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Woord van de
voorzitster

Beste wandelvrienden

Het zijn en blijven rare tijden met het Coronavirus, maar als club 
proberen we onze leden en wandelaars toch wat te verwennen.
Je bent ervan op de hoogte dat wij onze uiterste best hebben 
gedaan om tochten uit te pijlen in alle Zonnebeekse deelge-
meenten. Er werden zelfs nieuwe stukjes ontdekt. Het is wel 
spijtig te noemen dat sommige mensen het toch zo leuk vinden 
om de pijltjes en aanwijzingen weg te halen. Het voornaamste 
is dat de wandelaars onze initiatieven erg gewaardeerd hebben.

We hebben ook al onze eerste georganiseerde wandeling gehad 
en ik denk te mogen zeggen dat iedereen die er was het goed 
heeft bevonden. Ik was aanwezig en mocht nu en dan horen 
hoe wandelaars tevreden waren weer te mogen wandelen 
bijna zoals vroeger. Er waren er die het stof van hun boekje 
moesten vegen. We hebben er tevens voor gezorgd dat wij 
(bijna) alle wandelaars een gift konden meegeven. Andere 
clubs kwamen een kijkje nemen om te ervaren hoe je een 
wandeling kan organiseren volgens de maatregelen die moeten 
genomen worden tijdens de Corona. Wij waren de eersten die 
het op deze manier probeerden, vandaar. Spijtig dat we niets 
konden aanbieden van spijs en drank maar als je dat wil doen 
zijn de regels heel veeleisend en moeilijk te verwezenlijken. 

Wij kunnen nu al meegeven dat onze herfstwandeling van 
oktober in geen geval kan plaatsvinden. Intussen steken we de 
koppen bij elkaar om nog iets te kunnen verwezenlijken voor 
de komende maanden, we houden jullie op de hoogte. Ook 
wordt naar een oplossing gezocht om het ledenfeest alsnog te 
laten plaatsvinden.

Ik wil mijn excuses aanbieden om de leden die niet over inter-
net beschikken, niet op de hoogte te hebben gebracht van onze 
officiële Route 19/Cultuur on tour wandeling op 12 en 13 sept.

Hou jullie goed, zorg voor elkaar en blijf wandelen ook in 
moeilijke omstandigheden.

Jullie voorzitster, Majo
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NOVEMBER

Volon Christiane
Ottevaere Annelies
Platteeuw Mathias
Dornez Marnick
Defevere Chris
Staessens Carine
Pierpont Mieke
Fiers Francis
Deceuninck Magdalena
Van der Auwera Martine
Remmery Fréderic
Lapere Heike
Lenez Myriane
Bostyn Majo
Bossut Raymond
Van Reeth Rita
Derveaux Daisy
Nyffels Eddy
Verbeke Aissa
Deleye Marleen
Everaert Tom

OKTOBER

Baert John
Dillies Marc
Pot Christine
De Boe Hendrika
Vandamme Vera
Verkindere Marleen
Vannieuwenhove Christine
Dezitter Greet
Vancoillie Vanessa
Verschaeve Udette
Denys Jan
Duthoy Luc
Bossuyt Caroline
Vanlerberghe Roland
Flament Philippe
Brackez Ivan
Caenepeel Rebecca
Ameel Yves
Maertens Peter
Veranneman Annie
Baert Lore
Deman Nancy
Soete Paul
Dejaeghere Walter
Denys Rudy
Meulemeester Christine
Baert Niels
Vervaeke Ronny
Verhaeghe Sabrina

DECEMBER

Wyffels Delfine
Decruw Véronique
Lenez Liliane
Notredame Jean-Pierre
Plaetevoet Evelien
Lamotte Ria
Berten Freddy
Derluyn Isa
Vereecke Stepahanie
Baillie Michel
Coucke Nadine
Dewitte Lena
Verlinde Jean-Marie
Frans Sylvia
Vanneste Jean-Pierre
Nys Nancy
Declercq Walter
Vandermarliere Luc
Demuynck Christa
Messiaen Jan
Casier Stefaan
Verrue Robert
Bocklant Sandy
Vervaeke Freddy
Verschaeve Vanessa
Claeys Michiel

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.
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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.
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zorgt dat je verzekerd bent tegen ongevallen op 
alle wandelingen, ook deze van het lijstje 'Spontane 
wandelinitiatieven'. 

