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Woord van de
voorzitster

Beste wandelvrienden,

In deze moeilijke tijden waar bijna alles niet meer 
mocht, hoop ik dat velen van jullie en jullie familie 
gespaard zijn gebleven van die smerige en onzicht-
bare ziekte.

Niets werd gespaard, ook het wandelen niet. Sedert 
halverwege maart is het gedaan met de georganiseer-
de wandelingen, ook wij moesten onze Bossentocht en 
Marultocht van de kalender halen. Maar het bestuur 
bleef niet bij de pakken zitten en vond alternatieven 
om onze leden te bedienen. Velen verkenden in het 
begin hun gemeente en gingen zelfstandig wandelen 
niet al te ver van huis maar je wordt dat ook snel beu.

Het bestuur heeft onze parcoursverantwoordelijke 
Christophe Derudder gevraagd om enkele lussen 
uit te tekenen en uit te pijlen zodat zowel leden als 
niet- leden kunnen genieten van onze mooie streek. 
Er werden eerst vier tochten uitgewerkt maar er komt 
nog een vijfde bij. Je ontving reeds onze nieuwsbrie-
ven en je vindt er meer over verder in dit blad.

Nu is het al wat soepeler geworden en gelukkig 
hebben we nog bijna altijd mooi weer gehad. Hoe 
het najaar eruit zal zien weet niemand. Wat zal 
er gebeuren met onze komende organisaties en de 
geplande busreizen? We volgen de opgelegde regels en 
houden je tijdig op de hoogte van de verdere evolutie. 

Ik hoop dat we elkaar snel weer kunnen tegenkomen 
op een van onze activiteiten of bij onze collega-wan-
delclubs. Zorg goed voor elkaar!

Jullie voorzitster, Majo



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

SEPTEMBER

Van Praet Martine
Vanrunxt Belinda
Cossement Filiep
Rogiers Hans
Devriesere Ria
Malfait Erik
Vanmarcke Rudy

JULI

Hoste Nico
Vandooren Lionel
Lecluyse Noël
Verschuere Nancy
Albers Godelieve
Decat Dorine
Huys Filip
Boudewijn Eric
Marié Michel
Vandermeersch Annie
Siwik Marianna
Bruggheman Carla
Bostyn Marie-Thérèse
Declercq Veronique
Duquesne Raoul
Pectoor Dolores
Messely Nancy
Keirsebilck Ludo
Vanthournoudt Christiane
Loggehe Rosa
Bossuyt Céline

AUGUSTUS

Azou Tom
Poissoinnier Maria
Carpentier Maria
Nuytten Pedro
Van Reeth Marinus
Fonteyne Nathalie

Paret Philippe
Herman Anthony
Lambré Tania
De Witte Annie
Derammelaere Gwendy
Rousseau Yves
Lecluyse Yves
Deman Ingrid
Nys Gina
Wyseur Noël
Vancayseele Myriam
Schoutteten Anita
Mylle Stijn
Vierstraete Francis
Wegsteen Lien
Depoortere Fabienne
Muylle Claudine
Deweerdt Laurent
Honoré Patricia
Denys Kathy
Hochepied Sofie
Delroeux Marie-Clotilde
Leroy Daniël
Vanlerberghe Harold
Deleu Marie-France
Watteyn Stefaan
Vereecke Camiel

Familieberichten
Deze rubriek wordt voortaan 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. moet je bij Luc Bossuyt terecht.

We wensen onze zieke wandelaars en zij die opgenomen werden in het ziekenhuis een spoedig herstel toe. We 
hopen jullie spoedig terug te zien in wandelland.

OVERLIJDEN. Met droefenis vernamen wij het overlijden van Jean-Pol Bultinck (19/03/1952 - 10/06/2020). 
Hij is de vader van ons lid Wim Bultinck en de schoonvader van ons lid Saleika Deblander. Onze innige deelne-
ming met de familie. 
Wil je ook dat het overlijden van een familielid in het klaproosje komt verwittig dan Majo Bostyn (zie gegevens 
bovenaan). Komen in aanmerking: eerstelijnsfamilie (partner, ouders, schoonouders, kinderen, schoonzoons, 
schoondochters). Al dan niet lid of geen lid of niet inwonend van de overledene is van geen belang.



HOE IS ONZE DREVESTAPPERS 
FAMILIE GEGROEID ?

We kenden een blitz-start ! Na de oprichting kwa-
men al vlug leden van de vorige Zonnebeekse 
vereniging bij ons aansluiten. Eind 2017 telden 
wij meteen 181 leden. De goede organisatie en de 
aantrekkelijkheid van onze wandelingen evenals 
de gemoedelijke en vriendelijke sfeer in de zaal en 
de rustposten waren grote troeven en deze resul-
teerden, door de mond-aan-mond reclame tot een 
ledenwinst van 51 in 2018. Dit was voor bestuur 
en medewerkers een onverwacht succes en een 
extra stimulatie om een tandje bij te steken. In 2019 
boekten wij 55 extra leden en in 2020, gerekend tot 
eind maart, nog eens 56 nieuwkomers. Wij spreken 
van een ledenwinst daar er ieder jaar mensen bij-
komen maar andere wegvallen; wij hebben leden 
die stoppen om gezondheidsredenen, overlijdens, 
mensen die zich niet thuis voelen in de club, maar 
ook mensen die stoppen door de leeftijd. Niettemin 
mogen wij er fier op zijn dat we momenteel 309 
trouwe leden hebben die daarenboven zeer actief 
zijn en die wij ook trachten te verwennen door 
allerlei toegiften en extra beloningen in de vorm 
van waardebons.

