ZONDAG 25 MAART 2018
40 ste Reigertocht/ Promotocht

Start en aankomst:
Parochiaal Centrum
Kasteeldreef 75, 9920 Lovendegem
Start vanaf 7 u tot 15 u - Aankomst tot 18 u
Afstanden:
6km (5,8) dorpswandeling
- 6 (6,1) natuur
10(9,7)-12(12,10)-18(17,20)-23(22,7)-30(29,9) km
Inschrijfgeld:
€ 1,50 - op vertoon van uw lidkaart € 1,10
Parking:
Parkings op wandelafstand: Sportcentrum – Warande
- Kerk - De Dreef - De Speelboom
Er mag niet geparkeerd worden op het domein van
het MPI ‘De Triangel’ en op de verhoogde bermen.
Bereikbaarheid en info:
Zie Walking in Belgium blz. 100
Openbaar vervoer: De Lijn: Gent-Zomergem-Ursel
- halte Lovendegem Centrum op 323 m
- Halte Lovendegem Triestlaan op 379 m
Info: www.delijn.be - Tel: 070 220200
Met de wagen:
- R 4 afrit Vinderhoute (vanuit Gent) of afrit
Eeklo/Gent (vanuit Zelzate).
- N9: Vanaf het grondgebied Lovendegem: volg
de aanwijzing Wandelsport Vlaanderen.

Parcours
De 6 km hebben een keuze tussen een
wandeling rondom de dorpskern of een
wandeling met meer natuur, deze gaat tot aan
de ganzenvijver
6 - Reigerstappers Vinderhoute vzw - Nr. 2

De 10 -12 -18 -23 en 30 km: we wandelen langs
het kasteel Dons de Lovendegem en bereiken via
rustige wegen het schipdonkkanaal.
Even later bereiken de 10 km en vervolgens de
12 km de rustpost in het het Schuttershof “SintSebastiaan” in Merendree,

terwijl de 18-23 en 30 km verder wandelen naar
hun rustpost in de Duivenkeethoeve.
Na de nodige verfrissing maakt de 30 km een lus
door veldwegels, paadjes en rustige wegen
richting Zomergem met als uiterste punt het
Schipdonkkanaal. Terug in de rustpost sluiten we
(30 km) ons terug aan bij de 18 en 23 km.
We stappen richting “kanaal Gent Oostende” en
bereiken de rustpost in het schuttershof “Sint
Sebastiaan”.

Nu verkennen we (de 30km) samen met de 23
km het " Eiland " met als apotheose een uniek
zicht op het schiereiland langs het Kanaal. Terug
in de rustpost genieten we nog even na van het
zopas afgestapte mooi stukje natuur.

