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Woord van de

voorzitster

Beste wandelvrienden,

De zomer is weeral voorbij. Hopelijk heeft iedereen wat kunnen 

genieten van het verlof, ook al was het niet zoals voorheen. Het is 

langzaam loskomen van die vervelende Corona-maatregelen.

We hopen dat onze Kaaswandeling van zondag 17 oktober een 

normaal verloop zal kennen. We zullen met een veel mindere 

deelname vrede moeten nemen. Overal zijn de cijfers een vierde 

tot de helft minder dan vóór Corona, velen wachten nog wat af, de 

schrik zit er nog wat in om opnieuw onder de mensen te komen.

Onze reis naar Duitsland kende een gunstig verloop. We zijn met 

28 personen vertrokken op een achtdaagse wandelvakantie. 

Verzorgd hotel, aan eten en drank geen gebrek, mooie wandel-

tochten… het was er allemaal. De tochten waren niet van de poes, 

ervaren wandelaars zaten er niet mee in maar voor de minder 

ervaren wandelaars zaten er moeilijke passages tussen en was het 

soms (te) zwaar in een voortdurend heuvelachtig landschap. Al bij 

al heeft iedereen er met volle teugen van genoten: wandelen in 

een droomlandschap onder aangename weersomstandigheden. 

Alle medereizigers waren dik tevreden.

Zeer recent was er onze dagreis naar Groede in Nederland op 26 

september.  46 wandelaars gingen samen op stap elk op zijn of 

haar afstand en aan zijn of haar tempo in een prachtig vlak land-

schap. De weergoden waren ons weer welgezind. Op 11 december 

brengt de bus ons naar Doornik, proef de kerstsfeer in deze boei-

ende stad. We heten iedere deelnemer van harte welkom.

Ons ledenfeest vindt plaats op zaterdag 5 december, een persoon-

lijke uitnodiging volgt later. Misschien nog dit. Je kan ons altijd 

volgen via foto’s en reportages op  onze Facebook-pagina, onze 

website en ’t Klaproosje. De foto’s worden soms door meerdere 

personen genomen. Daarom zijn ze verschillend naargelang het 

gekozen medium. 

Ten slotte bedank ik iedereen die onze kleuren vertegenwoordigt 

op andere wandelingen zoals dit onder meer het geval was op de 

Western Front Trail, de Vierdaagse van de IJzer enz. Hou jullie goed 

en rendez-vous op onze tocht van 17 oktober.

Jullie voorzitster, Majo



NOVEMBER

Volon Christiane
Platteeuw Mathias
Dornez Marnick
Defevere Chris
Staessens Carine
Pierpont Mieke
Fiers Francis
Deceuninck Magdalena
Deprez Wytse
Eeckhout Mario
Van der Auwera Martine
Wullaert Xavier
Lapere Heike
Remmery Fréderic
Cailleau Jens
Lenez Myriane
Bossut Raymond
Bostyn Majo
Derveaux Daisy
Van Reeth Ria
Nyffels Eddy
Verbeke Aïssa
Everaet Tom

OKTOBER

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

DECEMBER

Decruw Veronique
Lenez Liliane
Notredame Jean-Pierre
Plaetevoet Evelien
Berten Freddy
Derluyn Isa
Vereecke Stephanie
Baillie Michel
Coucke Nadine
Dewitte Lena
Verlinde Jean-Marie
Frans Sylvia
Naert Nancy
De Waele Antoinette
Nys Nancy
Vanneste Jean-Pierre
Declercq Walter
Vandermarliere Luc
Casier Stefaan
Demuynck Christa
Messiaen Jan
Bocklant Sandy
Vervaeke Freddy
Verschaeve Vanessa

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.

OVERLIJDEN. Met droefenis melden wij u het overlijden van ons lid Eric Boudewyn (geb. 

7/7/1948 en overleden op 10/8/2021). Hij woonde in Zonnebeke. Onze blijken van deelne-

ming aan echtgenote Margriet Naert en familie. 

HERSTEL. 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.



HERINSCHRIJVEN VOOR WANDELJAAR 2022

Je kan het lidgeld voor 2022 vanaf 1 oktober al 

vereffenen. De lidkaart blijft maar zal niet meer 

werken indien je vóór 1 jan. 2022 je lidmaatschap 

niet hernieuwd hebt. De vereffening kan gebeu-

ren tijdens onze tochten van oktober en novem-

ber bij Rik Cleenewerck. Er volgt een aanschrijven 

voor hernieuwing lidgeld.

LEDENFEEST ZONDAG 5 DECEMBER 2021

Noteer alvast deze datum in je agenda. Er volgt 

nog een persoonlijke uitnodiging maar we geven 

alvast enkele zaken mee. Het oogt alleszins sma-

kelijk met een aperitief, varkenshaasje in porto-

saus en groentjes met drankje, koffie en taart. 

De deelnemingsprijs bedraagt 15 euro voor onze 

leden, 25 euro voor niet-leden en 12 euro voor 

kinderen jonger dan 12 jaar.

ONZE ORGANISATIES VOOR VOLGEND JAAR

Al onze organisaties voor volgend jaar liggen defi-

nitief vast en zijn doorgegeven aan Wandelsport 

Vlaanderen voor opname in de Walking. Volgend 

Klaproosje volgt een uitgebreid overzicht maar 

we kunnen nu al meegeven dat onze november-

tocht (Geluveld) verschuift van datum (augustus) 

en plaats (Zonnebeke). Er komt één organisatie 

bij, Vlaanderen wandelt lokaal (die ook dit jaar 

reeds georganiseerd werd). Dit brengt het totaal 

op zeven.

