In samenwerking met de watermaatschappijen voorziet de organisatie onderweg
bevoorradingspunten van fris en gezond drinkwater. Om de afvalberg af te bouwen
worden aan deze bevoorradingspunten geen plastiek bekertjes gegeven! Dagelijks worden
aan de start volle herbruikbare waterﬂesjes aangeboden.

Vergeet ze niet af te halen!

VIERDAAGSE

IJZER

VAN DE

VERGEET JE WATERFLES NIET!

22 augustus 2019

Het is uiteraard niet verboden om je eigen drinkﬂes te vullen. In de shop van de
Vierdaagse van de IJzer zijn oersterke, vaatwasbestendige drinkﬂessen te koop aan een
scherpe prijs. We raden iedereen aan om meerdere ﬂessen mee te nemen, om te vullen,
zo vergroot u uw watervoorraad onderweg.

Plechtigheden
10.30 u

Plechtigheid in het DOZINGHEM Cemetery, VLETEREN

18.15 u

Bloemenhulde aan het “Monument der Gesneuvelden” Grote Markt, Poperinge

Animatie langs de omlopen
Wedstrijd “Wandel en Kijk”: Haal je formulier af aan de Infostand en doe ineens een gok op de
SCHIFTINGSVRAAG (16, 24 en 32 km).
Wedstrijd “De Schat van Vlieg”: Haal je formulier af aan de Infostand! (8 km).
08.30 u
09.30 u - 11.30 u
10.00 u

Startschot 8, 16, 24 en 32 km op de markt van Poperinge
Optreden van “Emballage Kado” in het ‘t Jagershof aangeboden door Leen en het organiserend comité
Optreden van de Mini en Maxi band in de Vrede aangeboden door Philip en Guy en het organiserend
comité

11.00 u - 13.00 u

Optreden van Pieter Lonneville met accordeon op het privébedrijf aangeboden door Vicky en het
organiserend comité

vanaf 11.00 u

Optreden van Jana Ghelein met accordeon in het Predikherenhof aangeboden door Paul en het
organiserend comité

vanaf 12.00 u

Optreden van Charles Vandamme met draaiorgel in de Vuile Seule aangeboden door Jannick en het
organiserend comité

11.30 u - 14.30 u

Grimagestand aangeboden door het organiserend comité, Markt Poperinge

10.00 u - 16.00 u

Springkastelen aangeboden door de Hazebeek, Markt Poperinge

vanaf 13.00 u
vanaf 10.00 u

•
•

Muzikale animatie aangeboden door stad Poperinge
Verschillende promotiestands

BEEBAD
Start
Poperinge

BARISEAU MOTTRIE
Opel Ieper Kortrijk Roeselare

Gratis blikje BEEBAD, energie drank op basis van honing zonder toegevoegde suikers.
(zolang de voorraad strekt)

Opstelplaatsen medische hulpposten langs de omlopen
Hulppost 1

KROMBEKE, Bankelindeweg – 8km: 1,8km - 16km: 5,2km - 24km en 32km: 11,8km
VLETEREN, Kraaistraat - 8km: 7,6km - 16km: 11km - 24km en 32km: 17,7km

Hulppost 3

ELVERDINGE, Gasthuisstraat – 32km: 23,9km

Niet ingeschreven = niet verzekerd!!!!!
Parcours

Hulppost aankomst

Hou u aan de richtlijnen van de ordehandhavers!
Ook op een georganiseerde mars gelden de verkeersregels !!!

Proevertjes van Jupiler 0,0 vanaf ± 13u00, langs de Vleterbeek thv het Reepje
(zolang de voorraad strekt)

Poperinge
Hulppost 2

Voor uw veiligheid:

Acties handelszaken & AB INBEV

Gratis 01 Jupiler 0.0 of 01 Leffe 0.0 bij aankoop van 2 x Jupiler 0.0 of 2 x Leffe 0.0

POPERINGE, Grote Markt

Bevoorradingen langs de omlopen

km 5 (8 km) km 8 (16km) km 15 (24, 32 km): Donkersstraat, de Vrede: verkoop van braadworsten en
diverse dranken
km 5 (8 km) km 8 (16km) km 15 (24, 32 km): Kraaistraat, bij Vicky verkoop van braadworsten en drank

Poperinge

km 21 (32 km): Elverdingseweg, Predikherenhof, verkoop van ijs, frisdrank en streekbiertje “Plukker”.

Elverdinge

km 23,9 (32 km): Gasthuisstraat, de Vuile Seule, verkoop van braadworsten

Poperinge

km 14 (16 km), km 22 (24 km), km 30 (32 km): Vleterbeek: Verkoop ijsjes en blikjes door de brandweer
Poperinge

Poperinge
Aankomst

Braadworstenverkoop op de Grote Markt door de Brandweer Poperinge

!!!OPGELET!!!
Morgen, laatste wandeldag: start tussen 08.00 u - 10.00 u
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Vleteren

Parking Bussen
Hondstraat

er

Vleteren

km 1,8 (8 km) km 5,2 (16km) km 11,8 (24, 32 km): ‘t Jagershof: verkoop van appelﬂap-kofﬁe, Picon en
Sint-Bernardus aan democratische prijzen

Aankomst

Grote Markt
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Bevoorradingen langs de omlopen door particuliere medewerkers

Vertrek pendelbussen vanuit de vertrekplaatsen voor de wandelaars
32, 24, 16 en 8 km. Zoals u hebt opgemerkt, zijn er op sommige dagen
verschillende vertrekuren van de bussen. Wij doen beroep op uw geduld
en vragen de deelnemers aan de 16 km om de laatste rit te willen nemen!
Bij gebruik van de pendelbussen zullen controles uitgevoerd worden
(actie zwartrijders).

str
aat

Pannenkoeken en chocolademelk aangeboden door het organiserend comité,
enkel voor de wandelaars 8 km.

