
 
27e jaargang nr. 108          oktober – november – december  2021  blz. 27 

            Komende GR      Patrick 

13/10/2021              GR 565  Schoten - Zoersel           ± 25 km  of  ±  16 km                        
 

Op het snijpunt met de GR 12 kiest het Sniederpad ofwel de GR 565 resoluut voor de oostelijke 
richting. Enkele kastelen verder volgen we aan de Wijnegembrug het Albertkanaal voor even om 
dan koers te zetten naar het fort van Oelegem. Aan het voormalige Schildehof zal groep 2 starten. 
In Halle hopen we een rustpost te vinden. De laatste 8 km kruisen we nog de GR 5 en het 
Zoerselbos om uiteindelijk de eindbestemming Zoersel te bereiken. 
 

Inschrijven met strookje tot 5 oktober of zolang er plaatsen zijn.  
Kostprijs: 10 euro (graag vooraf betalen met ingevuld strookje, indien mogelijk). 
Startuur: 7 u 30 aan de Bevegemse Vijvers. 
 
10/11/2021              Dagstapper Duffel            ± 23km  of  ±  14 km                        
 

Klassiek als afsluiter voor het GR-seizoen kiezen we voor een dagstapper, dit keer in Duffel. We 
vertrekken aan de ruïnes van het waterkasteel Ter Elst, doorkruisen Duffel en zijn groene long. 
Noordwestelijk zoeken we de oude spoorlijn 25a en vinden we de wit-rode streepjes van de GR 
12. Die volgen we via Waarloos (start groep 2) naar Walem. Langs het fort van Duffel en over de 
Nete komen we terug op onze startplaats. 
 

Inschrijven met strookje tot 3 november of zolang er plaatsen zijn.  
Kostprijs: 10 euro (graag vooraf betalen met ingevuld strookje, indien mogelijk). 
Startuur: 7 u 30 aan de Bevegemse Vijvers. 
 

GR 565  Schoten - Zoersel                13 oktober 2021 
Naam en voornaam       25 km  16 km 
 

1 …………………………………………………………………………                   
 

2 …………………………………………………………………………                   
 

3 …………………………………………………………………………                   
 

   Betaal de som van  10 €  x  ……….   =   …………  € 
 

   Betaal met punten   10 €/punten  x  ……………….   =  ………………..  €/punten 
 

Inschrijven tot  5  oktober  2021   of zolang er plaatsen zijn. 
 

Dagstapper Duffel                  10 november 2021 
Naam en voornaam       23 km  14 km 
 

1 …………………………………………………………………………                   
 

2 …………………………………………………………………………                   
 

3 …………………………………………………………………………                   
 

   Betaal de som van  10 €  x  ……….   =   …………  € 
 

   Betaal met punten   10 €/punten  x  ……………….   =  ………………..  €/punten 
 

Inschrijven tot  3  november  2021   of zolang er plaatsen zijn. 