AFSTEMPELEN DIRECT NA INSCHRIJVING

Vanaf nu wordt er meteen na inschrijving en scan-

ning en betaling meteen afgestempeld. Opgelet: 

later kan het enkel tot 15u mits vertoon van de 

inschrijvingskaart. 

Clubnieuws

NUTTIG OM WETEN

· Afstempelboekje Limited Edtion blijft gel-

dig tot eind 2021. Afhaalpunten voor 

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

Oostende 'West-Vlaanderen Wandelt' 

bij de WSV Keignaerttrippers of op 

11/12/2021 te Ieper bij Nooit Moe 

Boezinge. Wie in de onmogelijkheid ver-

keert om zijn geschenk af te halen kan zijn 

afstempelboekje afgeven aan secretris Rik 

Cleenewerck die ervoor zal zorgen dat je 

het gewenste geschenk alsnog ontvangt. 

Dit kan tijdens onze wandeltochten van 

17 oktober en 28 november a.s.

· Leden kunnen in 2021 gratis wandelen op 

onze eigen officiële wandeltochten.

· De oranje en blauwe spaarbonnen ter 

waarde van 2,40 euro elk kunnen tot eind 

dit jaar ingewisseld worden bij de club. 

· Frans D'Haeyere werd verkozen tot federa-

tieteamlid Wandelsport Vlaanderen regio 

West-Vlaanderen. Met Rik Cleenewerck 

heeft onze club nu twee vertegenwoordi-

gers in dit orgaan.

NIEUWE LEDEN

Welkom aan de volgende nieuwe leden (9):

Sofie Cappelle, Roeselare

Vancaeyseele Angelique, Watou

Bonte Robby, Vlamertinge

Vanhee Ria, Zonnebeke

Persyn Martine, Zonnebeke

Dieryckx Gabriël, Zonnebeke

Delporte Patrice, Wervik

Logie Pamela, Zonnebeke

Bol Carine, Menen



 3143 De Kwartels vzw (Assendede)

Ontslag van clubs:

 2056 WSV Gruitrode (Limburg)

 2082 WSV De Rommelaar Hoeselt (L)

 2110 Pascale For Ever Tessenderlo (L)

 3486 Wandelclub I.P.A. België Deinze

 3537 Ankerhofstappers Lede (O.-Vl.)

 3538 De Kruishoutem Trotters (O.-Vl.)

 5298 Torhoutse Gordel (W.-Vl.)

 5448 Stap Vooruit Menen (W.-Vl.)

 5499 Guldenbergstappers Wevelgem (W)

 5543 KWB Zandvoorde (W, uitgesloten)

 5361 De Trompe Deerlijk (W.-Vl.)

CLUBKAMPIOENSCHAP 

WANDELSPORT VLAANDEREN

Vanaf 1 januari 2022 organiseert Wandelsport 

Vlaanderen een clubkampioenschap en bonus-

tocht. Ook de Drevestappers doen mee.  Onze 

leden die al langer wandelen herinneren zich 

nog ongetwijfeld de wisselbekercompetitie. Dit 

clubkampioenschap komt in de plaats in een 

aangepaste formule. Bovendien verdwijnt de 

naam 'promotocht' en wordt vervangen door 

'bonustocht'. Het komt erop neer dat je al wan-

delend punten kan verzamelen voor onze club. 

Het kampioenschap is gebaseerd op de uitslagen 

van de tochten van de wandelclubs aangesloten 

bij Wandelsport Vlaanderen. Het clubkampioen-

schap start telkens op 1 januari en eindigt op 31 

december. De clubs worden ingedeeld op basis 

van het aantal leden. Elke afdeling (9 in totaal) 

telt 25 clubs uit heel Vlaanderen. De club die 

kampioen is in elke afdeling krijgt een belangrij-

ke prijs en wordt in de bloemetjes gezet tijdens 

de nieuwjaarsvieringen. We gaan nog niet alles 

verklappen maar in het volgende Klaproosje 

verschijnen maandelijkse bonnen waarmee je 

ergens gratis kan stappen en zo punten verdie-

nen: 1 punt voor een gewone tocht, 2 punten 

voor een bonustocht, 3 punten op een regionale 

wandeldag en 5 punten op een nationale wan-

deldag. 

NIEUWE VERZEKERAAR

Vanaf 2022 komt er een nieuwe verzekering 

voor alle leden van Wandelsport Vlaanderen. 

Voor jullie wijzigt er niets. Er komen enkel nieu-

we formulieren maar alle voorwaarden blijven 

dezelfde. Enkel is er een nieuwe verzekeraar en 

dit is Ethias.

CLUBS IN MOEILIJKHEDEN

Nieuwe wandelgroepen (Een wandelgroep orga-

niseert geen wandeltochten):

 7302 Pink Ribbon Wandelgroep

 7403 Natuurwandelaars

Clubs die overgaan naar statuut wandelgroep:

 2051 Wandelclub Paul Gerard Beringen

 2073 Wandelclub Hazewind



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 wandeltoch-

ten terecht bij Tania Lambré en Annick Bulckaen, onze verantwoordelijken. Zij staan in voor de ver-

koop. Er is een beperkte stock aanwezig maar na bestelling worden de stukken zo spoedig mogelijk 

bezorgd.



4e Rondom kaasdorp Passendale 

Zondag 17 oktober 2021

5km (6,50km): kinder en rolstoeltoegankelijk. 

