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Voorwoord 
voorzitster

Beste Wandelvrienden,

We hebben het jaar goed ingezet. Op onze War Memories van 
januari zat het weer goed mee en er kwamen 2.868 wandelaars 
naar Zonnebeke afgezakt. Alweer zeer lovende commentaar 
omtrent het parcours. In februari met onze Toveressentocht was 
het heel wat minder, daar heeft de storm Dennis voor gezorgd. 
Met 1.115 wandelaars konden we toch nog zeer tevreden zijn, 
één van de hoogste aantallen in Vlaanderen.

Ons ledenbestand is uitgegroeid tot boven de 300, daar kun-
nen wij trots op zijn. De inschrijvingen voor de busreizen zijn 
ondertussen aan de gang. Er is nog plaats genoeg, maar wacht 
toch niet te lang om in te schrijven. Je wordt verder op de hoogte 
gehouden via ’t Klaproosje of de nieuwsbrief.

Verheugend om vast te stellen dat wij zes nieuwe medewerkers 
mogen verwelkomen in onze club. Anderen zijn nog altijd wel-
kom, zij het voor handenarbeid of administratief werk. Zonder 
vrijwilligers bestaat er geen club en worden geen wandelingen 
georganiseerd. Dank aan allen die zich de zaterdag en zondag 
opofferen om ons te helpen. De ploeg vrijwilligers van 2019 wor-
den alvast goed verwend. Op 4 juli a.s. kunnen zij aanschuiven 
voor een uitstap en barbecue, we zullen ons uiterste best doen 
om er een onvergetelijke dag van te maken.

Intussen zijn heel wat wandeltochten geschrapt wegens de coro-
namaatregelen. De grote jaarlijkse Vlaamse Wandeldag en onze 
Bossentocht werden alvast geschrapt.Volg de media en de web-
site van Wandelsport Vlaanderen. We hebben het helaas niet in 
de hand en gezondheid gaat boven alles. Geniet in ieder geval 
van je andere hobby’s of maak een wandeling in je omgeving. 
Er zijn heel wat gemeenten die een wandelnetwerk uitgebouwd 
hebben, te vinden op internet.

Sterkte aan iedereen gewenst, maak er intussen het beste van. 
Zorg goed voor jezelf en je familie. Het openbaar leven is even 
stilgelegd maar we zullen er sterker uitkomen en meer dan 
ooit gemotiveerd zijn om te gaan wandelen met Wandelsport 
Vlaanderen.

 
Jullie voorzitster, Majo



MEI

Coucke Monique
Cleenewerck Jacqueline
Goosens Anne-Marieke
Herreman Rudy
Pierpont Joseph
Samyn André
Leroy Maika
Bulckaen Annick
Pattyn Dirk
Derck Filip
Decruyenaere Katrien
Derudder Christophe
Deboosere Magda
Claerhout Regine
Cools Katherine
Cool Werner
Desmedt Marie-Thérèse
Forrez Christine
Libbrecht Frieda
Steelant Alain
Gadeyne Claudia
Deleye Christine
Vermeulen Heidi
Bonte Frans
Vandendriessche Tom
Terryn Geert
Steelant Kirsten
Claerebout Jean-Pierre
Debal Franky
Maddelein Cinthia

APRIL

Lenoor Luc
Vanoverberghe Mieke
Volon Nicole
Vanoverberghe Monique
Delbeke Christel
D'Hulster Veerle
Landuyt Elsje
Demuynck Christine
Remmery Jean-Luc
D'Haeyere Frans
Doise Martine
Notredame Nathalie
Bonnez Gilbert
Verschaeve Magda
Meulebrouck Marie-Paule
Debal Jean
Van Meenen Ronny
Timmerman Roseline
Dendauw Eddy
Cleenewerck Kevin
Vandenabeele Kurt
Derluyn Nick
Frans Donaat
Bultinck Wim
Desmadryl Stefaan
Donckels Jan
Demuynck Gwendoline
Vancoillie Virginie

JUNI

Vancoillie Linda
Chielens Laurens
Verfaillie Dorien
Vanzandweghe Dirk
Keirsebilck Lucrèse
Hauspie Joan
Debergh Carine
Seys Maureen
Vandeputte Micheline
Deblander Saleika
Noyez Anna
Cleenewerck Rik
Vercamer Pascal
Vazndendriessche Pedro
Vanoudendycke Lucia
Verdonck Louis
Leroy Rosette
Cordonni Lucrèce
Vermeulen Etienne
Deschrijver Tom

Familieberichten
Deze rubriek wordt voortaan beheerd door voorzitster Majo BOSTYN, Ieperstraat 154, 8980 Zonnebeke.  
GSM: (0494)81 90 35 - E-mail: majo.bostyn@hotmail.com  
Wil geboorten, ongevallen, herstelperiodes, ziekteperiodes, overlijdens zo snel mogelijk doorgeven. 
Voor alle wijzigingen betreffende adres, telefoon, GSM, e-mailadres. moet je bij Luc Bossuyt terecht.

