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Beste wandelvrienden  
 
 

In het vorige clubblad hebben we jullie aangespoord om nog eventjes vol te 
houden, maar niet tegenstaande de goede raadgevingen en verplichte 

beperkingen, zijn we in een 3de, niet te onderschatten, lock-down terecht 
gekomen. De media houdt ons dagelijks op de hoogte van de cijfers van 

besmettingen, opnames in het ziekenhuis en jammergenoeg ook de 

sterfgevallen. 
 

Één van de vele beperkingen is dat massa evenementen, waaronder ook de 
georganiseerde wandeltochten vallen, nog steeds verboden zijn.  

 

Twee maanden geleden, bij de opmaak van het clubblad voor de maanden maart/april, koesterden we de hoop 
om de wandeltocht van Wandelsport Vlaanderen nl. “Vlaanderen wandelt Lokaal” corona-safe te kunnen 

organiseren. Maar niets was minder waar. Dit wandelevenement werd verplaatst naar  

     zondag 27 juni 2021. 

Gezien de verplaatsing naar een andere datum werden de deelnemende clubs gevraagd om hun planningen, 
reserveringen en parcours te willen nazien en indien mogelijk te verplaatsen naar die datum. 

Hieronder kan je het bericht nalezen dat Wandelsport Vlaanderen op zijn website gepubliceerd heeft. 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 

 

De laatste zondag van april bindt iedere wandelaar traditioneel zijn stapschoenen aan voor 
VLAANDEREN WANDELT. 

Ondanks we hoopten op een klein beetje licht aan het einde van de tunnel, ziet het bestuursorgaan van 
Wandelsport Vlaanderen vzw zich door de toenemende Covid-cijfers genoodzaakt de organisatie uit te 
stellen naar een latere datum. 
 

Daarom werd VLAANDEREN WANDELT LOKAAL verplaatst naar zondag 27 juni 2021. 
 
De organisatie zal doorgaan onder het motto #iedereenwandelt. Het concept is heel eenvoudig. 
Vlaanderen op zondag 27 juni a.s. massaal aan het wandelen krijgen bij al onze plaatselijke wandelclubs. 
Vanuit meer dan 100 steden/gemeenten wordt een lokale wandelactiviteit opgezet, waarbij iedereen met 
volle teugen de schoonheid van hun eigen achtertuin kan (her)ontdekken. 
 
Het volledige wandelaanbod en alle +100 wandel pop-ups vind je op www.walkinginbelgium.be 
Meer informatie vind je op www.vlaanderenwandelt.be 
           WebsitE WSVL 

http://www.vlaanderenwandelt.be/


Het bestuur van vzw Rustige Bosstappers heeft er dan ook alles aangedaan om dit wandelevenement enigszins 

mogelijk te maken. 
 

27 juni is de laatste zondag van het schooljaar en net vóór de grote vakantie.  
Dus de zomerperiode is aangebroken. 

Normaal gezien is er in het dorp in Snellegem kermis met nog andere randactiviteiten.  

Maar het openbaar leven is niet normaal en na wat onderhandelingen met andere plaatselijke verenigingen en 
de verantwoordelijke van de zaalreservaties van de gemeente Jabbeke, kregen we groen licht om de sportzaal 

De Schelpe te mogen gebruiken als startzaal. Dus de parcours kunnen dezelfde blijven. 
We moeten hierbij wel duidelijk laten weten dat al deze planningen “ONDER VOORBEHOUD” zijn, want 

tegenwoordig is niets nog zeker. We hebben trouwens al een paar keer moeten annuleren en dat is zeker niet 

leuk, niet voor de organisators van een activiteit maar ook niet voor de wandelaars. 
Maar we blijven positief en hopen dat we elkaar spoedig zullen kunnen terug ontmoeten.  

De vaccinaties gaan nu wel al vlotjes, wat betekent dat velen onder ons mogelijks al hun vaccin zullen gehad 
hebben. Wat natuurlijk niet wil zeggen dat we alle remmen mogen losgooien. De gekende afstand van 1,5 m zal 

nog steeds van kracht zijn en mondmaskers en regelmatig handen wassen en ontsmetten zal nog steeds de 
boodschap zijn. 

Via allehande media worden we na een jaar er nog steeds op gewezen om voorzichtig te zijn. Ik denk dat dit 

ondertussen al heel goed ingeburgerd is. Toch…??? !!!       

 

Dus de klassieke opsomming van een selectie wandeltochten uit de Walking in Belgium zal voor de zoveelste 

keer niet vermeld worden. 
 

Tot nu toe publiceerden we de tijdelijk bepijlde “corona” wandelingen, waarbij dank aan de wandelclubs die al 
die maanden druk in de weer geweest zijn om deze parcours aan te bieden. Op die manier hoeven de 

wandelaars niet op hun honger te blijven zitten en kunnen ze hun geliefde sport blijven beoefenen. 

Er werd in de media aangeraden om bij deze coronatoestanden naar buiten te komen en te bewegen. Vele 
thuiszittende mensen hebben op die manier het wandelen ontdekt en vinden dan ook de weg naar de tijdelijk 

bepijlde parcours in de regio. 
Deze tijdelijke parcours worden gepubliceerd op de blog van Wandelsport Vlaanderen. Het was echter de 

bedoeling om deze vananf 18 april niet meer te publiceren, maar gezien de blijvende pandemie wordt op deze 
beslissing teruggekomen en ze blijven op de blog vermeld worden tot 31/05/2021. 

 

 
 

1100000000   SSTTAAPP PPEENN  NNAATTUUUURRWWAANNDDEELL IINNGGEENN  
 

Ook wandelingen onder leiding van de sportraad van Jabbeke, in samenwerking met Logo Brugge en Sport 
Vlaanderen en natuurlijk onze eigen wandelclub Rustige Bosstappers werd on-hold geplaatst. 