Clubnieuws

Wij bestaan 3 jaar  op 15 juni
DE WANDELINGEN

De tijd gaat snel! Onze vereniging heeft de inloop-
periode goed doorstaan en degenen die in onze 
kansen op slagen niet geloofden, kregen ongelijk. 
Het heeft bloed, zweet en tranen gekost maar 
we mogen met opgeheven hoofd terugblikken op 
hetgeen wij gerealiseerd hebben in deze drie jaar. 
Onze eerste twee wandelingen waren onmiddellijk 
hoopgevend voor het bestuur en zijn medewerkers 
en een bewijs dat de club zeker evenveel, zo niet, 
meer te bieden had dan zijn illustere voorgangers. 
De streek rond Zonnebeke werd door ons team 
van parcoursbouwer en uitpijlers uitgekamd om bij 
elke wandeling weer nieuwe hoekjes en paadjes de 
wandelaars te kunnen aanbieden. Die eerste wan-
delingen trokken dan ook 3.436 wandelaars naar 
Zonnebeke en we mochten ook veel complimentjes 
noteren. Het was een enorme stimulans voor het 
bestuur en de medewerkers om verder te doen. 
Het daaropvolgend jaar (2018) werd met 5 wan-
delingen een totaal van 10.402 wandelaars geno-
teerd, dus 2.080 wandelaars per organisatie, een 
cijfer waar vele bevriende clubs naar opkijken. 2019 
werden 6 wandelingen georganiseerd, waaronder 
een weektocht op vrijdag. We kenden een stijging 
naar 12.073 wandelaars, met als absolute topper 
de Toveressentocht, met niet minder dan 3.748 
deelnemers. Ook dit jaar startte goed en noteerden 
we reeds 3.984 wandelaars, maar dan kwam het 
Corona-virus en bracht de annulering mee van alle 
tochten tot 31 juli. Hopelijk kunnen we in oktober 
weer starten. Kortom kwamen bij de 15 door de 
Drevestappers georganiseerde wandelingen samen 
29.895 wandelaars opdagen, of een benijdenswaar-
dig gemiddelde van 1.993 per wandeling.



SAMENSTELLING
DREVERSFAMILIE

Als we onze club bekijken 
dan is die samengesteld uit 
158 vrouwen (51,13%) en 
151 mannen (48,87%), laat 
ons zeggen netjes verdeeld 
over de beide geslachten. 
Dus vergeet dat wandelen 
een mannensport is, het is 
een sport voor iedereen. Als 
we het hebben over leeftijd 
dan stellen we helaas vast 
dat de wandelsport de jon-
geren niet aanspreekt en wij 
bij sommige leeftijdsgroepen 
zelfs geen leden hebben.

Maar laten we ook niet te 
pessimistisch zijn want het 
is een algemeen verschijnsel 
bij vele, om niet te zeggen 
alle clubs. Moeten er nieuwe 
initiatieven genomen wor-
den, is wandelen niet stoer 
genoeg, zijn er geen uitda-
gingen genoeg ? Ik weet het 
niet. In de volgende grafie-
ken kan je de samenstelling 
van het geheel vinden alsook 
de verdeling per geslacht.

Belangrijke vaststelling: 70 % van onze leden is ouder dan 50 jaar ! 19% is ouder dan 
70 jaar. De categorie tussen 20 en 40 jaar is amper 9 %.

Belangrijke opmerkingen:
 
72% van de mannen is ouder dan 
50 jaar. Slechts 7% behoort tot de 
klasse tussen 21 en 40 jaar.

69% van de dames is ouder dan 50 
jaar. Slechts 10% zit in de klasse 
21 - 40 jaar.



Onze leden zijn natuurlijk hoofdzakelijk Belgen, 
alhoewel we ook 6 leden hebben van Franse 
afkomst of die zelfs nog in Frankrijk wonen en 
bij ons zijn aangesloten. Daarnaast uiteraard 
meestal West-Vlamingen die rond Zonnebeke 
woonachtig zijn. In de onderstaande grafiek vind 
je de procentuele verdeling over de verschillende 
steden en gemeenten. Met Zonnebeke bedoe-
len wij uiteraard Groot-Zonnebeke met zijn 

deelgemeenten Passendale, Geluveld, Beselare 
en Zandvoorde. Bij Kortrijk zijn dat bijvoor-
beeld Kortrijk zelf, Bissegem, Heule, Bellegem, 
Kooigem, Rollegem, Marke en Aalbeke.  Onder 
“andere plaatsen” verstaan wij de gemeenten 
waar minder dan 5 leden vandaan komen en 
niet van één van de andere vermelde steden of 
gemeenten deel uit maken.

ONZE LEDEN, VAN WAAR KOMEN ZIJ?

"Wij zijn goe bezig met de club” en we hopen 
dat de perikelen met het Corona-virus zo snel 
mogelijk achter de rug zijn, zodat wij onze eve-
nementen weer kunnen organiseren in de beste 
omstandigheden, en dat zijn de normale, zonder 
“social distancing” en alle andere voorschrif-
ten daar dit voor geen enkele club haalbaar is. 
Daarom is het oh zó belangrijk dat wij nog alle 
maatregelen correct volgen anders zou het wel 
eens een lange winter kunnen worden.

