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Woord van de

voorzitster

Beste wandelvrienden,

Het leven begint stilaan wat zijn gewone gang terug 

te krijgen. Zaterdag 12 juni was in Waardamme een 

georganiseerde wandeling en er waren 838 ingeschre-

ven wandelaars waaronder 33 van onze leden. Ik 

ben er fier op dat onze club goed vertegenwoordigd 

was. Dank u om onze kleuren te vertegenwoordigen.

Op 27 juni was het ‘Vlaanderen Wandelt Lokaal’. Dit 

hebben wij in samenwerking met de Veldroomvrienden 

laten verlopen. Zo konden de langeafstandswandelaars 

(30 km) ook eens aan hun trekken komen. We konden 

niet klagen qua opkomst als je bedenkt dat West-

Vlaanderen 35 deelnemende clubs telde. Opnieuw waren 

onze kleuren goed vertegenwoordigd. Wandelaars heb-

ben weer plekjes ontdekt waar ze nooit eerder voor-

bij kwamen. Bijzonder verheugend was dat wij op 

één dag 14 totaal nieuwe leden mochten inschrijven.

Zaterdag 3 juli organiseren we ons vrijwilligersfeest 

want we willen onze medewerkers in ere houden. 

Het was een moeilijk jaar want organiseren in nor-

male omstandigheden kon niet tijdens corona. Daar 

komt binnenkort verandering in en staan onze mede-

werkers weer in de stelling. Ik dank ze daarvoor. 

Misschien nog eens herhalen dat we in septem-

ber en december een daguitstap met de bus

gepland hebben in een andere omgeving. Er is 

nog plaats, schrijf nu in, hoe meer zielen hoe 

meer vreugde. Meer informatie verder in dit blad.

Onze weekwandeling op 6 augustus gaat nor-

maal door, zij het misschien met nog wat corona-

maatregelen. We houden jullie zeker op de hoog-

te, de locatie staat nog niet helemaal vast.

Ik ben blij jullie terug te zien. Hou jullie goed!

Jullie voorzitster, Majo 



Van Reeth Marinus
Deleye Nick
Claus Patrick
Stragier Marie-Rose
Berthier David
Verkamer Christiane
Debrabandere Annemarie
Viaene Erik
Verdonck Jeroen
Rosseel Sabine
Bossuyt Luc
Crombez Nadine
De Muyt Gilbert
Rosseel Christophe
Vanoverberghe Willy
Debrabandere Stefaan
Mylle Femke
Landuyt Mariette
Gryson Marie-Thérèse
Van Tuykom John
Lammers Andy

SEPTEMBER

Deceuninck Isabelle
Van Praet Martine
Cossement Filiep
Rogiers Hans
Devriesere Ria
Malfait Erik
Maricau Ann
Vanmarcke Rudy

JULI

Hoste Nico

Vandooren Lionel

Lecluyse Noël

Albers Godelieve

Decat Dorine

Boudewijn Eric

Vandermeersch Annie

Siwik Marianna

Bostyn Marie-Thérèse

Verbrugge Henk

Declercq Veronique

Duquesne Raoul

Messely Nancy

Laseure Sarah

Delbeke Francine

Keirsebilck Ludo

Vanthournoudt Christiane

Degroeve Beatrijs

Logghe Rosa

Cleenewerck Kelly

Bossuyt Celine

AUGUSTUS

Couwet Fanny
Azou Tom
Carpentier Maria
Olivier Christophe
Vanhee Tine
Nuytten Pedro

Devarrewaere Daisy
Paret Philippe
De Witte Annie
Lambré Tania
Deman Ingrid
Lecluyse Yves
Rousseau Yves
Nys Gina
Lecluse Rita
Wyseur Noël
Vancayseele Myriam
Bellens Bernard
Mylle Stijn
Schoutteten Anita
Vierstraete Francis
Wegsteen Lien
Muylle Claudine
Vanrunxt Tamara
Deweerdt Laurent
Honoré Patricia
Hochepied Sofie
Dereyne Willy
Delroeux Marie-Clotilde
Leroy Daniël
Vanlerberghe Harold
Deleu Marie-France
Depuydt Lies
Watteyn Stefaan
De Belder Heidi
Wullaert Fiebe

Familieberichten
Deze rubriek wordt beheerd door voorzitster Majo Bostyn, Ieperstraat 154, 8980 Zonnebeke.  GSM: 

(0494) 81 90 35 - E-mail: majo.bostyn@hotmail.com  

Wil geboorten, ongevallen, herstelperiodes, ziekteperiodes, overlijdens zo snel mogelijk doorgeven. 

