tot aan de achterzijde van 

het station.

ja
5,1 km / 6 km /        12 

km / 15 km

17/12/2020 17/01/2021 Vlaams-Brabant
WSV De Lustige 

Wandelaars
Rechtover gemeentehuis, Bogaerdstraat, Merchtem ja 6,8 km

9/01/2021 17/01/2021 Limburg WSV Eurek@ vzw Kasteel Edelhof, Leroyplein 2, Munsterbilzen (Bilzen) // 2 lussen van 9 km (telkens inkortbaart tot 6 km) + goed begaanbare 4 km. ja 9 km / 9 km

23/12/2020 17/01/2021 Limburg WSV Horizon Donk vzw
Buurthuis, Zelkstraat 16, Halen // Lus A: richting Assent - Een GPx file vind je in bijlage en tevens een kopie van de route.  Gegevens 

zijn ook te vinden op onze website : www.horizondonk.be
ja 5 km/7,8 km/10,4 km

23/12/2020 17/01/2021 Limburg WSV Horizon Donk vzw
Buurthuis, Zelkstraat 16, Halen // Lus B: richting Loksbergen - Een GPx file vind je in bijlage en tevens een kopie van de route.  

Gegevens zijn ook te vinden op onze website : www.horizondonk.be
ja 6 km/8 km/10,5 km

9/01/2021 17/01/2021 Oost-Vlaanderen V.Z.W. De Kadees
Start aan de Sint-Niklaaskerk, Aaigemdorp 1, Aaigem // Plannetjes zijn te vinden op onze wbsite 

www.wsvdekadees.com
ja 6 km / 10 km

8/01/2021 17/01/2021 Vlaams-Brabant
De Heidetocht Kester-

Gooik vzw

Provinciaal Proefcentrum Pamel, Molenstraat 26, Roosdaal (De inrit van de parking ligt circa 50m voor het 

Proefcentrum als men komt uit richting Brussel, en zal aangeduid staan.) // Deze wandeling is niet geschikt voor 

buggy’s of rolstoelen.  Parkoersen kunt u downloaden op https://heidetochten.be/cms/

ja 8 km/12 km/= 20 km

3/01/2021 17/01/2021 Limburg
WSV Blijf Jong Genebos 

vzw

Sint-Jan, Genebosstraat z/n, Ham  // De 4 km is voorzien voor rolstoelgebruikers of kinderwagens, is volledig verhard. De andere 

afstanden gaan richting Genendijk, over de gekende Kepkensberg.  Dit is een beboste getuigenheuvel met een hoogte van 43 m 

boven de zeespiegel. Meer info op www.blijfjonggenebos.be

ja 4 km / 5 km / 8 km

9/01/2021 17/01/2021 Limburg KWSV Heikneuters Genk
Senioriale De Vierde Wand, Evence Coppéeplaats 1, Genk met het openbaar vervoer: Vanaf NMBS station Genk, De Lijn G4 perron 4 - halte Heilighartkerk Winterslag // 

https://www.routeyou.com/nl/group/view/27736/kwsv-heikneuters-genk-4-coronatocht-vierde-wand-heikneuterpad-2021
ja

8,3 km / 7,13 km = 15,5 

km

1/01/2021 17/01/2021 Oost-Vlaanderen De Marchmannekes
Zwembad Ten Boer, Den Boer 17, Zomergem // De 2 lussen zijn te combineren tot 22,5 km waarvan max. 2 km gelijk 

loopt.
ja

7,5 km/15 km             = 

22,5 km

5/01/2021 19/01/2021 Limburg WSV Milieu 2000 Station, Stationsstraat, Lommel ja 5 km / 10 km / = 15 km

18/12/2020 20/01/2021 Antwerpen Natuurvrienden Zoersel Kiosk van het gemeenteplein, Halle-Dorp ja 6 km / 9 km / 12 km

19/12/2020 24/01/2021 Oost-Vlaanderen WSV Land van Rhode vzw NMBS Station, Stationsstraat 72, Scheldewindeke ja
7 km / 11 km / 14 km / 

