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Woord van de

voorzitster

Beste wandelvrienden,

Wij zijn reeds in april als er weeral twee van 

onze tochten niet op normale wijze konden 

plaatsvinden. Dit wil zeggen geen inschrijvin-

gen, geen afstempeling en ook geen lekkere pint

of versnapering achteraf en uiteraard geen inkomsten 

voor de club. Ook het contact en de babbel bleven weg 

(de bubbel is wel gebleven!).

Ook onze derde tocht, de Bossentocht wordt geen nor-

male maar een tijdelijke tocht. De vaccinatie verloopt 

langzaam en de zekerheid van bescherming blijft uit.  

Gelukkig dat wij en veel andere clubs coronawande-

lingen organiseren. Dat zorgt ervoor dat we op deze 

manier toch van de natuur kunnen genieten.

Hopelijk kunnen onze ‘Vlaanderen wandelt lokaal’ en 

de Marultocht op een normale wijze plaatsvinden. Ik 

maak van de gelegenheid gebruik om reclame te maken 

voor onze drie daguitstappen en de reis naar Duitsland. 

Hieromtrent vind je de nodige uitleg in dit Klaproosje.

Namens het bestuur deel ik mee dat Luc Bossuyt de 

Algemene Vergadering verlaten heeft. Hij was verant-

woordelijk voor het ledenbestand, Facebook en nog een 

aantal andere taken. Wij danken hem voor zijn sterke 

inzet en vertegenwoordiging bij onze collega’s wan-

delclubs. Als er personen zijn die zich op een of andere 

manier willen inzetten om de club te helpen als vrijwil-

liger, wees welkom. Aarzel niet om mij aan te spreken.

Hopend op een spoedige terug meer norma-

le toekomst, zeg ik “Hou jullie goed en tot op een

of andere wandeling. Corona of niet, blijf wandelen “

Jullie voorzitster, Majo

 



MEI

Cleenewerck Jacqueline

Coucke Monique

Goossens Anne-Marieke

Herreman Rudy

Leroy Maika

Pierpont Joseph

Samyn André

Bulckaen Annick

Pattyn Dirk

Derck Filip

Derudder Christophe

Claerhout Regine

Cools Katherine

Cool Werner

Desmedt Marie-Thérèse

Forrez Christine

Libbrecht Frieda

Steelant Alain

Deleye Christine

Herman Nathalie

Samyn Mirabelle

Vermeulen Heidi

Bonte Frans

Frans Greta

Vanndendriessche Tom

Terryn Geert

Steelant Kirsten

Claerebout Jean-Pierre

Maddelein Cinthia

APRIL

Lenoor Luc

Vanoverberghe Mieke

Volon Nicole

Vanoverberghe Monique

Delbeke Christel

D'Hulster Veerle

Bocklant Amede

Landuyt Elsje

Demuynck Christine

Remmery Jean-Luc

D'Haeyere Frans

Notredame Nathalie

Bonnez Gilbert

Verschaeve Magda

Bonte Christine

Debal Jean

Meulebrouck Marie-Paule

Beheydt Igor

Vannieuwenhuyze Roger

Hovaere Gudrun

Timmerman Roseline

Van Meenen Ronny

Dendauw Eddy

Cleenewerck Kevin

Vandenabeele Kurt

Derluyn Nick

Frans Donaat

Bultinck Wim

Desmadryl Stefaan

Donckels Jan

Vancoillie Virginie

JUNI

Vancoillie Linda

Verfaillie Dorien

Vanzandweghe Dirk

Keirsebilck Lucrèse

Loncke Lorinzo

Hauspie Joan

Seys Maureen

Deblander Saleika

Chielens Laurens

Noyez Anna

Cleenewerck Rik

Vercamer Pascal

Vandendriessche Pedro

Vanoudendycke Lucia

Verdonck Louis

Leroy Rosette

Cordonni Lucrèce

Vermeulen Etienne

Deschrijver Tom

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 spoedig 

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

OVERLIJDEN. Wij melden u met droefheid het overlijden van ons lid Camiel Vereecke uit Vlamertinge. 

Onverwacht verliet deze actieve wandelaar ons op 27 januari, hij werd 81 jaar oud. Wij bieden aan 

zijn echtgenote Annie Vandermeersch (ook lid) en familie onze diepe gevoelens van medeleven aan.



ledige Westerse frontlijn vertrekkend vanuit 

Nieuwpoort. Na talrijke meetings en afspraken 

met toeristische sectoren kwam de Western 

Front Way tot stand  Het is een Via Sacra die de 

herinnering aan de Eerste Wereldoorlog en haar 

meer dan 20 miljoen oorlogsslachtoffers levendig 

moet houden. 

Een nieuwe epische trailwalk

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. Later hierover meer 

details.

Bron: www.wandelblog.com

Clubnieuws

NUTTIG OM WETEN

· Afstempelboekje Limited Edtion blijft gel-

dig tot eind 2021. Afhaalpunten voor 

poncho en/of rugzak werden nog niet 

bekend gemaakt. Zodra het gekend is, 

laten wij het jullie weten.

· 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.

· Voor het ogenblik zijn alle georganiseerde 

wandelingen tot nader order geannuleerd 

door de Federatie (coronamaatregelen).

· Op www.wandelblog.com vind je de vol-

ledige lijst van (bepijlde) coronatochten, 

met uitleg. Daarnaast is er een Excel 

bestand met uitgebreid overzicht over 

alle Vlaamse provincies plus Zeeland. 