Wat de leeftijd betreft is de wandelsport wegge-
legd voor mensen vanaf de leeftijd van 40 à 45 

jaar, die geen kinderen meer ten laste hebben. 
Dat het een gezonde sport is blijkt uit de cijfers 
van de leden boven de 60 jaar. Wie weet heeft het 
Corona-virus ook een positieve kant daar er nog 
nooit zoveel gewandeld werd als nu en kunnen 
we hier alleen voordeel uit halen. Opvallend was 
dat ook jongere mensen toch bleken te genieten 
van het wandelen. Of beeld ik mij maar iets in ? 
Wait and see !

Luc Bossuyt

  ALGEMEEN BESLUIT



Clubkledij 

Heren
100 % polyester
M - L - XL - XXL
Kostprijs: 25 euro

Heren/Dames Softshell
Heren: M-L-XL-XXL-XXXL
Dames: 36 - 38 - 40 - 42 - 44
Kostprijs: 35 euro

Dames 
100 % polyester
36 - 38 - 40 - 42 - 44
Kostprijs: 25 euro

Pet 
Kostprijs: 12 euro

Heren/Dames  T-shirt
Heren: M - L - XL - XXL
Dames: 36 - 38 - 40 - 42 - 44
Kostprijs: 22 euro

Muts
Kostprijs: 12 euro

Dit is het gamma dat momenteel ter beschikking is. Je kan in de clubwinkel tijdens onze wandeltochten 
terecht bij Tania Lambré en Annick Bulckaen, onze verantwoordelijken. Zij staan in voor de verkoop. 
Er is een beperkte stock aanwezig maar na bestelling worden de stukken zo spoedig mogelijk bezorgd.



Linda en Franky
bouwden een insectenhotel

Niemand onder ons die ooit gedacht had dat de 
spreuk van Maggie De Block ‘blijf in je kot’ zo’n 
impact zou hebben op ons leven. Na weken rond 
ons kot gewandeld en gefietst te hebben begon de 
verveling de kop op te steken. Daar we iedere keer 
van thuis moesten vertrekken kwamen we veel 
langs dezelfde plaatsen. Als wandelaar mis je heel 
vlug ‘het sociale’ van onze hobby. Eventjes bijpra-
ten onderweg of in de zaal eens blijven plakken zit 
er nu niet meer in.

Wij waren dan ook super gelukkig met de aankon-
diging dat we ons opnieuw mochten verplaatsen 
met de wagen om te wandelen in een natuurgebied. 
Onze keuze was snel gemaakt. We reden richting 
Kemmelberg. Via de wandelknooppunten stippel-
den we een wandeling van +-  23 km uit. Als je zelf 
je wandeling maakt kan je enorm veel onverharde 
paden nemen en het viel ons dan ook onmiddellijk 
op hoe stil het was in het bos. We genoten van het 
gezang van de vogeltjes wat anders verloren gaat 
door het geluid van het verkeer. Door onze nogal 
lange tocht hadden we onze picknick en verse kof-
fie meegenomen want een terrasje doen was nog 
verboden. We hadden gedacht dat we wel wat wan-
delaars zouden tegenkomen maar niets was min-
der waar.We kwamen welgeteld 10 personen tegen.

De coronacrisis heeft er ook voor gezorgd dat we 
ook eens uitkeken om iets anders te doen. Zo kwa-
men we op het idee om zelf een insectenhotelletje 
te maken. Franky zorgde voor het ontwerp en ik 
ging op zoek op het internet om te zien wat we 
allemaal nodig hadden om bijen, lieveheersbeest-
jes, hommels... naar onze tuin te lokken. Insecten 
zijn over het algemeen nuttige en lieve beestjes 
die helpen in de tuin. Bijen en hommels bestui-
ven de planten, lieveheersbeestjes en gaasvliegen 
eten bladluizen. Met een insectenhotel kunnen 
we een beetje helpen en zo de biodiversiteit in de 
tuin stimuleren. Je moet geen timmerman zijn om 

een insectenhotel te maken want deze diertjes 
zijn helemaal niet veeleisend. Een kiertje hier en 
daar kan geen kwaad, deze bieden alleen maar 
extra plek om in te kruipen. Ons hotelletje heeft 
6 kamers dus moesten we op zoek naar heel wat 
verschillende materialen. We vonden al heel wat 
in eigen tuin maar moesten toch nog op zoek naar 
dennenappels, een geschikte steen en wat klein 
opvulgerief. Het opvullen was evenveel werk als 
het timmerwerk maar we zijn fier op het resultaat. 
Het hotelletje heeft al een plaats in onze tuin. Nu 
wachten tot de diertjes het vinden.
Dit is misschien een tip voor iedereen om zelf 
eens aan de slag te gaan want corona zal ons nog 
een hele tijd in de tang houden. Zelf zo’n hotel-
letje maken geeft veel meer voldoening dan er 
eentje kant en klaar te kopen. Allen aan de slag 
en veel succes.

Tekst:  Linda Vancoillie

Dit is ons gemaakte insectenhotel



TOCHTEN VOOR 2020
DREVESTAPPERS ZONNEBEKE vzw (5542)

Parcoursverantwoordelijke: Christophe Derudder 
christophe.derudder@telenet.be; gsm: 0484 - 96 04 81

Zondag 26 januari 2020
2e War Memories 
Start: 7.30 u – 15 u; afstanden: 5 - 10 - 12 - 15 - 20 - 26 km
Startzaal: O.C. ’t Zonnerad, Tresoriersstraat 6, 8980 Zonnebeke 
Proef en voel het winterse landschap, getekend door de Grote Oorlog. Richting Tyne Cot Cemetery. Nieuwe rustpost. 
Pittoreske plaatsjes, landelijke wegen, mooie zichten. Eén afstand voor kinder- en rolwagens. Eindcontrole om 17 uur. 
Inschrijvingsgeld leden: € 1.50; niet-leden: € 2,00; - 12j: gratis. Vraag je spaarkaart.
 