Vertrek via het centrum van Passendale langs het 

gemeentehuis. Passage aan Canadagate (Canada 

Memorial) in de Canadalaan, voorts langs Tynecot 

Cemetry met zijn bezoekerscentrum, dan naar 

nieuwe rustpost in de Passendalestraat 129. N a 

een hapje en een drankje komen we op een pad 

aan het woonzorgcentrum en keren terug naar 

startplaats De Craeye.

10km (10,20km): vertrek via het centrum van 

Passendale langs het gemeentehuis. Het gedeel-

te vóór de rustpost is grotendeels identiek  (extra 

doorsteek via de Schipstraat) aan de kleinste 

afstand met zijn bezienswaardigheden herin-

nerend aan de Grote Oorlog. We verlaten de 

rustpost richting de Stroroute (oude treinroute 

gebruikt tijdens de oorlog). We komen langs de 

kaasfabriek van Passendale, alom gekend wegens 

de kaassoort ‘Passendale. Via rustige wegen gaat 

het terug naar de startplaats De Craeye

12km (12,60km): vertrek via het centrum van 

Passendale langs het Gemeentehuis met passage 

aan de Canadagate (Canada Memorial) in de 

Canadalaan. Daarna gaat het via de  Schipstraat, 

Maarlestraat en Langemarkstraat naar de rust-

post School de Wijzer in Zonnebeke. We   komen 

langs het gemeentehuis van Zonnebeke en stap-



pen verder via de Stroroute (oude treinroute) 

langs Tynecot Cemetry met zijn bezoekerscen-

trum. Voorts gaat het via rustige wegen naar 

onze nieuwe rustpost in de Passendalestraat 129. 

Na een hapje en een drankje komen we op een 

pad aan het woonzorgcentrum en keren terug 

naar startplaats De Craeye.

15km(16km): vertrek via het centrum van 

Passendale langs het Gemeentehuis. We volgen 

het parcours van de 12 km tot aan de rustpost 

De Wijzer in Zonnebeke. We komen langs het 

gemeentehuis van Zonnebeke en stappen verder 

via de Stroroute (oude treinroute) langs Tynecot 

Cemetry met zijn bezoekerscentrum. Voorts gaat 

het via rustige wegen naar onze nieuwe rustpost 

in de Passendalestraat 129. Na een hapje en 

een drankje komen we langs de kaasfabriek van 

Passendale en keren via rustige wegen terug naar 

startplaats De Craeye.

20km (20,10km): parcours is volledig hetzelf-

de als de 15 km op uitzondering van een lus van 

4 km die doorheen het kasteelpark loopt. Geniet 

van de vijver, de Poppy Gardens, het kasteel met 

museum en andere bezienswaardigheden.  

26 km (26,30 km): dit parcours is voor wat 

het eerste stuk (tot aan rustpost De Wijzer) 

identiek aan de 20 km. Dan hebben we al 6,70 

km afgelegd. Het gedeelte van 7,6 km gaat eerst 

doorheen het kasteelpark (zie de 20 km) en 

via een omweg komen we terug in rustpost De 

Wijzer.  We komen langs het gemeentehuis van 

Zonnebeke en stappen verder via de Stroroute 

(oude treinroute) langs Tynecot Cemetry met 

zijn bezoekerscentrum. Voorts gaat het via rus-

tige wegen naar onze nieuwe rustpost in de 

Passendalestraat 129. Met opnieuw een stuk 

onverharde Stroroute komen we langs de kaasfa-

briek van Passendale om wat verder terug bij de 

vertrekplaats aan te komen.

Tekst en foto's: Frans D'Haeyere

Onze leden wandelen gratis (geen 

inschrijvingsgeld). Meld je gewoon 

aan als lid bij de inschrijving. Je 

bent dan ook verzekerd.



3e Glühweintocht Geluveld 

Zondag 28 november 2021

Start o.c.‘t Gelevelt 7u30-15u, aankomst vóór 

17u

Geluveld is een deelgemeente van Groot-

Zonnebeke (1477 ha groot; 1501 inw. op 

1/1/2006) en ligt in een glooiend landschap 

in Zandlemig Vlaanderen (40 à 64 m hoog) op 

de Midden-West-Vlaamse Heuvelrug, zie hoge 

ligging van de dorpskom, doorsneden door de 

Reutel- en Kasteelbeek. Het dorpje lag tijdens 

de Eerste Wereldoorlog in de frontlinie en werd 

volledig verwoest. In de gemeente zijn een paar 

Engelse oorlogsmonumenten en nog verschei-

dene bunkers te zien. Buiten de dorpskom, ver-

spreide hoevebouw meestal met losse bestand-

delen.

De meeste afstanden komen ook door Beselare, 

een andere Zonnebeekse deelgemeente. 

Zandlemig, zacht golvend, 20 à 60 m. 1433 ha 

groot, 2472 inw. (op 1/1/2006). Lodewijk XIV 

verhief Beselare in 1705 tot markiezaat (de twee 

grootste afstanden lopen in de Markiezaatstraat). 

Tot de bezienswaardigheden behoort de Sint-

Maartenskerk (1922-1925), het stadhuis met 

gedenkplaat volksschrijver Edward Vermeulen, 

bronzen heks (Beselare is de heksengemeente bij 

uitstek!). 

Domein kasteel van Geluveld uitzonderlijk open



Beschrijving parcours

Afstanden 5-10-12-15-20-26km

5 km (5,90 km): kinderwagen- en rolstoel-

toegankelijk. Vertrek via de Kasteelstraat naar 

de Oude Komenstraat met de Geluveldmolen. 

