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Welkom! 

 

Welkom beste ruitervrienden, 

Op Den Trek editie 2021, het jaar dat we vooral gaan onthouden als “ Komt er een trek dit jaar  

of niet ? “ 

Maanden twijfel was de enige zekerheid die we hadden om hier aan te werken. Maar hij is er met 

weinig tijd om veel voor te bereiden en waar ik als kersverse voorzitter van LRV -recreatie alle 

registers heb moeten opentrekken om deze editie op papier te krijgen. Hierdoor heb ik enkel nog 

meer respect gekregen voor de vele jaren dat Olivier dit voor ons heeft gedaan, waarvoor dank. 

De Schuur en onze gastheer Erik zullen er de komende dagen samen met jullie trachten om van deze 

editie toch weer iets onvergetelijks te maken, in de mate van het mogelijke gezien de nog niet 

normale omstandigheden. 

Ook graag even vermelden om het programma goed door te nemen i.v.m. voedertijden voor mens 

en dier en naar de briefing te komen, zodat je op de hoogte bent van alle last-minute info. 

Geniet van de prachtige Voorkempen met respect voor de natuur en de medemens. 

Neem zeker ook even tijd om de praktische afspraken door te nemen, 

 

 

Veel plezier ,vergeet niet het ganse team is klaar om jullie te helpen! 

 

Guy Baelden 

Voorzitter LRV Recreatie  

  



Programma TREK 2021 

VRIJDAG 13/08/2021     

10.00 uur 17.00 uur Ontvangst deelnemers met vervoer 

13.00 uur 17.00 uur Aankomst deelnemers te paard/koets 

14.00 uur   Wandeling 

17.00 uur 18.00 uur 
Ophalen van het hooi (Er kan ter plaatse hooi aangekocht 
worden aan €5 per bot). 

18.45 uur   Voederen van de paarden  

19.15 uur 19.30 uur Persconferentie 

19.30 uur 20.30 uur Verwelkoming & receptie gesponsord door LRV. 

20.30 uur 22.00 uur Avondmaal  

22.00 uur 24.00 uur Avondanimatie  

      

ZATERDAG 14/08/2021     

08.00 uur   Voederen van de paarden 

08.30 uur 10.00 uur Ontbijt 

09.30 uur 9.45 uur Briefing dagtocht 

10.00 uur 18.00 uur Wandeling 

12.00 uur 14.00 uur Middagpauze  

19.00 uur   Voederen van de paarden  

20.00 uur 21.30 uur Avondmaal BBQ 

21.30 uur 22.00 uur Uitreiking ereschalen  

22.00 uur 01.00 uur Avondanimatie met local gitarist 

   

ZONDAG 15/08/2021     

08.30 uur   Voederen van de paarden 

08.45 uur 10.15 uur Ontbijt 

09.15 uur 09.30 uur Briefing activiteiten op zondag 

10.00 uur 13.00 uur Traditionele Working Equitation 

10.00 uur 17.00 uur Wandeling 

13.00 uur 15.00 uur Middagmaal 

19.00 uur   Voederen van de paarden 

20.00 uur 21.30 uur Avondmaal 

      

MAANDAG 16/08/2021     

08.00 uur   Voederen van de paarden 

08.30 uur 10.00 uur Ontbijt 

08.45 uur 11.00 uur Opruim en vertrek laatste deelnemers 
Het programma kan nog gewijzigd worden door de organisatie tijdens het evenement. De laatste info zal 

beschikbaar zijn in de tent, aan het LRV onthaal of wordt aangekondigd tijdens het eten. 

  



  



Enkele praktische afspraken 

Tijdens de TREK2021 is het huishoudelijk reglement van de LRV voor de recreatieve ruiter van 

toepassing.  

Do’s & don’ts tijdens de TREK 

- Honden zijn toegelaten op het terrein maar moeten aan de leiband gehouden worden. 

Honden zijn niet toegelaten in het restaurant van De Schuur. 

- Vuilnis hoort in de vuilnisbakken. Er zullen er voldoende aanwezig zijn overal op het terrein. 

Neem groot vuil, zoals bijvoorbeeld een kapotte luchtmatras of tent wel terug mee naar huis.  

