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Beste wandelvrienden  
 
 

We zijn aan het laatste clubblad van 2020 gekomen. 

2020 is een jaar dat in ons geheugen gegrift zal blijven als een jaar met 
heel veel onzekerheden en soms bang afwachten hoe het zal aflopen, een 

jaar met veel leed en eenzaamheid. Een jaar dat de ziekenhuizen en de 
zorgverstrekkers heel zwaar belast. 

Dikke duim voor al wie in deze sector tewerkgesteld is en er alles aan doet 

om de patiënten menswaardig te kunnen behandelen. 
 

In naam van het bestuur van vzw Rustige Bosstappers hoop ik dat alles goed gaat met jullie en de rest van jullie 
familie en al wie jullie genegen zijn. 

 

Deze zomer waren de Corona maatregelen wat losser geworden. Winkelen kon weer en een restaurantbezoek 
was ook mogelijk. We konden weer eens een paar mensen ontmoeten al was het steeds met de nodige 

voorzorgen zoals afstand houden, handen wassen en ontsmetten. 
Maar achteraf bekeken waren al deze versoepelingen niet zo’n goed idee.  

We zitten opnieuw in hetzelfde schuitje als half maart, maar nu zelfs wat 
erger.  

Sinds 2 november zijn we weer in lock down. Iedereen is wellicht op de 

hoogte van de nieuwe beperkingen en verstrengingen die het 
Overlegcomité en de Nationale Veiligheidsraad opgelegd heeft. 

Je kan er niet onderuit we moeten doen wat nodig is. Dagelijks is er in de 
media een opvolging van de besmettingen en het is bangelijk om al die 

stijgende cijfers en toestanden te horen en te zien. 

 
Als wandelclub krijgen wij, zoals alle sportverenigingen, weer beperkingen opgelegd.  

Het is dan ook om deze redenen dat het clubblad wat later gemaakt en opgestuurd wordt. Het was de bedoeling 
om de laatste stand van zaken in verband met wandeltochten aan jullie te kunnen meegeven.  

Eind vorige week kregen de wandelclubs van Wandelsport Vlaanderen een uitgebreide mail met nieuwe  
Covid-19 maatregelen. 

 

Van de website van WSVL heb ik een rubriek overgenomen. Het zijn beslissingen die voor ons als bestuursleden 
en voor onze leden van nut en belangrijk zijn. 

 
 

BELANGRIJKE UPDATE COVID-MAATREGELEN 
 
De Vlaamse Regering keurde op dinsdag 27 oktober ll. verstrengde maatregelen goed tegen de bestrijding van 
de COVID-pandemie. 
 
Vanaf 2 november gelden volgende nieuwe maatregelen voor de  wandelclubs en wandelgroepen aangesloten 
bij Wandelsport Vlaanderen vzw 
 
• Recreatieve wandelactiviteiten (zoals wandeluurtjes , groepstrainingen , ... ) uitgaand van onze wandelclubs 

zijn VERBODEN. 

• Alle officieel georganiseerde wandeltochten worden voor onbepaalde duur AFGELAST. 

• Wandelen in groep is beperkt tot max. 4 personen ( = aantal vaste contacten dat je volgens Ministrieel 
Besluit mag hebben gedurende periodes van 2 weken en de 4 geldt ook als norm voor het 
samenscholingsverbod).  
Tijdens het wandelen dient de afstandsregel van 1.5 m ten alle tijde gerespecteerd. 

• Permanente COVID-parcoursen blijven TOEGESTAAN. Hier is iedere vorm van catering, sampling onderweg 
en afstempeling van wandelboekjes VERBODEN.  

 
In het belang van iedereen rekenen we op jullie medewerking om deze maatregelen STRIKT na te leven. Hou er 
de moed in ... en blijf vooral WANDELEN. Trek er ALLEEN op uit en geniet van de prachtige herfstschakeringen. 

 

 



Om al deze redenen kon onze 36ste RBS-tocht ook niet doorgaan. 

Hierna geef ik jullie een paar beelden mee van hetgeen het parcours had kunnen aanbieden. 
 

Toch merken we op dat er meer dan ooit gewandeld wordt in Vlaanderen, zij het nu op vrijwillige basis.  
Wandelen en buiten komen mogen we nog steeds en met wat geluk als het weer nog wat mee zit, kunnen we 

prachtige wandelingen maken in het bos, dat momenteel een echt kleurenpalet is.  

 
Er zijn natuurlijk ook nog de permanent bepijlde wandelparcours. Dank aan de wandelclubs die op deze manier 

de wandelaars op de been houden en de mogelijkheid bieden om eventjes verder dan je eigen gemeente te 
gaan wandelen. 

 

Verder in dit clubblad vind je een tabel die je kan gebruiken om te zien wie, waar en wat organiseert. 
Weet wel dat dit zonder inschrijving, afstempeling of catering is.  

Maar dit mag geen reden zijn om niet buiten te komen. Bewegen is goed voor geest en lichaam. Dus trek je 
wandelschoenen aan en kijk waar je heen kan. 
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TTOOEEKKOOMMSSTT   vv zzww   RRUUSSTTIIGGEE   BBOOSSSSTTAAPP PPEERRSS    
 
In het vorige clubblad hebben we de toekomstplannen voor 2021 aan het licht gebracht. 
2021 wordt een sabbat-jaar, dwz. dat het huidige bestuur er nog een jaartje wil bij doen, zodat 
onze leden nog verder kunnen aansluiten bij vzw Rustige Bosstappers maar dat we zelf geen 
wandeltochten organiseren. Iedereen kan en mag aansluiten en de leden blijven verzekerd 
tijdens de wandeltochten en ook tijdens het wandelen op de permanent bewegwijzerde parcours. 
 