Via landelijke wegen komen we bij het kasteel-

domein van Geluveld dat voor deze ene keer 

toegankelijk is voor de wandelaars. We wandelen 

door het kasteeldomein met een stop voor de 

gratis glühwein in het schutterslokaal dan terug 

naar de startplaats. 

10 km (11 km): vertrek via de Kasteelstraat 

richting Kortekeer, via wandelpad en rustige ver-

harde wegen langs de Reutelhoekstraat richting 

Kruisbierboomstraat, waar de rustpost geves-

tigd is. Na de rust maken we kennis met het 

Polygoonbos en het Vredesbos via onverharde 

paden. Via andere rustige wegen komen we aan 

het kasteeldomein van Geluveld waar we door-

heen stappen. Er wacht nog een rustpost in het 

schutterslokaal voor een lekkere Glühwein. 

12 km: (12,10 km):het eerste gedeelte tot aan 

de rustpost is gelijklopend met de 10 km. Ook het 

resterend gedeelte is redelijk gelijklopend met de 

11 km maar wat langer, er is een stuk onverhard 

bij de Reutel.

15 km: (16 km): eerste gedeelte tot aan de 

rustpost, zie 10 km. Anders nu is dat er een 

lus volgt van 5 km door het kasteelpark van 

Zonnebeke met passage aan de bezienswaar-

digheden (onverharde paden). Dan komen we 

opnieuw in dezelfde rustplaats en vervolgen onze 

weg samen met de 10 km-stappers.

20 km: (21,20 km). Het gaat richting 

Beselare naar de Kortekeer met een lusje in het 

Kortekeerbos gevolgd door een stuk onverhard 

tot in Beselare met passage door het centrum. 

Via het park en enkele landelijke wegen gaat het 

naar de rustpost Viane in de Markiezaatstraat. 

Na een hapje en een drankje volgen enkele 

onverharde wegen tot aan de rustpost bij Ugille 

in de Kruisbierboomstraat. Via Vredesbos en 

Polygoonbos gaan wij terug naar de startzaal.

26 km: (26,20 km):omloop identiek aan de 20 

km maar na de rustpost in de Kruisbierboomstraat 

maken we nog een extra lus met passage door 

het kasteelpark van Zonnebeke.

Onze leden wandelen gratis (geen 

inschrijvingsgeld). Meld je gewoon 

aan als lid bij de inschrijving. Je 

bent dan ook verzekerd.



TOCHTEN VOOR 2021
(onder voorbehoud ten gevolge van de Coronamaatregelen)

DREVESTAPPERS ZONNEBEKE vzw (5542)

Parcoursverantwoordelijke: Christophe Derudder 

info@drevestappers.be

Zondag 31 januari 2021                                                                                                                    GEANNULEERD
3e War Memories 

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

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

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

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

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

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

 

Zondag 21 februari 2021                                                                                                                   GEANNULEERD
3e Toveressentocht

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

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

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

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

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

 

Zondag 18 april 2021                                                                                                                       GEANNULEERD
4e Bossentocht

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

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

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

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

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

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

Vrijdag 6 augustus 2021

3e Marultocht

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

Start: Feesttent De Marulfeesten, Spilstraat 63, 8980 Zonnebeke 

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

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

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

 

Zondag 17 oktober 2021 

4e Rondom kaasdorp Passendale

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

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

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

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

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

Zondag 28 november 2021

3de Glühweintocht

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

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

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

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

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



Onze busreizen

Vooropgestelde busreizen

Ondanks corona hadden wij opnieuw drie busreizen 

gepland. Spijtig genoeg is deze van mei al wegge-

vallen. Wij hebben gekozen voor variatie in  ver-

schillende seizoenen en verschillende provincies: 

Henegouwen en zelfs eentje in Nederland. Nieuw 

is ook een kerstwandeling in Doornik. We hopen op 

talrijke inschrijvingen, hopelijk is het coronaspook 

dan al grotendeels verdwenen. Voor de prijs hoef je 

het zeker niet te laten, goedkoper geraak je er zelf 

niet met de wagen. 

Hoe inschrijven?

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

tyn@hotmail.com of bij penningmeester John Baert 

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

De inschrijving bedraagt 10,00 euro, inschrijvings-

kaart inbegrepen. Vervangschoenen zijn wenselijk. 

Honden niet toegelaten op de bus. Voor de goede 

gang van zaken, inschrijven ten laatste 10 dagen vóór  

de afreis.

Waarom meegaan met de bus?

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

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

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

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

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

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

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

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

Programma

11 dec. 2021 

Doornik (Mont-Marche Tournai)



Verslag busreis Groede 

Zondag 26 september 2021

Met een bijna volle bus reisden we op zondag 26 septem-

ber naar Groede Podium in Zeeland (Nl). De lucht was 

bedompt maar eens op de startplaats was het weer aan 

het veranderen. Spoedig brak een laat zomerzonnetje door 

de wolken en zou het een aangename wandeldag worden. 

Na de groepsfoto en de nodige voorbereiding maakte 

iedereen zich op om in groep of alleen zijn uitverkoren 

afstand af te leggen. De 18 km en 24 km kende de grootste 

bijval. Ik opteerde voor de 24 km, tijd zat om mooie beel-

den te maken.I

In het begin waren enkele bunkers te zien. Zij dateren uit 

1942 en staan er als stille getuigen. Het bijhorende park 

(Groede Podium) kreeg ik op het einde van mijn tocht 

onder ogen. Het ging richting ‘Niemandsland’, weidse vlak-

tes waarop geen bewoning te bespeuren valt. Ze zijn het 

toevluchtsoord van trekvogels. Op deze plaats en op dit 

uur (rond 9.30u) heb ik talloze vogels zien overtrekken, de 

camera heeft zijn werk gehad. Ik ben geen kenner maar gok 

op de wespendief, hele zwermen trokken voorbij.