Zondag 16 februari 2020                                        
2e 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 een licht golvend parcours richting Kasteelpark met een maximum 
aan onverharde wegen. Eén afstand voor kinder- en rolwagens. Gratis toverdrankje of fruitsap (zolang de voorraad strekt). 
Walk on-tocht. Eindcontrole om 17 u. Inschrijvingsgeld leden: € 1,50; niet-leden: € 2,00; - 12j: gratis. Vraag je spaarkaart.
 

Zondag 19 april 2020  !!! GEANNULEERD !!! 
3e 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)
Parcours langs rustige wegen richting Palingbeek. Welkom in een wandelparadijs met een bosrijke omgeving. Eén afstand 
voor kinder- en rolwagens. De hondjes worden extra verwend. Toegift (zolang de voorraad strekt). Eindcontrole: 17.30 u. 
Inschrijvingsgeld leden: € 1,50; niet-leden: € 2,00; - 12j: gratis. Vraag je spaarkaart.

Vrijdag 31 juli 2020                       !!! GEANNULEERD !!! 
2e Marultocht
Start: 7.30 u – 15 u; afstanden: 5 –  14 - 16 - 21 km
Start: Feesttent De Marulfeesten, Spilstraat 63, 8980 Zonnebeke 
Zomerse weekdagtocht op vrijdag langs autoluwe en onverharde wegen over een lichtgolvend parcours vanuit het gehucht 
Molenaarselst. Drie combineerbare lussen met richting Kasteeldomein, Polygonebos en de Keiberg. Drie aparte lussen com-
bineerbaar van 5 tot 21 km. Eén afstand voor kinder- en rolwagens. Eindcontrole: 17.00 u. Inschrijvingsgeld leden: € 1,50; 
niet-leden: € 2,00; - 12j: gratis. Info: jp-deram@hotmail.com; gsm: +32(0)473 882821. 
 
Zondag 18 oktober 2020
3e 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 Moorslede. Gedeeltelijk 
nieuw parcours, nieuwe rustpost. Eén afstand voor kinder- en rolwagens. Toegift: kaasproevertje (zolang de voorraad strekt).
Te Gekke Wandeling. Eindcontrole om 17 uur. Inschrijvingsgeld leden: € 1,50; niet-leden: € 2,00; - 12j: gratis. 

Zondag 29 november 2020
2de 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 Kruiseke, met veel natuur in een glooiend landschap flirtend met de Waalse grens (Comines). Veel 
onverharde wegen in een wandelparadijs. Eén afstand voor kinder- en rolwagens. Gratis warme wijn of fruitsap. Inwisseling 
spaarkaart. Eindcontrole om 17 uur. Inschrijvingsgeld leden: € 1,50; niet-leden: € 2,00; - 12j: gratis. 



Geplande busreizen 

Dit waren niet minder dan drie busreizen gepland met de Drevestappers naar een wandelclub wat 
verderaf. Dit zijn ze:

- Zondag 31 mei 2020: Wetteren (O.- Vl.) bij WSV Wetteren (Tocht geannuleerd)
- Zondag 20 september 2020: Sint-Niklaas  (O.-Vl.) bij de Wase Steinbockvrienden (Tocht 
inmiddels geannuleerd)
- Zondag 13 december 2020 (Limburg) bij W.C. Aviat Sint-Truiden

Het is zeker de moeite waard om eens een busreis mee te maken:

- Je bent op je gemak, je kan de ganse rit uitrusten, ja zelfs slapen, je kan ook iets lezen als je dat 
wil.

- Je hoeft geen parkeerplaats te zoeken.

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

- Je kan tijdens de reis ongestoord babbelen met een reisgenoot. Je vertoeft er in een heerlijke 
clubsfeer, je leert leden kennen die je voorheen enkel ergens tegengekomen bent.

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

- Je mag een glaasje meer drinken.

- Bovendien zegt het bestuur van de bezochte club: ‘De Drevestappers uit Zonnebeke kwamen 
met een bus!’ en dat maakt meer indruk dan wanneer er zich 40 leden afzonderlijk aanbieden. 
Dat telt ook in onze optiek, wanneer een club zich met een bus bij ons aanmeldt.

- En zeg nu eens eerlijk… hoever kan je met je eigen wagen rijden voor de deelnameprijs? 
Bovendien riskeer je geen ongeval met je eigen wagen.