Voor alle wijzigingen betreffende adres, telefoon, GSM, e-mailadres  kan je bij Rik Cleenewerck  terecht.

We wensen onze zieke wandelaars en zij die opgenomen werden in het ziekenhuis een spoe-

dig herstel toe. We hopen jullie spoedig terug te zien in wandelland.



De Belder Heidi, Zonnebeke

Naert Nancy, Zonnebeke (Beselare)

Buyse Pieter, Zonnebeke

Leroy Martine, Zonnebeke

Folens Geertrui, Zonnebeke (Passendale)

Vancoillie Luc, Zonnebeke (Passendale)

Vandeputte Philippe, Wevelgem

Dury Ann-Sophie, Zonnebeke (Passendale)

Dury Stefanie, Zonnebeke (Passendale)

Wullaert Xavier, Roeselare (Oekene)

Wullaert Fiebe, Roeselare (Oekene)

Deman Anniek, Roeselare (Oekene)

Bostyn Marie-Christine, Zonnebeke

WESTERN FRONT TRAIL

In navolging van het oorspronkelijk concept zal 

Wandelsport Vlaanderen vzw i.s.m. enkele plaat-

selijke wandelclubs jaarlijks een langeafstands-

wandelroute onder de naam Western Front 

Trail organiseren. De eerste editie vindt plaats op 

zaterdag 18 september 2021. Deelnemers krijgen 

de keuze uit drie epische afstanden: 35–60–85 

km. Naargelang het gekozen traject kom je voor-

bij de voornaamste herdenkingsplaatsen uit de 

Groote Oorlog. De 85 km start vanuit Mesen, 

de kleinste stad van België. Deelnemers aan de 

60 km starten in de schaduw van de imposante 

Menenpoort in Ieper. De IJzertoren, symbool 

van Nooit Meer Oorlog in Diksmuide, vormt 

de start voor de 35 km. Het eindpunt voor alle 

deelnemers is Westfront Nieuwpoort. Je vindt 

propagandafilmpjes op www.youtube.com. Kies 

als zoekwoord: Western Front Trail.

Medewerking van onze club

De Drevestappers werken mee aan dit initia-

tief. Tijdens deze eerste uitgave zullen wij onze 

taak waarnemen in bevoorradingspost De Hooge 

Crater alsook in de startplaats van de 60 km en 

rustplaats college in Ieper. 

Clubnieuws

NUTTIG OM WETEN

· Afstempelboekje Limited Edtion blijft gel-

dig tot eind 2021. Afhaalpunten voor 

poncho en/of rugzak: op 14/11/2021 te 

Oostende 'West-Vlaanderen Wandelt' 

bij de WSV Keignaerttrippers of op 

11/12/2021 te Ieper bij Nooit Moe 

Boezinge.

·  Oranje en blauwe waardebonnen van de 

club blijven geldig tot eind 2021.

· Leden kunnen in 2021 gratis wandelen op 

onze eigen officiële wandeltochten.

· De blauwe spaarkaart wordt, zodra moge-

lijk, omgewisseld naar een nieuwe door-

lopende spaarkaart tijdens een officiële 

wandeltocht van de club. Concreet: de 

omwisseling zal gebeuren op onze eerst-

volgende wandeltocht op vrijdag 6 augus-

tus (Marultocht).

· Vanaf 1 juli 2021 worden de wandelingen 

weer 'normaal', d.w.z. volgens de aankon-

diging in de Walking. Nochtans is het veili-

ger om voorlopig nog eens te checken op 

www.wandelsportvlaanderen.be onder 

'Kalender' want mogelijk zijn er toch nog 

annulaties.

NIEUWE LEDEN

Welkom aan de volgende nieuwe leden (22):

Jonckheere Joachim, Zonnebeke

Van Neste Sanne, Zonnebeke

Maricau Ann, Zonnebeke (Geluveld)

Vlaemynck Kaat, Zonnebeke (Geluveld)

Dewulf Mieke, Ieper (Boezinge)

Maricau Elise, Ieper

Reubrecht Valerie, Poperinge

Carlier Daisy, Ieper (Zillebeke)

Verdru Isabelle, Ieper



Onze busreizen

Vooropgestelde busreizen

Ondanks corona hadden wij opnieuw drie busreizen 

gepland. Spijtig genoeg is deze van mei al wegge-

vallen. Wij hebben gekozen voor variatie in  ver-

schillende seizoenen en verschillende provincies: 

Henegouwen en zelfs eentje in Nederland. Nieuw 

is ook een kerstwandeling in Doornik. We hopen op 

talrijke inschrijvingen, hopelijk is het coronaspook 

dan al grotendeels verdwenen. Voor de prijs hoef je 

het zeker niet te laten, goedkoper geraak je er zelf 

niet met de wagen. 

