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Woordje van de voorzitter. 
 

 
 
Beste leden en vrienden, 
Beste sympathisanten, 
Mevrouw, Mijnheer, 
 
 
 
Het is maandagavond 29 februari 2016. Ik ben nog altijd aan het nagenieten van de officiële opening 
van het wandelseizoen 2016 te Hofstade. Hoe je het kind ook noemt, “Vlaanderen Wandelt” of 
“Nationale WSVL Wandeldag”, deze opener was er één zoals in de goede oude tijd. Toen ik ’s 
morgens om 08u00 het huis verliet had ik nog veel vraagtekens, toen ik 12u00 later thuis kwam kon ik 
alweer een schitterende Nationale Wandeldag bijschrijven op mijn lange lijst van Nationale 
Wandeldagen die ik door de jaren heen heb meegemaakt (zie verder in dit clubblad). 
 
Met de trein aangekomen in het station van Mechelen namen we de speciale pendelbus naar het 
BLOSO-domein te Hofstade. Aan het domein was het een drukte van jewelste. Nog goed dat de 
politie aanwezig was om alles in goede banen te leiden anders waren daar zeker ongelukken 
gebeurd. Want de mensen hebben nu eenmaal geen geduld meer. Het was alweer precies een kudde 
opgefokt wild, onbegrijpelijk! Maar goed, zonder kleerscheuren geraakten we aan de inschrijvingstent, 
op één seconde had ik de inschrijvingskaarten en kon ik in de tent ernaast al genieten van het 
Nationale Wandeldagsfeertje! 
 
Tot twee jaar geleden hechtte ik weinig belang hoe de omlopen zouden zijn, sinds vorig jaar bekijk ik 
of er via bonds- of clubwebsites geen parcoursbeschrijving voorhanden is en besluit dan welke 
afstand(en) we gaan wandelen. Verschillende malen hebben we alzo reeds schitterende 
parcourscombinaties gewandeld. Zo ook te Hofstade, eerst de 7 km., dan de 4 km.. De 7 km. leidde 
ons rond het BLOSO-domein met een doorsteek naar Hofstade-centrum waar een rustpost was 
gevestigd. In het café palend aan de zaal was er nog net een tafeltje voor twee personen vrij. We 
werden bediend door een stralende cafébazin, achter de toog stond een al even stralende en 
charmante dochter. In zo’n gezelschap, in een uit een feuilleton weggeplukt typische dorpscafé kon ik 
niet anders dan een “La Chouffe” drinken. Het was er de gaande en de komende wandelaar. Na dit 
heerlijk intermezzo ging het terug naar en door het BLOSO-domein. 
 
Omdat we nog meer dan een uur de tijd hadden vóór het VIP-moment voor de clubbestuurders 
besloten we nog de 4 km. of het kidspad te wandelen. Dit speciaal parcours voor kinderen was er een 
om duimen en vingers af te likken. Het BLOSO-domein in al zijn pracht met als toetje het smalle 
oneffen pad zo maar ergens uit onze Ardennen weggeplukt! Beide kleine afstanden waren een 
promotie voor de wandelsport. Een dikke proficiat aan de parcoursmeester die deze afstanden heeft 
uitgestippeld! 
 
Maar ook de randanimatie mocht er zijn. Toen we na het VIP-moment in de tent kwamen was precies 
het schlagersfestival bezig, ambiance troef! Ik moet al ver in de tijd gaan om me te herinneren dat er 
op tafels en stoelen gedanst werd. Maar in Hofstade was dan ook alles aanwezig om eens goed uit de 
bol te gaan. Ik hoop dat er ooit nog zo’n wandeldag op één plaats georganiseerd wordt. Indien dit ooit 
nog in onze regio zou plaatsvinden, moeten we als vereniging zeker mee op de kar springen! Voor de 
volledigheid wens ik hierbij te melden dat we uiteindelijk met 13 leden te Hofstade aanwezig waren (11 
leden in het klassement + 2 leden die met een bevriende club met de bus zijn meegereisd). 
 