Op 14 april kwam het Overlegcomité weer samen. Hierbij was het goede nieuws dat we vanaf 26 april buiten 

mochten samenkomen in groepjes van 10 personen. Maar nà de nieuwe update van dit weekend mogen we al 
met groepjes van meer dan 10 samenkomen, weliswaar met het in acht nemen van de nodige corona-

maatregelen.  
 

In het vorige clubblad kregen jullie de lijst met deze geplande wandelingen. Gezien er ondertussen een paar niet 
mochten doorgaan stuur ik hierbij een herwerkte nieuwe lijst met data en startlocaties van de 10.000-stappen 

natuurwandelingen. De eerste staat gepland op woensdag 12 mei. (zie achteraan in clubblad). 

INFO: Sportdienst Jabbeke – 050/810206 – 0496/595114 – sportdienst@jabbeke.be 

 

 
 

 

 
 

 
 

 

ENKELE BESCHRIJVINGEN VAN CORONA-WANDELINGEN  
 

mailto:sportdienst@jabbeke.be


IN WEST-VLAANDEREN (update 07-05-2021)  
(gegevens overgenomen van de Wandelblog op de website van WSVL) 
 
KONINKLIJKE WANDELCLUB DE DUINTRAPPERS WESTENDE 

Tijdens het weekend van zaterdag 15 en zondag 16 mei 2021 biedt de Koninklijke Wandelclub De Duintrappers 
Westende een permanent uitgepijlde “NO-PICON wandeltocht “ aan tussen 09u en 18uur. Wandel, afhankelijk 
van de gekozen afstand, langs de Zeedijk – de Oosthoek- en Westhoekduinen – het Calmeyn- en 
Kerkepannebos en geniet van de mooie natuur. Vertrek aan de gratis parking ter hoogte van  zaal “ De Boare,” 
Koningsplein in 8660 De Panne. Keuze tussen 6 km  of 13 km. 
 
WANDELCLUB VREDESEILANDEN OOSTKAMP 

Vanaf 01/05/2021 t/m 16/05/2021 organiseert wandelclub Vredeseiland Oostkamp ism het Feestcomité 
Moerbrugge een tijdelijk uitgepijlde tocht. Er is een keuze uit 4 afstanden : 7 – 11 – 17 en 21 km. De start is op 
het Moerbruggeplein in Oostkamp (Moerbrugge). Er is ter plaatse openbaar toilet en een ruime 
parkeermogelijkheid. 
 
WANDELCLUB WSV WERVIK 

Van 03/04/2021 t/m 16/05/2021 biedt wandelclub WSV Wervik een tijdelijk uitgepijld parcours aan. De start is 
aan De Spie, Beselarestraat 3 te Geluwe. De afstanden bedragen 6 km (rolstoeltoegankelijk) – 10 – 15 en 21 
km. Voor de 15 km en 21 km kan men ook starten aan de kerk van Kruiseke, Kruisekestraat. 
 
WANDELCLUB 100 KM VAN IEPER 

Vanaf 13/05/2021 t/m 24/05/2021 zal wandelclub de 100 km van Ieper een tijdelijke uitgepijlde tocht voorzien. 
Vanuit Ieper en de 10 deelgemeenten zal er door ieder in lus-vorm kunnen gewandeld worden over afstanden 
van 8 tot 40 km. Er zijn 5 lussen in achtvorm van ongeveer 20 km. Elke lus van 20 km bestaat bovendien uit 
twee kleinere lussen van ongeveer 10 km. De 11 startplaatsen bevinden zich t.h.v. de kerk/dorpsplein van elke 
Ieperse deelgemeente (St. Jan, Zillebeke, Hollebeke, Voormezele, Dikkebus, Vlamertinge, Elverdinge, Brielen, 
Boezinge, Zuidschote) en aan de Fenix. Meer info zal binnenkort verschijnen op de website van de club (klik 
hier). 
 
WANDELCLUB DE 7MIJL-STAPPERS MOORSELE 

Wandelclub De 7mijl-stappers Moorsele organiseert terug een tijdelijke uitgepijlde tocht van 9/04/2021 t/m 
25/05/2021. De afstanden : 5km (klik hier) ( 5 km rolstoeltoegankelijk = 4,3 km klik hier) , 8km (klik hier) is 
afkorting van de 16km en de 16km (klik hier). Combineren kan in de zin van 5 + 8 = 13km of 5 + 16 = 21km   (5 
is totaal aparte lus). Het startadres : OC De Stekke , Sint-Maartensplein 12 , te Moorsele. Alle nuttige info kan 
men hierbij terugvinden (klik hier). 
 
BRUGSE METTEN WANDELCLUB 

Brugse Metten Wandelclub voorziet een tijdelijke uitgepijlde tocht van 21/05/2021 t/m 26/05/2021. De start is 
aan zaal De Polder, Stokerij 10 in Dudzele. Er zijn drie lussen : 6 km – 8 km en 14 km. Op de 6 km wordt er iets 
gedaan voor de kinderen. 
 
WANDELCLUB DE WATERHOEKSTAPPERS HEESTERT 

Vanaf 01/05/2021 t/m 27/05/2021 heeft wandelclub De Waterhoekstappers een tijdelijke uitgepijlde tocht voor 
zien. De start is op het Kerkplein, te Heestert. De afstanden bedragen 4 – 8 en 15 km. De 8 en 15 km kunnen 
gecombineerd worden. 
 
WANDELCLUB VIER OP ÉÉN RIJ ZEDELGEM 

Wandelclub Vier op één Rij Zedelgem zal zijn 14de tijdelijke uitgepijlde tocht lanceren van 8/05/2021 tot 
28/05/2021. De startplaats is aan de Kerk Loppem, Dorp, te Loppem De afstanden bedragen 4 km 
(rolstoelvriendelijk), 5 – 8 – 14 – 21 en 25 km. 
 