Wandelen tijdens de Coronamaatregelen

Wandelsport Vlaanderen en zijn vele aangesloten clubs werden halverwege maart getroffen door een 
tsunami. Er was een virus dat de wereld aan het veroveren was en ook ons land had binnengebracht via 
de taltijke skiërs die Noord-Italië aangedaan hadden. Alle activiteiten kwamen stilaan in het gedrang en 
daar was ook het wandelen bij. Het was onheilspellend omdat het grootste deel van onze leden tot de 
risicogroep behoren om besmet te geraken door Covid 19, Corona-virus genaamd. Aangezien het om 
een massagebeuren gaat waar vele mensen samenkomen, zullen wij tot de laatsten behoren aan wie door 
de regering terug toelating gegeven wordt om te wandelen. Vóór september valt er geen versoepeling te 
verwachten, sommigen beweren zelfs dat het groepswandelen niet normaal meer zal zijn tot een vaccin 
gevonden wordt. We mogen ons aan strenge voorwaarden (protocol) verwachten. Maanden in je kot 
blijven maakt de mensen gek. Veel clubs hebben naar oplossingen gezocht, de Drevestappers deden het 
ook. Er werden vijf uitgepijlde tochten op het menu geplaatst, waarvan er al twee voorbij en twee pas 
gestart zijn. De vijfde volgt vanaf 4 juli. Wij hebben een oplijsting gemaakt van hetgeen voorbij is en wat 
nog komen gaat. Dank voor de vele reacties en selfies. Blijf maar doorsturen, de volgende reeks komt in 
het volgende Klaproosje. Doorsturen via Facebook of fransdhaeyere@gmail.com. Alvast bedankt.

Parcoursverantwoordelijke Christophe Derudder stippelt de parcours uit via Route You dat zijn opgang 
maakt bij de wandelliefhebbers en veel gebruikt wordt door de wandelclubs. Dat hij het goed doet, bewijst dit 
bericht dat verscheen op de site van Route You met als titel: "Wandelclub in Zonnebeke toont hoe het moet". 





ROUTE BACK TO NORMAL (16 km)
periode: van 04/07/2020 tot en met 31/07/2020 



weekend wandelt heb je keuze tussen vijf mogelijke 
rustpunten (tavernes, café's). Tijdens de week kan je 
te maken hebben met plaatsen die niet toegankelijk 
zijn wegens wekelijkse sluitingsdag. 
- De tocht is volledig gratis, geen afstempelingen.
- Er zijn noch start- noch aankomsttijden. Je 
wandelt op eigen houtje.
- Als lid van Wandelsport Vlaanderen ben je 
verzekerd tegen ongevallen. Bij ongeval kan je 
aangifte doen bij onze secretaris Rik Cleenewerck, 
telefonisch op 0497/46 66 55 of via e-mail: rik.
cleenewercktelenet.be. Geef hem graag een seintje 

als je merkt dat er pijlen verdwenen of verplaatst 
werden.
- Eerbiedig de coronamaatregelen, afstand bewaren 
blijft belangrijk.
- Laat geen zwerfvuil achter, eerbiedig de natuur, 
hou de hond aan de lijn en doe zijn kakje in een 
zakje. 

Tekst en foto's: 
Frans D'Haeyere

BESCHRIJVING VAN DE ROUTE

De tocht vertrekt op het marktplein van Zonnebeke 
en gaat meteen door het prachtig kasteelpark dat 
in deze tijd van het jaar op zijn mooist is. Naast 
de natuurpracht kunnen de geïnteresseerden 
nader kennis maken met het oorlogsverleden van 
Zonnebeke tijdens de Eerste Wereldoorlog. Je vindt 
er de Memorial Gardens van verscheidene landen, 
het Nieuw-Zeelandse monument (dateert van vorig 
jaar) en het 1917 Passchendaele Museum dat zeker 
een bezoekje waard is. Via de Lange Dreve komen 
we aan het Polygoonbos en café De Dreve met zijn 
oorlogsverleden, ook twee bekende begraafplaatsen 
mogen niet ontbreken. De bosdoortocht is zalig. 
Via de Doeldreef en het Black Watch Corner 
monument kom je in de Frezenbergstraat met het 
Frezenberg Ridge Scottish Memorial met zeldzaam 
Keltisch kruis. De rest van de route verloopt via 
rustige wegen met een paar mooie hoeves en 
wegkapelletjes. Zo kom je terug waar je vertrokken 
bent. Geniet ervan, volg de regels en lijdt geen 
dorst. Wie weet, wacht er jou misschien nog een 
kleine verrassing. 

WAT JE MOET WETEN

- De tocht loopt van zaterdag 4 juli 2020 tot en met 
zaterdag 31 juli.
- Het parcours is volledig uitgepijld maar je kan 
met de QR-code de tocht ook overzetten naar 
je smartphone. Zie ook Route You. Op plaatsen 
waar pijltjes hangen wat moeilijk is, worden ze 
vervangen door rode lintjes (aan takken b.v.). De 
tocht vertrekt op het marktplein van Zonnebeke 
met als adres Langemarkstraat (100 m van de kerk).
- De tocht is 16 km lang. Als je tijdens het 



Zonnebeke 
Haneveld-route

geweest en kwam voorbij hoeve Westgoed (Bostin 
Farm tijdens de Eerste Wereldoorlog) tot aan het 
kunstwerk ‘De zonnewijzer’ op de rotonde op de 
Ieperstraat. 

Wat volgde waren verharde maar zeer autoluwe 
wegen. Ergens onderweg had onze voorzitster een 
plaatsje ingenomen om de passerende wandelaars 
een blozend appeltje aan te bieden. Dat werd bij-
zonder gesmaakt door de deelnemers. Toen ik het 
bordje Tresorierstraat zag, wist ik wat komen zou: 
passage langs ’t Zonnerad, vertrekplaats van onze 
januaritocht in Zonnebeke. Ik had geen vermoe-
den dat deze straat zo lang was maar het verveelde 
nooit, daarom was het uitzicht te prachtig. Dan 
volgde een korte passage doorheen huizenblokken 
tot aan de ingang van het kasteelpark. Ik ben er niet 
binnen geweest, sommigen deden het wel om het 
museum te bezichtigen of te bezoeken en een kijkje 
te nemen bij het Nieuw-Zeelands monument en de 
Memorial Gardens, beide redelijk recent. Zo kwam 
ik de dorpskom terug binnen met de parochiekerk 
op de voorgrond. 

