Busreis Oostham

Lieve

Beste wandelvrienden,
Van harte welkom op onze wandeltocht van 5 december ’21’.
Parcours: 4 – 6 - 13 en 18 km.
Alle afstanden lopen over hetzelfde parcours tot aan de eerste splitsing welke
men bereikt na 1,2 km stappen over verharde weg.
De wandelaars op het 4 km parcours stappen van hieruit verder over verharde wegen naar de eerste
rustpost, welke zij bereiken na ongeveer 1 km stappen, en keren van hieruit over verharde wegen terug
naar het startlokaal (Kristoffelheem).
De wandelaars op het parcours van de 6 - 13 en 18 km stappen vanaf de eerste splitsing via mooie
bospaadjes eveneens naar de eerste rustpost en hebben daar aangekomen 3 km op de teller staan.
Van hieruit keren de wandelaars op het 6 km parcours deels over verharde- en veldwegen terug naar het
vertrekpunt (Kristoffelheem) en bereiken dit na 3 km stappen.
De stappers op het parcours van de 13 en 18 km vertrekken na de rust verder naar de tweede rustpost
welke zij na 5 km stappen, door het mooie natuurgebied “Gerheser-Heide” bereiken.
Na de rust keert de 13 km via veld- en verharde wegen terug naar het vertrekpunt en bereiken dit na 5
km stappen.
De 18 km stappers wandelen vanuit de tweede rustpost over een lus van 5 km over de Hamse Hoeve en
langs het crossparcours terug naar dezelfde rustpost, en keren dan over hetzelfde parcours van de 13 km
terug naar het vertrek.
Ruime zalen als start en rustposten, met de nodige voorzieningen om de inwendige mens te versterken,
en dit aan democratische prijzen. Een vlotte bediening.
Bezienswaardigheden:
Alle parcours passeren op het einde langs:
De O.L.V.Geboorte kerk, met de oudste toren van
het land( rond het jaar 1000 ) en een zeer rijke
beeldenschat.

Het monumentenpark met:
- de bronzen gedenkplaat en de “Treurende weduwe” als herinnering aan de slachtoffers en de gevechten
aan het Albert kanaal van 11 tot 14 mei 1940. (begin WO II)
- monument als hulde aan de gesneuvelde Engelse soldaten bij de bevrijdingsgevechten in Oostham in
september 1944.
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