Gewoon klikken op de zin (oranjekleur) 

'Excel bestand tijdelijke tochten'.

NIEUWE LEDEN

Welkom aan de volgende nieuwe leden:

Cleenewerck Kell, Zonnebeke

Lecluse Rita, Beselare (Zonnebeke)

Olivier Christophe, Watou (Poperinge)

Samyn Mirabelle, Zonnebeke

Vanclooster Frans, Passendale (Zonnebeke)

Vandevoorde Stephanie, Zonnebeke

WESTERN FRONT TRAIL

Anno 2018 werd het plan gesmeed om een 

wandelroute te ontwikkelen langsheen de vol-



Vereremerking trouwe leden

door Wandelsport Vlaanderen

Het was een vaste gewoonte geworden: op de vierde donderdag van de maand januari werden 

voor West-Vlaanderen in Gits de verdienstelijke leden gehuldigd met een gratis etentje. Dit gebeur-

de door Wandelsport Vlaanderen.

Wie kwam in aanmerking? Alle aangeslotenen die 1.000 wandelingen of een veelvoud ervan kon-

den voorleggen. Idem wat de afgelegde afstand betrof: 20.000 km of een veelvoud ervan.

Nu komt daar een einde aan. Voor de laatste keer konden verdienstelijke leden aangedragen wor-

den die inmiddels per post een geschenk ontvangen hebben. Niet minder dan 21 Drevestappers 

kwamen in aanmerking. Het is een eer voor de club om zoveel actieve wandelaars onder zijn dak 

te hebben. Je komt ze overal tegen, graag brengen wij hen in beeld.

Franky Vanlersberghe & Linda Vancoillie 

2000 wandelingen
Christa Demuynck (2000)

ELINGEN°

Diane Debruyne (3000) Anna Noyez (1000)



Niet op de foto: 

Dejaeghere Walter (1000 wandelingen), Boudewijn Eric (2000 wandelingen), Naert Margaretha (2000 

wandelingen), Terryn Geert (1000 wandelingen)

Daniël Leroy (1000) Willy Vanoverberghe &

Chris Defever (4000)

Eric Acx & Myriam

Vancayseele (1000)

Gina Nys (1000)° Ronny Ribreux (1000)°

Marnick Dornez (1000)°

 Jacqueline Ecarnot 

(3000)

 Wilfried Jacobs 

(3000)

Marcel Moigneau & Rita 

Merveille (4000)



Onze busreizen

Vooropgestelde busreizen

Ondanks corona hebben wij opnieuw drie busreizen 

gepland. Wij hebben gekozen voor variatie in drie 

verschillende seizoenen en verschillende provin-

cies: Henegouwen, Oost-Vlaanderen en zelfs eentje 

in Nederland. Nieuw is ook een kerstwandeling in 

Doornik. We hopen op talrijke inschrijvingen, hope-

lijk is het coronaspook dan al grotendeels verdwe-

nen. Voor de prijs hoef je het zeker niet te laten, 

goedkoper geraak je er zelf niet met de wagen. 

Programma:

• 30 mei 2021: Wetteren (WSV Wetteren)

• 26 sept. 2021: PD Groede Zeeland NL (W.V. Voor 

de Wind)

• 11 dec. 2021: Doornik (Mont-Marche Tournai)

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.



Groepsreis Duitsland 

Wij willen nog even onze groepreis naar Duitsland 

in herinnering brengen. Aarzel niet om in te 

schrijven, in september zullen wij onze Corona-

prik al gekregen hebben en het wordt tijd om er 

weer van te genieten. Wandelen in een prach-

tige natuur, meer moet dat niet zijn. Je kan nog 

inschrijven tot 1 mei 2021. Alle tochten zijn uit-

gestippeld. Je komt gegarandeerd op de mooiste 

plaatsen in een ontspannen, vriendelijke sfeer.

DEELNAMEPRIJS

De prijs bedraagt 749 euro per dubbele kamer. 

Singlekamers zijn helaas niet meer beschikbaar, ze 

zijn reeds allemaal bezet. Er zijn momenteel reeds 32  

personen ingeschreven, de meesten reeds van verleden 

jaar.

Inbegrepen in de prijs: 

Alle vervoer heen en terug. 

Verblijf in vol pension (ontbijt, lunchpakket, 3-gan-

gen avondmaal), ganse dag gratis koffie en thee, 

vanaf 17u tot 24u: bieren, wijnen, fris- en vruch-

tendranken, jenevers en appelkorn. 

Niet inbegrepen:

Eventuele toegangsgelden tijdens de daguitstap 

door Westerwald (georganiseerd door het hotel) en 

het inschrijvingsgeld wandeltochten ter plaatse

PERIODE

Van zaterdag 4 september 2021 tot en met zon-

dag 12 september 2021

PROGRAMMA

• Dag 1: Vertrek uit Moorsele (Secretaris 

Vanmarckelaan 23 aan bakkerij Regis) en 

Zonnebeke (Berten Pilstraat aan de parking 

Kasteelpark waar de bussen staan) rich-

ting Westerwald. Onderweg tussenstop in 

Opglabbeek voor wandeltocht uit de Walking.

• Dag 2: wandeldag 1 met keuze uit 10 km en 

20 km.

• Dag 3: wandeldag 2 met keuze uit 10 km en 

20 km.