Het was mooi geweest maar cafés waren toen nog 
niet open, dan maar mijn fles water die in de wagen 
lag leeggedronken.

Tekst en foto’s: Frans D’Haeyere

De tocht startte aan het marktplein in Zonnebeke. 
Sommigen dachten dat de start aan de kerk was. 
Toen ik tijdens de eerste zaterdag van de tocht wou 
starten bleef ik een tijdje bij het info-bord en zo 
kon ik enkele wandelaars strikken voor een foto.

Het was al een goeie drie jaar geleden dat ik nog 
gewandeld heb in Zonnebeke daar ik vaste mede-
werker ben tijdens onze tochten. Het Haneveld 
is redelijk nieuw en was mij totaal onbekend. Ik 
mocht ervaren dat er zelfs inwoners van Zonnebeke 
zijn die het niet kennen. Voor mij was het de abso-
lute klepper van deze tocht.  Het Haneveld is een 
trektocht tussen de velden gevolgd door wat bos, 
heerlijk was dat. Wel een gevaarlijke plek om pijl-
tjes op te hangen maar rode lintjes zorgden voor de 
bevestiging. Spijtig genoeg is niet iedereen daarvan 
op de hoogte. Eerder was ik langs de IJzerweg 



Volledige fotoreportage: zie onze Facebook pagina https://nl-nl.facebook.com/drevestappers/



Passendale 
Moorslede-route

werd tijdens de Eerste Wereldoorlog volledig ver-
woest, later heropgebouwd. Merkwaardig is het 
brandraam (linker zijbeuk) dat op 13 oktober 1928 
ingezegend wordt ter herinnering aan de Slag bij 
Passendale. Het wemelde van wandelaars rond het 
marktplein, al dan niet in gezinsverband (de veilige 
bubbel).

Vanaf hier ging het de natuur in. In de Zuidstraat 
wierp ik achterwaarts nog een laatste blik op 
de kerk en trok op ontdekking in het landelijke 
Passendale.  Zonder ik het merkte kwam ik in 
Moorslede terecht. Uiteraard werd een stuk van 
de stroroute afgewandeld. Deze route is een waar 
succesverhaal. Zij wordt druk bewandeld maar 
voornamelijk befietst. Zeker in de weekends is hier 
veel volk te zien. We stapten in de route ter hoogte 
van de fabriek van Passendale kaas, een begrip in 
de streek. Na een tijdje sloeg ik linksaf en kwam op 
een onverhard pad terecht richting Passendale. De 
kerk was al van ver te zien, een prachtig zicht had 
ik hier, tijd om wat leuke foto's te nemen. Zo kwam 
het einde in zicht met een doorgang van een park 
en enkele paden. Het was nog druk toen ik aan-
kwam en ik kon ook enkele Drevestappers op beeld 
vastleggen. Einde van een zeer genietbare tocht.

Tekst en foto’s: Frans D’Haeyere

Ik stapte deze route twee keer, de tweede met ter-
rasmogelijkheid na einde van de tocht. Ik deed de 
tocht eerst op zondag, ik merkte een groot verschil 
van opkomst. Er waren drie wandelroutes die 
vertrokken op het marktplein van Passendale, dat 
zorgde wel voor wat verwarring. Uiteraard poogde 
ik de wandelaars op onze route te sturen, richting 
Moorslede.

De tocht was zeer afwisselend met hoogtes 
(Zuidstraat) en onverharde wegen tussen de vel-
den. Het heraangelegde marktplein mag er wel 
zijn, knus ingericht. Het plein wordt gesierd met 
het oude gemeentehuis. Aan de voorgevel  zijn 
verschillende gedenkplaten bevestigd die herin-
neren aan de Eerste en Tweede Wereldoorlog. 
Aan de overzijde van het plein staat de Sint-
Audomaruskerk. De oorspronkelijk romaanse kerk 



Volledige fotoreportage: zie onze Facebook pagina https://nl-nl.facebook.com/drevestappers/



Geluveld 
Zandvoorde-route

loopt nog tot 31 juli 2020

De herinnering aan een stukje oorlog komt naar 
boven, evenzo bij het passeren van het kasteel. Het 
ging richting de Everzwijnstraat, gelukkig kwam ik 
die beestjes niet tegen. Wat ik wel tegenkwam waren 
heerlijke zichten in een heuvelachtig parcours. Het 
bordje dat ik op de Gasthuisbossen wandelroute 
zat, maakte mij duidelijk dat het bos eraankwam. 
De Gasthuisbossen zijn een aaneenschakeling van 
liefst 8 domeinen aan de rand van Ieper, oorspron-
kelijk eigendom van het Ieperse OCMW en nu 
beheerd als provinciaal domein. Het domein is 200 
ha groot en is één van de mooiste wandelplaatsen 
die onze provincie te bieden heeft. Heerlijk was dat.

Vanuit Zillebeke ging het terug richting Zandvoorde 
en Geluveld. Wat kunnen eenvoudige bermbloe-
men toch mooi zijn zonder het te hebben over 
de bijtjes die ze bezoeken. Ik had er een paar een 
kwartier in het vizier, veel geduld heb je nodig om 
een paar mooie beelden te maken. De vergezichten 
volgden elkaar in snel tempo op, wat is dit toch een 
mooie streek.