En zo zijn we dan definitief vertrokken voor een nieuw tijdperk in de wandelsport, een nieuw tijdperk 
voor onze vereniging. Intussen zal ook reeds de eerste regiovergadering in Oost-Vlaanderen achter 
de rug zijn. We zijn weer thuis waar we horen te zijn, in Oost-Vlaanderen! 
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Woordje van de voorzitter. 
 
 
Volgend jaar bestaan we dertig jaar, dertig jaar voorzitter/secretaris, al dertig jaar deel ik met mijn 
vrouw en zoon de vreugde en het verdriet van de clubwerking en van de wandelsport. Ondanks mijn 
soms wankelende gezondheidstoestand en ondanks dat ik al dikwijls gezegd heb dat ik ga stoppen, 
zijn het de vriendschapsbanden met bonds- en clubbestuurders die me steeds opnieuw de kracht 
geven om verder te doen. In Hofstade heb ik genoten, straks in Scherpenheuvel (Vlaams-Brabant 
Wandelt) zal ik dat ook doen, maar daar zal ik ook een kaars doen branden opdat ik met mijn leden en 
zoveel vrienden in België en Nederland nog vele jaren mag genieten van de wandelsport in al zijn 
facetten. In afwachting op een weerzien ergens ten velde, dank aan allen voor de vriendschap. 
 
 
 
               GUY DE JAEGER, 
               Voorzitter. 
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De Nationale Wandeldag 
van 1977 tot 2016 

van Beernem tot Hofstade! 
 
Zopas werd binnen onze grote Vlaamse wandelfamilie op de laatste zondag van februari de 
“Nationale Wandeldag” georganiseerd. Het werd tevens de laatste “Nationale Wandeldag” op de 
laatste zondag van februari. Het zal volgend jaar even wennen zijn als deze organisatie verhuist naar 
de laatste zondag van april. Ook aan de nieuwe benaming zal het even wennen worden “Vlaanderen 
Wandelt”! Hofstade heeft me echter geleerd dat deze korte en krachtige benaming zijn vuurdoop goed 
heeft doorstaan, lang leve “Vlaanderen Wandelt”! Normaal gezien wordt vanaf volgend jaar opnieuw in 
alle vijf Vlaamse provincies op dezelfde dag “Vlaanderen Wandelt” georganiseerd. In het volgend 
clubblad zullen we zeker al kunnen melden of we daarvoor in onze provincie blijven of als we daarvoor 
afzakken naar de provincies Antwerpen, Brabant, Limburg of West-Vlaanderen. Als we door af te 
zakken naar andere provincies nieuwe clubs en andere streken kunnen ontdekken moeten we dat 
zeker meenemen! 
 
De eerste ‘Nationale Wandeldag’ had plaats te Beernem in de feestzaal van het Sint-Amandusinstituut 
op zondag 27 februari 1977. Afstanden 10 – 20 – 30 km.. Inschrijvingsprijs : 20,-B.F. met zelfklever, 
50,-B.F. met badge. Aantal deelnemers : 2630 wandelaars die samen 87 wandelverenigingen 
vertegenwoordigden. 
 
De veertigste ‘Nationale Wandeldag’ had zopas plaats op het BLOSO-domein te Hofstade. Afstanden 
van 4 km. tot 42 km.. Inschrijvingsprijs : € 2,50 leden wandelfederatie, € 5,00 niet-leden, kinderen -12 
jaar gratis. Aantal deelnemers : 12.116 wandelaars. Aantal verenigingen vertegenwoordigd : 122. 
 
Ergens in het midden van al die edities is de naam wel eens veranderd maar het bleef een nationaal 
gebeuren op één plaats. Enkele jaren geleden werd dan besloten om de “Nationale Wandeldag” niet 
meer op één plaats in te richten maar in iedere Vlaamse provincie. De datum bleef voor alle provincies 
de laatste zondag van februari. Ter volledigheid van deze bijdrage toch even vermelden dat binnen 
het V.V.R.S. (Vrije Vlaamse Recreatiesporten) van 2010 t/m. 2015 telkens op de derde zondag van 
mei de “Vrije Vlaamse Wandeldag” werd georganiseerd.  
 