WANDELCLUB DE 12 UREN VAN LAUWE 

Van 23/04/2021 t/m 30/05/2021 organiseert wandelclub De 12 uren van Lauwe een tijdelijke uitgepijlde tocht. 
De start is aan de parking van de sporthal, Hospitaalstraat te Lauwe. De afstanden bedragen 4 km en 7 km. 

https://www.wandelclubwervik.be/
https://www.100km.be/nl/
https://www.100km.be/nl/
http://blogimages.bloggen.be/7mijl_stappers/attach/93208112561.pdf
http://blogimages.bloggen.be/7mijl_stappers/attach/93208112562.pdf
http://blogimages.bloggen.be/7mijl_stappers/attach/93208112563.pdf
http://blogimages.bloggen.be/7mijl_stappers/attach/93208112564.pdf
http://blogimages.bloggen.be/7mijl_stappers/attach/93208112560.pdf
https://www.brugsemettenwandelclub.be/
http://www.waterhoekstappers.be/
https://www.4op1rij.be/
https://www.de12urenvanlauwe.be/


DE SCHELDE – LEIEVRIENDEN 
Vier wandelclubs van de Leie-Scheldevrienden hebben de handen in elkaar geslagen voor een unieke 
wandelorganisatie. Van zaterdag 1/05/2021 tot zondag 30/05/2021 verzorgen deze clubs bewegwijzerde 
tochten. Vanuit de 4 startpunten sluiten de tochten op elkaar aan. Zo kan je, als je het een beetje uitkient, ook 
langere afstanden wandelen, tot zelfs 50 km! Hieronder vind je de 4 startplaatsen. Daar bevindt zich telkens een 
ruime parking. Op deze startplaatsen tref je alle informatie om je tocht aan te vatten. Je ziet er ook telkens een 
kaart waarop je het parcours van je keuze kunt zien. 

• De Textieltrekkers Vichte : 
Start aan het voormalig station van Deerlijk, Stationsplein, in Deerlijk  7 of 14 km 

• WSK Marke : 
Start aan sporthal De Dageraad, Stasegemsesteenweg 21, in Harelbeke 6 of 18 km 

• Wandelclub De 12 Uren van Lauwe : 
Start aan het OC De Coorenaar, Georges Coornaertdreef 7, in Desselgem 4 of 10 km 

• De Brigandtrotters van Ingelmunster : 
Parking aan het sas aan de Leie en het kanaal naar Roeselare, Munkenhofdreef, in Ooigem 
5 of 16 km 
 

WANDELCLUB DE IJZERSTAPPERS LO-RENINGE 

Van 17/04/2021 t/m 30/05/2021 kan men weer een tijdelijke uitgepijlde tocht stappen vanuit Noordschote (Lo-
Reninge). Een organisatie van wandelclub De IJzerstappers met start aan het monument van de gesneuvelden, 
Noordschoteplein in Noordschote. De afstanden bedragen 3.5 km (rolstoeltoegankelijk) – 5.5 km en 11 km. 
 
WANDELCLUB BEERNEM 

Vanaf zaterdag 01/05/2021 t/m zondag 30/05/2021 organiseert wandelclub Beernem zijn volgende tijdelijke 
uitgepijlde tocht. De start is op de parking van café De Bolzak, Wellingstraat 117 in Beernem. De afstanden 
bedragen 6 – 12 en 16 km. Op alle afstanden is er openbaar toilet voorzien. 
 
WANDELCLUB VOETJE VOOR VOETJE GITS 

Vanaf 08/05/2021 t/m 31/05/2021 organiseert wandelclub Voetje voor Voetje Gits zijn elfde tijdelijke uitgepijlde 
tocht. De start is aan zaal Geitenhove, Amersveldestraat 55 te Hooglede. De afstanden bedragen 4 – 6 – 10 en 
15 km. De 4 km is rolstoeltoegankelijk. Alle afstanden verkennen de omgeving van de wijk “De Geite” over 
autoluwe straten en veel veldwegels. 
 
WANDELCLUB WATEWYSTAPPERS TIELT 

Van 08-05-2021 tot en met 31-05-2021 organiseren de Watewystappers Tielt hun tijdelijke uitgepijlde 
Poelbergtocht te Tielt. De start is gelegen op de parking aan de achterkant van het station van Tielt aan café de 
Loskaai , Bedevaartstraat 3, in Tielt. De afstanden zijn 7-10-15 en 20 km. 
 
WANDELCLUB SPARTASTAPPERS ARDOOIE 

Wandelclub Spartastappers Ardooie voorzien een tijdelijke uitgepijlde tocht van 29/05/2021 t/m 31/05/2021. De 
start : Den Hazelt, Pastoor Slossestraat 1 te Rumbeke. Afstanden: 5.5 km, 8.8 km, 12.3 km, 15.1 km, 17.7 km, 
20.2 km en 22.99 km. De 5.5 en 8.8 zijn rolstoelvriendelijk Een wandeling door de groene long van Roeselare: 
Sterrebos, Bergmolenbos en kleiputten. Voor meer info zie www.spartastappers.be 
 
WANDELCLUB DIKSMUIDE 

Vanaf 01/05/2021 tot 31/05/2021 organiseert wandelclub Diksmuide zijn volgende tijdelijke uitgepijlde tocht. De 
start is aan OC De Zwaan, Vladsloplein 10 in Vladslo. Afstanden : 4,2 km – 6 km – 8,1 km en 10,5 km. De 
afstanden 6 km en 10,5 km zijn geschikt voor rolstoel & kinderwagen. De 10,5 km brengt de wandelaar tot aan 
het Duitse Militaire kerkhof van Vladslo. De verschillende afstanden overlappen elkaar slechts beperkt, zodat 
combineren tot grotere afstanden mogelijk is. 
 
WANDELCLUB AVIFLORASTAPPERS INGELMUNSTER 

Van 16/05/2021 t/m 31/05/2021 organiseert wandelclub Aviflorastappers Ingelmunster zijn volgende tijdelijke 
uitgepijlde parcours. Zoals gebruikelijk is de start op de parking van het sportcentrum, Bollewerpstraat 92a te 
Ingelmunster. De afstanden bedragen 6 – 9 -12 en 18 km. 
 

