
Busreis zaterdag 23 september 2017 

Engeland 
WSV De Keignaerttrippers Oostende vzw 

Het is intussen al enkele jaren geleden dat we 
met onze wandelvereniging over de plas naar 
het Verenigd Koninkrijk trokken. Op vraag van 
vele leden organiseren wij op zaterdag 23 
september 2017 terug een wandeling in 
Engeland. Daar we vroeger met de boot de 
overtocht maakten gaan we dit jaar voor het 
eerst met de Eurotunnel van Coquelles bij 
Calais naar Folkestone in Kent. Deze 
verplaatsing duurt 
ongeveer 35 minuten. 
Eens aangekomen in 
Folkestone rijden we 

met de bus naar Peene, waar ter hoogte van het Railway Museum, de 
startplaats van onze wandeling gelegen is. Hier starten alle wandelaars in 
groep voor een afstand van ongeveer 9 of 15 km. Tijdens de wandeling 
volgen wij meestal de North Downs way, de Saxonshore way en de 
ElhamValley way. Door de velden bereiken wij een radiostation om dan 
richting gehucht Etchinghill te gaan. Het gehucht Etchinghill ligt aan het 
zuidelijke einde van de parochie van Lyminge. De oorspronkelijke naam 
was Tettinghelde 1240 (Tetta's helling). Wij zijn nu ongeveer 5km ver en is 
het tijd om een korte pauze te nemen in de enige herberg in de omgeving 
"The Gatekeeper". Na de pauze bewandelen we verder de North Downs way 
richting Paddlesworth. Paddlesworth is een dorp gelegen op ongeveer 3 mijl 
van Folkestone. Het maakt deel uit van de stad Hawkinge. We hebben nu 
ongeveer 9, 5 km gewandeld en is het tijd voor de tweede pauze van de 
dag. Deze nemen we in de pub "The Cat & Custard Pot". Na deze rustpost 

kunnen de wandelaars van de kleine afstand 
met de bus naar Folkestone voor wat vrije tijd 
en shopping. De bus zal een achthonderdtal 
meters verder staan, aan het  Kent Battle 
Museum. De wandelaars voor de lange afstand 
wandelen nu verder via een pad naar Little Dane 
Farm. We volgen verder de North Downs way en 
de Saxonshore way richting "White Horse". De 
laatste kilometers van deze wandeling loopt via 
een wandelpad richting startplaats in Peene. 
Deze lange afstand bedraagt ongeveer 16,00 
kilometer.  

Naargelang de overgebleven tijd gaan deze wandelaars ook met de bus naar Folkestone of bij gebrek 
aan tijd komen de wandelaars van de korte afstand ons ophalen in Peene om dan terug richting 
Eurotunnel te rijden. 

 

PRAKTISCH 

• Vertrek bus te Oostende, Mercatorlaan thv Maritiem Instituut om 07.00 uur 
• Aankomst Calais omstreeks 08.30 uur 
• Paspoortcheck en controle Eurotunnel (duurt ongeveer één uur) 

o vergeet jullie identiteitskaart niet! 

• Vertrek trein richting Folkstone 09.20 uur 
• Aankomst Folkstone 09.00 uur (plaatselijke tijd) 
• Met bus naar startplaats Peene, rijtijd ongeveer 10 minuten 

• Startwandeling 09.30 uur (plaatselijke tijd) 
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o wandelstokken kunnen onderweg een handig hulpmiddel zijn 

• Terugreis, vertrek Folkstone om 17.30 uur (plaatselijke tijd) 

• Vertrek trein richting Calais om 18.50 uur (plaatselijke tijd) 

• Aankomst Oostende omstreeks 21.30 uur 

 

Hoe inschrijven? 

• De deelname prijs aan deze uitstap bedraagt € 30,00 en kan enkel betaald worden met geld, 

dus geen punten. 

• Vooraleer te betalen eerst telefonisch/mail contact opnemen met Danny De Braekeleer met de 

vraag of er nog plaats is op de bus. danny.de.braekeleer1@proximus.be - tel: 059/430143 - 

GSM: 0468/100154 

• In positief geval de betaling uit voeren met duidelijke vermelding van "Busreis Engeland en 

naam en voornaam van de deelnemers". De betaling kan gebeuren op rekeningnummer    

BE22 0010 6781 9547. De inschrijving is maar definitief na betaling. 

• In negatief geval komt men op een reservelijst. Indien er plaats vrij komt zal Danny De 

Braekeleer contact opnemen met de vraag of er nog interesse is om mee te gaan.  
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