Laat me nu even terug in de tijd gaan en terugkeren naar 1977. Mijn eerste officiële tocht binnen het 
georganiseerd wandelen heb ik gewandeld op zondag 27 maart 1977 te Wetteren. Ik ben dus een 
maand te laat in het officieel wandelcircuit beland of ik had waarschijnlijk ook de eerste “Nationale 
Wandeldag” meegemaakt. 
 
Omdat Hofstade een tijdperk afsluit, ben ik nu wel eens nieuwsgierig hoeveel “Nationale 
Wandeldagen” ik heb meegemaakt. Daarvoor heb ik mijn zeventien wandelboekjes uit mijn archief 
moeten halen om op zoek te gaan naar de data en plaatsen. Hieronder vindt U het resultaat, 
INDRUKWEKKEND! 
 

 27 februari 1977 - - - - -  
 26 februari 1978 MOL (Antwerpen) 
 25 februari 1979 - - - - - 
 24 februari 1980 HEVERLEE (Vlaams-Brabant) 
 22 februari 1981 - - - - - 
 28 februari 1982 HECHTEL (Limburg) 
 27 februari 1983 BEERNEM (West-Vlaanderen) 
 26 februari 1984 TURNHOUT (Antwerpen) 
 24 februari 1985 GRIMBERGEN (Vlaams-Brabant) 
 23 februari 1986 - - - - - 
 22 februari 1987 AFFLIGEM (Vlaams-Brabant) 
 28 februari 1988 OVERPELT (Limburg) 
 26 februari 1989 MERELBEKE (Oost-Vlaanderen) 
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De Nationale Wandeldag 
van 1977 tot 2016 

van Beernem tot Hofstade! 
 
 

 25 februari 1990 NINOVE (Oost-Vlaanderen) 
 24 februari 1991 KOEKELARE (West-Vlaanderen) 
 23 februari 1992 ZOUTLEEUW (Vlaams-Brabant) 
 28 februari 1993 - - - - - 
 27 februari 1994 REKEM-LANAKEN (Limburg) 
 26 februari 1995 OOSTENDE (West-Vlaanderen) 
 25 februari 1996 MALLE-ZOERSEL (Antwerpen) 
 23 februari 1997 BEERNEM (West-Vlaanderen) 
 22 februari 1998 HAACHT (Vlaams-Brabant) 
 28 februari 1999 MERELBEKE (Oost-Vlaanderen) 
 27 februari 2000 LOMMEL (Limburg) 
 25 februari 2001 GROTE-BROGEL (Limburg) 
 24 februari 2002 SCHAFFEN (Vlaams-Brabant) 
 23 februari 2003 HECHTEL (Limburg) 
 29 februari 2004 TURNHOUT (Antwerpen) 
 27 februari 2005 ROTSELAAR (Vlaams-Brabant) 
 26 februari 2006 WELLEN (Limburg) 
 25 februari 2007 HERK-DE-STAD (Limburg) 
 24 februari 2008 ZOUTLEEUW (Vlaams-Brabant) 
 22 februari 2009 BOORTMEERBEEK (Vlaams-Brabant) 
 28 februari 2010 SCHELLE (Antwerpen) 
 27 februari 2011 SCHERPENHEUVEL (Vlaams-Brabant) 
 26 februari 2012 HOOGSTRATEN (Antwerpen) 
 24 februari 2013 HEVERLEE (Vlaams-Brabant) 
 23 februari 2014 SINT-LENAARTS (Antwerpen) 
 22 februari 2015 ZOTTEGEM (Oost-Vlaanderen) 
 28 februari 2016 HOFSTADE (Vlaams-Brabant) 

 
per provincie betekent dit het volgend klassement : 