NIEUWE LEDEN

Frans Greta, Langemark
Dereyne Willy, Langemark
Verbrugghe Henk, Beselare
Cailliau Jan, Geluveld
Beheydt Igor, Rekkem
Gordejewa Lydie, Wervik
Vanhee Tine, Geluwe
Devarrewaere Daisy, Geluwe
Deprez Dries, Moorsele
Seys Steffy, Moorsele
Deprez Wytse, Moorsele
Bonte Christine, Lichtervelde
Aissa Verbeke, Wervik
Van harte welkom in de familie van de Drevestappers!

GELDIGHEIDSDATUM 
WAARDEBONNEN VERLENGD

De geldigheidsduur van  onze waardebonnen (ont-
vangen als vergoeding voor gescande wandeltoch-
ten) wordt verlengd tot eind 2021.

VERLENGING ACTIE 
WANDELRUGZAK/REGENPONCHO

Betreft het speciaal wandelboekje 'Limited Edition'.
De actie rugzak/regenponcho bij Wandelsport 
Vlaanderen wordt verlengd tot volgend jaar, afha-
lingsmomenten zijn nog niet gekend. Van zodra 
meer nieuws hierover laten wij het weten.

NIEUWE SPAARKAART

Onze spaarkaart van 2020 (met max. 2 stempels) 
wordt vervangen door een doorlopende kaart. Je 
ontvangt ze op onze eerste normale wandeltocht 
(met catering) volgens de Walking. De stempels 
van de oude kaart worden overgeplaatst op de 
nieuwe kaart. Na zes tochten van onze club ont-
vang je een geschenk. Deze actie is bestemd voor 
alle wandelaars, niet beperkt tot de leden van de 
Drevestappers.

Clubnieuws

HERNIEUWING LIDGELD

De tijd gaat snel! Vanaf 1 oktober wordt het lidgeld 
hernieuwd. Er werd besloten het lidgeld op 15 euro 
te houden voor de eerste twee leden van het gezin, 
12 euro vanaf het derde lid en 10 euro voor kin-
deren beneden de 12 jaar. De Walking kan besteld 
worden door 5 euro extra te betalen. Gezien de hui-
dige omstandigheden (Corona) vragen wij expliciet 
het nodige bedrag over te schrijven op rekening 
BE54 0689 0704 4397 van vzw Drevestappers 
Zonnebeke. Gelieve duidelijk de (volledige) naam 
van ALLE betalende gezinsleden te vermelden bij 
de reden van betaling + Walking (indien gewenst).
Opgelet: in 2021 ontvang je GEEN nieuwe lidkaart, 
je doet gewoon verder met je huidige lidkaart 
MAAR ze wordt geblokkeerd als je het lidgeld tegen 
1 januari 2021 niet hernieuwd hebt. Wacht dus niet 
te lang en doe de overschrijving na lezing van dit 
bericht want een vergetelheid is rap gebeurd. Na 
betaling ontvang je van Wandelsport Vlaanderen 
een bewijs van betaling alsook een attest voor 
terugbetaling bestemd voor de mutualiteit.
(Dit bericht is niet van toepassing voor de leden 
die zich aangesloten hebben tussen 15/7 en 30/09). 

Verantwoordelijke ledenbestand:
Luc Bossuyt
GSM: 0478 05 54 68
E-mailadres: leden@drevestappers.be

NOG BELANGRIJK NIEUWS

In 2021 mogen onze leden Drevestappers GRATIS 
wandelen op de organisaties van de eigen club. 
Zonder ongelukken of onverwachte afgelastingen 
wegens Corona, zijn het er zes. Deze maatregel 
werd genomen ter compensatie van het verbrok-
kelde wandelseizoen 2020. Het is ook belangrijk 
sowieso lid te blijven daar je lidmaatschap ervoor 
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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   !!! GEANNULEERD !!! 
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. 
Eindcontrole om 17 uur. Inschrijvingsgeld leden: € 1,50; niet-leden: € 2,00; - 12j: gratis. 
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Wandelen 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 wan-
deltocht te laten plaats vinden. Velen hoopten op een versoepeling in het najaar maar deze zal er niet 
komen. Via ups en downs lijkt het wachten op het vaccin en dat kan nog lang duren. Veel clubs hebben 
naar oplossingen gezocht, de Drevestappers deden het ook. Er werden intussen al verscheidene tochten 
uitgepijld zelfs een officiële tocht op 12 en 13 september. Wij hebben een verslag gemaakt van hetgeen 
voorbij is. Wat komen gaat blijft een groot vraagteken maar we zitten niet stil. Dank voor de vele reacties 
en selfies. Blijf maar doorsturen via Facebook of dhaeyere8800@scarlet.be Alvast bedankt.
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ZONNEBEKE 