Mijn tocht verliep hoofdzakelijk op Nieuwvlietse grond. 

Nieuwvliet is een dorp in de gemeente Sluis. Het dorp heeft 

960 inwoners (2020). Het dorp bestaat in feite uit twee 

delen: Nieuwvliet-Dorp en Nieuwvliet-Bad. Nieuwvliet-

Dorp kwam eerst aan de beurt. Het ging over stukken 

groen tussen de weiden, doorgangen tussen de velden ver 

weg van verkeer, pure natuur in een zalige rust. De molen 

van Nieuwvliet werd gebouwd is in 1850 en was tot 1954 

als korenmolen in gebruik. Er waren uiteraard ook rust-

punten maar zalen zoals bij ons vind je hier niet, het zijn 

meer veredelde friethuisjes.  

De derde lus ging naar Nieuwvliet-Bad, de verzamelnaam 

voor de bungalowparken, recreatieterreinen en campings. 

Het brede zandstrand is de belangrijkste reden van de ster-

ke toeristische activiteiten. In de omgeving van Nieuwvliet 

liggen fraaie oude polderdijken. Er was geen passage 

langs de kustlijn, ik ben toch maar een kijkje gaan nemen. 

De doorgang in duinen en de Verdronken Zwarte Polder 

(schorren- en slikkengebied) was een topper.  Dit was het 

mooiste stuk van mijn tocht. Na een laatste rust restten 

er mij nog een 4 km tot het einde. Toen ik er aankwam 

waren mijn reisgenoten al aan het nagenieten met een koel 

drankje. Het was mooi geweest.







Vanaf 10u werden de medewerkers verwel-

komd in OC De Leege Platse in Beselare met 

een koffie of drankje. Om 10.15 vertrek voor 

een eerste wandellus van ca. 6 km doorheen 

Beselare. Rond 11.45u terugkeer in de zaal 

voor het aperitief en een korte toespraak van 

voorzitster Majo Bostyn gevolgd door een 

hapje en een drankje. Om 13.15 vertrek voor 

een tweede wandellus doorheen Beselare. Om 

15u was het tijd voor koffie en taart waarna 

alle deelnemers gezellig konden nakeuvelen 

met een drankje. Naast de gratis deelname 

ontvingen alle medewerkers nog een attentie.

Ondertussen zijn ze ongeveer met 60 de mede-

werkers van onze wandelclub. Als beginnende 

club kijkt men elders daar met grote ogen naar. 

Zowel buiten onze organisaties als de dag zelf 

staan ze paraat om alles in goede banen te lei-

den. Buiten de wandeltochten komt er veel admi-

nistratief werk bij kijken: ledenbeheer, aanvragen 

bij verscheidene instellingen, allerlei verplichtin-

gen op financieel gebied, geregelde bestuursver-

gaderingen, facebook-  en websitebeheer, publi-

caties,... Om een parcours op punt te zetten is er 

ook heel wat voorafgaandelijk werk, alles dient 

tot in de kleinste puntjes uitgewerkt te worden. 

Op de dag van een eigen organisatie is het uiter-

aard alle hens aan dek: catering, bemanning van 

startzaal en rustpost, alle taken die daaraan vast-

hangen. Niets is hen teveel, alles wordt met de 

glimlach gedaan. Dit is heel belangrijk voor het 

imago van de club. Een vereniging staat of valt 

met zijn medewerkers die gratis werk verrichten. 

Zij verdienen om gekoesterd en verwend te wor-

den. Dit jaarlijks initiatief verdient alle opvolging.

Verwendag medewerkers Drevestappers

Zaterdag 3 juli 2021

Tekst en foto's: Frans D'Haeyere







Een jaartje uitgesteld maar niet verloren. Om 7u45 

vertrokken we richting Opglabeek voor een georgani-

seerde wandeling van de Boskabouters. We hadden 

tijd tot 14 u, dus koos bijna iedereen voor de 14 km 

wat we ons zeker niet beklaagd hebben. We kregen 

voor 90% onverharde wegen en een prachtig par-

cours. Onze voorzitster Majo mocht na de wandeling 

een geschenk in ontvangst nemen voor onze deelna-

me.

Op weg naar ons hotel verscheen het zonnetje en 

werd het de rest van de dag prachtig weer. Na een 

aperitiefje en een lekker avondmaal konden we 

tot s’avonds laat nagenieten op het terras. Onze 

wandelingen waren verschillende etappes van de 

Westwaldsteig waarvan we vandaag (zondag) het 

eerste deel wandelden. De zon scheen van s’ morgens 

vroeg en het werd heel warm. Het was een pittige 

wandeling door bos en open velden. We waren met 

19 op de grote afstand en alhoewel het maar 18 km 

was, was iedereen blij bij de aankomst. Gelukkig stond 

Filip (onze chauffeur) na +- 5 km en op het einde klaar 

met een verfrissend drankje wat dan ook meer dan 

welkom was want een terrasje kwamen we niet tegen 

of ze waren nog gesloten. Franky en Mathias beklom-

men onderweg de uitkijktoren (+- 160 treden). Spijtig 

dat één van de wandelaars was uitgegleden op een 

steile afdaling en er een gebroken pols aan overhield.