 
 VLAAMS-BRABANT 12 deelnames 
 LIMBURG    8 deelnames 
 ANTWERPEN    7 deelnames 
 OOST-VLAANDEREN   4 deelnames 
 WEST-VLAANDEREN   4 deelnames 

 
Ik denk dat velen die deze lijst eens grondig zullen bekijken wel eventjes de wenkbrauwen zullen 
fronsen. Van de veertig edities heb ik er één gemist (de eerste) en aan vier niet deelgenomen. In onze 
gouden jaren hebben we dikwijls een bus ingelegd, maar naar de meeste ben ik samen met mijn 
echtgenote met het openbaar vervoer geweest. Spijtig dat we van de meeste clubs nooit iemand van 
het bestuur en van hun leden gezien hebben op onze eigen organisaties! Maar goed, we hebben 
schitterende tot fenomenale “Nationale Wandeldagen” meegemaakt, we hebben veel streken ontdekt 
en beter leren kennen, maar bovenal, over geheel Vlaanderen veel vrienden gemaakt. De laatste 
zondag van februari zal nooit meer dezelfde zijn, maar ik kijk al vol goesting uit naar de laatste zondag 
van april 2017! 
 
 
               GUY DE JAEGER, 
               Voorzitter. 
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Voorkeurprogramma. 
 

Inleiding. 
 
Nu het wisselbekersysteem is afgeschaft voel ik me bij het opmaken van het clubprogramma zo vrij 
als een vogel. Als je zoveel jaren grotendeels van de ene naar de andere wisselbekertocht bent 
gegaan, besef je nu maar pas welke tochten we steeds links hebben laten liggen. Maar goed, het is 
nog niet te laat om nieuwe streken te leren ontdekken. Wie het hierna volgend voorkeurprogramma 
eens goed onder de loep neemt zal daar zeker enthousiast over zijn. Neem er gerust de landkaart 
eens bij en U zult merken dat we met de fiets een prachtige rittenkoers zouden kunnen rijden. 
Beginnen doen we in Noord-Frankrijk (Ghyvelde) om via West-Vlaanderen naar Zeeland-Nederland 
(Sluis) te rijden. Na doortocht in Oost-Vlaanderen en Vlaams-Brabant bereiken we de eindmeet in de 
provincie Namen (Auvelais). Werkelijk een schitterend voorkeurprogramma voor de komende drie 
maanden. 
 
In de eerste twee maanden van dit jaar heeft iedereen zijn best gedaan om onze clubkleuren te 
verdedigen. Om jullie daarvoor te danken zal ik vanaf dit jaar enkele uren per week opofferen om alle 
klassementen te overlopen om te kijken waar onze vereniging vertegenwoordigd was. Hierna het 
resultaat van januari en februari per provincie met daarna alfabetisch de plaatsnaam en de naam van 
de organiserende vereniging. 
 
OOST-VLAANDEREN 
 

 AALTER (W.S.V. De Lachende Wandelaars Aalter) 
 BERLARE (Boerenkrijgstappers) 
 BORSBEKE (W.S.V. Land van Rhode) 
 DE KLINGE (Wandelclub Gasthofstappers) 
 DE PINTE (Postiljon Wandelclub Merelbeke) 
 ELSEGEM (WSC Klavertje Vier Wortegem-Petegem) 
 GIJZEGEM (W.S.V. De Kadees) 
 LEMBEKE (Wandelclub Roal Benti) 
 MOERZEKE (Wandelclub ’t Hoeksken) 
 OOMBERGEN (W.S.V. Egmont Zottegem) 
 OOSTEEKLO (De Kwartels) 
 OUDENAARDE (Hanske De Krijger Oudenaarde) 
 SINT-PAUWELS (De Wase Steinbockvrienden Sint-Niklaas) 
 VURSTE (Wandelclub Scheldestappers Zingem) 
 WIEZE (WJC Denderklokjes Lebbeke) 
 ZOMERGEM (Wandelclub Reigerstappers Vinderhoute) 
 ZWALM (Op Stap Zwalm) 