Route 19/Cultuur on tour

12 & 13 sept. (6, 13, 23 km)

je natuur, niemandsland waar ik genoot van de 
bloemen, hoevedieren en vooral de stilte. Langs de 
stroroute grondgebied Moorslede ging het verder 
richting Passendale. Zowat halverwege de tocht was 
Kaasdale de uitgelezen stopplaats. Ik was er niet 
alleen, veel bekende gezichten. Voorwaarde was wel 
dat het mondkapje gedragen werd tot men gezeten 
was. De bazin zorgde ervoor dat alles volgens de 
Corona-regels verliep.

De Sint-Audomaruskerk was nooit veraf.  Intussen 
zwerfde ik doorheen de Passendaalse boerenbui-
ten. De tocht eindigde waar hij begonnen was, het 
Kasteelpark te Zonnebeke. Moe maar tevreden!

's Anderendaags nam ik het licht op met de 6 
km. Het was een totaal andere route dan de 23 
km. Het Kasteelpark werd helemaal doorkruist. 
Ik nam de tijd om de QR-codes via de infoborden 
van de Zonnebeekse Cultuurdienst op te slaan. De 
Memorial Gardens en het Nieuw-Zeelandse monu-
ment op het Kasteelpark zijn verrijkingen van de 
laatste jaren. Met  mijn gratis kaart beklom ik ten 
slotte de kerktoren, deze mogelijkheid tot bezoek is 
ook iets tamelijk recent. Meer dan de moeite waard.

Tekst en foto’s: Frans D’Haeyere
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Eindelijk was het zover: een Corona proof wan-
deling, d.w.z. een wandeling volgens het proto-
col opgesteld door Wandelsport Vlaanderen. We 
waren hiermee zelfs de eerste, zij het dat deze 
wandeling er wat onverwacht kwam toen wij bena-
derd werden door de Zonnebeekse Cultuurdienst. 
Strenge maatregelen dienden gevolgd. Zouden de 
wandelaars hiervoor afzakken was de vraag. Jawel 
o.m. het aangename weer zorgde ervoor dat wij 
bijna 1000 wandelaars konden verwelkomen.

Ik opteerde voor de grootste én kleinste afstand 
gespreid over de twee dagen. Op zaterdag nam ik 
de grootste afstand. Het was een aangename, rus-
tige tocht over autoluwe wegen afgewisseld door 
heerlijke onverharde paadjes.  

Wat viel er zoal te zien? De doorgang van 
Zonneland, een private tuin, was alvast een leuk 
begin. Tot aan de spliting volgde een heerlijk stuk-
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Volledige fotoreportage: 
zie onze Facebook  pagina

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

Bezoek aan de kerktoren

tentoonstelling volgt het landschap door de eeuwen 
heen. Elke verdieping van de kerktoren is een tijd-
vak, een periode in de geschiedenis die bepalend 
was voor de vorming van Zonnebeke en de ruime 
omgeving. Tijdens de klim volg je als het ware een 
tijdslijn: je keert miljoenen jaren terug in de tijd, tot 
het ontstaan van het landschap, en leert onderweg 
welke gebeurtenissen het uitzicht van deze regio tot 
op heden hebben bepaald. In de klokkenkamer op 
verdieping vijf kun je wel eens verrast worden door 
de vier klokken die nog steeds actief zijn (ze kregen 
alle vier een voornaam). Op de bovenste verdieping, 
na 212 trappen, ontrolt er zich een weids panorama 
van de zuidelijke Westhoek. Dit is het verbluffende 
resultaat van die eeuwenlange evolutie waarvan tal 
van elementen nog steeds goed zichtbaar zijn.

(Tekst overgenomen uit folder van de gemeente)

Foto’s: Frans D’Haeyere
Zwart-witfoto: archief tentoonstelling kerktoren
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Tijdens de Route 19-tocht van 12 en 13 september 
was er de mogelijkheid om de kerktoren te bestij-
gen. Dit aanbod liet ik niet onopgemerkt aan mij 
voorbij gaan. Het is meer dan de moeite waard. Je 
ontdekt er hoe de geschiedenis van de streek het 
landschap tekende.