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



Inschrijving tochten als lid
Wie zijn eigen lidkaart Wandelsport Vlaanderen 
niet kan voorleggen op een wandeltocht uit de 
Walking, zal onverbiddellijk € 2,00 of meer 
moeten neertellen, dit volgens het reglement. 
Als je de kaart op een tocht vergeten bent, ook 
als is het bij eigen club, doe niet moeilijk en 
betaal als niet-lid. Het is belangrijk in het kader 
van de scanning en de verzekering. De club kan 
daar echt niets aan veranderen ondanks alle 
begrip en goodwill.

Adreswijzigingen en/of 
verandering van e-mailadres

Gelieve steeds het secretariaat, in de eerste plaats 
Luc Bossuyt, op de hoogte te brengen bij adres-
wijziging en/of verandering van e-mailadres en/of 
telefoon/GSM. Op die manier komt er geen hape-
ring bij het bezorgen van ons ledenblad, nieuws-
brieven, enz. Nog eens uitdrukkelijk vermelden dat 
uw gegevens niet aan derden doorgegeven worden. 
Enkel Wandelsport Vlaanderen en wij hebben ze. 

Secretariaat Drevestappers v.z.w Zonnebeke
Afdeling Ledenbestand: Luc Bossuyt  
Tel. (056)35.44.36 - gsm (0478)05.54.68
lucbossuyt2@gmail.com

Prestatiebladen

Mits voorlegging van een afgestempeld presta-
tieformulier (24 wandelingen) ontvang je een 
waardebon van € 2,40 (in natura). Om tegemoet 
te komen aan de vraag, sturen wij u samen met 
het ledenblad dit prestatieblad. Sla het op zodat 
je het ieder moment kan afdrukken. Het is niet 
de bedoeling dat je het formulier opvraagt bij 
het bestuur. Er is nog een ander prestatieblad 
voor het bijhouden van je wandelingen en 
afstanden. Het wordt ook meegestuurd. Je kan 
het opslaan in een Excel-bestand, dan worden 
de optellingen automatisch gedaan.

Clubnieuws

Nieuwe leden 
Vanzandweghe Dirk, Ieper
Bruggeman Carla, Ieper
Vandendriessche Pedro, Langemark-Poelkapelle
Tournicourt Petra, Langemark-Poelkapelle
Cools Katherine, Menen
Soete Paul, Zonnebeke
Degryse Magda, Zonnebeke
Vandendriessche Tom, Izegem
Rosseel Sabine, Izegem
Lammers Andy, Langemark-Poelkapelle
Muylle Claudine, Langemark-Poelkapelle
Vercamer Pascal, Menen
Verfaillie Dorien, Menen
Fonteyne Nathalie, Moorslede
Veys Ann, Ieper
Onraedt Freddy, Ieper
Claerhout Valerie, Beselare
D'Hulster Veerle, Izegem
Cleenewerck Patricia, Boezinge
Duquesne Raoul, Hollebeke
Verslyp Delphine, Ieper

We heten al deze leden van harte welkom in onze 
club.

Vrijwilligers gezocht
Vrijwilligers om mee te helpen tijdens onze 
organisaties. Medewerk(st)er om mee de website 
te beheren. Indien interesse voor één van beiden, 
misschien een van jullie familieleden, laat het ons 
weten a.u.b., we kunnen er dan verder over praten.



liteit ?

- Heb je al een spaarkaart ? Heb je al een 
spaarblad ? De spaarkaart is van toepas-
sing voor de eigen wandelingen. Met een 
spaarblad kan je op andere wandelingen 
stempels verzamelen. Bij een vol blad 
krijg je dan een waardebon die je in de 
club kan gebruiken voor consumpties, 
vernieuwing lidkaart, aankoop clubkle-
dij enz…..

- Bent je  al voldoende vertrouwd met het 
inschrijven op georganiseerde wandelin-
gen? Heb je daar nog vragen over ?

- Wat moet je doen als je gekwetst raakt of  
een ongeval voorhebt op een wandeling 
? 

- Zijn er nog andere voordelen waarvan je 
kan genieten met je lidkaart ? 

- Ontvang je ons ledenblad ‘t Klaproosje?  
Let wel, het blad wordt alleen digitaal 
verzonden.  Het is dus altijd interessant 
dat wij je e-mailadres hebben. Dit wordt 
verder alleen gebruikt om dringende 
en nuttige informatie te verspreiden en 
wordt zeker niet doorgestuurd aan der-
den.