 

WEST-VLAANDEREN 
 

 JABBEKE (Rustige Bosstappers Jabbeke) 
 OEDELEM (Wandelclub Beernem) 
 OOSTNIEUWKERKE (Sportkring Oostnieuwkerke) 

 

ANTWERPEN 
 

 DEURNE (W.S.V. Club 76 Merksem) 
 GIERLE (W.S.V. Beekakkers Beerse) 

 

VLAAMS-BRABANT 
 

 HOFSTADE (Wandelsport Vlaanderen) 
 

NAMEN 
 

 HAMOIS (Les Culs de Jatte du Mauge) 
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Voorkeurprogramma. 
 

Inleiding. 
 
 
Intussen mag U ook reeds de volgende tochten die een stip achter hun naam krijgen definitief 
vastleggen in jullie agenda. 
 

 zondag 07 augustus  Céroux-Mousty 
    Comité Provincial de Bruxelles - Brabant Wallon  
    Marche Provinciale 

 

 zondag 20 november  Gent 
    Postiljon Wandelclub Merelbeke 
    Leiewandeling 

 

 zaterdag 10 december  Leuven 
    WSP Heverlee-Leuven 
    18de Leuven in Kerstsfeer 
 

 
Twee data waarop we in Destelbergen/Heusden onze medewerking verlenen aan plaatselijke 
initiatieven liggen ook reeds vast. 
 

 vrijdag 21 oktober  Herfstwandeling scholen. 
 

 vrijdag 11 november  Gezinswandeling “Heusden Wandelt”. 
 

 
Vooraleer de voorkeurkalender op U los te laten nog een belangrijk bericht : de “Husdinetocht” van 
onze vrienden van “Postiljon Wandelclub Merelbeke” op zaterdag 30 april 2016 te Heusden is 
veranderd van startplaats. Deze organisatie gaat nu door in “Zaal De Kollebloem”, Leenstraat 18 te 
Heusden i.p.v. in de “Basisschool De Klaver”, Meersstraat 17 te Heusden. Om parkeerproblemen te 
vermijden, maak gebruik van het openbaar vervoer! 
 
Op de valreep nog een startplaatswijziging van een bevriende club. “Wandelclub Tornado” liet ons 
weten dat ze met hun “Boerentocht” op zondag 05 juni 2016 wegens de kermis en de jaarmarkt te 
Haacht uitgeweken zijn naar Keerbergen. De nieuwe startplaats is : “Parochiezaal Berk en Brem”, 
Sint-Michielsstraat te Keerbergen i.p.v. “Zaal Onder de Toren”, Markt te Haacht. 
 
Ik wens jullie alvast een schitterende lente met mooie wandelparkoers! 
 
 
         Jullie Voorzitter, 
 
         GUY 
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Voorkeurtochten 
tot eind juni 2016. 

 

ZONDAG 03 APRIL : ZELZATE (OOST-VLAANDEREN) 

 

 33ste Kwarteltocht 

 organisatie : De Kwartels 

 vertrekplaats : Sint-Laurens Campus TSO, Patronagestraat 51, Zelzate 

 afstanden : 6 – 12 – 18 – 24 – 30 – 40 km. 

 vertrek : van 07u00 tot 15u00 

 parkoer : Zelzate betekent niet enkel industrie, maar heeft ook veel andere 
troeven. De verschillende afstanden bieden een waaier aan veld-, bos- en 
andere landelijke wegen, ga ze ontdekken! 