De voorzitter van Wandelsport Vlaanderen heeft al contacten gelegd met de sportdienst van de 
gemeente Jabbeke om via deze weg kandidaten/bestuursleden te vinden en te motiveren om onze bloeiende vereniging met 
ca. 350 leden een toekomst te bieden. 
Maar ook hier is Corona Covid-19 de spelbreker en zorgt ervoor dat deze plannen steeds opgeschoven worden. 
Hopelijk komt er een oplossing voor onze wandelclub en kunnen we met nieuwe krachten de handen terug in elkaar slaan en 
verder blijven bestaan en organiseren. 
Weet dat we op 25 oktober onze 36ste R.B.S.-tocht zouden organiseren. Dat wil zeggen dat we 36 jaar organiseren en 
bestaan als wandelclub. Dat zet je toch zomaar niet opzij. 
 
 
 

GGEESSCCHHEENNKK   VVOOLLLLEE   WWAANNDDEELLKKAAAARRTT   22002200    
 
In het vorige clubblad hebben we jullie verwittigd dat wie een volle rode wandelkaart had, 
die mocht indienen tegen eind oktober en dat zij er een nieuwe zouden krijgen als ze het 
lidgeld voor 2021 betaald hadden. 
Deze nieuwe stempelkaart voor 2021 heeft dezelfde kleur “rood”. Dus dit is dan een extra 
kaart. 
De leden die er in 2020 niet in slaagden om de 25 stempels te verzamelen mogen hun 
bestaande kaart verder gebruiken. 
We hopen ten stelligste dat de situatie de goede kant opgaat en dat we ten volle weer 
kunnen gaan stappen op officiële tochten en op die manier weer stempels kunnen 
verzamelen. Deze actie loopt tot eind oktober 2021. 
De leden die hun volle kaart al indienden krijgen uiteraard zoals gewoonlijk een beloning 
voor hun inspanningen. 
 
 
 

CCLLUUBBFFEEEESSTT   22002200  

 
Salons De Vrede in Ichtegem was 17 jaar lang ononderbroken onze vaste stek voor het organiseren van ons clubfeest. 
We evolueerden van in het begin een avondfeest met lekker eten, muziek en dans. Kortom heel gezellig. 
Maar voor sommigen was een avondfeest niet meer weggelegd en we probeerden een andere formule, nl. een feest op 
zaterdagmiddag, maar dan zonder muziek en dans. Deze formule viel ook in de smaak. Er waren leden die dit niet zo leuk 
vonden maar dan weer anderen vonden het super. Ja, het is moeilijk om iets te organiseren waarbij iedereen het naar zijn 
zin heeft.   
Begin september hadden we met de zaakvoerder Eddy een afspraak voor de bespreking van het menu voor onze 18de 
clubfeest. Alles was in kannen en kruiken en hij garandeerde ons een corona-veilig samenzijn. De ruimte was groot genoeg 
voor onze mensen.  
Maar ……. restaurants en feestzalen moesten hun deuren te sluiten.  
 

Bijgevolg kan en mag ons feest niet doorgaan!  Jammer! 
We keken er nochtans al naar uit om jullie allen weer te zien bij een hapje en 
een drankje. 
Het zou een mooie gezellige afsluiter zijn van ons wandeljaar. 
 
Maar we laten de moed niet zakken en spreken een nieuwe datum af. In een 
volgende clubkrant zullen we de nieuwe datum voor volgend jaar doorgeven. 
We duimen opdat het dan wel zal lukken. 
 
 

 



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”. 

 
 

 

LL IIDDKKAAAARRTTEENN  22002211   
 

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

op de kaarten vervaagde en er kon niet meer ingescand worden. Om die reden werd er in 2020 
overgeschakeld naar een pvc (harde) lidkaart met de bedoeling dat deze kaart 2 jaar zou 
kunnen gebruikt worden.  
De huidige lidkaart is momenteel nog geldig tot 31 december 2020.  
Indien jullie in 2021 lid willen blijven bij vzw Rustige Bosstappers is het nodig dat jullie het 
lidgeld voor 2021 betalen. Nadien kan de huidige pvc lidkaart dan verder gebruikt worden, dus  
jullie krijgen geen nieuwe lidkaart. 
De hernieuwing wordt aan WSVL doorgegeven en vanaf dan zijn jullie terug aangesloten.  

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. 
Het lidgeld mag ook later betaald worden maar weet dan wel dat de lidkaart nà 31 december 2020 ongeldig zal zijn en dat 
de kaart niet kan ingescand worden. Bijgevolg kan je niet genieten van een korting op de inschrijvingsprijs op de 
wandeltochten en zijn jullie dan ook niet verzekerd.  
 
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. 

 
Mogen wij vragen om het lidgeld te willen overschrijven op de rekening van  
vzw Rustige Bosstappers of anders bij Eddy en Marie-Paule thuis. 
 

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) 

 
 
 

VVEERRDDEELLIINNGG   LLIIDDKKAAAARRTTEENN  EENN  WWAALLKKIINNGG   IINN  BBEELLGGIIUUMM  ((WWIIBB ))   
 
In het verleden gebeurde dit steeds op ons clubfeest, maar nu kan dit niet. 
Iedereen die zijn lidgeld betaald en eventueel ook een WIB bestelde zal deze vanaf eind november ontvangen,  
hetzij met de post, hetzij door iemand van het bestuur. 
 
