22e Deliriumtocht te Melle
Zaterdag 24 september 2022
Startplaats : College Paters Jozefieten, Brusselsesteenweg 459
Starturen :

50 km van 6.00 tot 8.00 uur
Overige afstanden vanaf 7 uur
Laatste start 6 km : 15 uur
10 en 12 km : 14.30 uur
18 en 21 km : 13.00 uur
25 km : 12.00 uur
35 km : 11.00 uur
Afstempeling bij inschrijving tot 15.00 uur
Aankomst tot 18 uur /
De brouwerij sluit om 17.30 uur
Inschrijving leden € 1,50 ; € 8 (50 km, incl. bevoorrading)
Inschrijving niet leden € 3,00 ; € 10 (50 km, incl. bevoorrading)
-12 jaar : gratis
Alle afstanden passeren in de Brouwerij Huyghe, waar zij kunnen genieten van een Delirium
of een water. De 6 en 10 km heeft buiten de stop in de brouwerij geen tussenstop. De 6 km
start samen met de langere afstanden, de 10 km maakt
een lus langsheen de Schelde. Alle andere afstanden
hebben een enige of eerste rustpost in het ILVO te
Lemberge en dit na ± 8 km.
De 21 km maakt een lus via Boshoek rond “Vurtzak”
om zo terug te keren naar ILVO ; de 18, 25, 35 en 50
km vertrekken in dezelfde richting. Vanaf Zonneveld
stappen enkel de 50 km verder richting Moortsele
(Heemkring), waar de volgende rustpost is. Vandaar gaat het naar Christoforus en het Bakkershof in
Makkegem, waar de klassieke pannenkoek de wandelaars opwacht. Na Makkegem loopt de
route naar Bottelare (’t Ketske) om hun weg te vervolgen terug naar Moortsele. Van daaruit
vertrekken ze via Schoeierswijk richting Lemberge, waar ze bij Boshoek de 21, 25 en 35 km
vervoegen om samen richting ILVO te wandelen. Vanuit het ILVO gaan alle afstanden richting Brouwerij Huyghe, waar alle wandelaars getrakteerd worden op een lekkere Delirium of
een fris watertje. Nog slechts 700 m scheiden de wandelaars van de startzaal, waar enkel de
35 km nog de lus van 10 km bewandelt langsheen de Schelde.

Langs deze weg vragen wij aan de wandelaars om de aangeduide starturen te willen respecteren,
dit om onze medewerkers de kans te geven in alle rust de verschillende rustposten op een
ordentelijke manier perfect in orde te brengen !