• Dag 4: uitstap doorheen het Westerwald.

• Dag 5: wandeldag 3 met keuze uit 10 km en 

20 km.

• Dag 6: wandeldag 4 met keuze uit 10 km en 

20 km.

• Dag 7: daguitstap naar Koblenz en Bonn.

• Dag 8: wandeldag 5 met keuze uit 10 km en 

20 km.

• Dag 9: terugreis met stop in Heverlee 

voor deelname aan plaatselijke Walking-

wandeltocht.

INFO VERBLIJFSHOTEL

Hotel Heiderhof Obersteinbach/Westerwald

In de bar, Biergarten, Zuidterras (gedeeltelijk 

overdekt met verwarming) en Innenhof zijn vol-

doende zitplaatsen waar je heerlijk kan genieten 

van een drankje. Je verblijft in vol pension. Alle 

kamers zijn rookvrij. Boxspringbedden, bad en/

of douche, toilet. Er is gratis internet (WiFi), 

flatscreen televisie met Nederlandse zenders en 

een zithoek.

OMGEVING

Het Westerwald is een geweldig natuurgebied 

met eindeloze bossen, wandelpaden, meren en 

mooie vergezichten. Je hebt tal van mogelijkhe-

den om bezig te zijn.  Het Westerwald is bij uitstek 

geschikt om te wandelen. Er zijn vele kilometers 

wandelpaden uitgezet. Beroemde wandelpaden 

zijn de Westerwaldsteig en de Rothaarsteig. 

Tijdens deze wandelingen doorkruis je prachtige 

heuvelruggen met panorama’s, uitgestrekte bos-

sen, boomgaarden, mooie beken en vele groene 

velden. Op de verschillende routes liggen oude 

kloosters en historische plaatsjes als Hachenburg 

en Herborn.

VERDERE INFORMATIE

Penningmeester John Baert: GSM (0486)125342; 

E-mail john.baert2@telenet.be

Lid Alg. Verg. Franky Vanlersberghe: GSM 

(0496)704074; E-mail frankyvanlersberghe@

hotmail.com



even de noordelijk kant van Wetteren om via de 

Hammekensrede terug te keren. Het woord “Ham” 

verwijst hier naar de inhammen of vreemde kronkels 

die de Schelde hier vroeger nam. Neem bij de nieu-

we voetgangersbrug even de tijd om te genieten van 

de rust van het water of van het mooie zicht op de 

Sint-Gertrudis kerk. Het nieuwbouwproject aan de 

voetgangersbrug is het startschot voor de verfraai-

ing van het centrum. Na een halte in de startplaats 

gaan alle afstanden samen langs de Scheldedijk, 

achter het kasteel van Vilain XIII (burgemeester 

van Wetteren 1822 tot 1873) - later klooster van 

de zusters apostolinnen van de Heilige Jozef en nog 

later pensionaat en school -  zo naar het park van de 

Heilige Jozef. Ga op zoek naar de mammoetboom, 

of de oude toegangspoort naar het kasteel en de 

gemeente. 

Het parkoers zoekt opnieuw nog even het gezelschap 

van de Schelde op maar neemt dan snel definitief 

afscheid; al sturen ze de 6 en 12 km nog even ver-

der langs de rivier. Via het Provinciaal Domein Den 

Blakken en langs zijn bescheiden park loopt de 

wandeling ten zuiden van de gemeente. De 6 en 9 

km keren via het park zelf en langs het zwembad 

De Warande en het kasteeltje Lacourt terug naar 

de start. De andere afstanden kronkelen nu door de 

boomkwekerijen, het tweede centraal thema van de 

wandeltochten hier. Ooit waren het de vele kleuren 

van de rozen, die in strakke, gesorteerde lijnen het 

landschap kleurden. Nu zijn het vooral coniferen, 

sierstruiken en fruitgoed die hier geteeld worden. 

Boomkwekerij Calle Plant is dan ook een logische 

Als Corona ons gunstig gezind is reizen wij 

op zondag 30 mei af naar Wetteren, meteen 

onze eerste busreis voor dit jaar. 

Start: Sint Gertrudiscollege, Wegvoeringstraat 

21, 9230 Wetteren (O.-Vl.)

Parcours: wandelen langs boom- en rozen-

kwekerijen in volle lentetooi en door de 

mooiste natuurplekjes van Wetteren-Zuid.

Inschrijven (10 euro inclusief inschrijvings-

kaart en licht ontbijt) kan bij Majo Bostyn 

(voorzitster) of John Baert (penningmees-

ter). Hun gegevens vind je op pagina 2 van 

dit ledenblad. Doe het min. 10 d. vooraf.

Wetteren is onlosmakelijk verbonden met de 

Schelde en het is dan ook niet vreemd dat de inwo-

ners de spotnaam “haringfretters” dragen. Als u een 

Wetters biefstuk vraagt, dan weet u wat er op uw 

bord zal komen. Ook weet u wat deze wandelclub 

zal serveren op haar 26ste Herdenkingstocht A. De 

Maesschalck (stichter en jarenlang voorzitter). Een 

wandeling zonder Schelde is hier ondenkbaar en 

direct van bij de start serveren ze u het zout of zoet 

water van de Schelde in een waaier afstanden tus-

sen 6 en 24 km. 