 
 

AATTTTEESSTT   TTEERRUUGGBBEETTAALLIINNGG   LLIIGGDDEELLDD   22002211  

 
Iedereen die aangesloten is bij een sportvereniging kan zijn lidgeld geheel of gedeeltelijk terugvorderen bij zijn mutualiteit. 
De leden die opnieuw ingeschreven hebben voor 2021 ontvangen een ondertekend attest dat ze aangesloten zijn bij vzw 
Rustige Bosstappers. Dit wordt meegegeven met de herinneringsbrief. 
Deze attesten worden per lid opgemaakt, maar je moet er nog een klevertje van je mutualiteit op kleven. 
 
LET OP:  PAS NÀ 1 JANUARI 2021 INDIENEN BIJ HET ZIEKENFONDS. 

 



 

 

HHUULLDDIIGGIINNGG   VVEERRDDIIEENNSSTTEELLIIJJKKEE   LLEEDDEENN  
 
Omwille van COVID-19 heeft het Bestuursorgaan van Wandelsport Vlaanderen vzw besloten om de gewoonlijke 
Nieuwjaarsvieringen niet te laten doorgaan. Normaal vindt deze bijeenkomst plaats in de maand januari. Doordat er hier 
steeds veel wandelaars en bestuursleden aanwezig zijn heeft WSVL beslist om dit niet te laten doorgaan. De gezondheid van 
de mensen staat hier bovenaan en is zeker een prioriteit in onze risicogroep 
Toch wil Wandelsport Vlaanderen vzw in deze rare tijden de verdienstelijke wandelaars in de bloemetjes zetten en haar 
appreciatie tonen naar de actieve wandelaar. WSVL laat hierbij ook weten dat dit de laatste keer is dat je je als 
verdienstelijke wandelaar kan laten opnemen in de Ereclub. (zie hiervoor ook tijdschrift Walking Magazine van WSVL 
Alle leden die 20.000 km (of een veelvoud ervan) of 1000 tochten (of een veelvoud ervan) gewandeld hebben mogen hun 
naam tegen uiterlijk 10 december doorgegeven aan  
Marleen D’hondt 0478/23 10 28 
E-mailen gaat ook op volgend adres:  marleen.e.dhondt@gmail.com 
 
De wandelaars die voor het eerst gehuldigd worden, moeten een keuze maken in welke categorie ze willen gehuldigd 

worden: ofwel voor afgelegde kilometers, ofwel voor het aantal deelnames aan tochten. Deze gehuldigde personen 
ontvangen een diploma en geschenk per post. 
 
 
 

WWAANNDDEELLBBOOEEKKJJEE  ““ LLIIMMIITTEEDD  EEDDIITTIIOONN ””   
 

Wie in 2020 zijn lidmaatschap hernieuwde, ontving gratis een wandelboekje “Limited Edition”. Met 
dit wandelboekje kon je sparen voor een regenponcho na 15 stempels of een rugzak na 25 stempels. 
De stempels kreeg je op wandeltochten van clubs van Wandelsport Vlaanderen vzw, zoals dit ook het 
geval was voor de stempels op jullie spaarkaart. Helaas zorgde corona ervoor dat vele leden het 
wandelboekje nog niet volgestempeld kregen of het gadget niet konden bekomen omdat er geen 
wandeltochten georganiseerd werden. Deze wandelboekjes blijven geldig en er wordt op 
georganiseerde tochten mét inschrijving (scanning) opnieuw afgestempeld. De gadgets zullen in 
2021 ingeruild kunnen worden. Concrete data en locaties zijn nog niet bekend. Informatie hierover 

zal je vernemen via de website, Facebook en in het tijdschrift Walking Magazine dat jullie 5x per jaar 
via de post van WSVL ontvangen. Trouwens dit artikel heb ik uit dit tijdschrift overgenomen. 
 
 

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

 
 
 
 
 

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:marleen.e.dhondt@gmail.com
mailto:Johan.haegeman@telenet.be
mailto:gerdi@sojka.be
mailto:gerdi@sojka.eu


ENKELE BESCHRIJVINGEN VAN CORONA-WANDELINGEN 
IN WEST-VLAANDEREN  (update 02-11-2020) 
(gegevens overgenomen van de Wandelblog op de website van WSVL° 
 
 

WANDELCLUB KREKETREKKERS KORTEMARK (WEST-VLAANDEREN) 

Van 11/11/2020 tot 15/11/2020 zullen de Kreketrekkers een bepijld permanent parours organiseren. De 
start is aan OC De Kouter, Ichtegemstraat 2b te Kortemark. Het zijn 4 lussen : lus A kort is 5,5 km en lang 
7,4 km. Lus B kort 5 km en lang 6,1 km. Lus C kort is 5,2 km en lang 8,5 km en lus D is 3,7 km. 

WANDELCLUB DE PUINSTAPPERS BREDENE (WEST-VLAANDEREN) 

De Puinstappers uit Bredene hebben opnieuw een wandelzoektocht uitgewerkt (niet bepijld) waarbij men 
alle details hier terug kan vinden (klik hierop). De start is op de parking De Fakkel/Anto Diez, 
Zwanenstraat te Bredene. de afstand bedraagt ongeveer 6 km. 

WANDELCLUB BEERNEM (WEST-VLAANDEREN) 

Van 31/10/2020 tot en met 29/11/2020 zal Wandelclub Beernem opnieuw een coronatocht organiseren. 
De afstanden bedragen 6 – 12 en 16 km en de start is aan Sportpark Barge, Bargelaan 12 te Beernem. 
Onderweg is er openbaar toilet voorzien (2x). 

WANDELCLUB SPORTRAAD ZUIENKERKE (WEST-VLAANDEREN) 

Wandelclub Sportraad Zuienkerke organiseert zijn eerste coronawandeltocht van 31/10/2020 tot 
29/11/2020. De start is op het kerkplein van Zuienkerke. Parking is op het plein en achter het 
gemeentehuis, Kerkstraat. De afstanden bedragen 7 – 12 en 15 km. Alle nuttige info op de website van de 
sportraad (klik hierop). 

