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Globetrotters Hageland vzw
Hagelandse Wijngaardentocht in Houwaart
Donderdag 26 mei 2022

Vertrek en aankomst : zaal ‘Sint-Denijs’, Haldertstraat 11 in 3390 Houwaart.
Inschrijving : 1,50 Euro (leden) en 3,00 Euro (niet-leden) (van 7 tot 15 uur)
Afstanden : 5 – 8 – 12 – 16 – 20 – 25 km
Info parcours :
Voor de twee kleinste afstanden 5 en 8 km blijven de wandelaars in Houwaart.
Beide afstanden komen langs enkele wijngaarden tot boven aan de Wijngaardberg.
De 8 km loopt daar verder apart via boomgaarden en een stuk bos.
De wandelaars die een grotere afstand wensen af te leggen krijgen ook een mooi parcours
voorgeschoteld dat in hoofdzaak doorheen het Walenbos loopt.
Rustpunt wordt voor hen de ruime en gezellige zaal ’t Jongensschool in Tielt-Winge.
Na hun rustpauze keren de 12 km stappers terug richting Houwaart.
De wandelaars die zich wagen aan de 25 km moeten eerst nog een lus van een goede 12
km verwerken richting Meensel-Kiezegem.
Maar zij kunnen ongeveer halfweg wel even verpozen in het gezellige dorpscafeetje ‘Het
klein verzet’, dat gelegen is recht tegenover het geboortehuis van Eddy Merckx, van wie
er trouwens een bronzen standbeeld staat naast het café.
En indien zij daarna nog een langere afstand wensen af te leggen kunnen zij dat doen na
hun terugkeer in Houwaart, waar zij nog extra 5 of 8 km kunnen toevoegen aan hun tocht.
De deelnemers der 16 en 20 km volgen in eerste instantie de lus der 25 km maar slaan
dan onderweg af om op een andere plek de 25 km stappers terug te vervoegen.
Op hun lus komen zowel de 16, de 20 en de 25 km wandelaars allen voorbij de
wereldberoemde Vlooybergtoren van Tielt-Winge.
Het volledige parcours biedt de wandelaars alle fraais van wat het Hageland zo prachtig
maakt : vergezichten, mooie stukjes natuur, bos, holle wegen, enz…
De liefhebbers kunnen in de zalen proeven van een lekkere “Hagelandse wijn”.
Deze wijnen kunnen tevens per fles aangekocht worden, doch enkel in de vertrekzaal.
Houwaart is makkelijk te bereiken via afrit 22 indien u langs de E 314 zou komen en
eveneens via de gewestweg Aarschot-Tienen.
Het Bestuur