Hoe inschrijven?

Dit kan bij de voorzitster, via e-mail: majo.bos-

tyn@hotmail.com of bij penningmeester John Baert 

john.baert2@telenet.be. Het kan ook telefonisch. 

De inschrijving bedraagt 10,00 euro, inschrijvings-

kaart inbegrepen. Vervangschoenen zijn wenselijk. 

Honden niet toegelaten op de bus. Voor de goede 

gang van zaken, inschrijven ten laatste 10 dagen vóór  

de afreis.

Waarom meegaan met de bus?

Je bent niet eerder meegegaan op clubuitstap met 
de bus? Ziehier  enkele redenen waarom je het zeker 
eens moet proberen.

• Je gaat eens wandelen in een streek die je niet 
kent.

• Er wordt slechts één plaats per busuitstap 
aangedaan. Dit heeft het voordeel dat je de 
afstand kan afleggen die je wenst, ook de grotere 
afstand maar iedereen is volledig vrij zijn/haar 
dag zelf in te vullen.

• Je hoeft niet aan te schuiven om de inschrijfkaart 
aan te schaffen.

• Je wandelt zoals je gewoon bent: alleen of in 
het gezelschap van anderen. Je krijgt de ideale 
gelegenheid aangeboden om andere clubleden 
te leren kennen.

• En zeg nu eens eerlijk… hoever kan je met je 
eigen wagen rijden voor de deelnemingsprijs? 
Bovendien riskeer je geen ongeval met je eigen 
wagen en hoef je geen parkeerplaats te zoeken.

• Het is wel nuttig om een paar reserveschoenen 
mee te nemen om in geval van een modderig 
parcours toch met propere schoenen op de bus 
te kunnen stappen. De chauffeur zal er jou zeer 
dankbaar om zijn.

• Je bent tijdig terug thuis. De tijd van vertrek na 
het wandelen is meestal rond 16u. Tegen 18u ben 
je al terug thuis. Je wordt steevast teruggebracht 
naar de plaats waar je opgestapt bent.

Programma:

• 26 sept. 2021: PD Groede Zeeland 

NL (W.V. Voor de Wind)

• 11 dec. 2021: Doornik (Mont-Marche 

Tournai)



van hoop tijdens de oorlog met verwijzing naar het gedicht 

van Majoor John McCrae. Boven de tuin wappert fier 

de Natievlag. Op vandaag kan je rustig het vredige park 

bewandelen om stil te staan bij de gruwel van de Eerste 

Wereldoorlog. Er werden ook thematische wandelroutes 

en fietsroutes aangelegd die leiden naar andere oorlogssi-

tes in de gemeente.

De Duitser Rüdiger Lüdeking heeft als eerste op 30 oktober 

2015 de Duitse herinneringstuin geopend. Op donderdag 

27 oktober 2016 zijn de Amerikaanse Memorial Gardens 

geopend door Denise C. Bauer, ambassadeur van de VS. 

Ter gelegenheid aan de Slag van Passendale in 1917 wer-

den de Britse (op 31 juli ingehuldigd door prins Charles 

van het Verenigd Koninkrijk), Australische (door de minis-

ter voor Veteranenaangelegenheden, Dan Tehan), Nieuw-

Zeelandse en Canadese tuinen geopend. Op 28 september 

2018 werd de Belgische tuin ingehuldigd. Op 19 november 

2019 ten slotte werd de Franse Vredestuin ingehuldigd, 

terwijl dezelfde dag de Belgische Vredestuin in het Franse 

Le Quesnoy werd ingehuldigd.

Duitsland

De Duitse herinneringstuin gedenkt de vele duizenden 

Duitsers die in de Eerste Wereldoorlog in de Westhoek 

sneuvelden. De vraag naar de elementen kunst, vegetatie 

en poëzie werden als volgt ingevuld. De kunst verwijst 

naar het beeld van Kathe Kollwitz ‘Treurend ouderpaar’ 

als aandenken aan haar gesneuvelde zoon Peter. De blok-

ken basaltsteen en Wezerzandsteen verwijzen naar een 

‘ongekende leegte’ omdat je er kan doorheen zien. De 

belangrijkste plant is de klaproos die verwijst naar het 

bloedvergieten en het gedicht ‘Die Rosen im Garten’ van 

Ernst Stadler.