18 km

9/01/2021 24/01/2021 West-Vlaanderen
Godelievestappers 

Ruddervoorde vzw

Parking achter de kerk, Kerkplein, Hertsberge // 5 km & 7 km is toegankelijk voor G-Sport, rolstoelgebruikers & 

kinderwagens.
ja

5 km / 7 km / 10 km / 

13 km/18 km/22 km

16/01/2021 24/01/2021 Vlaams-Brabant WSP Heverlee-Leuven
Zoete Water, Maurits Noëstraat 15, Oud-Heverlee // https://www.routeyou.com/nl-

be/route/view/8192396/wandelroute/bewegwijzerde-wandelroute-in-heverleebos-7-km
ja 7 km



startdatum einddatum provincie wandelclub startplaats bepijld afstand

16/01/2021 24/01/2021 Vlaams-Brabant WSP Heverlee-Leuven
Zoete Water, Maurits Noëstraat 15, Oud-Heverlee // https://www.routeyou.com/nl-

be/route/view/8161758/wandelroute/bewegwijzerde-wandelroute-kouterbos-en-meerdaalwoud-9-km
ja 9 km

20/12/2020 24/01/2021 West-Vlaanderen Voetje voor Voetje vzw Heilig Hart beeld aan de Heilige Kruisverheffingkerk, Izegemseaardeweg 8, Beveren (Roeselare) ja 6 km / 12 km

9/01/2021 24/01/2021 Limburg De Mijnlamp Beringen-Mijn vzw De start bevindt zich bij het fietspad en de zandparking aan de achterzijde van de voetbalvelden van KVK Vigor Beringen, Motstraat, Beringen ja 5 km /  7 km / 9 km

8/01/2021 24/01/2021 Vlaams-Brabant Trip-Trap Kumtich vzw
Sint-Ermelindiskerk, Sint-Laurentiusstraat 4, Meldert (Hoegaarden) // https://www.routeyou.com/nl-

be/route/view/8169294/wandelroute/tt-meldert-5-km
ja 5 km

8/01/2021 24/01/2021 Vlaams-Brabant Trip-Trap Kumtich vzw
Sint-Ermelindiskerk, Sint-Laurentiusstraat 4, Meldert (Hoegaarden) // https://www.routeyou.com/nl-

be/route/view/8169290/wandelroute/tt-meldert-8-km
ja 8 km

8/01/2021 24/01/2021 Vlaams-Brabant Trip-Trap Kumtich vzw
Sint-Ermelindiskerk, Sint-Laurentiusstraat 4, Meldert (Hoegaarden) // https://www.routeyou.com/nl-

be/route/view/8156466/wandelroute/tt-meldert-10-km
ja 10 km

3/01/2021 24/01/2021 Vlaams-Brabant
De Morgenstond - 

Humbeek
Sint Rumoldus kerk, Dorpsstraat 16, Grimbergen - Humbeek // Hierbij wandelt u richting het jaagpad van het kanaal. ja 5,7 km

3/01/2021 24/01/2021 Vlaams-Brabant De Morgenstond - Humbeek Het Hof van Laar, Humbeeksebaan 177, Zemst-Laar ja 9,2 km

13/01/2021 26/01/2021 Vlaams-Brabant De Lennikse Windheren Dorp 1, Sint-Martens (Lennik) ja 6 km / 12 km

9/01/2021 27/01/2021 Oost-Vlaanderen
Padstappers 

Geraardsbergen

Onze-Lieve-Vrouwkerk, Zarlardingeplein, Zarlardinge // Lus 1: verkent het noordelijke Zarlardinge en krijgt een stukje 

Deftinge voorgeschoteld. Lus 2: maakt kennis met Mon Passage, Bastrinque en komt terug via de Oude Molen. 