De omlopen van 9 en 24 km maken eerst een lokale 

lus rond de Schelde en bezoeken stroomafwaarts 

Busreis Wetteren zondag 30 mei 2021

27e Herdenkingstocht A. De Maesschalck



Sint-Gertrudiskerk alsnog een verwoede poging doen 

om het op 11 april 1934 gestolen Lam Gods te vinden. 

Deze wandeling die start in het hart van Wetteren 

toont de tweezijdigheid van deze gemeente. Er zijn 

veel gebouwen die in grote of kleine details; beschei-

den als arbeiderswoning of trotse villa van de fabrieks-

directeur,  verwijzen naar een industrieel (textiel-) ver-

leden. Maar anderzijds, ook de sterke aanwezigheid 

van de agrarische nijverheid, waarbij de rol van de 

vele boomkwekers tot op vandaag nog niet uitge-

speeld is. 

Tekst en afstandstabel: WSV Wetteren

Foto's: Frans D'Haeyere

gastheer voor een rustpost.

De 15, 18 en 24 km. wandelen verder door het 

hart van de boomkwekerijen in de “Boskant”.  De 

wandelaars van de 15 km. maken een lusje naar 

het natuurgebied Paelepelbos, de thuishaven van 

de kamsalamander of waterdraak die in de dicht-

geslibde poelen zijn ideale habitat heeft. De 18 

en 24 km. komen hier ook langs, maar doen eerst 

nog het Haelbroekbos of Hospiesbos aan. Dit klein 

stukje bos is een van de weinige stukjes groen 

die de kapwoede voor de winning van landbouw-

grond doorstaan heeft. Via het karrenspoor van de 

Troplandweg sluiten ze aan bij de 15 km voor het 

Paelepelbos. 

Na een tweede doortocht bij rustpost Calle Plant 

gaan deze afstanden samen met de 12 km. terug 

naar het startpunt. Via de Groene Wegel verlaten 

de wandelaars de kwekerijen en duiken onder de 

spoorweg door. De gedenkplaat hier herinnert 

aan de treinramp van 4 mei 2013. Dan wordt het 

draaien en keren door de stuifduinen, die hier 

opwaaiden in een heel ver verleden (Holoceen). 

Vervolgens is het even doorsteken naar de ach-

terkant van het Provinciaal  Domein Den Blakken 

en Villa Les Mélèzes (De Lorken) en komen zo 

terug in het gezelschap van de 5 en 9 km. Samen 

wandelen we door een van de typische arbeiders-

straatjes terug naar het startpunt. Wie nog zin 

heeft kan op de Markt een terrasje doen of in de 

Wandelen langs de Schelde in Wetteren



Wandelen in Beselare

tijdens de Coronamaatregelen

Wandelsport Vlaanderen en zijn vele aangesloten clubs werden halverwege maart getroffen door 

een tsunami. Er werden strenge maatregelen genomen, vooral het groepsgebeuren had er sterk 

onder te lijden. Het wandelgebeuren is bijzonder sterk getroffen o.m. door het feit dat onze leden 

hoofdzakelijk tot de risicogroep behoren. Het protocol is zo streng dat het haast onmogelijk is om 

een officiële wandeltocht te laten plaats vinden. Via ups en downs lijkt het wachten op het vaccin 

en dat kan nog een eindje duren vooraleer iedereen aan bod komt. Menig club bood een alternatief 

met bepijlde wandelingen. Wij bleven niet bij de pakken zitten, ons pijlenkorps schudde een aantal 

alternatieve tochten uit zijn mouw. Van zaterdag 20 februari tot en met zondag 7 maart was het de 

beurt aan Beselare met de Route 19 - Toveressentocht.

Route 19 Toveressentocht 2021- 5 km
Lengte: 5.4  km - Stijging: 27  m
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Route19 Toveressentocht 2021-10 km
Lengte: 11.21  km - Stijging: 69  m
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START

Er werden drie afstanden (5 - 10 - 15 km) aangeboden tijdens de bepijlde wandel-

tocht onder de naam Route 19 - Toveressentocht van 20 februari t/m 7 maart.



 Tekst en foto's:

 Frans D'Haeyere

Bekijk op mobiel

Route 19 Toveressentocht 2021-15 km
Lengte: 15.33  km - Stijging: 91  m
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START

De warmste 21e februari uit de weersgeschie-

denis, dat mocht ik niet missen en zeker niet bij 

mijn club, de Drevestappers uit Zonnebeke. Er 

kwam vanaf 9u heel wat beweging rond De Leege 

Platse, vertrekplaats voor de 9e Coronatocht 

(Route 19 - Toveressentocht) in Beselare. Algauw 

kwam het zonnetje te voorschijn met lichte wind, 

ideaal wandelweer dus voor de 15 km. De tocht 

liep voornamelijk richting Geluwe, balancerend 

op de grens met Beselare. Op een info-bord las 

ik ‘Landelijk Beselare’, deze naam is meer dan 

terecht. Het ging langs autoluwe wegen, afge-

wisseld met heerlijk onverharde paden in een 

weids landschap met weinig bewoning. Prachtige 

vergezichten leverde het op, overal in het land-

schap zag je rondtrekkende wandelaars. In dit 

landschap komen de kronkelende wegen nadruk-

kelijk in beeld. Ook de sneeuwklokjes waren al 

present, voorbode van de naderende lente. De 

tijd schoof onopgemerkt voorbij tot het centrum 

van Beselare en het einde nabij kwam. 

Dit was echt genieten, niet enkel van het mooie 

weer maar ook van het rustige landschap in een 

beetje niemandsland.