Verenigde Staten van Amerika

Deze tuin herinnert aan de zware verliezen bij de 

Amerikaanse troepen tijdens het Eindoffensief ten zuiden 

van Ieper. Onder leiding van de toekomstige president, 

De Passchendaele Memorial Gardens gingen     

begin augustus 2014 officieel open. Deze her-

inneringstuinen maken deel uit van het kas-

teeldomein van Zonnebeke dat ondertussen 30 

ha groot is. De tuinen liggen ten oosten van het 

Memorial Museum Passchendaele. Het con-

cept omvat een aantal klaproosvormige tuinen 

(van bovenaf gezien). Iedere tuin verwijst naar 

een natie die tijdens de Eerste Wereldoorlog in 

Vlaanderen heeft gestreden en voornamelijk 

dan tijdens de Slag van Passendale in 1917. 

De tuinen maken deel uit van The Legacy of 

Passchendaele ('Brug naar het landschap als 

laatste getuige').

Er werd een subsidie van een kleine 2 miljoen euro toege-

kend voor het totale project ‘The Legacy of Passchendaele’. 

Het was één van de vijf strategische projecten van het 

impulsprogramma ‘100 jaar Groote Oorlog’ waarmee 

VisitFlanders investeert in de ontsluiting van oorlogssites 

uit de Eerste Wereldoorlog.

Het kasteelpark achter de kerk van Zonnebeke wordt 

sedert 1933 gedomineerd door een pittoresk landhuis, 

het huidige museum. Het park, oorspronkelijk 10 ha groot, 

werd uitgebreid tot 30 ha onder regie van landschapsar-

chitect Geert Bossaert. De Memorial Gardens maken deel 

uit van het kasteeldomein. Ze moeten de herinnering aan 

de Groote Oorlog levendig houden. Verschillende landen 

die in de Eerste Wereldoorlog hadden gevochten, werden 

aangezocht een ontwerp te maken voor de aanleg van hun 

tuin. In de periode 2014-2018 was voorzien om jaarlijks 

één nieuwe tuin te openen, uiteindelijk kwamen er acht. 

Het zijn de tuinen van Duitsland, de Verenigde Staten 

van Amerika, het Verenigd Koninkrijk, Australië, Nieuw-

Zeeland, Canada, België en Frankrijk (in deze volgorde). 

Op 15 augustus 2014 werd het startschot gegeven voor 

het nieuwe Passchendaele Memorial Park. In 2018 werd 

het ingehuldigd. Iedere betrokken natie kon een ontwerp 

ontwikkelen met het gegeven dat zijn natie rekening hield 

met het concept dat de tuin de vorm had van een klaproos 

(poppy) waarbinnen 3 zaken ingevuld werden: herinnering 

door visuele kunst, poëzie en symbolische vegetatie uit 

eigen land. De tuinheggen zijn felrood en verwijzen in kleur 

en vorm naar een klaproos (poppy). De bloem is symbool 

Passchendaele Memorial Gardens

Kasteeldomein Zonnebeke



lijke hart van Australië. De beplanting verwijst naar het 

gevarieerd Australische landschap; van de barre woestijnen 

tot de weelderige graslanden. De krater staat voor de ver-

nietigende kracht van de oorlog die het landschap openrijt. 

Er staat een gedicht, fragment ‘Pozières and Passchendaele’ 

uit ‘Carry on’!: the traditions of the A.I.F., uitgegeven 

door C. Longmore en gepubliceerd door Imperial  Printing 

Compagny, Perth, 1940.

Nieuw-Zeeland

Deze tuin herdenkt de meer dan 5.000 Nieuw-Zeelanders 

die tijdens WO I in Vlaanderen sneuvelden. Het kunstwerk 

bestaat uit 846 bronzen in het beton gelegde schijfjes en 

2.700 gaatjes die de herdenkingszuil doorboren. De wille-

keurige spreiding van de schijfjes en gaatjes staat symbool 

voor de chaos tijdens de oorlog. De gebruikte materialen 

vertegenwoordigen de belangrijkste eilanden van Nieuw-

Zeeland. Het land zamelde voedsel, geld en kledij in voor 

Herbert Hoover, werd voedselhulp naar België gebracht 

onder de noemer Relief for Belgium. Bijna iedereen had 

te lijden onder hongersnood en tekorten. De 3,2 miljoen 

ton aan voedselhulp werd al snel de enige vorm van 

voeding voor vele mensen. De eik is de officiële boom 

van Washinton D.C., hoofdstad van de V.S. De metalen 

structuur met de geborduurde klaproos symboliseert 

de bloemzakken die van over de Atlantische Oceaan 

kwamen en versierd werden met verf en borduurwerk. 

Het witte beton verwijst naar het witte marmer van de 

Amerikaanse oorlogsmonumenten.