De kerk kwam dichter en dichter, het einde was 
nabij. Ondertussen had ik de drie wandelaars inge-
haald. Ze zijn van Zonnebeke maar nog geen lid 
van onze club. Ik heb het warm aanbevolen.

Tekst en foto’s: Frans D’Haeyere

Vanaf de eerste dag wou ik erbij zijn in Geluveld 
want binnen enkele dagen moest 't Klaproosje al 
klaar zijn. Toch even gewacht tot in de namiddag 
tot de buien weggetrokken waren. Tegenvaller 
was dat ik slechts drie wandelaars tegen kwam die 
voortdurend in beeld bleven. Ik zou me dan maar 
focussen op de natuur en dat zou heel goed mee-
vallen.

Toen ik het marktplein verliet en de grote weg 
gedwarst had, was het de rust zelve. Het is haast 
niet te geloven maar ik ben dan ook geen enkele 
wagen tegengekomen op mijn  tocht. Autoluwe 
wegen, rustige onverharde paden en een goed stuk-
je bos, dat waren de ingrediënten vandaag.

Ik nam toch eerst de moeite om de Sint-
Margarethakerk eens van dichtbij te bewonderen 
want het is de mooiste kerk van Groot-Zonnebeke. 



Volledige fotoreportage: zie onze Facebook pagina https://nl-nl.facebook.com/drevestappers/



Beselare 
Reutelhoek

loopt nog tot 31 juli 2020

Sint-Martinuskerk. Tijdens de Eerste Wereldoorlog 
werd de kerk vrijwel geheel verwoest, in de jaren 
'1920 werd ze herbouwd in neogotische stijl. Bij het 
interieur behoort een arduinen grafsteen van ridder 
Adrien Vander Woestine uit 1527 die bewaard is 
gebleven.

Heerlijk wandelweer was het met een deugddoend 
windje. De gemeente Zonnebeke heeft de laatste 
jaren er werk van gemaakt om vele grote info-bor-
den te plaatsen. Ze herinneren vooral aan de oorlog 
maar ook aan de plaatselijke folklore. Zij gaan als 
het ware op in de mooie natuur met zijn heuvelend 
plateau. Het valt te begrijpen waarom deze heuvel-
ruggen zo geliefd waren bij de legers tijdens WO 
I. Na ruim 100 jaar heeft het landschap zijn gaaf-
heid terug. Het Reutelbos hoort in dat rijtje. Het 
Reutelbos ligt naast het Polygoonbos dat ik ook zou 
bewandelen. Hier kwam ik voorbij het Vredesbos 
en het opvallend kunstwerk. Wat verder op het 
einde van een onverhard paadje hadden John en 
Christa een plaatsje gevonden om ijsjes uit te delen 
en of het smaakte.

Vanaf hier ging het voort langs heerlijke paden en 
rustige wegen richting einde. Wat een bijou van een 
tocht!

Tekst en foto’s: Frans D’Haeyere

Een dag na Geluveld trok ik weer op weg, deze keer 
naar Beselare. Snel zijn was de boodschap aange-
zien ik het verslag nog in het blad wou krijgen. Er 
was duidelijk meer volk op de baan in vergelijking 
met de dag ervoor, zo kon ik er meerdere op de 
plaat vastleggen.

De tocht was minstens even landelijk als deze in 
Geluveld, moest er qua aantrekkelijkheid zelfs 
niet voor onderdoen, klassewerk alweer van onze 
parcoursverantwoordelijke Christophe Derudder. 
Tegen de middag begon ik aan mijn tocht.

Het parcours zocht al meteen de rust op via tegel-
paden en onverharde paadjes. Diverse voorwerpen 
en figuren wezen er mij op dat ik in het heksen-
dorp liep, de gemeente die volksschrijver Edward 
Vermeulen (Warden Oom) inspireerde. Hij kreeg 
een gedenkplaat aan het voormalig gemeente-
huis. Recht tegenover het Marktplein  staat de 



Volledige fotoreportage: 
zie onze Facebook  pagina

https://nl-nl.facebook.com/drevestappers/



Selfies, foto's en 
reacties

Graag hadden wij jullie bedankt voor de mooie wan-
delingen die de club heeft uitgestippeld. Een prachtig 
initiatief van jullie in deze rare tijden en zonder er een 
centje aan te verdienen. We waarderen dit ten zeerste. 
We hebben ervan genoten. Chapeau!

Wandelgroetjes, Gerda & Jef (leden Coilliemolen)

Bedankt voor de mooie wandeling en de lekkere 
appel. Aan de vriendelijke dame: "Hij heeft gesmaakt 
hoor". En dorst moest ik niet lijden want achteraf kon 
ik in de winkel een flesje water gaan kopen en ook een 
lekker ijsje. Heb nadien nog een wandeling gedaan 
in het kasteelpark van Zonnebeke met doorsteek tot 
Polygon Wood.

Mooie tocht, lekkere appel, kortom perfect. Dank 
aan de organisatie.

Echte dikke chapeau, heel mooi initiatief.

We waren het moe om rond de kerk te wandelen, 
mooi initiatief.

Het was prachtig, top van jullie club.

Super mooie wandeling !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

We hebben beide wandellussen van Route 19 afge-
stapt. Tof dat de wandelclub dergelijk initiatief 
heeft genomen.



Wij hebben beide lussen van Route 19 afgestapt. 
Tof dat de wandelclub zo'n initiatief heeft genomen. Zo 
was het weer eens iets anders dan gewoon 'rond ons 
kot' wandelen. Wij kijken al uit naar de volgende twee 
lussen.