Maandag een nieuwe etappe van de Steig. Onze 

groep was al voor een groot deel ingekrompen. Zeven 

mensen sloten aan bij de kleine afstand. Met 11 ver-

trokken we opnieuw voor 18 km. Het werd opnieuw 

warm en de tocht was nog pittiger dan gisteren. We 

hadden veel hoogtemeters te overbruggen maar we 

namen onze tijd en hielden nu en dan een pauze. De 

kleine afstand kreeg vandaag ook een zwaar parcours.

Dinsdag een bezoek aan Koblenz. Mooi weer en 

genoeg tijd om op ons gemak wat rond te slenteren .

Woensdag etappe 15 van de Steig. Het eerste deel 

voor de grote afstand viel heel goed mee maar voor 

we de afdaling konden maken kregen we een lus met 

harde beklimming en dito afdaling. We hielden pau-

ze’s om terug op adem te komen. Deze keer wel een 

terrasje gevonden om onze dorst te lessen.

Donderdag etappe 13. Het zag er naar uit dat de 

weergoden ons vandaag niet zo gunstig gezind zou-

den zijn. Iedereen voorzag dan ook regenjas of 

paraplu maar we hadden opnieuw geluk en het bleef 

droog en warm. Vandaag vertrok de voltallige groep 

voor de 15 km. Het was een gemakkelijke wandeling 

en deze keer voor iedereen haalbaar. We namen de 

nodige tijd om foto’s te nemen en nu en dan een stop 

na een gematigde maar lange beklimming.

Vrijdag bezoek aan Bonn. Iedereen was vrij maar toch 

vertrokken we in enkele groepjes. Bonn is de stad van 

Beethoven zodat een foto van zijn standbeeld niet 

mocht ontbreken. We namen een paar mooie foto’s 

en genoten van deze mooie dag. Op de terugweg 

zagen we dat de voorspelde buien er wel geweest 

waren.

Zaterdag onze laatste etappe van de Steig. We waren 

terug opgesplitst in 2 groepen en enkele mensen 

bleven in het hotel. Het had de vorige avond hard 

geregend en het parcours zou wel eens drassig kun-

nen zijn. De grote afstand kreeg een prachtig parcours 

maar hier en daar was het opletten geblazen en zijn 

er enkele mensen uitgegleden. We bleven vandaag 

iets langer genieten van onze stops want ons einddoel 

was het hotel zodat niemand op ons moest wachten. 

Iedereen heeft genoten van deze mooie en warme 

dag. 

We hadden een heel mooie vakantie met een heel 

aangename groep. Hopelijk kunnen we dit volgend 

jaar nog eens overdoen. Dus : niet twijfelen en vlug 

inschrijven want er zijn voor volgend jaar ook maar 

36 plaatsjes.

Verslag: Linda Vancoillie

Foto's: Lionel Vandooren (p. 17, groot & p .18)

            Linda Vancoillie (p. 19)

            

Verslag busreis Drevestappers Westerwald

van 8 t/m 12 september 2021



Deutsches Eck in Koblenz
Bron: https://nl.fantasyturismo.com/15-best-things-do-koblenz-797179

Bij Koblenz eindigt de Moezel en stroomt in de Rijn. 

Deze plaats wordt Deutsches Eck genoemd en is heel 

populair bij de toeristen. Oude vestingmuren, burcht-

torens, kastelen zijn overblijfselen uit een geroemd 

verleden.

Ludwig van Beethoven (1770-1827) was natuurlijk 

een muzikaal genie. Deze man heeft tot zijn vierde 

levensjaar in een traditioneel roze huisje middenin 

het centrum van Bonn gewoond. Dit roze huisje is nu 

omgebouwd tot een museum. In het Beethoven Haus 

leer je alles over leven en het werk van deze beroemde 

componist.

Monument Beethoven vóór gemeentehuis Bonn
Bron: https://www.expedia.be/Beethoven-Monument-North-Rhine-

Westphalia.d6272801.Bezienswaardigheid?gallery=open&pwaLob=wizard-

package-pwa







Verslag Marultocht Zonnebeke 

Vrijdag 6 augustus 2021

Het was met een bang hart afwachten wat de Corona-maatregelen met zich zouden 
meebrengen wat onze Marultocht betreft. Geen feesttent maar we konden toch ons 
plan trekken. Het weer zat niet echt mee, een paar buitjes, maar de inschrijvingen en 
het genot van een drankje kon toch in droge toestand. Met 552 deelnemers konden 
de Drevestappers dik tevreden zijn en de wandelaars waren het ook. Ze kregen een 
verzorgd parcours onder de vorm van drie lussen aangeboden met voor elk wat wils. 
Langs autoluwe en onverharde wegen ging het over een lichtglooiend landschap 
vanuit het gehucht Molenaarelst. Het kasteeldomein, Polygoonbos en gehucht de 
Keiberg zorgden voor uren wandelplezier. Er waren ook nog twee gelukkigen die 
met een uurwerk, geschonken door juweliers Blondeel huiswaarts mochten trekken. 
Het waren Veronique Baelen (niet-aangesloten leden) en Danny Schatteman (lid De 
Rustige Bosstappers Jabbeke) die de gelukkigen waren.

Frans D'Haeyere



Foto's: Ivan Vandeportaele



Volledige fotoreportages: 
https://nl-nl.facebook.com/drevestappers/ en www.drevestappers.be

Foto's: Frans D'Haeyere



Eindklassement 3e Marultocht - TOCHT GAAT DOOR !