Verenigd Koninkrijk

Passchendaele staat in het Verenigd Koninkrijk bekend 

als Passion-Dale als symbool voor de gruwel van de 

Groote Oorlog. Deze tuin doet sterk terugdenken aan 

de typische oorlogsbegraafplaatsen van het Britse 

Gemenebest met de manier van aanplanten van planten 

en bloemen. Deze tuin omvat geen sombere elementen 

waarbij de nadruk gelegd wordt op de helderheid en 

het leven. Een fragment van ‘War’, een gedicht van Ellis 

Evans is in het toegangspad verwerkt. 

Australië

De tuin herinnert aan de vele Australische slachtoffers 

waarvan velen in anonieme graven begraven liggen. 

Het kunstwerk (brodiehelm) verwijst naar de met water 

gevulde kraters in het verwoeste landschap. Deze crea-

tie verbeeldt de fragiliteit van het leven. Australië was 

gekend voor de glasproductie tijdens WO I. De kleuren 

van het kunstwerk en de tuin symboliseren het natuur-



voor vredesboodschappen. Een selectie van persoonlijke 

vredesboodschappen is verweven in het kunstwerk.

Frankrijk

Foto: langs Avonturenpad Zonnebeke 

Oorspronkelijk waren er slechts 7 tuinen voorzien, alleen 

Frankrijk ontbrak nog maar op 19 januari 2019 werd dit 

geregeld. De Franse vredestuin verwijst uitdrukkelijk naar 

de Slag bij Passendale en wil de ‘wedersamenstelling van 

het bos’ op een overzichtelijke manier voorstellen en 

terugkeren in de geschiedenis, in een sfeer van rust. In dit 

mozaïek van boslandschappen worden gehakte bomen 

achtergelaten en kreupelhout aangelegd. Via discrete wan-

delpaden kunnen de bezoekers zich onderdompelen in de  

sfeer van het bos en 100 jaar vrede.

Tekst en foto's: Frans D'Haeyere

het Belgische volk tijdens WO I.

Canada

Canada telde meer dan 66.000 doden waaronder velen 

in de omgeving van Ieper. In april 1915 kregen de 

Canadezen tijdens de Tweede Slag bij Ieper de eerste 

gasaanval te verwerken. Tijdens de Derde Slag om Ieper 

namen zij Passendale in ten koste van 16.000 doden, 

vermisten en gewonden. De plantensoorten komen van 

overal in Canada, verwijzend naar de militairen die uit 

alle streken van het land kwamen. Het monument is 

een granieten rotsblok van Europese oorsprong dat het 

slagveld verbeeldt. De ruwe randen symboliseren het 

heuvelachtig, modderige landschap tijdens de Slag van 

Passendale. De vijf veren zijn een symbool voor moed 

bij het Canadese volk. Op planken is een fragment uit 

het gedicht Passchendaele 1917 gegraveerd, geschreven 

door Harry Amoss.

België

De tuin is een eerbetoon aan de vele Belgische slachtof-

fers van WO I en een symbool voor de vredesboodschap. 

Het centrale deel in de tuin is ingezaaid met madelief-

jes, symbool voor de Belgen. De witte rozen verwijzen 

naar de Belgische militaire begraafplaatsen. De taxus-

struik staat zowel voor dood als leven en staat vaak op 

Belgische begraafplaatsen. Het kunstwerk van Rik Ryon 

is gemaakt van oorlogsschroot wat veelvuldig opge-

graven wordt in de Westhoek. Opvallend zijn enkele 

Belgische militaire grafstenen. Ze dienen hier als sokkel 



Vlaanderen Wandelt Lokaal 

in Zonnebeke 27 juni 2021

Iedere wandelaar herinnert zich de nationale, Vlaamse en provinciale 
wandeldagen. Mede door Corona werd nu gekozen voor meer lokale wan-
deltochten op één bepaalde dag. Ze kregen de naam Vlaanderen Wandelt 
Lokaal, zij vervangen de Nationale Wandeldag en worden gepland telkens 
de laatste week van april (week 17). Bedoeling is niet langer om de clubs 
aangesloten bij Wandelsport Vlaanderen met de bus op één bepaalde 
locatie samen te brengen maar ernaar streven om zoveel mogelijk liefheb-
bers zo dicht mogelijk bij hun woonplaats te laten starten. Vanuit meer dan 
100 steden/gemeenten (35 in West-Vlaanderen!) werd een lokale wandel-
bers zo dicht mogelijk bij hun woonplaats te laten starten. Vanuit meer dan s zo dicht mogelijk bij hun woonplaats te laten starten. Vanuit meer dan 

activiteit opgezet, waarbij iedereen met volle teugen de schoonheid van 
de eigen achtertuin kon (her)ontdekken. De Drevestappers organiseerden 
deze tocht samen met burenclub de Velodroomvrienden uit Moorslede. 
Voor Zonnebeke werd gestart vanuit het Kasteeldomein. West-Vlaanderen 
Wandelt blijft verder georganiseerd.