 

https://www.wandelclubbeernem.be/
https://www.voetjevoorvoetje.net/
https://www.watewystappers.be/
https://eur01.safelinks.protection.outlook.com/?url=http%3A%2F%2Fwww.spartastappers.be%2F&data=04%7C01%7Cingrid.claessens%40wandelsport.be%7C6619bb44a1e44441870508d90bef553f%7Cbdab01dea07e419fa16417bad07c7b05%7C1%7C0%7C637553944824109942%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C1000&sdata=CLe6jG4GzPOPO%2FvzwHjhT%2Br31gZww4Xr86oeQoQDtrQ%3D&reserved=0
https://m.facebook.com/Wandelclub-Diksmuide-1547003448924518/
https://aviflorastappersingelmunster.com/


WANDELCLUB WSK MARKE 

Wandelclub W.S.K. Marke i.s.m. MFC De Kindervriend organiseert van 3/04/2021 tot 31/05/2021 een tijdelijke 
uitgepijlde tocht. De afstanden: alle rolstoeltoegankelijk: 5 km., 10 km. en 15 km. Startplaats: MFC De 
Kindervriend, Rollegemkerkstraat 51, 8510 Rollegem. Parking: in het weekend op de parking van de 
Kindervriend. Ook aan de kerk van Rollegem en aan Sporthal De Weimeersen. Ook fotozoektocht voor kinderen 
als volwassenen. Deelnemingsformulieren in en uit strandcabine aan de start, alsook plannetjes van de 
wandelingen. 
 
WANDELCLUB DE TERVAETE STAPPERS KEIEM 

Vanaf 17/04/2021 tot 31/05/2021, organiseert wandelclub De Tervaete Stappers Keiem een tijdelijke tocht. Start 
is aan O.C. De kring, Keiemdorpsstraat 87, in Keiem. Afstanden zijn 5 km – 8 km – 12 km en 16 km. De 5 km en 
8 km zijn buggy en rolstoel toegankelijk. De 5 km is een aparte lus en is met alle andere afstanden te 
combineren . 
 
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 tot 31/05/2021. Alle nodige info met QR code kan men hier 
terugvinden (klik hierop). 
 
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 tot 
31/05/2021. De basis lus is 4,5 km met uitbreiding tot 8 km. Beide wandelingen volgen het Wintergloedparcours. 
Na Wintergloed blijven deze wandelingen ook de moeite waard.  Er kan gestart worden aan de voorkant van 
NMBS station, Stationsplein 5, Brugge.. De parcours zijn terug te vinden op RouteYou via de volgende 
links Wintergloed 4,5 km en Wintergloed_8 km . 

  

  
 

 

  

 

DDRRIINNGGEENNDDEE   OOPPRROOEEPP   NNAAAARR  BBEESSTTUUUURRSSLLEEDDEENN  
 

Zoals jullie wel weten heeft het bestuur voor 2021 een sabbatjaar ingelast. Dat wil zeggen dat wij en onze 
leden alle rechten en plichten bij Wandelsport Vlaanderen blijven behouden maar dat we zelf geen 

wandeltochten organiseren.  
De tocht op 27 juni 2021 is echter een uitzondering op deze regel. De voorzitter van Wandelsport Vlaanderen 

heeft ons persoonlijk aangesproken om hieraan deel te nemen om misschien op die manier kandidaten te 

vinden om de uittredende bestuursleden te willen vervangen. 
Ondertussen zijn we in de vijfde maand van 2021 en nog steeds ziet de toekomst voor vzw Rustige 

Bosstappers er niet rooskleurig uit. Blijkbaar is niemand geïnteresseerd. 
Onze hoop om onze wandelclub een verdere toekomst te bieden begint stilaan weg te zakken. 

 
Daarom doen wij nog een dringende oproep naar bestuursleden voor onze 37-jarige mooie en succesvolle 

wandelclub vzw. Rustige Bosstappers. 

 
Indien je zelf geen kandidaat bent, kan je misschien eens polsen in je vriendenkring of er daar iemand de 

uitdaging als bestuurslid aankan of wil doen. 
 

Hopelijk wordt er ergens gehoor gegeven aan onze oproep. Zoniet worden de boeken eind dit jaar dicht 

gedaan. 
 

http://wsk-marke.be/
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://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


10000 STAPPEN NATUURWANDELINGEN 

Wil je meer bewegen? Dat kan heel eenvoudig: met 10.000 stappen per dag of 8000 voor 65-

plussers beweeg je al voldoende voor een goede gezondheid. Lijkt 10.000 stappen onhaalbaar? 

Geen paniek, elke stap meer is een overwinning op zich! Elke stap telt! 

Wegens het succes van 2 jaar geleden zal de sportraad Jabbeke iedere woensdagavond vanaf 

12 mei tot 30 juni 2021 om 19 uur een wandeltocht organiseren van 1 à 1u30 uur. De 

startplaats van elke wandeling varieert van datum en er zal geprobeerd worden om op iedere 

wandeling een stukje natuur van de gemeente Jabbeke en dichte omgeving aan te doen. De 

wandeling zal ook corona proof verlopen. Er zal gewandeld worden in groepjes van 10 

personen waarbij de afstand behouden blijft. 

Stappen tellen is eenvoudig, makkelijk en motiverend! Er zijn verschillende manieren om je 

stappen te tellen: apps, activity trackers of een klassieke stappenteller.  

