HEERLIJK WANDELEN
MET DE LEIE-SCHELDEVRIENDEN
van zaterdag 1 mei tot zondag 30 mei 2021
Wegens de beperkingen opgelegd door de
coronaregels kunnen de wandelclubs hun normale
wandelevenementen niet laten doorgaan. Om dit te
compenseren zorgen veel clubs voor tijdelijke
wandelparcoursen waar zowel leden als niet-leden kunnen aan deelnemen. Wie
ons platteland doorkruist, heeft ongetwijfeld al pijlen zien hangen die steevast
leiden naar pittoreske hoekjes, mooie panorama's of prachtige natuur.
De vier wandelclubs van de Leie-Scheldevrienden hebben de handen in elkaar
geslagen voor een unieke wandelorganisatie. Van zaterdag 1 mei tot zondag 30
mei 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! Zowel leden als niet-leden kunnen
deze tochten op eigen houtje wandelen. Deelnemen is volstrekt gratis.
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, 8540 Deerlijk
7 of 14 km
WSK Marke vzw:
Start aan sporthal De Dageraad, Stasegemsesteenweg 21, 8530 Harelbeke
6, 8 of 10 km
Wandelclub De 12 Uren van Lauwe:
Start aan het OC De Coorenaar, Georges Coornaertdreef 7, 8572
Desselgem
4 of 10 km
De Brigandtrotters van Ingelmunster:
Parking aan het sas aan de Leie en het kanaal naar Roeselare,
Munkenhofdreef, 8710 Ooigem
5 of 16 km

De lente kriebelt? Je hebt er zin in? Trek je wandelschoenen aan en maak een
heerlijke wandeling. Alleen, met het gezin of in het gezelschap van vrienden.
Doen!

(In bijlage, op de volgende blz., enkele foto's)
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