Bekijk op mobiel

Vlaanderen wandelt lokaal Zondag 27 Juni 2021 
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12km

6km

13km

  6km

Er werden diverse afstanden aangeboden, combineerbaar al dan niet met de afstan-

den van de Velodroomvrienden Moorslede.



Onze leden gingen van start in het kasteeldomein 

van Zonnebeke meteen gevolgd door een passa-

ge langs het Memorial Museum Passendale 1917. 

Het museum brengt de Slag om Passchendaele in  

herinnering. Er vielen toen ruim een half mil-

joen slachtoffers. Het museum  werd geopend 

in 2004. Het bevat zeer interessant materiaal en 

herbergt een replica van een dugout. Vlakbij het 

museum bevindt zich het project ‘Faces of War’ 

van Jan Fieuw. 129 dwarsliggers (gebruikt voor 

spoorlijnen) krijgen een gezicht als stille getuigen 

van wat zich toen in onze regio afspeelde. 

Hier gingen de 6 km en 13 km-afstanden uit elkaar. 

De 6 km-wandelaars kwamen langs de Magorie 

totempaal. Zij kreeg de naam Pou Maumahara, 

is acht meter hoog en weegt meer dan zes ton. 

Het is een geschenk van Nieuw-Zeeland. Verder 

ging het richting Polygoonbos met zijn militaire 

begraafplaatsen Buttes New British Cemetery en 

het Polygoon Wood Cemetery. Het bos herbergt 

ook enkele restanten van bunkers uit WO I. In 

één ruk ging het naar brasserie De Dreve (moge-

lijke halte) zonder eerst het monument Brothers 

In Arms bewonderd te hebben. Van hieraf ging 

het stilaan terug naar de startplaats. Het par-

cours bevatte naast deze bezienswaardigheden 

ook heel wat natuur en landelijke wegen in een 

licht heuvelachtig landschap.

De 12 (13,2) km ging in het kasteelpark langs de 

kasteelvijver naar de Memorial Poppys Gardens. 

Het concept omvat een aantal klaproosvormige 

tuinen waarbij elke tuin verwijst naar een natie 

die tijdens de Eerste Wereldoorlog in Vlaanderen 

heeft gestreden. De Memorial Poppies Gardens 

maken deel uit van ‘The Legacy of Passchendaele’, 

een project waarmee Zonnebeke de monumen-

ten en het landschappelijke erfgoed van de Slag 

van Passendale als één samenhangend geheel 

ontsluit voor een internationaal publiek. Op een 

andere plaats in dit blad lees je er meer over. 

Langs landelijke en autoluwe wegen ging het 

richting Moorslede naar de rustpost Geka. Hier 

kon men instappen op het parcours van onze 

buurclub De Velodroomvrienden Moorslede 

waar men er 6 km of 12 km kon aan toevoegen. 

Men kon ook vasthouden aan de 13 km die 

vertrok uit Zonnebeke en dan stapte men het 

tweede deel van ons parcours. Hier wachtte 

nog het wereldbekende Tyne Cot Cemetery op 

een bezoek. Het is de grootste Commonwealth 

begraafplaats op het vasteland en ook de 

belangrijkste getuige van de bloedige Slag van 

Passendale. Gehucht De Katrol en de oude 

spoorweg (stroroute) bevatten mooie wandel-

passages. Zij brachten ons terug naar het kas-

teelpark in Zonnebeke. De vele wandelaars, die 

de Corona-regels getrotseerd hadden, konden 

tevreden terugblikken op een mooie tocht.

Tekst: Frans D'Haeyere

Foto's: Ivan Vandeportaele
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Volledige fotoreportage: zie onze Facebook pagina https://nl-nl.facebook.com/drevestappers/



Volledige fotoreportage: 
zie www.drevestappers.be
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TOCHTEN VOOR 2021
(onder voorbehoud ten gevolge van de Coronamaatregelen)

DREVESTAPPERS ZONNEBEKE vzw (5542)

Parcoursverantwoordelijke: Christophe Derudder 

info@drevestappers.be

Zondag 31 januari 2021                                                                                                                    GEANNULEERD
3e War Memories 

Start: 7.30 u – 15 u; afstanden: 5 - 10 - 12 - 15 - 20 - 26 km

Startzaal: O.C. ’t Zonnerad, Tresoriersstraat 5, 8980 Zonnebeke 

Proef en voel het winterse landschap, getekend door de Groote Oorlog. Richting Sint-Juliaan (Langemark-

Poelkapelle).  Pittoreske plaatsjes, landelijke wegen, mooie zichten. Passage door het natuurgebied Haneveld. Eén 

afstand voor kinder- en rolwagens. Attentie (tot uitputting voorraad). Eindcontrole om 17 uur. Inschrijfgeld leden: € 

1.50; niet-leden: € 2,00; - 12j: gratis. 

