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32 km: zelfde parcours als de 20 km maar op beide rustpunten maak je een lus.
In Runkelen wandel je voorbĳ het domein van het Kasteel van Duras. Daarna ga je naar
Metsteren langs de molen en het Kasteeldomein. Een veldweg leidt je door het
natuurgebied van Runkelen.
In Halle maak je een lus langs enkele kerkpaadjes. Je wandelt daarna door de velden van
Halle en komt terug aan het rustpunt.

Zondag 3 juli 2022 : Vlaams-Brabant wandelt.
Wandelklub Halewijn vzw – 4002
4 km : toegankelĳk voor rolstoelen en kinderwagens.
Je verlaat de Passant en gaat door het stadspark naar de
Grote Markt. Hier genietje van de Middeleeuwse
gebouwen en de Sint Leonarduskerk. Daarna ga je over
de Getebrug langs het rusthuis. Het is moeilĳk te
geloven dat het “beekje” dat nu door het centrum van
Zoutleeuw loopt tussen de 13de en 16de eeuw één van
de grote handelsroutes van het Hertogdom Brabant was.

In de 13de eeuw werd de Kleine Gete bevaarbaar
gemaakt tot in Zoutleeuw. Vanaf hier ga je over de
verkavelingsweg door de weiden naar de
Bethaniakapel.
Vervolgens steek je aan het sluizencomplex terug de
Kleine Gete over . Je loopt nu naar de Koepoortstraat
en daarna naar de oude spoorwegbedding naar SintTruiden. Daarna ga je door de nieuwe wĳk terug naar
het vertrekpunt.
6 km : toegankelĳk voor rolstoelen en kinderwagens.
Ook de 6 km gaat over goed toegankelĳke wegen. Je volgt
de wandelaars van de 4 km. Je gaat wat verder over de
oude spoorweg en gaat daarna via het Solveld terug naar
de vertrekplaats.

Kleine Gete over . Je loopt nu naar de Koepoortstraat
en daarna naar de oude spoorwegbedding naar SintTruiden. Daarna ga je door de nieuwe wĳk terug naar
het vertrekpunt.
6 km : toegankelĳk voor rolstoelen en kinderwagens.
Ook de 6 km gaat over goed toegankelĳke wegen. Je volgt
de wandelaars van de 4 km. Je gaat wat verder over de
oude spoorweg en gaat daarna via het Solveld terug naar
de vertrekplaats.

12 km : deze wandelaars lopen eerst door het Stadspark
naar de Grote Markt. Hier geniet je van de Middeleeuwse
gebouwen en de Lakenhalle.
Daarna ga je langs de Gete richting Het Vinne. Je loopt
eventjes langs de boorden van dit natuurlĳke meer en
bereikt de Kapel van de Ossenweg. Een mooie weg door
de velden brengt je naar het rustpunt in Runkelen.

Na de rust volg je de weg terug naar Het Vinne.
Hier neem je eerst de weg langs het domein van het
Kasteel van Duras. Dan ga je recht naar de oever van
Het Vinne.
Je volgt de rand van het meer en wandelt daarna terug
richting Zoutleeuw. Je doorkruist een
laagstamboomgaard en een weide. Je bent nu terug aan
het vertrekpunt.
15 km : deze wandelaars volgen het parcours van de 12 km.
Na de doortocht van het Vinne maak je een brede
boog door de weiden van Booienhoven. Eenmaal
voorbĳ de kerk van Booienhoven en de
gerestaureerde Sint-Odulphuskapel keer je via de
oude spoorweg terug naar het vertrekpunt.

20 km : zelfde parcours als de 15 km maar vanaf de kerk in Booienhoven ga je naar het
rustpunt in Halle. Na het rustpunt wandel je over de Scheve
Wapper naar Dormaal. Voorbij het Vrĳthof (kerkplein) waar
vroeger recht gesproken werd neem je de veldweg langs de
Dormaalse beek. Eenmaal in Zoutleeuw wandel je nog een
stukje over de oude spoorwegbedding en bereikt zo het
eindpunt.

32 km: zelfde parcours als de 20 km maar op beide rustpunten maak je een lus.
In Runkelen wandel je voorbĳ het domein van het Kasteel van Duras. Daarna ga je naar
Metsteren langs de molen en het Kasteeldomein. Een veldweg leidt je door het
natuurgebied van Runkelen.
In Halle maak je een lus langs enkele kerkpaadjes. Je wandelt daarna door de velden van
Halle en komt terug aan het rustpunt.

Mĳn eerste Gildentocht, 29 april 2022.
Na 2 jaar was het eindelĳk zover! De Gildentocht kon weer doorgaan. En
ik zou voor de eerste keer deelnemen.
Vol goeie moed begon ik aan dit avontuur. Ik zat in de minst snelle groep.
(er waren 4 groepen: de snelle wandelaars gingen 6,5 km/u, de tweede
groep 6,2 km/u en de derde groep wandelden aan 6,1 km/u) Voor mĳn
eerste gildentocht was 6 km/u wel genoeg vond ik. Er waren wel 120
deelnemers!
We (in mĳn groep zaten 26 wandelaars) vertrokken om 9.10u vanuit de
Gildenzaal richting centrum Diest, de avond zou snel vallen.
Het parcour was niet volledig nieuw want ik had de “voorwandelingen”
meegedaan. Dit is een soort verkenning, weliswaar opgesplitst: 2 x 50 km.
Die hadden we al in februari gedaan, wat hebben we toen in de modder
zitten ploeteren!
De weergoden waren ons nu wel goed gezind want het was perfect
wandelweer (streepje zon afwisselend met wolken en 16 graden) en omdat
het al een tĳdje niet meer geregend had waren de paden droog, dus geen
natte schoenen, sokken of kleren. Zelfs een paraplu haden we niet
vandoen.
Een prachtig parcour vol afwisseling: mooie vergezichten, door de bossen,
tussen de druivenplantages, langs waterpartĳen… Toch ook enkele stevige
klimpartĳen met de nodige afdalingen. Assent, Scherpenheuvel, Gelrode….
Super mooi daar!
Aan eten en drinken geen gebrek! Koeken, soep, smos, rĳstpap,
chocola….koffie, cola…
Allemaal even lekker. Ik at als ontbĳt pasta, hmmm om duimen en vingers
af te likken!
Na 70 km begon de vermoeidheid een beetje op te komen samen met een
paar blaren maar al bĳ al viel dat nog wel mee. Ik heb me laten vertellen
dat er dit jaar geen enkele opgave was?
Moe maar voldaan kwam ik rond 17 uur terug aan in Schaffen.
Ik nam fier mĳn patch in ontvangst! Volgend jaar een t-shirt?
Merci aan alle vrĳwilligers en organisatie! Jullie waren top!
Nancy Luyten

Café
Vleugtstraat 47
3290 Schaffen-Diest - 013-67 83 51
Herenkapsalon
Diestsebaan 121 - 3290 Schaffen-Diest
Tel. 013-31 29 74

MECHELEN

HASSELT

Liersesteenweg 50
T 015 20 53 14
mechelen@printsalon.be

Diepenbekerweg 4-6
T 01122 60 74
hasselt@printsalon.be

ma-do 9.00 -18.00u vr9.00 -17.00u

www.printsalon.be

BRUGGE
Koningin Astridlaan 97/11
T 050 96 04 20
brugge@printsalon.be

