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Wanneer: 26/11/2017: 7:30 - 15:00
Waar: OC 't Zonnerad (Tresoriersstraat 6, 8980 Zonnebeke)
Afstanden: 6km - 12km - 16km - 24km
Verslag: brandweertocht
Eindklassement: brandweertocht
Foto's: Google Foto's

Om 2017 af te sluiten en onze geërfde opdrachten af te werken, organiseren
wij op de laatste zondag van november de Brandweertocht. Neen, geen
wandeling voor spuitgasten, al zijn die natuurlijk welkom, maar toch met een
beetje geschiedenis in het achterhoofd van het brandweerkorps van GrootZonnebeke. Op de wandeltocht die start vanuit het Zonnerad gaan wij zowel
kennis maken met het oude en het nieuwe gezicht van de brandweerkazernes,
die voor de gelegenheid zullen dienst doen als rustposten.
Ergens in de zomer van
2011 verhuisden de
brandweerlui namelijk naar
hun nieuwe kazerne in de
Passendalestraat, waarmee
enkele praktische
problemen van stalling en
uitrukken meteen van de
baan waren. De nieuwe
infrastructuur van de
brandweerkazerne moest de
spuitgasten toelaten de
interventiewagens netjes naast elkaar te plaatsen om zo sneller, lees effectiever, uit
te rukken. Bij noodgevallen telt elke minuut die het redden van mensenlevens of
bedwingen van gevaarlijke branden kan optimaliseren. Nu zitten de posten van
Zonnebeke en de bijpost van Passendale onder één dak en werden met de
vernieuwing ook voldoende budgetten uitgetrokken om materiaal en personeel aan
te vullen. Als mijn informatie klopt beschikt Zonnebeke nu over 36 spuitgasten
(maar schiet niet op de pianist als het er wat minder zijn). De oude kazerne kreeg
na een paar jaar een nieuwe bestemming en doet nu dienst als Jeugdhuis
omgedoopt tot De Moane. En ook vandaag komen wij op deze Brandweertocht hier

langs bij diverse afstanden.
Onze fijne groep van
parcoursbouwers heeft weer
alles in het werk gesteld om
wandelafstanden naar ieders
gading aan te bieden.
Wij starten voor de laatste
maal dit jaar uit het Zonnerad
en trekken met alle afstanden
(4-7-12-16-24) richting kasteelpark. De 4 en de 7 km bestemd voor kinderwagens
en rolstoelen, hebben als rustpost De Moane en keren dan terug naar het Zonnerad.
De 12 km-wandelaars
hebben zich ondertussen
afgesplitst en trekken
naar de nieuwe
brandweerkazerne.
Vandaaruit gaat het
richting Tyne Cot
Cemetery, om dan via de
Stroroute, eigenlijk de
oude spoorlijn, ook eens
langs te gaan bij De
Moane. Na deze stop
trekken zij via de ijzerweg terug naar de startplaats.
Ook de 16 km trekken eerst naar de nieuwe brandweerkazerne, Tyne Cot
Cemetery en volgen de 12 km via de Stroroute tot aan de Moane. Zij keren echter
via het voetbalveld en een ander stukje van het kasteelpark terug, langs een nieuw
stukje parcours naar het Polygonebos (dat je naar keus kan dwarsen of er omheen
lopen) om daar via de Lotegatstraat weer ’t Zonnerad te bereiken.
De 24 km-wandelaars maken in tegenstelling tot de andere afstanden een lus na de
rust bij de brandweer, die hen naar Moorslede en de Keiberg leidt. Dit is een lus

met heel wat onverhard. Zij vervoegen dan na de tweede passage bij de brandweer
de 16 km wandelaars tot op het einde.
Heel wat variatie dus en voor de mensen die naar Zonnebeke komen voor de eerste
maal zeker de ideale gelegenheid om de streek wat beter te leren kennen. De
aantrekkingspolen zijn talrijk: Tyne Cot Cemetery is één der grootste kerkhoven uit
de Grooten Oorlog, langs de Stroroute werden ook talrijke veldslagen gevoerd in de
bloedige strijd rond Passendale,
in het Polygonebos was dit
evenzeer het geval. Wij zijn er
ons van bewust dat iedereen hier
een parcours naar zijn zin zal
vinden en heten u hierbij alvast
welkom. En vanaf 2018 starten
de Drevestappers dan hun
nieuwe strategie met
startplaatsen in de verschillende
deelgemeenten van Groot
Zonnebeke en dit met als enig motto: vernieuwing. En wij hopen dat wij u dan ook
weer mogen begroeten!
Geschreven door Luc Bossuyt
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