 

Zondag 21 februari 2021                                                                                                                   GEANNULEERD
3e Toveressentocht

Start: 7.30 u – 15 u; afstanden: 5 - 10 - 12 -15 -20 - 26 km

Startzaal: O.C. De Leege Platse, Geluwestraat 12, 8980 Beselare (deelgemeente Zonnebeke). 

Wandeling in en rond de heksengemeente Beselare langs rustige wegen en onverharde paden, waar het vroe-

ger wel eens hekste. Geheimzinnige attentie (zolang de vorraad strekt). Eén afstand voor kinder- en rolwagens.  

Eindcontrole om 17 u. Inschrijfgeld leden: € 1,50; niet-leden: € 2,00; - 12j: gratis. 

 

Zondag 18 april 2021                                                                                                                       GEANNULEERD
4e Bossentocht

Start: 7.00 u – 15 u; afstanden: 5 – 10 - 12 - 15 - 20 - 26 - 30 km

Startzaal: O.C. ’t Gelevelt, Geluveldplaats 15, 8980 Geluveld (deelgemeente Zonnebeke)

Welkom in een wandelparadijs met een bosrijke omgeving met doorgang van het Polygoonbos, het Vredesbos en 

de Gasthuisbossen. Alle afstanden gaan door het kasteelpark Geluveld. Eén afstand voor kinder- en rolwagens. De 

hondjes worden extra verwend. Toegift (zolang de voorraad strekt). Eindcontrole: 18.00 u. Inschrijfgeld leden: € 

1,50; niet-leden: € 2,00; - 12j: gratis. 

Vrijdag 6 augustus 2021

3e Marultocht

Start: 7.30 u – 15 u; afstanden: 5 –  14 - 16 - 21 km

Start: Feesttent De Marulfeesten, Spilstraat 63, 8980 Zonnebeke 

Zomertocht langs autoluwe en onverharde wegen over een lichtgolvend parcours vanuit het gehucht Molenaarelst. 

Drie pittoreske, combineerbare lussen richting kasteeldomein, Polygoonbos en gehucht de Keiberg.  Eén afstand 

voor kinder- en rolwagens. Aankomstuuur: 17.30 u. Inschrijfgeld leden: € 1,50; niet-leden: € 2,00; - 12j: gratis.  

 

Zondag 17 oktober 2021 

4e Rondom kaasdorp Passendale

Start: 7.30 u – 15 u; afstanden: 5 - 10 - 12 - 15 - 20 - 26 km

Startzaal: P.C. De Craeye, Kraaiveldstraat 7, 8980 Passendale (deelgemeente Zonnebeke).

Herfsttocht langs autoluwe en tal van onverharde wegen (weekend Dag van de Trage Weg) richting Zonnebeke 

met zijn oorlogsmonumenten (WO I). Geniet van het kaasdorp Passendale. Eén afstand voor kinder- en rolwagens.  

Eindcontrole om 17.30 uur. Inschrijfgeld leden: € 1,50; niet-leden: € 2,00; - 12j: gratis. 

Zondag 28 november 2021

3de Glühweintocht

Start: 7.30u – 15 u; afstanden: 5 - 10 - 12 - 15 - 20 - 26 km

Startzaal:  O.C. ’t Gelevelt, Geluveldplaats 15, 8980 Geluveld (deelgemeente Zonnebeke)

Mooi parcours richting het landelijke Beselare, met veel natuur in een glooiend landschap. Veel onverharde wegen 

in een wandelparadijs. Nieuwe rustposten. Eén afstand voor kinder- en rolwagens.  Eindcontrole om 17 uur. 

Inschrijfgeld leden: € 1,50; niet-leden: € 2,00; - 12j: gratis. 



Daarom is wandelen 

zo gezond

Wandelen is goed voor alles. Je hart, bloedva-

ten, bloeddruk, cholesterol, botten en spieren, 

gewicht en geheugen, ze gaan er allemaal op 

vooruit. En niet te vergeten: je humeur wordt er 

beter van. En dat allemaal door heel simpel elke 

dag minstens een half uur te wandelen. Waarom 

is juist wandelen zo gezond, en hoe gezond is het 

precies? 