Vlaanderen wandelt lokaal in Zonnebeke 

27 juni 2021 

Vlaamse gemeente/stad van hun keuze kunnen 

wandelen. 

Het wordt dus geen massa-evenement zoals de 

vroegere jaren maar het is eerder een kleinscha-

lige lokale wandelactiviteit waarbij we op een 

veilige manier alle drukte willen vermijden.

Het doel is vrij simpel. We willen leden en niet-le-

den op 27 juni 2021 massaal aan het wandelen 

zetten, met een ruim aanbod van lokale wandel-

organisaties gespreid over alle Vlaamse provin-

cies. Het moet een trigger zijn om niet-leden te 

overtuigen zich aan te sluiten bij een wandelclub. 

Zo kunnen we de cijfers van deelnemers op onze 

fantastische cluborganisaties verruimen.

Mogelijke startplaats wordt het Kasteeldomein 

in Zonnebeke. Bovendien wandel je gratis (wel 

inschrijvingskaart vragen!). Later meer info via 

nieuwsbrief .

Tekst: Rik Cleenewerck

Flyer (aangepast): Wandelsport Vlaanderen

De laatste zondag van april bindt iedere wan-

delaar traditioneel zijn stapschoenen aan voor 

VLAANDEREN WANDELT. Op zondag 27 juni 2021 

(i.p.v. 25 april !) zal het niet anders zijn, al gaan 

we het dit jaar op een heel andere wijze doen. 

Wandelsport Vlaanderen wil een stapje verder 

gaan!

Onder het motto ‘Iedereen wandelt’ zal de orga-

nisatie plaatsvinden onder de naam ‘Vlaanderen 

Wandelt Lokaal’. Als aangesloten wandelclub 

hebben wij ons met de Drevestappers kandidaat 

gesteld om een lokale wandeling te organiseren 

in samenwerking met de Velodroomvrienden 

Moorslede. Hiermee creëren we een ruime-

re verspreiding van de wandeldag ‘Vlaanderen 

Wandelt’, waarbij leden en niet-leden in de 

Als gevolg van de Corona-maatregelen heeft 

Wandelsport Vlaanderen inmiddels beslist 

dat Vlaanderen Wandelt van 25 april door-

geschoven wordt naar zondag 27 juni 2021. 

Meer nieuws volgt wellicht. 



ROUTE 19 -  BOSSENTOCHT ZONNEBEKE

van za 17 april t/m zo 2 mei 2021

Wegens de Corona-maatregelen wordt het 

opnieuw een bepijlde alternatieve tocht, zonder 

rustplaatsen en zonder catering.

De startplaats is gelegen op de parking 

Lotegatstraat 26,8980 Zonnebeke (nummer vol-

gens Routeyou) schuin vóór taverne De Dreve .

De bepijlers zullen marsborden voorzien rich-

ting deze parking vanop het kruispunt op de 

Meenseweg met oude Kortrijkstraat (aan 

Bossaert omnishop op de Zandberg).

De afstanden zijn 5 km (5,40 km) - 10 km (10 km) 

- 15 km (15,50 km) - 20 km ( 20,70 km).

De wandeling zal niet rolstoeltoegankelijk zijn 

maar voor de 5 km zal het bij droog weer wel 

mogelijk zijn om met een stevige kinderwagen 

(buggy) deze  afstand te doen.

Omdat we starten vanaf het Polygonebos wor-

den er geen privé terreinen in het parcours voor-

zien (geen passage doorheen het kasteeldomein 

in Geluveld).

WAT MET DE KOMENDE WANDELINGEN?

Het bllijft een moeilijk gegeven om tochten te organiseren in deze Coronatijd. Er werd even 

gehoopt dat het in april weer doenbaar zou worden. Helaas de Coronacijfers evolueren voorlo-

pig niet gunstig. Volgens de laatste gegevens wordt het weer niks in april, misschien dan maar 

vanaf mei? Intussen hebben de clubs het niet  makkelijk, alleen maar uitgaven zonder inkomsten. 

Dit weerhoudt er diverse clubs niet van om alternatieve tochten uit te tekenen, liefst bepijld 

gedurende een paar weken. Onze club doet het ook, straks zitten we aan nummer 10. Dit vraagt 

voortdurend nazicht van het parcours maar wij doen het voor onze leden en iedereen die het 

wandelen in het hart draagt.

Waar vind je een overzicht van de wandelingen?

• De georganisserde wandelingen vind je in de Walking. In Coronatijd is het noodzakelijk om 

de zaken op te volgen. Dit kan op de site www.wandelsportvlaanderen.be en doorklikken op 

Wandelkalender. Daar zie je meteen welke tochten geannuleerd werden.

• De tijdelijke (alternatieve) tochten vind je op www.wandelblog.com (alle Vlaamse provincies 

plus Zeeland, met beschrijving). Als je klikt op de tekst (oranjekleur) 'Excel bestand tijdelijke 

tochten, krijg je een gedetailleerd overzicht van alle tijdelijke tochten.

Het sanitair van de zaak De Dreve kan eventu-

eel gebruikt worden mits consumptie. Tijdens 

het weekend (en mogelijk enkele dagen tijdens 

Paasverlof) wordt er koffie verkocht in een tent 

maar 100% zeker is het allemaal niet (tijdstip?).

