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wandelen in 2022 …
Wie de wandelkalender Walking in Belgium 2022 wenst, dient
deze voor 15 september 2021, per mail te bestellen
(ledenbeheer@padstappers.be) .
2022

Enkel leden die deze kalender vooraf bestellen (één per gezin)
kunnen genieten van het gunsttarief van € 6,00
(ipv € 8,00) en zijn zeker van een exemplaar (op=op).

onze komende activiteit …

Zondag 29 augustus 2021
PROCESSIE VAN PLAISANCE
Zoals vroeger het geval was, hopen we opnieuw met een groot aantal leden
aanwezig te zijn in deze processie. De stad vraagt de verenigingen vooraf het
aantal deelnemers kenbaar te maken.
Daarom vragen we de leden die de club wensen mee te vertegenwoordigen,

vooraf in te schrijven via onze website
(ten laatste op zondagavond 22 augustus).

https://www.padstappers.be/inschrijvingsformulier-processie-van-plaisance/

onze komende eigen organisatie ….

Zondag 26 september 2021

NATUURRESERVATENTOCHT
DE DOOS, Onkerzelestraat 282, 9500 Onkerzele
ten voordele van

Vrije start tussen 7.00 en 15.00 uur
Afstanden: 7-10-14-18-22-26-32 km
Kinderzoektocht
Gratis stuk fruit

dinsdagwandelingen (in groep) …
Sociaal gebeuren – rustig tempo – ongevallenverzekering WSVL – telkens 2
lussen (één voor en één na de lunch) - ongeveer 9 en 6 km – natuuromlopen – lunchpakket mee
te brengen - deelname € 0,50 t.v.v. vzw Netwerk Levenseinde

14 september 2021

MOERBEKE
Voetbalkantine, Zikastraat
vertrek om 10.00 uur !!!

weekendreis 2021 ...

11 november tot 14 november 2021

HOUFFALIZE
Vayamundo
Er zijn nog enkele plaatsen vrij.
Inlichtingen kurt.martens@padstappers.be - 0479410920

speciale organisaties in de kijker …

zondag 5 september 2021

WIELEMIE RUN AND WALK
Garage Antoine, Astridlaan 189, Geraardsbergen

Recreatief lopen en wandelen ten voordele van Canisha vzw, een erkende en door de Vlaamse
overheid gemachtigde vereniging die assistentiehonden opleidt en deze gratis ter beschikking
stelt van personen met een beperking.
Rolstoelatlete Marieke VERVOORT (Wielemie) was meter van deze vereniging.

start van 09.15 tot 11.00 uur
Geniet van de 5, 8 of 16 km loop of wandelparcours in de Vlaamse Ardennen. Het 5 km parcours
is rolstoelvriendelijk. Op de drie parcours zijn uiteraard honden welkom!

meer info en inschrijving: www.wielemierunandwalk.org
hou afstand
draag mondmasker
was je handen
beperk je contacten

ook al ben je gevaccineerd

alleen zo
verpletteren
we wandelend
het virus

zaterdag 18 september 2021

WESTERN FRONT TRAIL - EPIC WALK
Wandelen over het Belgische deel van de Via Sacra, het ruim 1000 km lange traject langs No
Man's Land en de Westers frontlijn. De Via wil de herinnering aan de Eerste Wereldoorlog en
haar meer dan 20 miljoen oorlogsslachtoffers levendig houden.

Western Front Trail 85 km

Wandelen tussen Mesen, de kleinste stad van België en het Westfront in Nieuwpoort.

Groepsstart om 05.00 uur

Start tussen 05.00 en 05.30 uur

Western Front Trail 60km

Starten aan de imposante Menenpoort in Ieper en aankomen aan Westfront Nieuwpoort.

Groepsstart om 08.00 uur
Start tussen 8.00 en 9.00 uur

Western Front Trail 35km
Start aan de IJzertoren en finish aan Westfront Nieuwpoort
Geen groepsstart
Start tussen 10.00 en 14.00 uur

meer info en inschrijving op www.westernfronttrail.be