Mooie stukken, die bij regenweer wel best met waterdicht schoeisel worden gestapt.

ja 10 km / 10 km

16/01/2021 29/01/2021 West-Vlaanderen Vier op één Rij Zedelgem Parking Tudor, Zeeweg 1, St-Michiels-Brugge ja
7,5 km / 13,5 km /    20 

km

17/01/2021 30/01/2021 West-Vlaanderen
Aviflorastappers 

Ingelmunster
Sportcentrum Ingelmunster, Bollewerpstraat 92 A, Ingelmunster ja

6 km / 9 km / 12 km / 

18 km

9/01/2021 30/01/2021 Limburg
W.S.V. Donderslagtrippers 

vzw

Buurthuis Wijshagen, Dennenstraat 35, Oudsbergen (Wijshagen) // Er is keuze tussen een route richting Gruitrode, met een lus van 10 km of 

5 km. Op de korte route passeer je het archeologisch centrum 'De Rieten'. De 10 km passeert ook via het Johan Clijsterspad. De 

andere route gaat richting Ellikom met de keuze tussen 10 km of 6 km met vooral bos en veldwegen.

ja
5 km / 6 km / 10 km / 

10 km

1/12/2020 31/01/2021 Oost-Vlaanderen
De Trekvolgels Boekhoute 

vzw

Start centrum, Sportstraat, Assende  // Parking t.h.v. de Kloosterstraat aan het gemeentehuis // De Black-Out 

wandeling kan ingekort worden tot 8 km.
ja 8 km / 14 km

19/12/2020 31/01/2021 Oost-Vlaanderen Roal Benti vzw Sint-Antonius-van-Paduakerk, Balgerhoeke 166, Balgerhoeke (Eeklo) ja
5,7 km / 7,2 km / 8,90 

km

6/11/2020 31/01/2021 Oost-Vlaanderen
Hanske de Krijger 

Oudenaarde
Kapel van bedevaartsoord Kerselare, Papelosstraat, Edelare (Oudenaarde) ja 11,88 km

1/12/2020 31/01/2021 Oost-Vlaanderen Burchtstappers Herzele Start aan de Kerk Sint-Antonius Abt, Provincieweg 82, Borsbeke ja 7 km / 16 km

19/12/2020 31/01/2021 Oost-Vlaanderen De Ankerhofstappers Vertrekpunt, Huytstraat 36, Haaltert (Ede) ja 4 km / 7 km

1/12/2020 31/01/2021 West-Vlaanderen De 12 uren van Lauwe Parochiekerk Sint-Bavo, Lauweplaats 23, Lauwe ja 4,4 km / 7,7 km

15/12/2020 31/01/2021 West-Vlaanderen Levenslijnteam Damme Parking Damme-Oost, Oude Sluissedijk, Damme-centrum ja 6 km / 11 km / 15 km

9/01/2020 31/01/2021 West-Vlaanderen WSV Wervik
Dienstencentruim De Spie, Beselarestraat 3, Geluwe // Lus 1: gezinswandeling in het centrum van Geluwe en is 

toegankelijk voor rolstoelgebruikers en kinderwagens.
ja 5,3 km

9/01/2020 31/01/2021 West-Vlaanderen WSV Wervik
Dienstencentruim De Spie, Beselarestraat 3, Geluwe // Lus 4: Molenhoek, Boerenkrijgpad en is toegankelijk voor 

rolstoelgebruikers en kinderwagens.  
ja 8,2 km

9/01/2020 31/01/2021 West-Vlaanderen WSV Wervik Dienstencentruim De Spie, Beselarestraat 3, Geluwe // Lus 2: Roo Poorte, Artoishoek en Pompeschitterspad. ja 8,9 km



startdatum einddatum provincie wandelclub startplaats bepijld afstand

9/01/2020 31/01/2021 West-Vlaanderen WSV Wervik Dienstencentruim De Spie, Beselarestraat 3, Geluwe // Lus 3: Reutelbeekpad, Komerenhoek, Koekuit. ja 11,9 km

17/01/2021 31/01/2021 Limburg
Wandelclub Iris 

Kortessem
Buurthuis 't Vlierhof, Kersendaelstraat 1, Viermaal (Kortessem) // Honden aan de leiband. ja 6 km / 7 km / 13 km

11/01/2021 31/01/2021 Limburg VV Goldenstar - Borgloon

Start Nielerhof, Zilverstraat, Borgloon // De 5 km is toegankelijk voor rolstoelgebruikers en kinderwagens.  De 6 km gaat via een combinatie van verharde en onverharde wegen 

via Kerniel naar Gors-opleeuw, om zo terug te keren naar de start. De 9 km gaat via de prachtige route rond het klooster van Coolen naar een mooi verborgen route die we 

jullie willen laten ontdekken! Zo wandelen we dan terug via klooster Coolen naar het beginpunt. De 12 km ligt op de route van de 9 km met in het midden een splitsing van 3 

km. Combinatie van 6 km & 9 km, ook kan je een combinatie van 12 km + 6 km maken.

