
Beste wandelvrienden,

Vooreerst mijn beste wensen voor een gelukkig nieuwjaar. Hoopvol 
kijken wij allen uit naar een jaar waarin we opnieuw onze geliefkoosde 
sport, het wandelen, op een normale manier kunnen beoefenen, zoals 
we het vroeger gewoon waren. Hoe geweldig missen wij dat. Ik hoor 
het dagelijks als ik wandelaars hoor of zie. Corona of niet, wij maken 
er het beste van en mits wat geduld komen wij hier zeker uit. In-
tussen proberen wij met de Drevestappers het toch een beetje naar 
jullie zin te maken met alternatieve wandelingen maar op de manier 
die jullie het liefst hebben: volledig bepijld, ook al vraagt het veel van 
de bepijlers. Dagelijkse controle is nodig om ongemakken te vermijden 
maar dat nemen wij er graag bij. Deze Route 19 tochten vervangen 
onze gewone wandeltochten van januari en februari, we hebben de 
namen behouden. Geniet ervan om onze prachtige streek te verken-
nen en het is supergezond voor geest en lichaam.

Jullie voorzitster, Majo. 

van zaterdag 30 januari 2021 
tot en met zondag 7 februari 2021



Nieuwsbrief Drevestappers Zonnebeke

ZONNEBEKE
Route: War Memories 5 - 10 - 15 km
Start: OC ‘t Zonnerad, Tresorierstr. 5

Hoe wij er ook naar snakken, het gewone wan-
delen zoals wij het kennen, is nog niet aan de 
orde. Maar de Drevestappers zitten niet stil en 
willen het de wandelaar zo goed als mogelijk 
naar de zin maken. Dat doen wij met onze al-
ternatieve Coronawandelingen, bij ons gekend 
als Route 19. We zijn inmiddels aan de 8e editie 
toe. 

In de Walking staat onze 3e War Memories ge-
noteerd op zondag 31 januari 2021. Parcours-
bouwer Christophe Derudder had reeds alles op 
papier. Daarom worden de drie kleinste afstan-
den (5 - 10 - 15 km) gewoon overgenomen, ui-
teraard zonder inschrijving noch controlepost, 
volledig Coronaproof dus. Alle afstanden zijn 
volledig bepijld vanaf zaterdag 30 jan. tot en 
met zondag 7 febr. De uitgetekende parcours 
vind je in de loop van vrijdag 29/01/21 op 
www.drevestappers.be, Facebook en Rou-
te You.

War Memories staat uiteraard in het teken van 
de Grote Oorlog al dan niet in een winterland-
schap. 

Wat krijg je te zien onderweg?

De 5 km, ook toegankelijk voor rolstoelen en 
kinderwagens, loopt voor een groot deel door 
het wondermooie kasteelpark met vijver, muse-
um, Nieuw-Zeelandsgedenkteken en de Memo-
rial Gardens. Met sneeuw of rijm is het vorral 
een lust voor het oog. De 10 km doet ook het 
kasteelpark aan maar biedt eerst een heerlij-
ke doorgang door natuurpark Het Haneveld.De 
15 km doet kasteelpark en Haneveld aan maar 
voegt daar een passage door het centrum van 
Sint-Juliaan aan toe. Men komt het monument 
van Frezenberg Ridge voorbij (als men daar 
kiest voor onverhard).

Winter betekent bij ons veel regen en dus mod-
der. Pas je schoeisel aan!

Teksten en foto’s: Frans D’Haeyere 
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HOE VERLOOPT HET?
Hoe de tochten uitgewerkt zijn 

Er worden 3 lussen (5 - 10 - 15 km) uitgepijld, vertrekkend vanuit OC ‘t Zonnerad, Tresorier-
straat 5, 8980 Zonnebeke. Voor diegene die van verder komen: er worden enkele marspijlen 
opgehangen als je Zonnebeke nadert. Plakkaten met nuttige gegevens vind je bij de ingang 
van de grote zaal in ‘t Zonnerad (langs de binnenkant van het rokershok). Hier kan je het toilet 
niet gebruiken. Mogelijk (geen zekerheid) kan het bij de doorgang van het kasteelpark. Het zijn 
alle rustige tochten doorheen het Zonnebeekse platteland met pittoreske plaatsjes en herinne-
ringen aan de Grote Oorlog, mogelijk in een winters landschap. Als je de pijlen volgt, kom je 
automatisch terug op het punt waar je gestart bent.

DE TOCHTEN ZIJN VOLLEDIG UITGEPIJLD
PERIODE: van zaterdag 30 januari tot en met zondag 7 februari 2021

Je start aan OC ‘t Zonnerad, Tresorierstraat 5, 8980 Zonnebeke aan het info-bord. Voor de ge-
interesseerden met een smartphone, er hangt een bord met de QR-code zodat je deze route 
kan overladen. Dit helpt zeker als er iets met de pijltjes zou gebeurd zijn. De pijltjes worden 
regelmatig gecontroleerd maar er zijn altijd leukerds die een pijltje graag een draai geven, het 
weggoien of het al souvenir meenemen. Daarna is het voor niemand nog plezant. 

WAT ZIJN DE REGELS?
Aandachtspunten

–  Volledig gratis, zonder zalen of rustposten, 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.cleenewerck@telenet.be. Geef hem graag een seintje als je merkt dat er 
pijlen verdwenen zijn of verplaatst werden.
–  Je kan eigenhandig een rustplaats voorzien tijdens de tochten, ergens in de natuur of op een 
rustiger plaats maar vergeet niet, we vertoeven in Coronatijd. Je dient de regels van de over-
heid te volgen (afstand houden, geen groepsvorming), anders zou het wel eens volledig kunnen 
gedaan zijn met wandelen of riskeer je fi kse boete. 
–  Laat geen zwerfvuil achter, eerbiedig de natuur, hou de hond aan de lijn en doe zijn kakje in 
een zakje. 