WANDELCLUB DE HEUVELLANDSTAPPERS (WEST-VLAANDEREN) 

Van 07/11/2020 tot 08/11/2020 zullen de Heuvellandstappers 3 bepijlde parcours uitstippelen. De 
afstanden bedragen 5 – 12 en 20 km met als start de ingang van OC De Fontein, Dikkebusstraat 30 in De 
Klijte (Westouter) 

WANDELCLUB PRESTO ICHTEGEM (WEST-VLAANDEREN) 

Tussen 01/11/2020 en 15/11/2020 organiseert Wandelclub Presto Ichtegem  de St. Maartens wandel 
fotozoektocht. De start is aan de Sporthal van Ichtegem, Keibergstraat. De afstand bedraagt 6,5 km en 
alle info kan men terugvinden op de website van de club (klik hierop). 

WANDELCLUB DE BRIGANDTROTTERS INGELMUNSTER (WEST-VLAANDEREN) 

Van dinsdag 10/11/2020 tot en met maandag 30/11/2020 zullen de Brigandtrotters een bepijlde tocht 
organiseren : Brigandtrotterstocht. De start is aan het Sportstadion, Bollewerptraat 92A in Ingelmunster. 
De afstanden bedragen 7 – 12 en 21 km. 

WANDELCLUB DE TEXTIELTREKKERS VICHTE (WEST-VLAANDEREN) 

De Textieltrekkers Vichte gaan ook een bepijlde coronatocht organiseren  met als thema : Zaaitocht, 
wandelen rond de Tiegemberg. De start is aan Kerk Tiegem, Westdorp 3 in Tiegem. De afstanden 
bedragen 6 – 12 en 18 km en dit vanaf 27/10/2020 tot 12/11/2020. 

WANDELCLUB AVIFLORASTAPPERS INGELMUNSTER (WEST-VLAANDEREN) 

Vanaf 25/10/2020 tot 07/11/2020 zullen de Aviflorastappers Ingelmunster terug een bepijld parcours 
organiseren. De afstanden bedragen 6 – 9 – 12 en 18 km. De start is zoals gewoonlijk aan het 
sportstadion, Bollewerpstraat 92A in Ingelmunster. 

https://drive.google.com/file/d/1NkTDV9yjfzZMKHViTGluC6fA-qF44Vp7/view?usp=sharing
https://www.wandelclubbeernem.be/?p=16375
https://sportraadzuienkerke.webnode.be/
https://sportraadzuienkerke.webnode.be/
http://www.heuvellandstappers.be/
https://www.prestorun.be/wandeltocht
https://www.de-textieltrekkers.be/
https://aviflorastappersingelmunster.com/


VERLENGING : WANDELCLUB LEVENSLIJNTEAM DAMME (WEST-VLAANDEREN) 

Levenslijnteam Damme start ook met een permanent bepijld Corona wandelparcours. Van 15/09/2020 tot 
en met 15/11/2020 kan men er 3 afstanden stappen : 6 – 12 en 16 km. De start is aan het sportcomplex 
Meuleweg, Vissersstraat 2a in Moerkerke. 

WANDELCLUB KOEKELARE (WEST-VLAANDEREN) 

Wandelclub Koekelare heeft terug een nieuwe bepijlde coronawandeling uitgestippeld. Van 
zaterdag 17/10/2020 tot zondag 15/11/2020 kan men starten aan het Kasseileggersplien in de 
Bruggestraat in het centrum van Eernegem (op 100 meter van de kerk). Er is ruime parking en tal van 
horeca zaken in de omgeving. De afstanden zijn 5 – 9 – 12 en 16 km. 

WANDELCLUB WSJV NACHT VAN VLAANDEREN (WEST-VLAANDEREN) 

De Nacht van Vlaanderen zal van 15/10/2020 tot en met 15/11/2020 zorgen voor twee bepijlde 
wandelomlopen van 6 en 10 km doorheen en rond het Groenhovebos.  De start is in de Torendreef in 
Torhout, naast de parking gelegen in de Bosdreef. Alle info is te vinden op de website (klik hierop). 

WANDELCLUB VOETJE VOOR VOETJE GITS (WEST-VLAANDEREN) 

Vanaf 16/10 tot 15/11/2020 heeft Voetje voor Voetje terug nieuwe coronawandelingen uitgepijld. De start 
is aan het vroegere spoorwegstation, Koolskampstraat in Gits. Er kunnen 2 lussen bewandeld worden: 7 
km en 12 km. 

WANDELCLUB DE 7 MIJL-STAPPERS MOORSELE (WEST-VLAANDEREN)  

Van 12/09/2020 tot 08/11/2020 hebben de 7 Mijl-stappers uit Moorsele weer nieuwe bepijlde parcours 
uitgestippeld. De start is aan het infobord achter de kerk, Kerkstraat 2 in Gullegem. De afstanden 
bedragen 7 km – 7 km (rolstoelgebruikers) en 12 km. 

WANDELCLUB GODELIEVESTAPPERS RUDDERVOORDE (WEST-VLAANDEREN) 

Dit is een pas binnengekomen bericht van het bestuur van wandelclub Godelievestappers Ruddervoorde. 
Voor de geannuleerde Lakebosschentocht wordt het tijdelijk parcours uitgepijld van zaterdag 7 november 
tem. 22 november 2020.  
Start op de parking achteraan Ridefort, Sportstraat 2, Ruddervoorde. 
Beschikbare afstanden zijn 5-7-10-13-18-22 km.  
Het parcours gaat vanaf 10 km door het privaat kasteeldomein De Lakebosschen. 
De plannetjes en afstandsbord worden vrijdag 6/11 op de website www.godelievestappers.be 
gepubliceerd. 