De Onze-Lieve-Vrouwekerk van Zonnebeke, 
waarvan de toren onder impuls van het project 
Horizon 2025 is opengesteld als uitkijkplatform, is 
de eerste modernistische kerk in België. Het is de 
bekende Brugse architect Huib Hoste die deze bij-
zondere naoorlogse kerk ontwierp. Op de tussen-
verdiepingen van de toren voert de tentoonstelling 
'Getekend Landschap' je mee langs de eeuwenlange 
evolutie die de gemeente en de regio vorm gaf. De 
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KASTEELPARK

ZONNEBEKE 

Mãori-monument

Op 25 april 2019, ANZAC Day, werd een herden-
kingsmonument in het Kasteelpark te Zonnebeke 
onthuld. Het is een houtsculptuur ter ere van de 
Nieuw-Zeelandse Mãori en andere soldaten uit de 
Eerste Wereldoorlog. Het kreeg de naam Pou mau-
mahara. Dit kunstwerk werd vervaardigd door het 
New Zealand Mãori Arts and Crafts Institute, uit 
een inheemse Nieuw-Zeelandse houtsoort. 

De sculptuur heeft twee kanten die Tumatauenga 
(oorlog) als Rongomaraeroa (vrede) voorstellen. 
Het monument weegt meer dan zes ton en heeft 
een hoogte van acht meter. 

Nieuw-Zeelanders schonken de sculptuur aan de 
gemeente Zonnebeke als herdenking en inzet van 
de Nieuw-Zeelandse bevolking tjdens de Eerste 
Wereldoorlog. Het is de eerste keer dat de rol van 
de Mãori in de Eerste Wereldoorlog op deze manier 
wordt erkend. De Nieuw-Zeelanders komen ook 
geregeld op bezoek in onze regio.

==============

Op ANZAC (Australian and New Zealand Army 
Corps) Day (25 april) worden de slachtoffers her-
dacht die tijdens de oorlog wereldwijd zijn gevallen. 
In Australië en Nieuw-Zeeland is dat een zeer cere-
monieel gebeuren. Tijdens de Eerste Wereldoorlog 
vocht het ANZAC samen met de Engelsen in 
de Slag om Gallipoli (Ottomaanse Rijk), in het 
offensief tegen de Turken in Palestina, in West-
Vlaanderen (o.m. Zonnebeke) en in Frankrijk.

Tijdens de Tweede Wereldoorlog stond het ANZAC 
de Britten vanaf de thuisbasis bij in de strijd in het 
Verre Oosten, vanuit Egypte in Abessinië, Noord-
Afrika en Italië.

De langstdurende en meest controversiële inzet 
van ANZAC-troepen vond plaats in de jaren zes-
tig toen zij in de Vietnamoorlog meevochten aan 
Amerikaanse zijde.

Bron: Wikipedia
 
Tekst (1e gedeelte) en foto’s: Frans D’Haeyere
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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.
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BESELARE 

Wandelbubbelroute

15-08 t/m 06-09-2020 (16 km)

strekte velden en weiden met grazend vee. 

Ik heb stukjes doorlopen waar ik nooit eerder 
kwam. Dat is het voordeel van een 16 km lange 
tocht waar je geen rekening moet houden met rust-
posten. Nadeel is dat je nergens een echte rustplaats 
vindt. Ik kwam helemaal in het begin een volks 
eethuis tegen maar voor een drankje kwam je daar 
niet binnen. Wandelaars zijn stilaan overtuigd dat 
het nog lang niet zal zijn zoals vroeger en toch wil-
len ze meteen terug naar vroeger. Dat valt te begrij-
pen maar met de geldende zeer strenge maatregelen 
kan het gewoon niet, voornamelijk eten en drank 
voorzien is zo goed als uitgesloten. Het is eigenlijk 
dit of niets en dit is stilaan aan het doorsijpelen. 
Veel wandelclubs zijn overgestapt naar uitgepijlde 
wandeltochten zonder rustposten. Het inschrij-
ven komt geleidelijk op gang. Stilzitten is niet de 
boodschap, dan maar rustig verder genieten van de  
mooie plekjes die we nooit eerder tegenkwamen.  
Deze wandeling was een streling voor het oog, top!

Tot slot een hartig woordje van dank aan parcours-
verantwoordelijke Christophe Derudder en zijn 
directe medewerkers (Daniël, Marnick, Franky, 
Filip) voor de bepijling en controle. De afpijling 
gebeurt met enkele vrijwilligers.

