
 

 

Voor de aanvang van de 

toertochten wordt er voor 

het clubhuis verzameld: 

 

“IRWV” 

Oostkaai 18b 

B 8900 Ieper 

 

Aanrijroute: 

 

A19 tot in Ieper (einde A19), 

linksaf richting Poperinge, 

aan de 1ste lichten rechtsaf, 

dan 1ste straat linksaf (juist 

voor de Gamma), rijden tot 

het einde van de straat, 

linksaf langs het kanaal tot 

aan het clubhuis. 
 
 

Aanrijroute  
Ieperleetochten 

2018 
15 en 16 september 

Uitnodiging :  

Voor meer info of vragen mail of neem 

contact op met: 

 

Rik Vierstraete 

 

GSM: 0478/50.91.70  

E-mail: rik.vierstraete@telenet.be 

Kinderhoekje  

 

Zowel op zaterdag als op zondag 

wordt aan de allerkleinsten de  

mogelijkheid geboden om hun 

tocht halfweg te starten. 

 

 

Op zaterdagnamiddag voorzien we 

halfweg de tocht een …….. 



 

Zaterdagavond:  
 

 

Warme Beenham 
 

 

Aan de democratische prijs van  

12 euro!!! 
 

Indien mogelijk op voorhand  

inschrijven:  
 

     Rik.vierstraete@telenet.be 

         GSM  0478/50.91.70 
 

Ten laatste inschrijven zaterdag 

15 september 11u00. 

Zaterdag: De Lovaart 

 

Fintele – Millebrug - Fintele (20km) 

Tot 11uur inschrijven aan het club-

huis. Om 11u30 stipt vertrek naar 

de startplaats. De picknick kan 

men nuttigen aan de startplaats, 

waar er gratis soep voorzien 

wordt. 
 

Zondag: De IJzer en Ieperlee 

(Keuze uit twee afstanden) 

Roesbrugge - Ieper (34km) 

Tot 9u00  inschrijven  aan  het  

clubhuis en om 9u15 stipt vertrek 

naar de startplaats. 
 

Fintele - Ieper (22km) 

Tot 10u15 inschrijven aan het 

clubhuis en om 10u30 stipt vertrek 

naar de startplaats. 
 

De  picknick  wordt  voorzien aan  

Knokkebrugge. Er wordt gratis 

soep voorzien. 

 

Beste kajakvrienden, 
 

Ik ben verheugd u opnieuw te 

mogen  uitnodigen  op  de 

Ieperleetochten. Dit jaar 

hebben we opnieuw een 

tweedaagse toertocht. Wij 

hopen u net als vorig jaar 

talrijk te mogen ontmoeten.  

 

 

Hier volgt wat informatie: 

 

Vanaf vrijdag is er gratis 

kampeergelegenheid aan 

het clublokaal. 

Deelnamekosten: 

 1 dag: 2 euro 

 2 dagen: 3 euro 

 Vergeet uw logboekje en je 

lidkaart niet!! 

 De  organisatoren zijn niet  

verantwoordelijk voor 

eventuele ongevallen. 

Ieperleetochten 2018 

 
 

 

 

     Tot op de Ieperleetochten 

            Van harte welkom. 
 