Stap voor stap opbouwen

Wie niet zo’n beste conditie heeft, doet er goed 

aan het wandelritme geleidelijk op te bouwen. 

Beter dagelijks een korte wandeling dan één 

lange tocht in een week.

Loop rechtop en ontspannen, in een tempo dat 

gemakkelijk vol te houden is. Maak de passen 

niet te groot, wikkel je voeten goed af en laat je 

armen soepel mee bewegen. Het is niet nodig 

extra stevig met de armen te zwaaien.

De conditie van je longen en hart gaat vooral 

vooruit bij stevig doorwandelen. Daarbij loopt 

de hartslag op tot 170 slagen per minuut, min 

je leeftijd. Voor een 60-jarige is dat bijvoorbeeld 

een hartslag van 110. 

Lang zitten is heel ongezond

Hans Savelberg is hoofddocent bewegingswe-

tenschappen in Maastricht. Hij legt uit dat veel 

zitten heel ongezond is. Uit onderzoek bleek dat 

al na vier dagen zitten de concentratievetten in 

het bloed toe- en de insulinegevoeligheid juist 

afneemt. Dat zijn risicofactoren voor respectieve-

lijk hoge bloeddruk en diabetes. In dit onderzoek 

bleek de groep die kort maar intensief sportte, 

gezonder dan de zittende groep. Maar het ging 

nóg beter met de groep die vijf uur per dag rustig 

rondslenterde. Veel wandelen is dus gezonder 

dan kort, intensief bewegen.



Wandelen is goed voor je gezondheid

Spieren en botten

Wandelen versterkt de spieren en botten en 

vermindert daardoor de kans op osteoporose 

(botontkalking). Door botten regelmatig te belas-

ten worden ze niet alleen sterker, wie veel wan-

delt bouwt zelfs nieuwe botmassa op. Wandelen 

is ook goed voor het kraakbeen, het elastische 

weefsel tussen de botten. Veel ouderen merken 

dat ze pijn hebben als ze hun gewrichten draai-

en, bijvoorbeeld bij het dansen. Door weinig te 

bewegen is het kraakbeen in de gewrichten dun-

ner geworden. Wandelen helpt het kraakbeen 

op te bouwen en daardoor soepeler te bewegen.

Hart en bloedvaten

Dagelijks minstens een half uur wandelen ver-

laagt de bloeddruk en het cholesterolgehalte in 

het bloed. Ook verbetert het de conditie van hart 

en bloedvaten. Het risico op hartproblemen daalt 

al met 50 procent als mensen één uur per week 

actief zijn.

Longen

Wie veel wandelt, vergroot het vermogen van de 

longen om zuurstof op te nemen.

Diabetes

Dagelijks wandelen verlaagt het risico op diabe-

tes type 2 met maar liefst 58 procent.

Hersenen

Bij mensen die hun hele leven lichamelijk (en 

geestelijk) actief blijven, vermindert de kans op 

Alzheimer met 20 tot 50 procent. Ook voor wie 

al dementeert, is wandelen gezond. Wandelaars 

zijn opgewekter en hun geheugen functioneert 

beter.

Depressie

Wandelen werkt tegen stress en depressieve 

gevoelens. Angststoornissen nemen met bijna de 

helft af.

Nachtrust

Wandelen is ook goed voor de biologische klok, 

waardoor in- en doorslapen beter lukken. Ook de 

kwaliteit van de slaap verbetert.

Overgewicht

Een uur stevig doorlopen (5 kilometer per uur) 

kost ongeveer 240 kilocalorieën. Wie dagelijks 

een half uur wandelt, kan dus flink afvallen: één 

kilo in twee maanden en zes kilo in een jaar.

Darmen

Dagelijks wandelen stimuleert de stofwisseling 

en is goed tegen verstopping van de darmen.

(Bepaalde soorten) kanker

Veel wandelen verkleint de kans op bijvoorbeeld 

darm-, borst- en baarmoederkanker. De overle-

vingskansen van mensen met darmkanker ver-

dubbelen als ze elke dag een uur of meer wan-

delen. Voor andere soorten kanker is dit verband 

(nog) niet aangetoond. Veel van de genoemde 

gezondheidseffecten treden pas op als je langere 

tijd elke dag blijft wandelen. Maar wie vandaag 

begint, voelt zich meteen meer ontspannen en 

krijgt een beter humeur. Na een week zul je al 

merken dat je conditie verbetert.

Bron: www.gezondheidsnet.nl (29-12-2020) en 

Plus Magazine juni 2021

Foto's: Frans D'Haeyere



Zomer

(c) Frans D'Haeyere