Bezienswaardigheden per afstand:

5,40 km - In en rond het polygonebos - Het Black 

Watch Corner monument - Rond de 2 militaire 

begraafplaatsen (Polygon Wood Cemetery & 

Buttes New British Cemetery).

10 km - In en rond het Polygonebos - Nonnenbos 

met gedenkzuil E.J.Brodie - Het Black Watch 

Corner monument - Door het Vredesbos, langs 

het monument en daarna door enkele nieuw 

aangelegde dreven - Rond de 2 militaire begraaf-

plaatsen (Polygon Wood Cemetery & Buttes New 



British Cemetery.)

15,50 km - In en rond het Polygonebos - Nonnenbos 

met gedenkzuil E.J.Brodie - Waterkasteel - Obelisk 

Gloucestershire Regiment - Godtschalkbos - Het 

Black Watch Corner monument - Vredesbos,  

langs het monument en daarna door enkele 

nieuw aangelegde dreven - Rond de  2 militai-

re begraafplaatsen (Polygon Wood Cemetery & 

Buttes New British Cemetery).

20 km- In en rond het Polygonebos - Princess 

Patricia’s Canadian Light Infantry - Bosje en mijn-

kraters bij Railway hoeve - Liverpool Scottish 

grafmonument- Hooge Crater Museum en 

Cemetery Sanctuary Wood (Drie Blotenbos) - 

Godtschalkbos - Passendale veld - Het Black 

Watch Corner monument - Vredesbos, langs het 

monument en daarna door enkele nieuw aan-

gelegde dreven - Rond de  2 militaire begraaf-

plaatsen (Polygon Wood Cemetery & Buttes New 

British Cemetery).

De fusiegemeente Zonnebeke werd zo goed als 

vernield tijdens de Eerste Wereldoorlog. Tijdens 

onze tocht zie je daar de sporen van (monumen-

ten) maar het is vooral een ode aan de natuur. 

Op dit heuvelachtig parcours in een lentekleed 

krijg je heel wat bos onder de voeten gescho-

ven. Geluveld is de meest groene deelgemeente 

aansluitend met de Gasthuisbossen. Dit pro-

vinciaal domein (200 ha) bestaat uit een aantal 

bosdomeinen ten zuidoosten van de stad Ieper. 

Het gebied telt een zevental bossen, name-

lijk Drie Blotenbos, Godtschalckbos, Groenburg, 

Huikerbossen, Papenelst, Zandvoordebos en 

het Zwarte Leen. Enkele komen tijdens deze 

tocht ruim aan bod. Het Polygoonbos met het 

Vijverbos en de Nonnebossen als takken ligt gro-

tendeels op grondgebied van de deelgemeente 

Zonnebeke met aan de ingang pittoresk café De 

Dreve waar gestart wordt. Deze editie van de  

Bossentocht stond ook in het teken van Léonie 

Keingiaert die 100 jaar geleden verkozen werd 

tot eerste vrouwelijke burgemeester van ons 

land, maar dit komt nu te vervallen. De par-

coursverantwoordelijke probeert het opnieuw in 

november. Je krijgt elders in dit blad alvast een 

bijdrage over de burgemeesteres.

Tekst: Christophe Derudder/Frans D’Haeyere

Foto's: Frans D'Haeyere



LEONIE KEINGIAERT DE GHELUVELT 

Eerste vrouwelijke burgemeester van ons land

Op 7 september 1921 werd Léonie  Charlotte 
Françoise Keingiaert de Gheluvelt benoemd tot 
eerste vrouwelijke burgemeester van ons land. In 
1921 mochten de dames voor de eerste maal naar 
de stembus, tenminste op gemeentelijk vlak. In 
Geluveld werd er slechts één lijst ingediend en zo 
volgde een snelle benoeming, ietsje sneller dan 
drie andere dames.

Léonie Keingiaert werd geboren te Leuven op 
3 augustus 1885. Zij was het enige kind uit het 
gezin van Bruno Gustave Keingiaert en Aline 
Léonie Fibranie Catteaux, de dochter van een 
rijke industrieel uit Kortrijk. Bruno sterft reeds 
in 1903 en haar ma hertrouwt in 1909 met de 22 
jaar oudere edelman Henri Caignart de Saulcy 
uit Coulommiers (Seine et Marne, Fr). Henri 
Caignart sterft in 1920 en wordt in het familiegraf 
herbegraven in 1935. Haar ma sterft in 1940 in 

hun buitenverblijf in Monte Carlo en wordt in 
Monaco begraven. 

De familie Keingiaert liet halfweg de 18de eeuw 
een kasteel bouwen op hun gronden achter de 
kerk van Geluveld.  Zij bepaalden het politieke 
leven in het 19de eeuwse Geluveld met Léonies 
overgrootvader Louis Bruno (1760-1847), haar 
grootvaders broer Louis Bruno Ghislain (1792-
1833) en haar grootvader François Bruno (1808-
1876) die  allen de burgemeesterssjerp omgorden 
met haar grootvader maar liefst 43 jaar.