Organisator: Drevestappers Zonnebeke (5542)

Datum: 06/08/2021

Totaal aantal deelnemers (clubleden) 474

Aantal niet-aangesloten wandelaars 72

Aantal andere en buitenlandse clubs 0

Subtotaal 546

Aantal medewerkers 6

Totaal 552

Plaats Clubnaam Clubnr Aantal

1 Drevestappers Zonnebeke 5542 103

2 Wandelclub 'Nooit Moe Boezinge' vzw 5207 41

3 Wervikse Wandelsport Vereniging vzw 5061 37

4 Gitse wandelclub 'Voetje voor Voetje' vzw 5216 29

5 De Heuvellandstappers vzw 5089 24

6 De Spartastappers Ardooie vzw 5391 20

7 WSV De Brigandtrotters vzw 5245 19

8 De Witsoone Stappers Krombeke 5180 14

9 WSV De Colliemolen Oostnieuwkerke-Staden 5328 12

 De 7mijl-stappers Moorsele 5411 12

10 Velodroomvrienden Moorslede 5347 10

 Watewystappers Tielt 5423 10

11 Aviflorastappers Ingelmunster 5493 9

12 Wandelclub 'De Westhoekstappers' 5205 8

13 Wandelclub Nieuwpoort v.z.w. 5303 7

14 WSV Egmont Zottegem vzw 3163 6

 Hanske de Krijger Oudenaarde vzw 3233 6

 Godelievestappers Ruddervoorde vzw 5059 6

 De Waterhoekstappers Heestert 5345 6

 De Textieltrekkers vzw Vichte 5361 6

15 't Wandel Voetje vzw 5526 5

16 Wandelclub Scheldestappers Zingem vzw 3105 4

 W.S.J.V. Nacht van Vlaanderen vzw 5100 4

 Wandelclub Koekelare vzw 5127 4

 vzw Rustige Bosstappers Jabbeke 5178 4

 De Tervaete Stappers Keiem 5439 4

17 Florastappers Gent vzw 3103 3

 WSV De Keignaerttrippers Oostende vzw 5011 3

 Wandelclub 'Vier op een Rij' Groot-Zedelgem vzw 5137 3

 De 12 uren van Lauwe 5217 3



De "Vierdaagse van de IJzer" is een internationale mars, 
georganiseerd door de Belgische Defensie in samenwer-
king met de gemeente Koksijde en de steden Diksmuide, 
Poperinge en Ieper. Deze jaarlijkse 'militaire oefening' in 
de Westhoek staat open voor burgers en militairen uit 
binnen- en buitenland. Eén van de doelstellingen is de 
gesneuvelden van de beide wereldoorlogen, in het bijzon-
der zij die vielen op de slagvelden in de Westhoek tijdens 
de Eerste Wereldoorlog, herdenken op een respectvolle 
manier. Op de laatste wandeldag heeft de slotplechtigheid 
met défilé van de deelnemers plaats op de markt in Ieper. 
Ook enkele Drevestappers waren present.

De Drevestappers tijdens défilé 

Vierdaagse van de IJzer



Foto's: Majo Bostyn



Waar wandelden wij? 

Mei 2021 

datum club tocht scan. 
top 

10 
totaal 

15/05/21 DE WILDE BROUWERS 2de wilde brouwerstocht 3   266 

20/05/21 VELODROOMVRIENDEN MOORSLEDE Sportobellotocht 24 2 232 

23/05/21 KORHOENSTAPPERS vzw Paterkestocht 4   800 

 

Juni 2021 

datum club tocht scan. 
top 

10 
totaal 

05/06/21 BOERENKRIJGSTAPPERS Heidemeerstocht Puur Natuur 6   879 

06/06/21 WANDELCLUB TORNADO Boerentocht 5   1293 

12/06/21 GODELIEVESTAPPERS  Warekentocht 33 3 838 

17/06/21 WANDELCLUB BEERNEM Rondom de Kijkuit 1   314 

18/06/21 BEACHBIKERS Oostendse Natuurwandeling 1 6 96 

19/06/21 WSVL WalkOn Summer Edition 1   414 

19/06/21 BRUGSCHE METTEN WANDELCLUB Zeehaven Brugge Wandeling 7 7 371 

19/09/21 VZW DE NACHT Batjestocht 23 4 751 

20/06/21 SPOETNIKSTAPPERS Hondenwandeling De Natte Neuzen 12 3 347 

20/06/21 DE NOORDERKEMPEN HOOGSTRATEN Aardbeientocht 4   672 

20/06/21 WSVL WalkOn Summer Edition 1   395 

22/06/21 MESA Mesa 7     

22/06/21 t WANDEL VOETJE Zilverbergstatie Tocht 8 4 191 

26/06/21 WATERHOEKSTAPPERS HEESTERT Guldensporentochten 10 7 385 

26/06/21 WC NIEUWPOORT Paardevisserstocht 4   574 

27/06/21 DREVESTAPPERS ZONNEBEKE Vlaanderen wandelt Lokaal 112 1 149 

27/06/21 t WANDEL VOETJE Vlaanderen wandelt Lokaal 2 5 75 

27/06/21 DE WINKELSE STAPPERS Vlaanderen wandelt Lokaal 2 3 41 

27/06/21 WSV DE KEIGNAERTTRIPPERS OOSTENDE Vlaanderen wandelt Lokaal 2 4 157 

29/06/21 DE TEXTIELSTAPPERS VZW VICHTE 17de Hooitocht 6 8 396 

    247     

 