Let op: Het parcours mag ENKEL bewandeld worden van ZONSOPGANG tot ZONSONDERGANG. 

 

Respecteer de coronamaatregelen wanneer je gaat stappen. 

Houdt u aan de 1,5m afstand met personen die niet behoren  

tot uw persoonlijke bubbel ! 

Maximum 4 personen in groep. 

http://www.levenslijndamme.be/
http://www.wandelclub-koekelare.be/
http://users.telenet.be/nvvtorhout/index2.htm
https://www.voetjevoorvoetje.net/
http://www.bloggen.be/7mijl_stappers/
http://www.godelievestappers.be/


startdatum einddatum provincie wandelclub startplaats bepijld afstand

12/09/2020 8/11/2020 West-Vlaanderen De 7 mijl-stappers Moorsele Start aan infobord achter de kerk, Kerkstraat 2, Gullegem ja
7 km / 7 km (ook 

rolstoelgebruikers) / 12 km

25/10/2020 8/11/2020 West-Vlaanderen Aviflorastappers Ingelmunster Sportcentrum Ingelmunster, Bollewerpstraat, Ingelmunster ja 6 km/ 9 km/ 12 km/ 18 km

7/11/2020 8/11/2020 West-Vlaanderen De Heuvellandstappers vzw OC De Fontein, Dikkebusstraat 30, De Klijte (Westouter) ja 5 km / 12 km / 20 km

31/10/2020 8/11/2020 Vlaams-Brabant De Pajotten - Hekelgem vzw Achterzijde karzerne Civiele Bescherming, Kapellebaan 45, Liedekerke ja 5,8 km / 11 km

1/11/2020 10/11/2020 Oost-Vlaanderen De Zilverdistel Dendermonde Sporthal, Ouburg 63, Dendermonde - Oudegem ja
5 km (ook rolstoel-

gebruikers) / 12 km

11/10/2020 11/11/2020 Limburg WSV De Dommeltrippers vzw Parking De Bosuil, Bosuilstraat, Sint Huibrechts-Lille (Pelt) ja 6,3 km / 9 km

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

25/10/2020 14/11/2020 Oost-Vlaanderen WSC Wetteren Start aan de kerk St. Anna Wetteren ten Ede, Ten Ede Dorp, Wetteren ja 5,5 km / 7,8 km / 8,9 km

31/10/2020 14/11/2020 Limburg Terug op Stap Hasselt O.C. Stokrode, St. Amandusstraat, Stokrooie ja
4,5 km (ook  rolwagens) / 

8,5 km / 9 km

1/10/2020 15/11/2020 Oost-Vlaanderen Al Kontent Groot Evergem vzw Parking van de eindhalte tram 1, Hekstraat, Evergem // Lus 1 ja 10 km / 14,5 km

1/10/2020 15/11/2020 Oost-Vlaanderen Al Kontent Groot Evergem vzw Parking van de eindhalte tram 1, Hekstraat, Evergem // Lus 2 ja 6 km

31/10/2020 15/11/2020 Oost-Vlaanderen De Reynaertstappers vzw Start aan de Sint-Andreaskerk, Belseledorp 105, Belsele (Sint-Niklaas) ja 12 km / 18 km / 23 km

1/11/2020 15/11/2020 West-Vlaanderen Presto Ichtegem Sporthal Ichtegem, Keibergstraat 30, Ichtegem - www.prestorun.be neen 6,5 km (ook rolstoelgebruikers)

16/10/2020 15/11/2020 West-Vlaanderen Voetje voor Voetje vzw Het vroegere spoorwegstation, Koolskampstraat, Gits ja 7 km / 12 km

15/10/2020 15/11/2020 West-Vlaanderen W.S.J.V. Nacht van Vlaanderen Start in de Torendreef (naast de parking gelegen in de Bosdreef), Torhout ja 6 km / 10 km

17/10/2020 15/11/2020 West-Vlaanderen Wandelclub Koekelare vzw
Start aan het Kasseileggers plein, Bruggestraat (in het centrum van Eernegem op 100 meter van de 

kerk), Eernegem
ja 5 km/9 km/12 km/16 km

7/11/2020 15/11/2020 Oost-Vlaanderen De Smokkelaars vzw Het vernieuwde Zomerhuis, Brugstraat 33, Stekene ja 7 km / 13 km

8/11/2020 15/11/2020 Oost-Vlaanderen De Wase Steinbockvrienden De Droomballon, Gyselstraat 83, Nieuwkerken-Waas (Sint Niklaas) ja 5 km / 9 km / = 14 km

1/11/2020 15/11/2020 Oost-Vlaanderen Postiljon Merelbeke vzw Station, Drongenstationstraat 69, Drongen (Gent) ja 5,86 km / 6,47 km

1/11/2020 15/11/2020 Antwerpen De Gruun Zipkes
Start aan wandelknooppunt 381 achter de zaal GC IJzermael, Monseigneur Raeymaekersstraat 11, 

Westmeerbeek
ja 8 km / 14 km

8/11/2020 15/11/2020 Limburg WSV 10 W Tac vzw Start, Sint-Trudostraat 76, Peer ja 5 km / 9 km / 11 km

8/11/2020 15/11/2020 Oost-Vlaanderen Boerenkrijgstappers VZW

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

de Festivalhal staat naar rechts. Knooppunten 9—20—31—30—35—27—28—14—8 en vanaf 

knooppunt 8 de oranje pijltjes volgen naar de start.