 
 

ZONDAG 10 APRIL : SINT-ANDRIES-BRUGGE (WEST-VLAANDEREN) 

 

 30ste Globetrotterswandeltocht – Jubileumtocht 

 organisatie : Brugsche Globetrotters 

 vertrekplaats : Sint-Lodewijkscollege, Magdalenastraat 30, Sint-Andries-Brugge 

 afstanden : 6 – 12 – 18 – 24 – 30 – 36 – 42 – 50 km. 

 vertrek : van 06u00 tot 15u00 

 parkoer : Een uniek jubileumparcours met doortocht in de kasteelbossen : Tillegem 
Tudor en Chartreuse. Vanaf 18 km. ook een lus in de historische binnenstad. 
Eenmalig een 50 km.-parcours! 

 te bereiken : station Brugge uitgang Sint-Michiels op 500 meter van de startplaats 
 
 

ZONDAG 17 APRIL : DE KLINGE (OOST-VLAANDEREN) 

 

 Sportwandeldag 

 organisatie : Wandelclub Gasthofstappers 

 vertrekplaats : Polyvalente Zaal De Klingenaar, Kieldrechtstraat 12, De Klinge 

 afstanden : 6 – 10 – 15 – 20 – 25 – 30 km. 

 vertrek : van 07u30 tot 15u00 

 parkoer : De Klinge is omgeven door prachtige natuurgebieden met loof- en 
naaldbossen. Schitterende polderlandschappen verbinden de vele boswegen 
en bospaadjes met elkaar. Op de kleinste afstanden tot 80% onverharde paden! 

 
 

ZONDAG 24 APRIL : GHYVELDE (NOORD-FRANKRIJK) 

 

 14de Rando Watergang 

 organisatie : Randonneurs van de Polders 

 vertrekplaats : Salle des Fêtes, Rue Platel, Ghyvelde 

 afstanden : 7 – 12 – 15 – 17 – 22 – 27 km.  

 vertrek : van 07u00 tot 15u00 

 parkoer : Unieke wandeltocht in de Franse Westhoek, tussen     
zee en polders, door Ghyvelde, Bray-Dunes en Zuydcoote,  
75%  natuurparcours! 
 
 

 
 



_________________________________________________________________________________ 

’t Verbroederingske                                        maart 2016                                               Pagina: 9 

Voorkeurtochten 
tot eind juni 2016. 

  

ZONDAG 01 MEI : HUIZINGEN (VLAAMS-BRABANT) 

 

 32ste Lewe tocht 

 organisatie : Wandelclub Sint-Pieters-Leeuw 

 vertrekplaats : Zaal Centrum, Menisberg 7, Huizingen 

 afstanden : 4 – 7 – 11 – 13 – 17 – 23 – 34 km. 

 vertrek : van 08u00 tot 15u00 

 parkoer : Licht heuvelig parcours in het hartje van Vlaams-Brabant. 
Alle afstanden gaan door het Provinciedomein Huizingen met zijn 
kronkelende rotspaden. De langere afstanden gaan eveneens door 
het Hallerbos met zijn duizenden boshyacinten! 

 
 

ZATERDAG 07 MEI : SLUIS (ZEELAND/NEDERLAND) 

 

 Rondje Sluis 

 organisatie : W.V. Voor de Wind 

 vertrekplaats : Sportcomplex S.V. Sluis, Zuiddijkstraat 104, Sluis 

 afstanden : 5 – 9 – 17 – 30 km. 

 vertrek : van 08u00 tot 15u00 (start 17 – 30 km. tot 12u00) 

 parkoer : Over de Wallen van Sluis, over verharde en onverharde polderwegen, 
over dijken en door typische dorpjes zoals Sint Anna ter Muiden en Retranchement. 
De langste afstand wandelt door de duinen langs de Noordzee! 

 
 

ZATERDAG 14 MEI : BACHTE-MARIA-LEERNE (OOST-VLAANDEREN) 

 

 21ste Basiel de Craenetocht 

 organisatie : Wandelclub Natuurvrienden Deinze 

 vertrekplaats : Zaal Basisschool Leerne, Kloosterstraat 3, Bachte-Maria-Leerne 

 afstanden : 6 – 10 – 15 – 20 km. 

 vertrek :  20 km. van 07u00 tot 13u00 
  15 km. van 07u00 tot 14u00 
        6 – 10 km. van 07u00 tot 15u00 

 eindcontrole tot 17u00! 
 