Juli 2021 

datum club tocht scan. 
top 

10 
totaal 

02/07/21 OP STAP ZWALM Nacht der Vlaamse Ardennen 2 5 146 

03/07/21 t WANDEL VOETJE Zomertocht 17 9 568 

03/07/21 WND DE NARUURVRIENDEN DEINZE 22e Drevetocht 2   1051 

03/07/21 WANDELCLUB DIKSMUIDE Wandelhappening aan de Ijzer 2 6 239 

04/07/21 REYNAERTSTAPPERS VZW 3e Runners' lab Walk Classic 3   915 

09/07/21 WERVIKSE WANDELSPORT VERENIGING VZW 27e barbecuetocht 30 2 490 

10/07/21 BRUGSE METTEN WANDELCLUB Breydel en De Conick-wandeltocht 9 10 479 

10/07/21 HANSKE DE KRIJGER OUDENAARDE Adriaan Brouwertochten 12   968 



11/07/21 WANDELCLUB 'DE WESTHOEKSTAPPERS' 27e Pottebrekers-panoramatocht 37 5 855 

11/07/21 WSV DE LACHTENDE WANDELAARS AALTER Meetjesland… maak het mee 2   1118 

13/07/21 DE WINKELSE STAPPERS 41e meerhoektocht 22 2 382 

20/07/21 AVIFLORASTAPPERS Vakantietocht 12   708 

21/07/21 DE WITSOONE STAPPERS KROMBEKE 35e witsoonetocht 30 5 876 

22/07/21 MICHIEL MISPELONVRIENDEN Congétocht 7 10 257 

24/07/21 GITSE WANDECLUB 'VOETJE VOOR VOETJE' Rhodesgoedtocht 29 6 843 

25/07/21 WSV COLLIEMOLEN ONK-STADEN Bebloemingstocht 38 6 809 

25/07/21 VZW WAND.KL. DE DUINTRAPPERS WESTENDE De Stripfigurentocht 4   493 

26/07/21 AVIAT Haspengouws mooiste 1   337 

28/07/21 OMLOOP KLUISBERGEN VZW 12de zomerwandeling 7   785 

31/07/21 WSV DE BRIGANDTROTTERS 6de krinkeltocht 43 4 1047 
  

  326     

 

Augustus 2021 

datum club tocht scan. 
top 

10 
totaal 

01/08/21 WC REIGERSTAPPERS VINDERHOUTE Meetjesland… 43e Kastelentocht  5   818 

01/08/21 WC EERNEGEM Kasseileggerstocht 33 4 862 

03/08/21 DE MARGRIETSTAPPERS Turfhauwetocht 21 7 788 

06/08/21 DREVESTAPPERS ZONNEBEKE 3e Marultocht 109 1 552 

07/08/21 PADSTAPPERS GERAARDSBERGEN Zomertocht - Adriaanstocht  4   966 

07/08/21 WND DE NATUURVRIENDEN DEINZE 24e Vlastocht 18   1266 

08/08/21 HANSKE DE KRIJGER OUDENAARDE Ronde van Vl. voor wandelaars 2   1266 

08/08/21 WANDELCLUB 'NOOIT MOE BOEZINGE' VZW 't Zomert in de Palingbeek 71 2 1129 

10/08/21 AVIFLORASTAPPERS Aviflorawandeltocht - Zomertocht 29 4 869 

14/08/21 POSTILJON WANDELCLUB MERELBEKE Kalkense Meersentocht 4   1228 

14/08/21 VELODROOMVRIENDEN MOORSLEDE 25e Velodroomtocht 50 3 768 

15/08/21 WANDELCLUB BEERNEM VZW Bulskampveldtocht 28 8 1407 

15/08/21 DE 7MIJL-STAPPERS MOORSELE Halfoogsttocht - MannaVital-Leietocht  4 3 96 

17/08/21 VIERDAAGSE VAN DE IJZER VZW Vierdaagse van de IJzer 2021 29   4323 

18/08/21 VIERDAAGSE VAN DE IJZER VZW Vierdaagse van de IJzer 2021 27   3990 

19/08/21 VIERDAAGSE VAN DE IJZER VZW Vierdaagse van de IJzer 2021 30   4726 

20/08/21 VIERDAAGSE VAN DE IJZER VZW Vierdaagse van de IJzer 2021 38   4583 

21/08/21 WANDELCLUB DE SMOKKELAARS STEKENE 18e Grenstochten 2   881 

22/08/21 WSV DE MOLENSTAPPERS RUISELEDE 25e Kermistocht - Jubileumtocht 21   1554 

25/08/21 BURCHTSTAPPERS HERZELE Midweekse Zomertocht 1   937 

26/08/21 TORENVRIENDEN Zomertocht 2   657 

28/08/21 WATEWYSTAPPERS Zomertocht 8 9 540 

28/08/21 DE TEXTIELTREKKERS VZW VICHTE 1e Rondom Grijsloke 7 10 378 

28/08/21 WC VIER OP EEN RIJ GROOT-ZEDELGEM 23e Spermalietochten 10   710 

29/08/21 DE 12 UREN VAN LAUWE Howitzertocht 36 4 721 

29/08/21 PRESTO ICHTEGEM De Tramstatietocht 3   602 

29/08/21 LEVENSLIJN TEAM DAMME 13e Kanalentocht 2   513 

   594   

 



Herfst

(c) Frans D'Haeyere