ja 8,3 km

8/11/2020 15/11/2020 Oost-Vlaanderen Boerenkrijgstappers VZW

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

Festivalhal staat naar links. Knooppunten 1—7—15—14—28—29—12—13 –8 en vanaf knooppunt 8 de 

oranje pijltjes volgen naar de start.

ja 8,4 km

1/11/2020 15/11/2020 Antwerpen De Korhoenstappers vzw
Sporthal, De Hoogt 20, Oud-Turnhout https://www.routeyou.com/nl-

be/route/view/8053267/wandelroute/korhoenstapperswandeling-8-km-te-oud-turnhout
ja 8 km

Spontane wandelinitiatieven : update 02/11/2020



startdatum einddatum provincie wandelclub startplaats bepijld afstand

1/11/2020 15/11/2020 Antwerpen De Korhoenstappers vzw
Sporthal, De Hoogt 20, Oud-Turnhout https://www.routeyou.com/nl-

be/route/view/8055081/wandelroute/de-korhoenstapperswandeling-14-km-teoud-turnhout
ja 14 km

11/11/2020 15/11/2020 West-Vlaanderen De Kreketrekkers Kortemark OC De Kouter, Ichtegemstraat 2b, Kortemark // Lus A kort ja 5,5 km

11/11/2020 15/11/2020 West-Vlaanderen De Kreketrekkers Kortemark OC De Kouter, Ichtegemstraat 2b, Kortemark // Lus A lang ja 7,4 km

11/11/2020 15/11/2020 West-Vlaanderen De Kreketrekkers Kortemark OC De Kouter, Ichtegemstraat 2b, Kortemark // Lus B kort ja 5 km

11/11/2020 15/11/2020 West-Vlaanderen De Kreketrekkers Kortemark OC De Kouter, Ichtegemstraat 2b, Kortemark // Lus B lang ja 6,1 km

11/11/2020 15/11/2020 West-Vlaanderen De Kreketrekkers Kortemark OC De Kouter, Ichtegemstraat 2b, Kortemark // Lus C kort ja 5,2 km

11/11/2020 15/11/2020 West-Vlaanderen De Kreketrekkers Kortemark OC De Kouter, Ichtegemstraat 2b, Kortemark // Lus C lang ja 8,5 km

11/11/2020 15/11/2020 West-Vlaanderen De Kreketrekkers Kortemark OC De Kouter, Ichtegemstraat 2b, Kortemark // Lus D ja 3,7 km

3/11/2020 21/11/2020 Limburg WSV Wandelend Paal vzw Bezoekerscentrum Webbekoms Broek, Omer Vanaudenhovelaan, Diest ja 10 km / 10 km

7/11/2020 22/11/2020 Antwerpen Opsinjoorke Mechelen vzw
Start aan Café Den biechtstoel, Battelse Bergen 4, Mechelen - https://www.routeyou.com/nl-

be/route/view/7916131/wandelroute/walk-4-nature-lus-1-afgeleid
ja 7,35 km

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

10/11/2020 24/11/2020 Limburg De Torenvrienden Oostham Zaal Kristoffelheem, Schoolstraat 10, Oostham ja 4 km / 7 km

15/09/2020 25/11/2020 West-Vlaanderen Levenslijnteam Damme Sportcomplex "Meuleweg", Vissersstraat 2A, Moerkerke ja 6 km / 12 km / 16 km

31/10/2020 29/11/2020 Oost-Vlaanderen Padstappers Geraardsbergen De Permanensje, Markt, Geraardsbergen ja 10 km / 10 km

7/11/2020 29/11/2020 Oost-Vlaanderen Natuurvrienden Deinze Zaal Ten Hove, Nieuwstraat 3, Deinze (Astene) // Lus 1 ja 6,5 km / 10,5 km

7/11/2020 29/11/2020 Oost-Vlaanderen Natuurvrienden Deinze Zaal Ten Hove, Nieuwstraat 3, Deinze (Astene) // Lus 2 ja 6 km / 11,5 km / 15 km

31/10/2020 29/11/2020 Limburg Aviat vzw Catarakske, Hampstraat 1, Klein-Gelmen (Heers) ja 6,9 km / 8,1 km / 9,9 km

31/10/2020 29/11/2020 West-Vlaanderen De Zuienkerkse sportraad Start Kerkplein, Zuienkerke ja 7 km / 12 km / 15 km

31/10/2020 29/11/2020 West-Vlaanderen Wandelclub Beernem vzw Sportpark Barge, Bargelaan 12, Beernem ja 6 km / 12 km / 16 km

1/11/2020 29/11/2020 Vlaams-Brabant Wandelclub Tornado vzw Sint Antonius kerk, Dorpplaats 1, Boortmeerbeek ja 5 km / 10 km / 15 km

11/11/2020 30/11/2020 Oost-Vlaanderen t Hoeksken Hamme vzw Start sporthal Meulebroek, Kaaiplein 32, Hamme ja 6 km / 9 km / 12 km

10/11/2020 30/11/2020 West-Vlaanderen WSV De Brigandtrotters vzw Sportstadion, Bollewerpstraat 92 A, Ingelmunster ja 7 km / 12 km / 21 km

1/11/2020 30/11/2020 Oost-Vlaanderen Burchtstappers Herzele vzw Start aan de kerk Sint-Bartholomeuskerk, Hillegemplein 1, Hillegem (Herzele) ja 7 km / 15 km

1/11/2020 30/11/2020 Vlaams-Brabant Cracks Wolvertem vzw Start achterzijde van fusieschool, Lindenlaan 2 of Hoogstraat, Wolvertem ja 6 km / 9 km / = 15 km

1/11/2020 30/11/2020 Antwerpen De Stroboeren Merksem Café De Bijl, Dorpstraat 97, Wuustwezel ja 6 km / 15 km