ja
5 km / 6 km / 9 km / 12 

km / 16 km /       19 km

23/01/2021 31/01/2021 West-Vlaanderen
De Spartastappers 

Ardooie

OC 't Zonneke, Ardooiestraat 12, Koolskamp  //  De tocht loopt langs landelijke wegen in de richting van Pittem en 

Egem.
ja

5 km / 10 km / 15 km / 

20 km

1/01/2021 31/01/2021 Oost-Vlaanderen WSV Egmont Zottegem vzw Start Sint-Andreaskerk, Strijpenplein, Strijpen (Zottegem) ja 5 km / 8 km / 12 km

16/01/2021 31/01/2021 Antwerpen
Opsinjoorke Mechelen 

vzw
Domein Hofstade, Tervuursesteenweg, Zemst // Het domein is open vanaf 9:00 uur om te starten met de wandeling. ja 9,2 km

7/01/2021 31/01/2021 Antwerpen Natuurvrienden Zoersel Sint-Teunisplein, Sint-Antonius (Zoersel) ja
6 km / 6,4 km / 11,9 km 

/ 14,2 km

9/01/2021 31/01/2021 Limburg Aviat vzw
Parkeerplaats achter de Parochiezaal Nobertusheem, Begaardenbosstraat 122, Kortenbos (Sint-Truiden) // Lus B: 6,1 km, is een verkorte wandeling van Lus A, men blijft 

wandelen in het Provinciaal Domein Nieuwenhoven, men wandelt niet de lus richting Nieuwerkerken, Mierhoopbos en Mielenbos.
ja 6,1 km

9/01/2021 31/01/2021 Limburg Aviat vzw
Parkeerplaats achter de Parochiezaal Nobertusheem, Begaardenbosstraat 122, Kortenbos (Sint-Truiden) // Lus A: 10,4 km, via enkele fruitplantages en de Kelsbeek wandelen 

we naar het Bezoekerscentrum van het Provinciaal Domein.  We wandelen verder richting het Kasteel Nieuwenhoven, wij verlaten het Domein Nieuwenhoven richting 

Nieuwerkerken.  We wandelen door het Mierhoopbos en het Mielenbos en keren terug naar Kortenbos via de Heide en het Provinciaal Domein.
ja 10,4 km

9/01/2021 31/01/2021 Limburg Aviat vzw
Parkeerplaats achter de Parochiezaal Nobertusheem, Begaardenbosstraat 122, Kortenbos (Sint-Truiden) // Lus C: 10,8 km, deze wandeling gaat richting Zepperen, we bereiken 

de Melsterbeek – het Bernissem overstromingsgebied en de Oude Beek via de Senselberg.  De Keelstraat daarna passeren we het gehucht Terstok, vervolgens wandelen we 

richting het Begaardenkasteel en het Sint-Aloysiusinstituut en keren terug naar Kortenbos via talrijke fruitplantages en het Kluisbos.
ja 10,8 km

16/01/2021 31/01/2021 Vlaams-Brabant
Singelwandelaars - 

Strombeek

Start parking Gemeentehuis, Dokter H. Folletlaan, Wemmel // Lus 1: landelijk Wemmel richting Relegem en Hamme.  

https://www.routeyou.com/nl-be/route/view/8116934/alle-routes/wemmel-lus-1-van-16-01-2021-tot-31-01-2021
ja 7,69 km

16/01/2021 31/01/2021 Vlaams-Brabant
Singelwandelaars - 

Strombeek

Start parking Gemeentehuis, Dokter H. Folletlaan, Wemmel // Lus 2: richting Bever (Strombeek-Bever) via Beverbos, 

Drypikkel en terug.  https://www.routeyou.com/nl-be/route/view/8309308/alle-routes/wemmel-lus-2-van-16-01-

2021-tot-31-01-2021

ja 8,65 km

9/01/2021 3/02/2021 West-Vlaanderen Wandelclub Beernem vzw Start Kerkstraat (plein tegenover Kooldreef), Sint Joris (Beernem) ja 7 km / 9 km / 14 km