Na de Eerste Wereldoorlog met een plat 
gebombardeerd Geluveld, herbouwde Léonie het 
kasteel  maar tot aan haar dood bleef het onafgewerkt. 
Haar steenbakkerij zorgde dat Geluveld uit zijn 
puin herrees. Na haar eerste ambtstermijn als 
burgemeester (1921-1926) werd zij niet herkozen. 
Haar partij verloor nipt de verkiezingen maar 
door onenigheid in de meerderheid werd zij op 
het einde van die legislatuur schepen. Met de 
verkiezingen van 1932 kwam Geluveld verscheurd 
voor de dag. Maar liefst vier partijen  probeerden 
de kiezer voor zich te winnen. Het werd een 
klinkende overwinning voor de lijst Keingiaert 
(7 van de 9 zitjes) en Léonie werd voor een 
tweede ambtstermijn burgemeester. Van 1939 tot 
en met 1958 werd zij in de oppositie gedrongen 
en moest lijdzaam toezien dat Jules Houdendycke 
burgemeester werd. Met de verkiezingen van 1958 
behaalde zij opnieuw de meerderheid door een 
coalitie met de BSP. Zij was toen 73 jaar oud en 
liet de fakkel over aan haar rechterhand, André 
Durnez die hiermee de jongste burgemeester van 
het land werd. Léonie werd schepen. Zes jaar later 
behaalden ze onder impuls van André Durnez 
nog een betere score maar de lijst Houdendycke 
ging scheep met de BSP en Abdon Comyn werd 
de eerste socialistische burgemeester van ons 
arrondissement.

Zij is haar gehele leven een controversiële figuur 
geweest. Ze was van geboorte gelovig, was 
overtuigd katholiek en belgicist met een liberaal 
tintje maar botste tegen de andere katholieke 
Vlaams-nationalistische partij. Geluveld was 
verdeeld en er werd een heel vuile politiek gevoerd.  
Zij bleef ongehuwd, was een feministe, weldoenster 
en mysterieuze dame. Na haar overlijden – ze sterft 



te Kortrijk op 28 september 1966 en wordt in de 
familiekelder begraven. Al haar eigendommen 
gingen over naar ‘De Vereniging van de Adel 
van het Belgische Rijk’. Dankzij de verkoop van 
een pak eigendommen werd het kasteel helemaal 
opgeknapt. In 1999 kwam het kasteel in privé-
handen terecht.

In 2021 wil de werkgroep Comité Léonie haar op 
een passende wijze herdenken. De doelstelling 
van Comité Léonie is in de eerste plaats deze dame 
terug in het collectieve beeld van de gemeente te 
brengen en haar, 100 jaar na haar inhuldiging tot 
eerste vrouwelijke burgemeester, op een gepaste 
manier hulde brengen.

Het comité wil  daarbij zoveel mogelijk alle 
bewoners van de gemeente in dit feestjaar 
betrekken. Ze willen op lokaal niveau 
verbindingen en nabijheid creëren. Echter de 
symboliek van Juffrouw 
Keingiaert overstijgt deze 
van een politica. Ze was 
een vooruitstrevende 
vrouw, een dame met visie 
en principes, een dame 
die betrokkenheid voelde 
voor de mensen uit haar 
gemeente, een vrouw die 
zich inzette voor haar 
medeburger, een feministe 
met vooruitstrevende 
gedachten.  
Het gedachtegoed om deze 
kwaliteiten van deze vrouw 
verder te gaan belichten, 
inspireert de werkgroep. 
Samenwerkingen met 
andere 

organisaties om hierin extra gesteund te kunnen 
worden, werden opgezet. Vandaar ook dat onze 
wandelclub aangesproken werd om aan dit 
feestjaar deel te nemen. Onze  Glühweintocht zal 
hopelijk het kasteelpark Keingiaert doorkruisen 
en achteraf kunnen onze deelnemers hopelijk 
genieten van een Léoniebiertje of -wijntje. 
Het Léonierbier werd trouwens verkozen 
tot het Zonnebeekse Streekproduct 2020. Een 
programma werd uitgewerkt en telt ongeveer 
vijftig activiteiten. Uitschieters zijn de uitgave van 
het boek ‘Léonie. Burgemeester tussen dorp en 
adel’, een permanente tentoonstelling in de kerk, 
een kunstwandeling, een erfgoedhalte, diverse 
zoektochten en theaterwandelingen. 

Volg de herdenkingen op Facebook 
‘Herdenkingsjaar Léonie Keingiaert 

de Gheluvelt 2021’ of op www.
herdenkingsjaarleoniekeingiaert.com 

Bronnen:

foto 1: te verschijnen boek

foto 2: erfgoedhaltes.be

foto 3: Frans  D'Haeyere

Tekst: Comité herdenkings-

jaar Leonie Keingiaert de 

Gheluvelt 2021



Bewegen en wandelen 

tijdens corona

Nu we door het coronavirus meer aan huis 

gebonden zijn, schiet bewegen er al snel bij in. 

Dat is zorgelijk, want beweging houdt je niet 

alleen lichamelijk fit, maar houdt ook je herse-

nen in topconditie. Waarom is bewegen zo goed 

voor je hersengezondheid? En hoe zorg je in 

deze vreemde tijd dat je voldoende - en veilig - 

beweegt?

Voldoende beweging helpt je gezond, fit en vro-

lijk te houden. Daarom is het juist in deze tijd 

misschien nog wel belangrijker dan ooit om in 

actie te komen. Door te bewegen zet je in feite 

de motor van je hersenen aan. Het stimuleert 

de doorbloeding van je hersenen, verbetert de 

communicatie tussen hersencellen en heeft een 

positief effect op de ontwikkeling, groei en func-

tioneren van hersencellen. Bovendien verkleint 

bewegen de kans op een hoge bloeddruk, hart- 

en vaatziekten en diabetes type 2; een aantal 

risicofactoren voor allerlei neurodegeneratieve 

ziekten zoals de ziekte van Alzheimer. Beweeg je 

niet of te weinig, dan verslechtert je doorbloe-

ding waardoor het risico op ziekten juist groter 

wordt. Wát je doet - wandelen, hardlopen, tui-

nieren - maakt niet eens zoveel uit, áls je maar 

beweegt. 