15/11/2020 30/11/2020 West-Vlaanderen Aviflorastappers Ingelmunster Stationsplein 18, Ingelmunster ja 6 km/ 9 km/ 12 km/ 18 km

1/09/2020 1/12/2020 Vlaams-Brabant WRC Manke Fiel vzw https://www.routeyou.com/nl-be/route/view/7331748/wandelroute/roofridderswandeling-6-2-km neen 6,2 km

1/09/2020 1/12/2020 Vlaams-Brabant WRC Manke Fiel vzw https://www.routeyou.com/nl-be/route/view/7331763/wandelroute/kravaal-kartelowandeling-12-8-km neen 12,8 km

1/09/2020 1/12/2020 Vlaams-Brabant WRC Manke Fiel vzw https://www.routeyou.com/nl-be/route/view/7331808/wandelroute/droeswandeling-10-7-km neen 10,7 km

1/09/2020 1/12/2020 Vlaams-Brabant WRC Manke Fiel vzw https://www.routeyou.com/nl-be/route/view/7331816/wandelroute/petrus-ascanus-wandeling-11km neen 11 km

1/09/2020 1/12/2020 Vlaams-Brabant WRC Manke Fiel vzw https://www.routeyou.com/nl-be/route/view/7331829/wandelroute/grote-molenbeek-wandeling-11-3-km neen 11,3 km

1/09/2020 1/12/2020 Vlaams-Brabant WRC Manke Fiel vzw https://www.routeyou.com/nl-be/route/view/7331852/wandelroute/kruisborrewandeling-9-km neen 9 km

https://www.routeyou.com/nl-be/route/view/7331748/wandelroute/roofridderswandeling-6-2-km
https://www.routeyou.com/nl-be/route/view/7331763/wandelroute/kravaal-kartelowandeling-12-8-km
https://www.routeyou.com/nl-be/route/view/7331808/wandelroute/droeswandeling-10-7-km
https://www.routeyou.com/nl-be/route/view/7331816/wandelroute/petrus-ascanus-wandeling-11km
https://www.routeyou.com/nl-be/route/view/7331829/wandelroute/grote-molenbeek-wandeling-11-3-km
https://www.routeyou.com/nl-be/route/view/7331852/wandelroute/kruisborrewandeling-9-km


startdatum einddatum provincie wandelclub startplaats bepijld afstand

1/09/2020 1/12/2020 Vlaams-Brabant WRC Manke Fiel vzw
https://www.routeyou.com/nl-be/route/view/7331868/wandelroute/adembenemend-

asbeekwandeling-8-6-km
neen 8,6 km

1/09/2020 1/12/2020 Vlaams-Brabant WRC Manke Fiel vzw https://www.routeyou.com/nl-be/route/view/7331878/wandelroute/machtig-mazelwandeling-6-4-km neen 6,4 km

1/09/2020 1/12/2020 Vlaams-Brabant WRC Manke Fiel vzw https://www.routeyou.com/nl-be/route/view/7331890/wandelroute/dertien-bunderswandeling10-5-km neen 10,5 km

1/09/2020 1/12/2020 Vlaams-Brabant WRC Manke Fiel vzw https://www.routeyou.com/nl-be/route/view/7331900/wandelroute/callariswandeling-7-5-km neen 7,5 km

1/09/2020 1/12/2020 Vlaams-Brabant WRC Manke Fiel vzw https://www.routeyou.com/nl-be/route/view/7331929/wandelroute/rene-mertenswandeling-9-4-km neen 9,4 km

1/09/2020 1/12/2020 Vlaams-Brabant WRC Manke Fiel vzw https://www.routeyou.com/nl-be/route/view/7331969/wandelroute/henri-roselethwandeling-6km neen 6 km

1/09/2020 1/12/2020 Vlaams-Brabant WRC Manke Fiel vzw https://www.routeyou.com/nl-be/route/view/7332017/wandelroute/kluiswandeling-8-9-km neen 8,9 km

1/09/2020 1/12/2020 Vlaams-Brabant WRC Manke Fiel vzw https://www.routeyou.com/nl-be/route/view/7332113/wandelroute/hopduvelwandeling-10-7-km neen 10,7 km

1/09/2020 1/12/2020 Vlaams-Brabant WRC Manke Fiel vzw https://www.routeyou.com/nl-be/route/view/7332141/wandelroute/kravaalbos-wandelroute-7-9-km neen 7,9 km

1/09/2020 1/12/2020 Vlaams-Brabant WRC Manke Fiel vzw https://www.routeyou.com/nl-be/route/view/7332157/wandelroute/via-osselwandeling-7-4-km neen 7,4 km

1/09/2020 1/12/2020 Vlaams-Brabant WRC Manke Fiel vzw https://www.routeyou.com/nl-be/route/view/7823227/wandelroute/zellik-11-7-km neen 11,7 km

29/10/2020 3/12/2020 West-Vlaanderen Puinstappers Bredene Parking De Fakkel/Anto Diez, Zwanenstraat, Bredene neen 6 km

14/11/2020 6/12/2020 Oost-Vlaanderen Padstappers Geraardsbergen Sint-Pieterskerk Meerbeke, Halsesteenweg 46, Meerbeke (Ninove) ja 10 km / 10 km

21/11/2020 6/12/2020 Oost-Vlaanderen Roal Benti vzw Parochiezaal, Kerkplein, Sint-Magriete ja 6 km / 7 km

22/11/2020 6/12/2020 Limburg WSV De Dommeltrippers vzw Parking bij de Brandtoren, Torenstraat, (Neer) Pelt ja 6,2 km / 9,5 km

28/11/2020 13/12/2020 Limburg De Mijnlamp Beringen-Mijn vzw Kioskplein, Beringen-Mijn ja 5 km / 7 km / 9 km