21/01/2021 4/02/2021 Limburg WSV Milieu 2000 Buurthuis Het Zand, Frederik Van Eedenstraat, Lommel-Heeserbergen ja 5 km / 10 km / = 15 km

1/01/2021 5/02/2021 Limburg
De Bokkenrijders Overpelt 

vzw

Sevensmolen in het Park Heesakkerheide, Breugelweg, Overpelt // De permanente wandelingen zijn steeds beschikbaar op 

www.debokkenrijders.be
ja 5 km / 10 km

9/01/2021 7/02/2021 Oost-Vlaanderen Natuurvrienden Deinze Sint-Bartholomeuskerk, Martelarenplein 3-5, Vinkt (Deinze)  // Lus 1: 6 km zijn rolstoeltoegankelijk ja 6 km / 13 km

9/01/2021 7/02/2021 Oost-Vlaanderen Natuurvrienden Deinze Sint-Bartholomeuskerk, Martelarenplein 3-5, Vinkt (Deinze)  // Lus 2: 6 km en 8,5 km zijn rolstoeltoegankelijk ja
6 km / 8,5 km /      12,5 

km

20/12/2020 7/02/2021 West-Vlaanderen Watewystappers Tielt

Startplaats Zaal Joc. Dentergem, Wontergemstraat 77, Dentergem  // De 7 km maakt twee lussen rond de gemeente 

Dentergem, de 12 en 18 km gaat op zoektocht naar Markegem.  Hier maakt de 18 km een lus door de Baliekouter en 

keert dan terug met de 12 km naar het einde van de tocht. Wie 25 km wil wandelen kan hier dan gerust de 7 km er 

bij nemen (afzonderlijk parcours).

ja 7 km / 12 km / 18 km

9/01/2021 7/02/2021 Oost-Vlaanderen Postiljon Merelbeke vzw Sporthal Polderbos, Polderbos 20, De Pinte // Zie www.pwcmerelbeke.be voor de plannetjes van de wandelingen. ja
6,41 km / 7,65 km / 

8,45 km

16/01/2021 7/02/2021 Limburg
WSV De Dommeltrippers 

vzw
Parking De Dravers, Achelsendijk 47 B, Pelt // 85% onverharde veld- en bospaden. Routes en qr-codes op www.dommeltrippers.be ja 5,5 km / 10 km



startdatum einddatum provincie wandelclub startplaats bepijld afstand

16/01/2021 14/02/2021 West-Vlaanderen
Sportkring 

Oostnieuwkerke
Onze-Lieve-Vrouwkerk, Dorpsplein 3, Oostnieuwkerke ja

4 km / 5,7 km /         8,9 

km / 12,3 km

15/01/2021 14/02/2021 West-Vlaanderen Wandelclub Diksmuide

OC De Zwaan, Vladsloplein 10, Vladslo (Diksmuide) // Enkel de 5,5 km geschikt voor rolstoelgebruikers & 

kinderwagens. De 9,5 en 12 km brengen u naar het Duits Militair Kerkhof van Vladslo met de beroemde beelden 

“Het treurende ouderpaar” van Käthe Kollwitz.

ja 5,5 km/9,5 km/12 km

11/01/2021 14/02/2021 Antwerpen
De Bosgeuzen 

Voorkempen vzw

(Overzijde aan infopaneel) Sint-Catharinakerk, Kerkstraat 31, Gravenwezel // Naargelang de gekozen afstand kom je langs 

natuurdomein La Garenne, het Zonnebos, het Antitankkanaal en het kasteel van ’s Gravenwezel. https://www.routeyou.com/nl-

be/route/view/8289391/alle-routes/schilde-corona-jan-feb-2021-5-5-km

ja 5,5 km

11/01/2021 14/02/2021 Antwerpen
De Bosgeuzen 

Voorkempen vzw

(Overzijde aan infopaneel) Sint-Catharinakerk, Kerkstraat 31, Gravenwezel // Naargelang de gekozen afstand kom je langs 

natuurdomein La Garenne, het Zonnebos, het Antitankkanaal en het kasteel van ’s Gravenwezel. https://www.routeyou.com/nl-