Bewegen helpt je doorbloeding

Als je beweegt, gaat je hart harder werken en dat 

is goed voor je doorbloeding. Omdat bloedvaten 

flexibel zijn, komen er - als je regelmatig beweegt 

- kleine bloedvaten en slagadervertakkingen bij. 

En dat zorgt voor een betere doorbloeding van al 

je organen én zorgt dat er meer zuurstof naar de 

hersenen gaat. Een goede doorbloeding versterkt 

de communicatie tussen de verschillende her-

sengebieden en de stofwisseling in de hersenen.

Goed voor je geheugen

Beweging verkleint niet alleen het risico op ziek-

te, het bevordert tegelijkertijd je vermogen om 

te leren en je geheugen. Als je beweegt, krijgen 

je hersenen meer prikkels door alles wat je om je 

heen ziet en hoort en wat je in je lichaam voelt. 

Door meer prikkels ontstaat in de hersenen meer 

grijze stof, waar informatie wordt verwerkt, en 

worden signalen beter doorgegeven. 

Andere positieve effecten van bewegen

 

· Betere nachtrust. Door overdag te bewe-

gen, slaap je ’s nachts beter. Voor oude-

ren is voldoende beweging extra belang-

rijk. Maar: beweeg liever niet intensief 

net voor het slapen gaan. Dit kan juist 

voor slaapproblemen zorgen, omdat je 



lichaam dan nog te actief is.

· Minder stress. Ook heeft beweging een 

positieve invloed op de mentale gezond-

heid. Het zorgt voor een betere stemming 

en minder stress. Regelmatig bewegen 

kan zelfs angst- en depressieve klachten 

verminderen. Beweging leid je af van 

negatieve gedachten. 

· Verhoogde weerstand. Door regelmatig 

bewegen, verhoog je je weerstand. Dit 

verkleint de kans op ziektes en infecties, 

zoals diabetes, hart- en vaatziekten en 

virussen.

Hoeveel moet je bewegen?

Het advies is om minstens een half uur per dag, 

minimaal vijf keer per week, matig intensief te 

bewegen. Veel mensen vinden dat lastig, zeker 

nu het coronavirus ons min of meer aan huis 

gebonden houdt. Topsport is niet nodig, een half-

uur per dag uit de luie stoel komen wél. Vooral nu 

tijdens de coronacrisis  bewegen mensen weinig, 

omdat ze aan huis gekluisterd zijn. Dit heeft grote 

directe- en indirecte gevolgen voor de gezond-

heid. Dat moet anders: vooral regelmatig bewe-

gen is belangrijk.

Plan je beweging in

Voor thuiszitters is het nu extra belangrijk om 

zoveel mogelijk vaste beweegmomenten op een 

dag in te bouwen en deze ook echt in je agenda 

te plannen. Anders zit je voor je het weet de hele 

dag achter de laptop of je tv. Sta bijvoorbeeld op 

dezelfde tijd op en wandel een rondje door de 

buurt. Je kunt ook een vaste wandeling inplan-

nen na de lunch of vóór het werk. Houd daarbij 

natuurlijk wel 1,5 meter afstand tot andere men-

sen en mijd drukke plekken. Of ga een rondje 

fietsen aan het eind van de werkdag. Sta ook 

regelmatig op van je werkplek gedurende de dag. 

Doe hierbij eventueel wat rek- en strekoefenin-

gen of loop een paar keer de trap op en af om 

weer fit aan de slag te gaan. Schroom niet om 

meteen die volle wasmand naar boven te tillen. 

Alle beetjes tellen. Zelfs de voorjaarsschoonmaak 

en het lappen van de ramen hebben een positief 

effect op de hersenen.

Bewegen in coronatijd

Er zijn een paar dingen om rekening mee te hou-

den nu het coronavirus rondwaart:

· Bij lichte griepachtige klachten, zoals 

keelpijn, hoofdpijn, lichte hoest, of neus-

verkouden, mag je wel bewegen, maar 

alleen op een lichte tot matige intensiteit.

· Dit geldt ook voor mensen met een chro-

nische aandoening, zoals diabetes, hart- 

en vaatziekten, longproblemen of kanker. 

Bewegen met licht tot matige intensi-

teit ondersteunt het immuunsysteem. 

Intensieve inspanning maakt je juist vat-

baarder voor infecties.

· Bewegen in de buitenlucht is gezond, 

maar pas op bij koude lucht. Daardoor 

kunnen de luchtwegen uitdrogen en ben 

je vatbaarder voor infecties. Doe even-

tueel de warming-up al binnen en wacht 

niet te lang met douchen of omkleden na 

de inspanning.

· We kunnen het niet vaak genoeg zeggen: 

houd je bij sporten in de buitenlucht ook 

aan het advies om een afstand van 1,5 

meter tot elkaar te bewaren en respec-

teer de bubbel.

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

Foto's: Frans D'Haeyere



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. Eindcontrole: 17.00 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. 



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.



Lente

(c) Frans D'Haeyere