De vertrekplaatsen – aanvang 19 uur 

Woensdag 12 mei: parking Campus Het Anker – Beisbroekdreef 12 St Andries 

Woensdag 19 mei: inkom zaal de Schelpe 

Woensdag 26 mei: inkom VCJ Jabbeke 

Woensdag 2 juni: parking Aartrijksesteenweg en Zandweg naar Aartrijke 

Woensdag 9 juni: Heem Licht en Liefde / Huis 45 – Oudenburgweg 45 te Varsenare 

Woensdag 16 juni: inkom CC Swaenenburg 

Woensdag 23 juni: domein Witte Paters – RVZ Avondrust 

Woensdag 30 juni: domein Beisbroek aan de Sterrenwacht 

INFO: Sportdienst Jabbeke – 050/810206 – 0496/595114 – sportdienst@jabbeke.be 

  

 

 

 



start-

datum

eind-

datum
provincie wandelclub startplaats bepijld afstand

13/03/2021 16/05/2021 Oost-Vl. De Kwartels vzw Ingang van het Kloosterbos, Gebroeders Naudtslaan, Wachtebeke // Verdere info, zie: https://dekwartels.be ja 6 km / 16 km

3/04/2021 16/05/2021
West-

Vlaanderen
WSV Wervik

De Spie, Beselarestraat 3, Geluwe // De 6 km is toegankelijk voor kinderwagens & rolstoelgebruikers.  Voor 

verdere info, zie: https://www.wandelclubwervik.be/
ja 6 km / 10 km / 15 km / 21 km

3/04/2021 16/05/2021
West-

Vlaanderen
WSV Wervik Kerk van Kruiseke, Kruisekestraat, Kruiseke // Voor verdere info, zie: https://www.wandelclubwervik.be/ ja 15 km / 21 km

10/04/2021 16/05/2021 Oost-Vl. Roal Benti vzw Provinciaal sportcentrum "De Boerekreek", Sint-Jansstraat 132, Sint-Jan-in-Eremo // Verdere info, zie: http://www.wandelclubroalbenti.be/ja 6 km / 12 km

24/04/2021 16/05/2021
Oost-

Vlaanderen

Al Kontent Groot Evergem 

vzw

Van Wiemeersch, Eeksken 5, Sleidinge // Lus 1.  De afstanden zijn combineerbaar tot 14,1 km & 18,2 km.  Alle 

routes en gpx bestanden kunnen gedownload worden op  www.wandelclubalkontent.be
ja 8,5 km

1/05/2021 16/05/2021
West-

Vlaanderen

Vredeseilanden Oostkamp 

& Feestcomit& 

Moerbrugge

Moerbruggeplein, Oostkamp (Moerbrugge) ja
7 km / 11 km / 17 km /           

21 km

24/04/2021 16/05/2021
Oost-

Vlaanderen

Al Kontent Groot Evergem 

vzw

Van Wiemeersch, Eeksken 5, Sleidinge // Lus 2.  De afstanden zijn combineerbaar tot 14,1 km & 18,2 km.  Alle 

routes en gpx bestanden kunnen gedownload worden op  www.wandelclubalkontent.be
ja 5,6 km / 9,7 km

30/04/2021 16/05/2021
West-

Vlaanderen

WSV De Lachende 

Wandelaars vzw

GOC Katershoek, Ijzeren Hand 1, Ursel (Aalter) // 6 km is rolstoeltoegankelijk. De afstanden zijn combineerbaar.  

Verdere info, zie: www.wandelclubaalter.be
ja 6 km / 12 km / = 18 km

11/04/2021 16/05/2021 Antwerpen
De Marktstappers 

Merksplas

Rustpunt aan de Dodendraad (voorbij het kerkhof), Zondereigen (Baarle - Hertog) // Verdere info, zie: 

https://wcdemarkstappers.jimdofree.com/
ja 10 km / 16 km

15/05/2021 16/05/2021
West-

Vlaanderen

De Duintrappers 

Westende vzw

Parking zaal "De Boare", Koningsplein, De Panne // Verdere info, zie: 

https://sites.google.com/view/deduintrappers/homepage
ja 6 km / 13 km

16/05/2021 16/05/2021 Antwerpen WSC De Blauwvoet Voetbalvelden, Ilsestraat 103, Westerlo ja 5,5 km / 7,1 km / 12,4 km

1/04/2021 20/05/2021 Antwerpen De Pompoenstappers vzw Parking van het Heemerf, De Waaiberg 1, Kasterlee // Verdere info, zie: https://www.depompoenstappers.be/ ja 8 km / 12,5 km

13/05/2021 24/05/2021
West-

Vlaanderen
100 Km van Ieper

De 11 startplaatsen bevinden zich t.h.v. de kerk/dorpsplein van elke Ieperse deelgemeente (St. Jan, Zillebeke, 

Hollebeke, Voormezele, Dikkebus, Vlamertinge, Elverdinge, Brielen, Boezinge, Zuidschote) en aan de Fenix. // 

Verdere info, zie: https://www.100km.be/nl/

ja 8 km tot meer dan 40 km

10/05/2021 24/05/2021
Vlaams-

Brabant
Parkvrienden Zaventem Zaal "Sint Maarten", Veldeke 1, Zaventem // Verdere info, zie: https://deparkvriendenzaventem.be/ ja 5 km / 8 km / 13 km

15/05/2021 24/05/2021
Vlaams-

Brabant
 Heverlee-Leuven vzw Onthaalpoort Torenvalk, Naamsesteenweg 72, Blanden // Verdere info, zie: www.wsp.be ja 5 km / 7 km / 12 km

1/05/2021 24/05/2021
Oost-

Vlaanderen
V.Z.W. De Kadees Sint-Martinuskerk, Dorp, Gijzegem // De 5 km is rolstoeltoegankelijk.  Verdere info, zie: www.wsvdekadees.com ja 5 km / 7 km / 12 km

1/05/2021 24/05/2021
Oost-

Vlaanderen

Padstappers 

Geraardsbergen

Idegemplein, Idegem // Verdere info, zie: https://www.padstappers.be/de-18de-periode-van-onze-uitgepijlde-

tochten/
ja 10 km / 12 km

1/05/2021 24/05/2021
Vlaams-

Brabant
Parel van het Pajottenland

Bakkerstraat aan de trappen van de kerk van Vollezele // Beide afstanden zijn combineerbaar naar 20,1 km.  