Opstapplaats bussen NA de derde wandeldag

pe

Poperinge
Aankomst

Vanaf 20.30 u: optreden van de The Johnny Clarisse Band aangeboden door de brandweer
Groot assortiment streekbieren
Doorlopend nieuws en weerbericht op groot scherm

Bo

km 2,3 (16 km): Sint Sixtusstraat – limonade aangeboden door het organiserend comité

06.00 u

Poperinge

•
•
•

esc
he

Poperinge

Ga

km 26,4 (32 km): Sint Pietersstraat - waterbedeling De Watergroep

Laatste bus om 18u30

Vanaf 20.30 u - 22.30 u: Optreden van The Hotties Band

08.35 u

Elverdinge

Oostduinkerke

08.30 u

km 12,6 (16 km) km 19,6 (24, 32 km): Woestenseweg – fruitsapje aangeboden door
het organiserend comité

08.25 u

Poperinge

Animatie in de logementkampen

08.20 u

km 6,1 (8km) km 9,5 (16 km) km 16,4 (24, 32 km): Koekuitstraat – Kruidenkoek - Vondelmolen

08.00 u

Vleteren

Vertrek pendelbussen terug naar de kampen vanaf 13u00

07.40 u

km 5,8 (8km) km 9,2 (16 km) km 15,9 (24, 32 km): Koekuitstraat - waterbedeling De Watergroep

07.35 u

Vleteren

07. 15 u

km 8,1 (24, 32 km): Canonstraat - waterbedeling De Watergroep

07.10 u

Poperinge

07.00 u

km 5,5 (24, 32 km): Gapaardstraat – limonade aangeboden door het organiserend comité

06.45 u

Poperinge

06.40 u

km 00: Markt Poperinge waterbevoorrading aangeboden door het organiserend comité.

06.15 u

Poperinge
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DIK POP

vertrek vanuit logementskamp Oostduinkerke
vertrek uit Nieuwpoort op de parking voor het Kwartier “Kamp van Lombardsijde”,
Matrozenlaan 16, 8620 Nieuwpoort
vertrek vanuit logementskamp Diksmuide
vertrek vanuit logementskamp Poperinge
vertrek vanuit parking “Rijselpoort”
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vertrek vanuit logementskamp Oostduinkerke
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In samenwerking met de watermaatschappijen voorziet de organisatie onderweg
bevoorradingspunten van fris en gezond drinkwater. Om de afvalberg af te bouwen
worden aan deze bevoorradingspunten geen plastiek bekertjes gegeven! Dagelijks worden
aan de start volle herbruikbare waterﬂesjes aangeboden.

Vergeet ze niet af te halen!

VIERDAAGSE

IJZER

VAN DE

VERGEET JE WATERFLES NIET!

22 augustus 2019

Het is uiteraard niet verboden om je eigen drinkﬂes te vullen. In de shop van de
Vierdaagse van de IJzer zijn oersterke, vaatwasbestendige drinkﬂessen te koop aan een
scherpe prijs. We raden iedereen aan om meerdere ﬂessen mee te nemen, om te vullen,
zo vergroot u uw watervoorraad onderweg.

Plechtigheden
10.30 u

Plechtigheid in het DOZINGHEM Cemetery, VLETEREN

18.15 u

Bloemenhulde aan het “Monument der Gesneuvelden” Grote Markt, Poperinge

Animatie langs de omlopen
Wedstrijd “Wandel en Kijk”: Haal je formulier af aan de Infostand en doe ineens een gok op de
SCHIFTINGSVRAAG (16, 24 en 32 km).
Wedstrijd “De Schat van Vlieg”: Haal je formulier af aan de Infostand! (8 km).
08.30 u
09.30 u - 11.30 u
10.00 u

Startschot 8, 16, 24 en 32 km op de markt van Poperinge
Optreden van “Emballage Kado” in het ‘t Jagershof aangeboden door Leen en het organiserend comité
Optreden van de Mini en Maxi band in de Vrede aangeboden door Philip en Guy en het organiserend
comité

11.00 u - 13.00 u

Optreden van Pieter Lonneville met accordeon op het privébedrijf aangeboden door Vicky en het
organiserend comité

vanaf 11.00 u

Optreden van Jana Ghelein met accordeon in het Predikherenhof aangeboden door Paul en het
organiserend comité

vanaf 12.00 u

Optreden van Charles Vandamme met draaiorgel in de Vuile Seule aangeboden door Jannick en het
organiserend comité

11.30 u - 14.30 u

Grimagestand aangeboden door het organiserend comité, Markt Poperinge

10.00 u - 16.00 u

Springkastelen aangeboden door de Hazebeek, Markt Poperinge

vanaf 13.00 u
vanaf 10.00 u

•
•

Muzikale animatie aangeboden door stad Poperinge
Verschillende promotiestands

BEEBAD
Start
Poperinge

BARISEAU MOTTRIE
Opel Ieper Kortrijk Roeselare

Gratis blikje BEEBAD, energie drank op basis van honing zonder toegevoegde suikers.
(zolang de voorraad strekt)
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