Tekst en foto’s: Frans D’Haeyere
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De tocht startte aan het marktplein in Beselare. 
De Zonnebeekse deelgemeente is goed gekend in 
de folklorewereld als de toveressenparochie. Als 
je goed kijkt onderweg kom je heel wat attributen 
tegen die de heks op het voorplan brengen. Noch 
heksen, noch wandelaars - op één uitzondering 
na - ben ik op mijn tocht tegengekomen. Dat heb 
je met de spontane wandelinitiatieven, het aantal 
wandelaars is over vele dagen gespreid. Het was 
ook de eerste dag van het evenement met minder 
goede weersvooruitzichten. 

Beselare ligt op de Midden-West-Vlaamse heuvel-
rug en is tamelijk uitgestrekt. Het is er landelijk 
rustig en aangenaam om te wandelen. Kronkelende 
wegen, paadjes, stukjes bos (Kortekeerbos, 
Reutelbos, Polygoonbos) en mooie vergezichten, 
de droom van de meeste wandelaars. Wat heb ik 
genoten van bermbloemen, bijtjes, vlinders, uitge-
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Volledige fotoreportage: zie onze Facebook pagina https://nl-nl.facebook.com/drevestappers/
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PASSENDALE 

Nooit meer oorlog

15-08 t/m 06-09-2020 (9,2 km)

voorschijn alsof er niets gebeurd was. Zo werd ik 
snel weer droog. 

Sommige plaatsen lagen er uiteraard drassig bij 
maar het was niet onoverkomelijk.  Ik kon blijven 
genieten van het landelijke Passendale en eventjes 
halt houden bij de diverse oorlogsmonumenten die 
ik op mijn weg tegenkwam. Ik nam ruim de tijd om 
enkele foto's te nemen op het Tyne Cot Cemetery 
onder een donker wolkendek. Hier liggen een 
kleine 12.000 oorlogsslachtoffers begraven.  Het 
Passchendaele Canadian Memorial is een Canadees 
oorlogsmonument dat de acties van het Canadese 
Corps herdenkt in de Tweede Slag om Passendale 
van de Eerste Wereldoorlog. Ook op de marktplaats 
vind je oorlogsherinneringen terug. In de Sint-
Audomaruskerk is er een brandraam dat herinnert 
aan de Slag bij Passendale. Aan het gemeente-
huis werden meerdere gedenkplaten aangebracht. 
Vlakbij de kerk van Passendale worden de militaire 
en burgerlijke slachtoffers van beide wereldoorlo-
gen herdacht met een hardstenen standbeeld. 

Al bij al een voor mij natte wandeltocht maar daar-
om niet minder mooi wegens de goede combinatie 
landschap en oorlogsherinneringen. 

Tekst en foto’s: Frans D’Haeyere
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Groot-Zonnebeke is sterk verweven met de Eerste 
Weredloorlog. Als je dan de titel 'Nooit meer oor-
log' ziet, weet je wat je kan verwachten en toch...

Ik start op de marktplaats van Passendale. Ik zie 
geen enkele wandelaar en zal er ook geen tegenko-
men op mijn route. Met de weersvoorspelling kon 
je een beetje gokken maar ik zou verkeerd gokken. 
De zon scheen toen ik vertrok, ik vond het dan 
ook niet nodig regenkledij mee te nemen voor een 
tocht van 9,2 km. Toen ik zowat halverwege was, 
in niemandsland nota bene (er was geen huis te 
bekennen) werd de hemel wel heel onheilspellend 
donker. Dan was het zover. Al lopende kon ik een 
trosje hoge bomen bereiken waar ik toch een beetje 
beschermd was tegen de regen die met bakken naar 
beneden kwam. Ik bleef waar ik was ook al duurde 
het bijna een half uur. Dan kwam de zon weer te 
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Volledige fotoreportage: zie onze Facebook pagina https://nl-nl.facebook.com/drevestappers/
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PASSENDALE 

Mandelroute

15-08 t/m 06-09-2020 (9,2 km)

In deze landelijke omgeving zijn fraaie boerderij-
en neergepoot, omringd door landerijen. Ik zag 
verscheidene boeren die met de tractor in de weer 
waren. De maïsvelden zijn nog niet aan het rooien 
toe maar lang zal dit niet meer duren. Rustig was 
het in ieder geval, de wagens waren op één hand 
te tellen. Je werd aangestaard door het grazend vee 
dat blijkbaar niet veel volk in de omgeving gewend 
was. Fotograferen was niet zo makkelijk wegens een 
ietwat mistige aanblik van het landschap. Ik kan 
genieten van de schoonheid van de natuur in al zijn 
eenvoud zowel fauna als flora betreffend. 