Verdere info, zie: www.parelvanhetpajottenland.be
ja 7,9 km / 12,2 km / 20,1 km

13/05/2021 24/05/2021
Vlaams-

Brabant

De Witloofstappers & -

trappers VZW
Sint Jozefskerk Relst, Hutstraat 26, Kampenhout // De QR-codes zie website www.witloofstappers.be ja 8 km / 15 km

24/03/2021 25/05/2021
Vlaams-

Brabant
De Lennikse Windheren

8 verschillende wandelingen met verschillende startplaatsen.  Verdere info, zie: 

https://www.lenniksewindheren.com/news/gezondheidswandelingen-voorjaar-2021/
ja 6 km

Spontane wandelinitiatieven : update 07/05/2021



start-

datum

eind-

datum
provincie wandelclub startplaats bepijld afstand

9/04/2021 25/05/2021
West-

Vlaanderen

De 7 mijl-stappers 

Moorsele

O.C. De Stekke, St.-Maartensplein 12, Moorsele // 4,3 km is rolstoeltoegankelijk.  De afstanden zijn 

combineerbaar.  Verdere info, zie:

http://blogimages.bloggen.be/7mijl_stappers/attach/93208112560.pdf  http://www.bloggen.be/7mijl_stappers/

ja 4,3 km / 8 km / 16 km

24/04/2021 25/05/2021 Antwerpen WSV Berchlaer
Stationsplein 1, Berlaar // Verdere info, zie: http://www.wsvberchlaer.be/inhoud/welkom-op-de-website-van-

wandelsportvereniging-berchlaer
ja 8 km / 12 km

13/05/2021 26/05/2021
Vlaams-

Brabant

Globetrotters Hageland 

vzw
Plein naast de kerk, in het centrum van Nieuwrode (Dorp). // Verdere info, zie: http://globetrottershageland.be/ ja 6 km / 12 km

21/05/2021 26/05/2021
West-

Vlaanderen
Brugse Metten Wandelcl Zaal De Polder, Stokerij 10, Dudzele  // Verdere info, zie: https://www.brugsemettenwandelclub.be/ ja 6 km / 8 km / 14 km

1/05/2021 27/05/2021
West-

Vlaanderen

De Waterhoekstappers - 

Heestert
Kerkplein, Heestert // De 8 km & 15 km zijn combineerbaar.  Verdere info, zie: http://waterhoekstappers.be/ ja 4 km / 8 km / 15 km

8/05/2021 28/05/2021
West-

Vlaanderen
Vier op één Rij Zedelgem Kerk Loppem, Dorp, Loppem // De 4 km is toegankelijk voor rolstoelgebruikers & kinderwagens. Verdere info, zie: https://www.4op1rij.be/ja

4 km / 5 km / 8 km / 14 km / 

21 km / 25 km

1/12/2020 30/05/2021
Oost-

Vlaanderen

De Trekvogels 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

16/05/2021 30/05/2021
West-

Vlaanderen

Aviflorastappers 

Ingelmunster

Sportcentrum Ingelmunster, Bollewerpstraat 92 A, Ingelmunster // Verdere info, zie: 

https://aviflorastappersingelmunster.com/
ja 6 km / 9 km / 12 km / 18 km

23/04/2021 30/05/2021
West-

Vlaanderen
De 12 uren van Lauwe Parking Sporthal, Hospitaalstraat, Lauwe // Verdere info, zie: https://www.de12urenvanlauwe.be/ ja 4 km / 7 km

8/05/2021 30/05/2021 Antwerpen Wandelclub Kwik Bornem Kasteel d’Ursel, Wolfgang d’Urselstraat 9, Hingene // Verdere info, zie: https://www.wandelclubkwik.be/ ja 4,20 km / 7,00 km / 9,10 km

1/05/2021 30/05/2021
Oost-

Vlaanderen

Reigerstappers vzw 

Vinderhoute
St. Paulusschool, Gavergrachtstraat 97, Drongen // Lussen zijn combineerbaar. ja 6 km / 11 km = 17 km

14/05/2021 30/05/2021
Oost-

Vlaanderen
WSV Wetteren Tegenover de Noteloze Notelaar, Lange Wegel 102, Wetteren // Verdere info, zie: https://www.bloggen.be/wsv3010wetteren/ja

5 km / 7 km / 13 km / 17 km / 

20 km

8/05/2021 30/05/2021 Antwerpen  De Kadodders SKW vzw Parochiekerk Sint-Ludwina, hoek Putsesteenweg-Zellaerdreef, Bonheiden ja 9 km / 13,5 km

17/04/2021 30/05/2021
West-

Vlaanderen
WSV De Ijzerstappers

Kerk, Noorschoteplein, Noordschote // 3,5 km is rolstoel & kinderwagen toegankelijk. Verdere info, zie: 

http://www.facebook.com/groups/752555318542975
ja 3,5 km / 5,5 km / 11 km

8/05/2021 30/05/2021
Oost-

Vlaanderen
Natuurvrienden Deinze Sint-Martinuskerk, Leernsesteenweg 212, Bachte-Maria-Leerne // De lussen zijn combineerbaar. Lus 1: ja 6,5 km / 14,5 km

8/05/2021 30/05/2021
Oost-

Vlaanderen
Natuurvrienden Deinze

Sint-Martinuskerk, Leernsesteenweg 212, Bachte-Maria-Leerne // De lussen zijn combineerbaar. Lus 2: 6 km is 

rolstoeltoegankelijk.
ja 6 km / 10 km

1/04/2021 30/05/2021
Vlaams-

Brabant
W.S.V. De Zombies Sporthal Ymeria, Pastoor Bellonstraat 29, Wijgmaal // Verdere info, zie: https://www.zombieswijgmaal.be/ ja

