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Dit jaar bieden we weer voor elk wat wils aan, we vertrekken vanuit het ontmoetingscentrum in Lillo. Dit jaar

willen we niet alleen iedereen zijn beenspieren testen, maar ook de lachspieren. Hoe we dat gaan doen is

nog een grote verrassing op de tocht zelf. .

Alle afstanden vertrekken onmiddellijk over onverharde paden richting de winterbeek over het mistpad, enkel de

4 km voor mindervaliden blijven op het verhard en doen een wandeling door het rustige dorpje Lillo, maar

krijgen als afsluiter wel nog een mooie vergezicht op de oude mijngebouwen van Zolder. .

Bij de winterbeek aangekomen gaan de 10, 12 ,15, 16 & 20 km wandelaars door de mangelbeekvallei naar

„De Ramp“ waar de 10, 12 en 15 km wandelaars al een doorsteek maken naar de stakenberg. De 16 & 20 km

wandelaars gaan hier nog verder naar het kraanbergbos over stukken waar we al enige jaren niet

meer geweest zijn. Om van daaruit ook naar de stakenberg te wandelen, om dan terug samen met de 10 &

12 km wandelaars door het rustige dorpje Lillo, ons terug naar het ontmoetingcentrum te begeven. .

Na de controle gaan we terug over het mistpad, van waaruit de 4 & 10 km wandelaars de oude

tramroute volgen richting Zolder. De 12, 15, 16 & 20 km wandelaars gaan over het fietspad langs de standaard tot

aan  de stationsstraat. Hier gaan de 15 en 20 km wandelaars nog een stukje rechtdoor door naar het natuurreservaat de

Laambroeken. Langs oude mijngebouwen en tussen de visvijvers door. Eenmaal hier gepasseerd komen we

terug via het fietsroutenetwerk terug bij de 12 & 16 km wandelaars. Waar we nog een mooi stuk door het

bosreservaat „Op den Aenhof“ wandelen. Om vervolgens na de nodige kilometers in de benen terug de

startzaal gaan opzoeken. .

Alle parcours zijn tevens terug te vinden op onze website, met daar de juiste afstanden voor alle tochten.

ZATERDAG 18 NOVEMBER 2017
Startplaats : Ontmoetingcentrum, Hortelstraat 21, 3530 Houthalen - Lillo

Inschrijving van 7.00 uur tot 15.00 uur.

Afstanden : 4 - 6 - 8 - 10 - 12 - 15 - 16 - 20 km.

Een wandeling voor de beenspieren,

maar ook voor de lachspieren!