15/11/2020 15/12/2020 Oost-Vlaanderen WSV De Vossen Buggenhout vzw Parking, Platteput, Buggenhout ja 6 km / 13 km

1/11/2020 15/12/2020 Oost-Vlaanderen Al Kontent Groot Evergem vzw Start aan Brouwerij Van Steenberge, Lindenlaan 25, Ertvelde ja 6 km / 14 km

5/12/2020 20/12/2020 Oost-Vlaanderen Padstappers Geraardsbergen Sint-Martinus Kerk, Plaats, Bever ja 10 km / 10 km

20/12/2020 27/12/2020 Oost-Vlaanderen De Smokkelaars vzw De Broederschool, Nieuwstraat 17, Stekene ja 6 km / 9 km

12/12/2020 27/12/2020 Antwerpen Opsinjoorke Mechelen vzw
Start Station Mechelen-Nekkerspoel, Ontvoeringsplein, Mechelen - https://www.routeyou.com/nl-

be/route/view/5878887/wandelroute/gouden-carolus-christmaswandeling-2019-10km-afgeleid
ja 8,52 km

15/07/2020 31/12/2020 Antwerpen WSV Schorrestappers Boom Provinciaal Recreatiedomein De Schorre, Bosstraat, Boom neen 5,3 km / 5,7 km / 8 km

19/07/2020 31/12/2020 West-Vlaanderen Wandelclub Beernem vzw https://drive.google.com/file/d/1hruc9Bzq8pMyj6QLox092JwABQAlFlk_/view neen
10,4 km / 10,5 km /         

11,2 km /12 km

23/07/2020 31/12/2020 Limburg KWSV Heikneuters Genk https://drive.google.com/file/d/14FoBBSdimgmSQTG9ZyUEEDvyQ335Hfgs/view neen 8 km/12 km/17 km/20 km

15/07/2020 31/12/2020 Antwerpen
De Pompoenstappers Groot 

Kasterlee
Brasserie De Pit (OC Kasterlee), Binnenpad 2, Kasterlee ja 8,9 km

15/07/2020 31/12/2020 Antwerpen
De Pompoenstappers Groot 

Kasterlee
OC Lichtaart, Schoolstraat 31, Kasterlee ja 9,3 km

15/07/2020 31/12/2020 Antwerpen
De Pompoenstappers Groot 

Kasterlee
OC Tielen, Kasteeldreef 34, Kasterlee ja 11 km

3/10/2020 31/12/2020 Vlaams-Brabant De Marktrotters Herne vzw
Webpagina RY: https://www.routeyou.com/nl-be/route/view/7974415/alle-routes/meerbeke-kerk-

denderwindeke-en-terug
neen 9,4 km

3/10/2020 31/12/2020 Vlaams-Brabant De Marktrotters Herne vzw
Webpagina RY: https://www.routeyou.com/nl-be/route/view/7974502/alle-routes/meerbeke-kerk-

denderwindeke-en-terug-6-3-km
neen 6,3 km
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3/10/2020 31/12/2020 Vlaams-Brabant De Marktrotters Herne vzw
Webpagina RY: https://www.routeyou.com/nl-be/route/view/7972103/wandelroute/denderwindeke-

lieferinge
neen 6,32 km

3/10/2020 31/12/2020 Vlaams-Brabant De Marktrotters Herne vzw Webpagina RY: https://www.routeyou.com/nl-be/route/view/7977152/wandelroute/pollare-12-km neen 11,75 km

3/10/2020 31/12/2020 Vlaams-Brabant De Marktrotters Herne vzw Webpagina RY: https://www.routeyou.com/nl-be/route/view/7977546/wandelroute/pollare-12-km-uitbreiding neen 12,4 km

3/10/2020 31/12/2020 Vlaams-Brabant De Marktrotters Herne vzw Webpagina RY: https://www.routeyou.com/nl-be/route/view/7977704/wandelroute/pollare-8-5-km neen 8,5 km

3/10/2020 31/12/2020 Vlaams-Brabant De Marktrotters Herne vzw Webpagina RY: https://www.routeyou.com/nl-be/route/view/7977755/wandelroute/pollare-8-5-km-met-kapel neen 9,1 km

3/08/2020 31/12/2020 Vlaams-Brabant De Lennikse Windheren https://www.routeyou.com/nl-be/route/view/7534423/wandelroute/lenniksefeesten-2020-25km neen 25 km

15/08/2020 31/12/2020 Antwerpen De Kleitrappers - Terhagen
https://www.routeyou.com/nl-be/route/view/7769811/wandelroute/wandeling-van-wandelclub-de-

kleitrappers-10-km
neen 10 km

13/10/2020 31/12/2020 Oost-Vlaanderen De Reynaertstappers vzw https://www.reynaertstappers.be neen 8,5 km / 9,5 km

13/10/2020 31/12/2020 Vlaams-Brabant WSV De Lustige Wandelaars Kerk, Kerkstraat, Merchtem - knooppunten: 4 - 406 - 407 - 328 - 327 - 404 - 405 - 4 neen 8,7 km

13/10/2020 31/12/2020 Vlaams-Brabant WSV De Lustige Wandelaars
Kerk, Kerkstraat, Merchtem - knooppunten: 4 - 405 - 404 - 327 - 326 - 329 - 323 - 322 - 300 - 330 - 329 - 

543 - 544 - 328 - 407 - 406 - 4
neen 15,4 km

19/12/2020 10/01/2021 Oost-Vlaanderen Padstappers Geraardsbergen Onze-Lieve-Vrouwkerk, Zandbergenplein, Zandbergen (Geraardsbergen) ja 10 km / 10 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
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