5 km / 10 km / 15 km / 20 km 

/ 30 km / 40 km

22/05/2021 30/05/2021 Antwerpen W.S.V. Mol Taverne De Witte Haas, Groesgoor 31, Dessel // Verdere info, zie: www.wsvmol.be ja 6,6 km / 9,4 km / 15,6 km

22/05/2021 30/05/2021
Vlaams-

Brabant

Koninklijke Vereniging 

Reservisten VL. BT. Vzw
Parking IJssschaatsbaan, Ondernemingenweg 1, Heverlee // Verdere info, zie: https://reservistenvlaamsbrabant.be/ ja 5 km / 6 km / 9 km

1/05/2021 30/05/2021
West-

Vlaanderen
Leie-Scheldevrienden Station van Deerlijk, Stationsplein, Deerlijk // Georganiseerd door "De Textieltrekkers, Vichte". ja 7 km / 14 km

1/05/2021 30/05/2021
West-

Vlaanderen
Leie-Scheldevrienden Sporthal De Dageraad, Stasegemsesteenweg 21, Harelbeke // Georganiseerd door "WSK Marke vzw". ja 6 km / 18 km
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eind-
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1/05/2021 30/05/2021
West-

Vlaanderen
Leie-Scheldevrienden OC De Coorenaar, Georges Coornaertdreef 7, Desselgem // Georganiseerd door "Wandelclub De 12 Uren van Lauwe". ja 4 km / 10 km

1/05/2021 30/05/2021
West-

Vlaanderen
Leie-Scheldevrienden

Parking aan het sas aan de Leie en het kanaal naar Roeselare, Munkenhofdreef, 8710 Ooigem // Georganiseerd 

door "De Brigandtrotters, Ingelmunster".
ja 5 km / 16 km

1/05/2021 30/05/2021
Oost-

Vlaanderen

WSV Egmont Zottegem 

vzw
Stadion Jules Matthijs, Bevegemse Vijvers, Zottegem // Verdere info, zie: https://wandelclubegmont.be/ ja 6 km / 9 km / 13 km

1/05/2021 30/05/2021
West-

Vlaanderen
Wandelclub Beernem vzw

Café "De Bolzak", Wellingstraat 117, Beernem  // Op alle afstanden is er een openbaar toilet voorzien.  Verdere 

info, zie: https://www.wandelclubbeernem.be/
ja 6 km / 12 km / 16 km

8/05/2021 30/05/2021
West-

Vlaanderen
Watewystappers Tielt Café "De Loskaai", Bedevaartstraat 3, Tielt // Verdere info, zie: https://www.watewystappers.be/# ja 7 km / 10 km / 15 km / 20 km

22/05/2021 30/05/2021
Oost-

Vlaanderen
De Smokkelaars vzw Nieuwstraat, Stekene  // Verdere info, zie: www.smokkelaars.be ja 6 km / 12 km / 17 km / 23 km

13/05/2021 30/05/2021
Oost-

Vlaanderen
Denderklokjes Lebbeke

Kerk van Heizijde, Heizijdestraat 20, Lebbeke // De lussen zijn combineerbaar.  Verdere info, zie: 

https://www.denderklokjes.be/
ja 6 km / 9 km / 12 km

13/05/2021 30/05/2021
Vlaams-

Brabant
Kruikenburg vzw

Sint-Jozefkerk, Dahlialaan 12, Sint-Katherina-Lombeek // Verdere info, zie: 

https://wandelclubkruikenburg.wordpress.com/
ja 6 km / 12 km

15/05/2021 30/05/2021
Vlaams-

Brabant
IJsetrippers vzw

Gemeentehuis, Gemeenteplein, Huldenberg // Verdere info, zie: 

http://www.ijsetrippers.be/Tijdelijke%20wandelingen.htm
ja 4 km / 6 km / 12 km / 21 km

24/12/2020 31/05/2021
Oost-

Vlaanderen
Boerenkrijgstappers VZW

Festivalhal, Donklaan 123, Berlare // De wandeling start als je op het wandelpad met je rug naar de Festivalhal 

staat naar links.  Knooppunten 8 - 13 - 14 - 28 - 29 - 12 - 11 - 9 - 8
neen 7,3 km

24/12/2020 31/05/2021
Oost-

Vlaanderen
Boerenkrijgstappers VZW

Festivalhal, Donklaan 123, Berlare // De wandeling start als je op het wandelpad met je rug naar de Festivalhal 

staat naar links.  Knooppunten 8 - 13 - 14 - 24 - 23 - 22 - 15 - 7 - 1 - 2 - 9 - 8
neen 9,9 km

24/12/2020 31/05/2021
Oost-

Vlaanderen
Boerenkrijgstappers VZW

Festivalhal, Donklaan 123, Berlare // De wandeling start als je op het wandelpad met je rug naar de Festivalhal 

staat naar links.  Knooppunten 8 - 13 - 14 - 24 - 23 - 22 - 21 - 19 - 18 - 16 - 15 - 7 - 1 - 2 - 9 - 8
neen 13 km

24/12/2020 31/05/2021
Oost-

Vlaanderen
Boerenkrijgstappers VZW

Festivalhal, Donklaan 123, Berlare // De wandeling start als je op het wandelpad met je rug naar de Festivalhal staat naar 

links.  Knooppunten 8 - 13 - 12 - 29 - 28 - 14 - 24 - 23 - 22 - 21 - 20 - 51 - 47 - 19 - 18 - 16 - 15 - 7 - 1 - 2 - 9 - 8
neen 15,9 km

24/12/2020 31/05/2021
Oost-

Vlaanderen
Boerenkrijgstappers VZW

Festivalhal, Donklaan 123, Berlare // De wandeling start als je op het wandelpad met je rug naar de Festivalhal staat naar links.  