- De mest moet per groep op 1 hoop bijeengebracht worden zodanig dat deze na ons vertrek 

makkelijk kan opgeruimd worden door de medewerkers. 

- Geen lawaai na 23 uur. Geen overlast bezorgen naar andere gasten toe. 
- Geen open vuren. Voorzichtig omgaan met sigaretten in de weide en natuur. 
- Verboden om met de fietsen over de terrassen te rijden. 

Voor degene die met de fiets naar het restaurant komen graag de fietsen fatsoenlijk plaatsen 
op het pad voor het restaurant. 
 
Verder wensen we jullie een prettig verblijf en een aangename trek. 
 
Met eventuele vragen kan u terecht bij de leiding van de trek die vervolgens contact met ons 
zullen opnemen. 
 

De organisatie vraagt nog om tijdens de wandelingen en de randactiviteiten: 

- Respect te hebben voor de andere deelnemers en voor de natuur. 

- Hoffelijk te zijn bij het kruisen of het voorbijgaan van andere groepen, fietsers en 

wandelaars.  

- Geen honden mee te nemen op wandeling aangezien dit wettelijk niet toegestaan is. 

- Een helm of hoed met hoedenschaal te dragen voor alle activiteiten met de paarden. 

- Het welzijn en de gezondheid van de paarden centraal te stellen tijdens dit evenement. Bij 

problemen of vragen kan je steeds de organisatie contacteren. Achteraan dit boekje vind je 

ook de contactinformatie van de lokale veearts in geval van nood.  

 

Inschrijven voor de initiatie Traditionele Working Equitation kan vrijdag aan het LRV onthaal, 

zaterdag en zondagochtend in het restaurant tijdens de maaltijden. Zo vermijden we dat er lange 

wachtrijen ontstaan.  

  



 

Welkom in De Schuur te Oelegem 

TREK 2021 in De Schuur te Oelegem 

 

De Schuur in Oelegem is niet zomaar een schuur! Het is dé Schuur! Een begrip in de Antwerpse 

Kempen en in paardenmiddens bekend en berucht omwille van de geweldige feesten en feestjes die 

er al plaatsvonden. 

 

Toen Erik Jans ‘De Schuur’ in de prachtige groene omgeving van Oelegem, eind 2018,  had hij een 

breder doel voor ogen. Jans wou opnieuw wandelaars, ruiters, rustzoekers en gezinnen 

samenbrengen in een natuurlijke omgeving. “Mijn doel is om mensen van alle leeftijden weer samen 

te brengen rond het haardvuur buiten, of 's zomers in de zon.  

 

De Schuur is  ook een workshopplaats. “We geven workshops om met Green Eggs, een outdoor 

keramieken barbecue, te leren koken en bakken, van pizza over ribstuk tot brood. En om de jonge 

feestvierders niet te vergeten, worden er af en toe, in niet-corona-tijden, enkele avonden met een dj 

tot in de vroege uurtjes georganiseerd.” vertelde Erik Jans bij de opening van De Schuur in 2018.  

 

De komst van de TREK 2021 past perfect in dat kader. Het grootste event voor recreatieve ruiters en 

amazones in Vlaanderen wordt één groot feest voor alle deelnemers. Dicht bij de natuur. Op het 

ritme van de paarden en met eindeloze wandelmogelijkheden in een prachtige streek.  Om naar uit 

te kijken. 

U bent uiteraard van harte welkom!  

 

Meer info: https://www.deschuur-oelegem.be/ 

  

https://www.deschuur-oelegem.be/


Routes 

De organisatie wil graag een aantal leuke wandelingenvoorstellen voor deze editie. De routes zijn 

gebaseerd op het ruiterpad Voorkempen en de aanwezige lokale ruiterpaden. 

Deze zijn ook te raadplegen in de Schuur  op topografische kaart. 

Opgelet! Verschillende routes voor ruiters & menners! 

Hou er wel rekening mee voor zaterdag enkel de route Voorkempen langs de gemeenschappelijke 

picknick plaats loopt waar je je picknick kan afhalen en opeten. 

Picknick  te bereiken via: 
Emiel Vermeulenstraat 140, Zoersel 
Parking Gemeentelijke begraafplaats 

Op vrijdag en zondag kan je kiezen uit onderstaande aanbod. 