 

ZONDAG 22 MEI : DE PANNE (WEST-VLAANDEREN) 

 

 Picontocht 

 organisatie : Wandelclub De Duintrappers Westende 

 vertrekplaats : Zaal De Boare, Koningsplein 1, De Panne 

 afstanden : 6 – 12 – 15 – 18 – 24 – 31 km. 

 vertrek : van 08u00 tot 15u00 

 parkoer : Al jaren één van de topwandelingen aan onze kust. Een dagje De Panne 
is wandelen over het strand, door bos en door en over het grootste duinengebied 
aan de Belgische kust. Met de beroemde en beruchte Picon als afsluiter zullen we 
zeker tevreden huiswaarts keren! 
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Voorkeurtochten 
tot eind juni 2016. 

 

ZONDAG 29 MEI : WETTEREN (OOST-VLAANDEREN) 

 

 22ste Herdenkingstocht Alfons De Maesschalck 

 organisatie : W.S.V. Wetteren 

 vertrekplaats : Sint-Gertrudiscollege, Wegvoeringstraat 21, Wetteren 

 afstanden : 6 – 12 – 18 – 24 km. 

 vertrek : van 07u30 tot 15u00 

 te bereiken : station Wetteren op 1,5 km. van de startplaats 
 

 

ZATERDAG 04 JUNI – ZONDAG 05 JUNI : GOOIK (VLAAMS-BRABANT) 

 

 2-daagse Heidetochten – Jubileumtochten 

 organisatie : De Heidetochten Kester-Gooik 

 vertrekplaats : Zaal Edele Brabant, Strijlandstraat 59, Gooik 

 afstanden zaterdag : 4 – 6 – 10 – 16 – 22 – 26 – 50 km.  
vertrek : van 06u30 tot 15u00 

 afstanden zondag :   4 – 6 – 10 – 16 – 22 – 26 – 32 – 42 – 50 km.  
vertrek : van 06u30 tot 15u00 

 zaterdag 50 km. in lijn – inschrijving tot 15/05/2016 

 info : voor meer informatie zie website : www.heidetochten.be 
 
 

ZONDAG 12 JUNI : SINT-LIEVENS-HOUTEM (OOST-VLAANDEREN) 

 

 29ste Lentetocht 

 organisatie : W.S.V. Land van Rhode 

 vertrekplaats : Parochiecentrum Sint-Michaël, Kloosterstraat, Sint-Lievens-Houtem 

 afstanden : 6 – 12 – 18 – 21 – 24 – 30 km. 

 vertrek : van 07u00 tot 15u00 
 
 

ZONDAG 19 JUNI : AUVELAIS (NAMEN) 

 

 Marche Nationale F.F.B.M.P. 

 organisatie : Comité Provincial de Namur 

 vertrekplaats : Salle Omnisport d’Auvelais, Grand Place 1, Auvelais 

 afstanden : 4 – 7 – 14 – 21 – 30 – 42 km. 

 vertrek :           42 km. van 06u00 tot 09u00 
     21 – 30 km. van 06u00 tot 11u00 
 4 – 7 – 14 km. van 06u00 tot 15u00 

 afstempeling tot 17u00! 

 te bereiken : station Auvelais op 5 minuten van de startplaats 
 

 

ZONDAG 26 JUNI : SCHELLEBELLE (OOST-VLAANDEREN) 

 

 10de Bergenmeersentocht – Jubileumtocht 

 organisatie : Wandelclub ‘De Schooiers’ Wichelen 

 vertrekplaats : Sporthal Schellebelle, Spoorwegstraat 26, Schellebelle 

 afstanden : 6 – 7 – 10 – 14 – 17 – 21 – 30 km. 

 vertrek : van 07u00 tot 15u00 

 te bereiken : station Schellebelle op 500 meter van de startplaats. 
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