be/route/view/8289435/alle-routes/schilde-corona-jan-feb-2021-8-5-km

ja 8,5 km

11/01/2021 14/02/2021 Antwerpen
De Bosgeuzen 

Voorkempen vzw

(Overzijde aan infopaneel) Sint-Catharinakerk, Kerkstraat 31, Gravenwezel // Naargelang de gekozen afstand kom je langs 

natuurdomein La Garenne, het Zonnebos, het Antitankkanaal en het kasteel van ’s Gravenwezel.  https://www.routeyou.com/nl-

be/route/view/8289361/wandelroute/schilde-corona-jan-feb-2021-11-5-km

ja 11,5 km

3/01/2021 15/02/2021 Antwerpen De Pompoenstappers vzw OC Lichtaart, Schoolstraat 31, Kasterlee ja 10,3 km

20/12/2020 21/02/2021 Antwerpen Wsv Ibis Puurs vzw CC Binder, Forum 9, Puurs Sint-Amands // Rode IBIS pijlen volgen ja 7 km / 14 km / 17 km

6/02/2021 21/02/2021 West-Vlaanderen Wandelclub Nieuwpoort Vismijn, Kaaiplein, Nieuwpoort ja

5 km / 7 km / 10 km / 

12 km / 15 km / 19 km / 

25 km / 32 km

23/01/2021 21/02/2021 Oost-Vlaanderen Roal Benti vzw
Sporthal Sint-Laureins, Dorpsstraat 71, Sint-Laureins // De 6,3 km (grenspad onverhard) en 13,1 km (krekengebied) 

die ingekort kan worden tot 9,5 km.
ja 6,3 km / 13,1 km

14/02/2021 28/02/2021 West-Vlaanderen
Aviflorastappers 

Ingelmunster
Sportcentrum Ingelmunster, Bollewerpstraat 92 A, Ingelmunster ja

6 km / 9 km / 12 km / 

18 km

13/02/2021 28/02/2021 West-Vlaanderen
Godelievestappers 

Ruddervoorde vzw

Parking achteraan Ridefort, Sportstraat 2 , Ruddervoorde // 5 km is toegankelijk voor G-Sport, rolstoelgebruikers & 

kinderwagens.
ja

5 km/7 km / 10 km / 13 

km/ 18 km/ 22 km

6/02/2021 28/02/2021 Oost-Vlaanderen
Padstappers 

Geraardsbergen

Kerk, Kerkborre, Schendelbeke  // Lus 1: trekt noordwaarts, richting Ophasselt en laat jullie een tweede keer kennis 

maken met de pas geopende voetweg tussen Ophasselt en Smeerebbe. Lus 2: kiest voor de zuidkant en krijgt een 

stukje Gavers en een deel door het Karkoolbos aangeboden.

ja 10 km / 10 km

15/01/2021 28/02/2021 Oost-Vlaanderen t Hoeksken Hamme Start aan het Goc Ter Munken, Scheldestraat 39, Hamme-Kastel ja 6 km / 11 km / 16 km

29/01/2021 28/02/2021 Antwerpen
WK Noordergouw vzw 

Brasschaat

Parking kerk, Kerkplein, Gooreind (Wuustwezel) // Lus 1: 6,8 km & naar domein Kock - Lus 2: 10,6 km & naar West-Beergat en de 

Franciscanessen - Lus 3: 13,8 km & naar het Pastoorsbos en het Noordheuvelbos. - Verantwoordelijke parcours : Louis Pacquée - 

GSM 0492/  08 57 18.

ja
6,8 km / 10,6 km / 13,8 

km

26/12/2020 28/02/2021 Oost-Vlaanderen
Hanske de Krijger 

Oudenaarde
Aan boerderij, Jagerij 87, Mater (Oudenaarde) ja 11,3 km

5/12/2020 1/03/2021 West-Vlaanderen De Ijzerstappers Start aan de ingang van Sint-Pieterskerk, markt, Lo ja 5 km / 8,5 km

17/12/2020 1/03/2021 West-Vlaanderen De Ijzerstappers Start aan de kerk Grace Family Church, Steenstraat 1, Woesten (Vleteren) ja 5,7 km / 9,5 km