Ruiters           Menners                

Stroopop  15 km                                                          Stroopop 15 km 

Horse Hotel 19 km                                                       Den inslag 14 km 

Caterskapel 24 km                                                       Boshuisje  16 km 

Boshuisje  25 km                                                          Horse hotel 20 km 

 

Route zaterdag langs picknick: 

Ruiters                                                                             Menners 

Voorkempen 27 km                                                      Voorkempen 29 km 

Voorkempen 34 km                                                      Voorkempen 36 km 

Voorkempen 38 km 

 

Scan onderstaande QR code voor de GPX-bestanden van de routes en de kaarten in kleur. 

 

  



  



  



  



  



  



  



  



  



  



Foto’s 

Ook dit jaar zullen er fotografen aanwezig zijn om mooie foto’s te nemen tijdens de wandelingen, de 

activiteiten en op de picknick. 

Zaterdag 

Op zaterdag zullen de foto’s gemaakt worden door Elly Verbist van Hypo Frame. 

 

De foto’s zullen na het event beschikbaar zijn via de website en bestellen kan aan de hand van deze 

pagina: https://www.hypoframe.be/lrv-trek-oelegem-2021 

Facebook: www.facebook.com/hypoframe 
Instagram: @hypoframe 
Website: www.hypoframe.be 
E-mail: info@hypoframe.be 

Zondag 

Zondag zal Anouk Pabiszak aanwezig zijn om te fotograferen. De foto’s zullen na het event te 

bekijken zijn via https://www.oypo.be/nl/ap-pictures.  

 

 
Facebook: www.facebook.com/anouk.pabiszak 
Instagram: @a.p_pictures 
E-mail: pabiszakanouk@gmail.com 

  

https://www.hypoframe.be/lrv-trek-oelegem-2021
http://www.hypoframe.be/
https://www.oypo.be/nl/ap-pictures


Initiatie Traditionele Working Equitation op zondag 

Op zondag 15 augustus worden er enkele activiteiten rond traditionele Traditionele Working 

eEuitation aangeboden.  

We hebben reeds mogen kennis maken met working equitation tijdens de TREK van 2019 en op 25 

juni in de Ruiterschool.  

Working Equitation en de PTV van de TREC hebben veel raakvlakken vermits ze beide gebruik maken 

van een obstakelparcours, maar zijn in uitvoering twee heel verschillende disciplines. De 

verschillende hindernissen zoals bijvoorbeeld een brug, slalom, tonnen, een poort, een bel, … zullen 

op het terrein opgesteld worden voor deze initiatie. 

We starten om 10u en sluiten het parcours af om 13u. 

Opgelet: op voorhand inschrijven is verplicht! 

We werken met starturen zodat de deelnemers niet te lang hoeven te wachten. Aan het onthaal van 

LRV Recreatie en tijdens de maaltijden zullen er lijsten ophangen waar je jezelf kan opgeven. 

 

  



Nuttige contactgegevens 

Organisatie 

Guy Baelden – Voorzitter LRV Recreatie:   +32 (0) 472 13 55 00 
Carl Vanherck – Ondervoorzitter LRV Recreatie:  +32 (0)472 73 90 17 
Maude De Smedt – Algemeen Directeur LRV:   +32 (0) 475 80 31 78 

Ziekenhuis  

AZ Voorkempen 
Oude Liersebaan 4 
B-2390 MALLE 
Onthaal: +32 (0) 3 380 20 11 
Spoed: +32 (0) 3 380 20 80 

Dokters 

Huisartsenteam “Den Els” 
Hoornveldstraat 2C 0.4 
2520 Oelegem 
Balie (7u30-12u00): 03 385 06 07 
Dringende zaken: 
 Weekdagen 7u30-19u00:  +32 (0) 474 85 06 07 
 Weekdagen na 19u00:   +32 (0) 900 100 05 
 Weekend (vr 19u00 – ma 7u30): +32 (0) 900 100 05 

Huisartsenpraktijk “De Ceder” 
De Rest 2A 
2520 Oelegem 
+32 (0) 3 385 01 01 
 
Dr. Hilde Rens 
Van de Wervelaan 4 
2520 Oelegem 
+32 (0) 3 385 84 26 
 

Dr. Philippe Van Elsen 
Hoornveldstraat 2C 
2520 Oelegem 
+32 (0) 3 385 06 07 
 
Dr. Bregt Blywaert 
Hoornveldstraat 2 
2520 Oelegem 
+32 (0) 3 385 06 07 

Dr. Christiaan Van Opstal 
Vincent Goossenslaan 8 
2520 Oelegem 
+32 (0) 3 383 36 66 