Gisteren Passendale gewandeld. Niettegenstaande 
wij van Moorslede zijn (Velodroomvrienden) en de 
omgeving kennen, vonden wij het een geslaagde tocht. 
Bedankt voor jullie inzet.

We hebben gisteren de wandelroute 
in Zonnebeke gestapt op aanraden 
van iemand van de Drevestappers 
die wij ontmoetten aan het 
Kasteelpark. Waren eerst van plan 
om een andere wandeling te doen. 
Geen spijt van gehad. Thanks voor 
de heerlijke appel onderweg!

Opmerking

De uitspraken en foto's horen niet samen, het gaat tel-
kens om andere personen.



niet zo te zijn. Als je per dag een uur wandelt 
(5km), verbrand je ongeveer 300 kcal. Dat lijkt 
niet veel, maar als je het elke dag doet, komt 
dit op een totaal van 8.400 kcal per maand. 
Om één kilo lichaamsvet te verbranden, moet 
je ongeveer  7.000 kcal verbranden. Met een 
uurtje wandelen per dag kan je per maand dus 
één kilo afvallen (mits je dat wandelen natuur-
lijk niet compenseert met zakken chips, romige 
ijsjes en grote stukken taart). De Amerikaanse 
personal trainer  Harley Pasternak  (hij traint 
o.a. Kim Kardashian, Ariane Grande en Lady 
Gaga) stelt zelfs dat wandelen de beste vetver-
brander is. Met andere cardio activiteiten zoals 
hardlopen verbrand je weliswaar meer calorie-
en, maar niet zoveel vet.

3.Wandelen heeft hetzelfde effect als wijn of 
chocola

5 verrassende fei-
ten over wandelen

1. Wandelen kan je kortetermijngeheugen 
verbeteren

Je kan natuurlijk prima door een stad wande-
len, maar uit verschillende studies blijkt toch 
dat de natuur tijdens het wandelen een toege-
voegde waarde heeft. Zo blijkt uit een studie 
van de Universiteit van Michigan, dat wande-
len in de natuur het geheugen meer versterkt 
dan wandelen door de bebouwde kom. Uit 
onderzoek van de Universiteit van Pittsburgh 
blijkt dat regelmatige beweging ervoor kan 
zorgen dat het volume van de hippocampus 
met 2% toeneemt. En dat is precies het hersen-
gebied dat over je geheugen en herinneringen 
gaat. Bij mensen met dementie is gebleken, dat 
als ze regelmatig wandelen, ze langer op zich-
zelf kunnen blijven wonen.

2. Je kan er prima van afvallen

Je denkt misschien dat je om af te vallen op z’n 
minst moet hardlopen, maar dat blijkt 



Soms heb je behoefte aan een goed glas rode 
wijn of een lekker stuk chocola om de dag een 
beetje meer kleur te geven. Wandelen heeft 
hetzelfde effect, zo blijkt uit onderzoek. Door 
het positieve effect op je zenuwstel, voel je 
-naast minder stress en angst- ook minder 
woede en vijandigheid.   Wandelen kan zelfs 
gebruikt worden als natuurlijk middel tegen de 
winterblues, omdat je buiten bent in natuurlijk 
zonlicht (als het een beetje meezit). Daarbij 
komt dat als we met vrienden, buren of fami-
lie wandelen, we ons ook nog eens verbonden 
voelen met anderen en ook daar worden we blij 
van. Overigens geldt ook hier: in de natuur is 
beter. Zo ontdekten onderzoekers dat mensen 
die 90 minuten in de natuur hadden gewandeld 
minder negatief over zichzelf dachten.

4. Het verbetert de nachtrust

Als je moeite hebt om in slaap te vallen, kan 
wandelen een goed hulpmiddel zijn. Sterker 
nog: als je 5 keer per week een half uurtje flink 
doorwandelt kan dit drie kwartier tot een uur 
extra nachtrust opleveren. Dit komt natuurlijk 
omdat je lichamelijk bezig bent en dus moe 
wordt, maar het komt ook omdat wandelen 
goed is voor je spijsvertering. Hierdoor zijn je 
darmen ’s nachts rustiger. Wandelen is trou-
wens niet alleen goed om eten te verteren. Het 
werkt ook prima om de gebeurtenissen van de 
dag een plek te geven. Dat maakt je hoofd lek-

ker leeg en behoedt je voor woelen en wakker 
liggen.

5. Het helpt tegen verkoudheid

In 2010 stelde Dr. David Nieman van het 

Human Performance Laboratory al dat een 
dagelijkse wandeling van 30 minuten het 
beste wapen is tegen verkoudheid. Regelmatig 
bewegen helpt namelijk om je fysiek fit te 
houden en je immuunsysteem te versterken. 
Mocht je toch verkouden worden, dan heb je 
er minder last van als je regelmatig beweegt. 
Uit onderzoek, dat in de British Medical 
Journal werd gepubliceerd, blijkt dat de ver-
koudheid tot 46% korter duurt bij mensen die 
vijf keer per week bewegen tegenover hen die 
één keer per week bewegen. Bovendien waren 
de symptomen van de verkoudheid 42% min-
der erg bij fitte mensen dan bij de minst fitte 
mensen.

Bron: Geplaatst door  Wyke Potjer  |  27 juli 
2019 | Body & Mind



Sfeerbeelden

DE ZOMER IS IN HET LAND (foto's: Frans D'Haeyere)


