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Beste wandelaar, 
 
Hier een korte nieuwsbrief met enkele aankondigingen. 
Wegens de geldende corona maatregelen zijn er op dit moment nog geen officiële wandelingen mogelijk 
en dit al zeker tot 2 april. Daarom zorgen wij ook in maart weer voor een bepijld parcours voor wandelen 
op eigen initiatief. Zie verderop in deze nieuwsbrief. 
 
Voor onze Lentetocht op 17 april is het dus nog afwachten op versoepelingen van de maatregelen. Op 25 
april staat er ook Vlaanderen Wandelt gepland. Dit is een evenement van Wandelsport Vlaanderen om 
onze sport te promoten. Die dag zullen vele van de aangesloten clubs in heel Vlaanderen een wandeltocht 
organiseren en zo hopelijk nieuwe leden kennis laten maken met de wandelclubs. Onze club doet hier 
natuurlijk ook aan mee. Het vertrek zal gebeuren vanuit café In the Mood op de weg naar Helchteren. 
Indien er dan nog corona maatregelen gelden die een normale organisatie onmogelijk maken, zal het 
bepijlde parcours voor een week beschikbaar blijven voor wandelingen op eigen initiatief. 
 
Houd ook steeds onze facebook groep en website in het oog. Een lijst van initiatieven van wandelclubs in 
de buurt vind je op onze website. 
 
   

Veel wandelplezier!  

Permanente Omlopen 7 tot 27 Maart 
Na een geslaagde alternatieve Nieuwjaarstocht, biedt onze club ook in maart weer een bepijld 
wandelparcours aan. Van 7 tot 27 maart kan je vertrekken vanaf de parking Ophovenderheide 
(Ophovenstraat zonder nummer, volg de wegwijzers vanaf de grote weg naar de parking). Er zijn twee 
grote lussen van 10km gepijld met voor elk een kortere versie van 6km. De eerste lus gaat door het 
domeinbos Ophovenderheide. De 10km gaat richting Muisven en keert via veld- en landbouwwegen terug 
naar de startplaats. De tweede lus gaat volledig door het wandelgebied van de Duinengordel (Donderslag) 
en is dus onverhard. De 6km brengt je richting Sentower Park en de landduinen in de buurt. Kies je de 
10km dan passeer je ook de vennen zoals de Ruiterskuilen en het Turfven, maar ook het Zwartven en het 
Schaapsven liggen vlakbij het parcours. 
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