Apotheek 
BUPHAR Apotheek 
Torenplein 25 
2520 Oelegem 
+32 (0) 3 383 11 53 
 
Apotheek Holsbeek Schilde 
Turnhoutsebaan 135 
2970 Schilde 
+32 (0) 3 383 05 92 

Geassocieerde Apotheek Schilde 
Turnhoutsebaan 77 
2970 Schilde 
+32 (0) 3 383 42 55 
 
 
 
 
Na 22u00: +32 (0) 903 39 22 48  



Veearts 

DAP Dr. Oversteyns - Drs. Theeten 
Driesheide 90 
2980 Halle-Zoersel 
Oversteyns Eric  
+32 (0) 495 52 50 60 

Theeten Karine 
+32 (0) 475 49 34 05 

Bij afwezigheid 
+32 (0) 3 384 17 45 

Equinox 
Vekemans 10 
2460 Kasterlee 
+32 (0) 3 303 95 69 

Hoefsmid 

Claes Danny 
Zandstraat 94 
2960 Brecht 
+32 (0) 477 05 19 70  

Delarue Dries 
Engelakker 15 
2960 Sint-Lenaarts 
+32 (0) 479 34 38 03 

  



COVID-19 maatregelen 

Algemene richtlijnen 

• Ben je ziek?...Blijf thuis!!! 

o Voel je je niet goed? Heb je een hoestje, koorts, loopneus,…? Blijf dan thuis! 

o Doe dit om iedereen te beschermen. Twijfel? Neem een zelftest af! 

o Belangrijk: ben je besmet geweest, hou jezelf minstens 10 dagen in isolatie. Zo 

worden de anderen beschermd! Ben je nog niet symptoomvrij na 10 dagen, Blijf dan 

nog langer thuis, tot je enkele dagen geen symptomen meer hebt. 

 

• Social distancing: dit blijft het basismoto 

o Zorg dat je altijd die onderlinge afstand houd van 1,5 meter. 

 

• Hygiëne en bescherming 

o Was je handen meer dan ooit (en grondig)! Niet mogelijk? Gebruik dan 

ontsmettingsgel. 

o Gebruik van mondmaskers of gezichtsbescherming is verplicht voor +12-jarigen op 

heel het activiteiten terrein!  

o Ontsmetting van je handen en eventueel dragen van beschermende handschoenen 

biedt eveneens extra bescherming. 

o Raak je gezicht zo weinig mogelijk aan 

o Persoonlijke hygiëne  is meer dan ooit belangrijk! Zorg voor eigen ontsmettende 

handgel, wegwerphandschoenen en papieren zakdoekjes. 

o Gebruik wegwerphanddoeken. 

o Was (stoffen) rijhandschoenen na elk gebruik. 
 

De algemene richtlijnen toegepast op de paardensport 

• SOCIAL DISTANCING: Het basismotto = 1,5m afstand!  

o Voor de meeste disciplines eenvoudig na te leven 

 

o Onderlinge afstand van 1,5m bij mennen niet mogelijk 

▪ Menners en grooms op de koets eveneens geen mondmaskerplicht   

▪ Menners en passagiers wel mondmaskerplicht 

 

• MONDMASKERPLICHT: 

o Het dragen van een mondmasker of gezichtbescherming en beschermende 

handschoenen is verplicht voor +12-jarigen. Enkel tijdens het sporten is het dragen 

van een mondmasker niet verplicht. Je draagt dus altijd een mondmasker als je komt 

sporten. Je mondmasker mag enkel af TIJDENS de sportactiviteit. Van zodra je het 

veld verlaat of stopt met sporten, draag je een mondmasker. 

 

o Uitzonderingen: 

▪ Tijdens het rijden  

• Houd de bubbels maximaal gescheiden (medewerkers, deelnemers, publiek, … )  



De organisatie van TREK2021 Oelegem  

bedankt zijn sponsors! 

      

 

             

 

Cafe Den Inslag - Schilde 

 

      



 



 