Knooppunten 8 - 13 - 12 - 29 - 28 - 27 - 26 - 25 - 24 - 23 - 22 - 21 - 20 - 45 - 44 - 46 - 51 - 47 - 48 - 18 - 16 - 15 - 7 - 1 - 2 - 9 - 8
neen 19,3 km

1/12/2020 31/05/2021
West-

Vlaanderen
Natuurtuin Desloovere

https://www.routeyou.com/nl-be/route/view/8193031/recreatieve-wandelroute/natuurtuin-t-schrijverke-

struweelpad-17km
neen 17 km

4/01/2021 31/05/2021
West-

Vlaanderen

Brugsche Globetrotters 

vzw

NMBS, Stationsplein 5, Brugge // https://www.routeyou.com/nl-be/route/view/8260587/recreatieve-

wandelroute/2020-brugse-wintergloed-4-5-km
neen 4,5 km

23/01/2021 31/05/2021 Antwerpen De Vaartlandstappers

Ingang domein van Hazewinkel, Beenhouwerstraat 28, Heindonk // Daar ligt het domein Hazewinkel van Sport 

Vlaanderen, recent uitgeroepen tot één van de 10 mooiste wandelgebieden van Vlaanderen!  In dat prachtige 

gebied, aansluitend aan het Blaasvelds Broek, de Biezenweiden en het Broek De Naeyer organiseren wij de 

meeste van onze wandeltochten.  Gebruik makend van wandelknooppunten vier mooie wandelingen 

uitgestippeld. Je vindt deze op www.vaartlandstappers.be

neen
8,3 km / 8,3 km /  9,9 km /    

10 km

4/01/2021 31/05/2021
West-

Vlaanderen

Brugsche Globetrotters 

vzw

NMBS, Stationsplein 5, Brugge // https://www.routeyou.com/nl-be/route/view/8263274/recreatieve-

wandelroute/2020-brugse-wintergloed-8-km
neen 8 km

5/03/2021 31/05/2021 Antwerpen
Wandelclub 't Beerke 

Beerse vzw
GC 't Heilaar, Heilaarstraat 35, Beerse // Verdere info, zie: http://home.scarlet.be/wandelclub.beerke/ neen

4,5 km / 12,1 km / 16,5 km / 

20,5 km

3/10/2020 31/05/2021
Oost-

Vlaanderen
Te Gek!? Roes(t) Museumcafé Dr. Guislain, Jozef Guislainstraat 43, Gent ja 1 km / 6 km / 10 km / 15 km

https://www.routeyou.com/nl-be/route/view/8193031/recreatieve-wandelroute/natuurtuin-t-schrijverke-struweelpad-17km
https://www.routeyou.com/nl-be/route/view/8193031/recreatieve-wandelroute/natuurtuin-t-schrijverke-struweelpad-17km
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1/05/2021 31/05/2021
West-

Vlaanderen

De Tervaete Stappers 

Keiem

O.C. De kring, Keiemdorpsstraat 87, Keiem  // De 5 km & 8 km zijn rolstoel & kinderwagen toegankelijk.  Verdere 

info, zie: https://www.bloggen.be/tervaete_wandel/
ja 5 km / 8 km / 11 km / 16 km

3/04/2021 31/05/2021
West-

Vlaanderen
WSK Marke vzw

MFC De Kindervriend, Rollegemkerkstraat 51, Rollegem (Kortrijk) // Alle afstanden zijn rolstoeltoegankelijk.  

Verdere info, zie: http://www.wsk-marke.be/
ja 5 km / 10 km / 15 km

1/05/2021 31/05/2021
West-

Vlaanderen
Wandelclub Diksmuide

OC De Zwaan, Vladsloplein 10, Vladslo (Diksmuide) //  6 km & 10,5 km zijn rolstoeltoegankelijk.  Verdere info, zie: 

https://wandelclubdiksmuide.webnode.be/
ja

4,2 km / 6 km / 8,1 km /      

10,5 km

17/04/2021 31/05/2021
Oost-

Vlaanderen
Scheldestappers Zingem Kerkplein, Zingem (Kruisem) // Verdere info, zie: http://www.scheldestappers.be/wandelingen ja 5 km / 8 km / 15 km

1/05/2021 31/05/2021
Oost-

Vlaanderen
Burchtstappers Herzele De Steenoven, Kerkkouter 36, Herzele // Verder info, zie: www.burchtstappersherzele.be ja 9 km / 13 km

1/05/2021 31/05/2021
Oost-

Vlaanderen

De Trekvogels Boekhoute 

vzw
Kiosk, Dorp, Bassevelde of Bezoekerscentrum, Boekhoutedorp, Boekhoute // Alle afstanden zijn rolstoeltoegankelijk. ja 6 km / 16 km

30/05/2021 31/05/2021
Oost-

Vlaanderen

De Wase 

Steinbockvrienden
Parochiecentrum, Dries, Sinaai. // Parcours kan gedownload worden op Route You -Landschapstocht 2021. ja

6 km / 9 km / 11 km / 15 km/ 

20 km / 25 km

29/05/2021 31/05/2021
West-

Vlaanderen
De Spartastappers Ardooie

Den Hazelt, Pastoor Slossestraat 1, Rumbeke // De afstanden 5,5 km & 8,8 km zijn rolstoeltoegankelijk.  Verdere 

info, zie: www.spartastappers.be
ja

5,5 km / 8,8 km / 12,3 km / 

15,1 km / 17,7 km /              

20,2 km / 22,99 km

12/05/2021 31/05/2021 Antwerpen
Wandelclub De Slak Leest 

vzw
Parking Voetbalclub Zennester, Boomkensstraat, Hombeek // Verdere info, zie: https://www.deslak.be/ ja 7 km / 8 km / 13,6 km

22/05/2021 31/05/2021
Oost-

Vlaanderen

Padstappers 

Geraardsbergen

Moerbekeplein, Moerbeke  // Afstanden zijn combineerbaar.  Verdere info, zie: https://www.padstappers.be/de-

18de-periode-van-onze-uitgepijlde-tochten/
ja 10 km / 12 km