Eens de huizenbouw dichter wordt, weet je dat je 
het dorpscentrum aan het naderen bent. Het dorps-
centrum van Passendale werd recentelijk heraange-
legd en oogt bijzonder fraai. De plaatselijke horeca 
heeft ervan weten te profiteren. Ik nam plaats 
op een goedgevuld terras. Mondkapje af en een 
drankje bestellen. O ja, eerst nog het bezoekersblad 
invullen en dan maar genieten van een deugddoend 
drankje. 

Iedere deelgemeente van Zonnebeke heeft zijn 
eigen charmes. Passendale is anders dan de andere 
gemeenten. Hier zijn de rust en oorlogsherinnerin-
gen aan de orde.

Tekst en foto’s: Frans D’Haeyere
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De start vond plaats opnieuw op het gemeenteplein 
van Passendale Deze 7 km lange tocht kreeg de 
naam 'Langs de Mandel'. Het was zondag en er was 
wel wat wandelvolk op de baan.

Passendale ligt op de heuvelrug Passendale-Esen 
die doorloopt richting Westrozebeke. Autoluwe 
wegen worden afgewisseld met heerlijke onver-
harde paden tussen de velden. Passendale ligt in 
Zandlemig Vlaanderen nabij de Midden-West-
Vlaamse Heuvelrug met hoogten van 20 tot 45 
meter. Waterlopen zijn de Passendalebeek en de 
Ravebeek. In de nabijheid van Passendale ont-
springt de Mandel, de naam van deze tocht werd 
dan ook niet toevallig gekozen. De Mandel is een 
bijrivier van de Leie in het bekken van de Schelde. 
De Mandelvallei strekt zich uit over een uitgebreid 
gebied. Het natuurlijke karakter is nog herkenbaar 
in de plattelandsgemeenten tussen Ieper en Tielt. 
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Volledige fotoreportage: zie onze Facebook pagina https://nl-nl.facebook.com/drevestappers/
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Selfies, foto's en
reacties 

Route 19

22

Omtrent de twee lussen in Passendale: landelijke wan-
deling vol verscheidenheid en uitdrukkelijke aanwezig-
heid van de groententeelt.

Mijn vrouw en wandelverslaafde kleindochter heb-
ben hun leven geriskeerd in heksendorp Beselare. Zij 
waagden de route zorgvuldig uitgepijld door Christophe. 
Prachtig, warm weer was het. Soms droge wegen, soms 
natte wegen. Veel geleuter en gelach, een corona-kuur 
en heksenavontuur. En niet te vergeten: 'Langs Vlaamse 
wegen komt men soms wel plasjes tegen'.

We deden met ons drietjes de twee lussen in Passendale. We kregen 
wat regen onderweg maar het was niet erg. Misschien wegens het 
weer kwamen we niemand echt tegen maar voor ons geeft dat niet. 
De parcours waren plat maar wçij vnden het zeker oké. Met deze 
wandelingen kunnen jullie veel mooie weggetjes gebruiken, je moet 
immers geen rekening houden met rustposten. 
Natuurlijk is een bankje onderweg altijd handig, we kwamen er geen 
tegen maar wij zagen of klagen daar niet over. 

We zijn jullie heel dankbaar voor de mooie tochtjes, hoed af voor het 
werk van de parcoursmeesters. Uiteindelijk verdienen jullie er ook 
niets aan maar jullie maken de wandelaars wel gelukkig. Met een 
warm hart vol dankbaarheid!
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Deze morgen stapten wij de tocht vanuit Beselare. Het 
was een mooie, aangename tocht vol afwisseling. Alle 
pijlen waren goed aangebracht zodat er geen problemen 
waren tijdens het wandelen. 

Het is altijd fijn om eens te wandelen dicht bij huis, 
om zelf geen tocht te moeten uitstippelen en om nieuwe 
paadjes te ontdekken. We zullen de andere uitgestippel-
de tochten binnenkort verkennen.

Van harte bedankt voor jullie werk.

Het waren mooie lussen. Ik heb 
veel stukjes ontdekt die ik nog 
niet kende ofschoon de streek mij 
redelijk goed bekend is. Op het 
einde kon ik nog iets drinken op 
de dorpspleinen van Beselare en 
Passendale, dat was aangenaam.

Opmerking

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

ROUTE 19 Groot-Zonnebeke (foto's: Frans D'Haeyere)