- Ken je vrienden of familieleden die lid 
willen worden, dan kan je bij mij terecht 
voor alle informatie.

- Weet je dat we een facebook-pagina 
hebben en een website ?

- Weet je dat we heel mooie clubkledij in 
de aanbieding hebben ?

Heb je nog andere praktische vragen? Je kan 
altijd bij mij terecht via email lucbossuyt2@
gmail.com of telefoon +32 478 05 54 68 . Ik help 
je met veel plezier!

Luc Bossuyt

Ledennieuws

 Welkom aan de nieuwe leden van het seizoen 
2020 !

59 kersverse leden hebben de familie van de 
Drevestappers vervoegd wat het totaal op 309 
leden brengt en misschien is het ogenblik rijp 
om onopgeloste vragen te beantwoorden. 

De eerste drie maanden van het jaar zijn nogal 
tumultueus verlopen door de vele afgelastin-
gen van tochten door onstuimig weer en het 
coronavirus, en wij werden ook niet gespaard 
van heel, heel natte dagen. De seizoenstart viel 
dus in het water, zowel letterlijk als  figuurlijk. 

Maar in de hoop op beterschap wil ik jullie, als 
verantwoordelijke ledenbeheer, toch eens laten 
weten met welke vragen en problemen  jullie 
bij mij terecht kunnen. Versta me goed: alleen 
vragen over het wandelen en je lidmaatschap !

Met zelf enkele vragen voorop te stellen geraken 
problemen misschien makkelijker uitgeklaard. 

- Heb je je lidkaart ontvangen ? Misschien 
heb je nog niet de definitieve kaart 
ontvangen en loop je nog rond met de 
voorlopige(gele kaart). Geen probleem, 
de definitieve kaart in bankkaartvorm 
kan even op zich laten wachten, maar 
de huidige heeft alle voordelen van je 
huidige kaart. 

- Heb je problemen met je kaart ? Bij ver-
lies, beschadiging of niet functioneren 
van de kaart kunnen wij je voorlopig 
depanneren.

- Heb je je attest ontvangen zodat je het 
lidgeld kunt recupereren bij je mutua-



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
2e Marultocht
Start: 7.30 u – 15 u; afstanden: 5 –  14 - 16 - 21 km
Start: Feesttent De Marulfeesten, Spilstraat 63, 8980 Zonnebeke 
Zomerse weekdagtocht op vrijdag langs autoluwe en onverharde wegen over een lichtgolvend parcours vanuit het gehucht 
Molenaarselst. Drie combineerbare lussen met richting Kasteeldomein, Polygonebos en de Keiberg. Drie aparte lussen com-
bineerbaar van 5 tot 21 km. Eén afstand voor kinder- en rolwagens. Eindcontrole: 17.00 u. Inschrijvingsgeld leden: € 1,50; 
niet-leden: € 2,00; - 12j: gratis. Info: jp-deram@hotmail.com; gsm: +32(0)473 882821. 
 
Zondag 18 oktober 2020
3e Rondom kaasdorp Passendale
Start: 7.30 u – 15 u; afstanden: 5 - 10 - 12 - 15 - 20 - 26 km
Startzaal: P.C. De Craeye, Kraaiveldstraat 7, 8980 Passendale (deelgemeente Zonnebeke).
Herfsttocht langs autoluwe en tal van onverharde wegen (weekend Dag van de Trage Weg) richting Moorslede. Gedeeltelijk 
nieuw parcours, nieuwe rustpost. Eén afstand voor kinder- en rolwagens. Toegift: kaasproevertje (zolang de voorraad strekt).
Te Gekke Wandeling. Eindcontrole om 17 uur. Inschrijvingsgeld leden: € 1,50; niet-leden: € 2,00; - 12j: gratis. 

Zondag 29 november 2020
2de Glühweintocht
Start: 7.30u – 15 u; afstanden: 5 - 10 - 12 - 15 - 20 - 26 km
Startzaal:  O.C. ’t Gelevelt, Geluveldplaats 15, 8980 Geluveld (deelgemeente Zonnebeke)
Mooi parcours richting Kruiseke, met veel natuur in een glooiend landschap flirtend met de Waalse grens (Comines). Veel 
onverharde wegen in een wandelparadijs. Eén afstand voor kinder- en rolwagens. Gratis warme wijn of fruitsap. Inwisseling 
spaarkaart. Eindcontrole om 17 uur. Inschrijvingsgeld leden: € 1,50; niet-leden: € 2,00; - 12j: gratis. 



Verdienstelijke leden gehuldigd

Wandelsport Vlaanderen houdt eraan om verdienstelijke wandelaars in de bloemetjes te zetten. Dit
gebeurt jaarlijks en wordt provinciaal georganiseerd. Voor West-Vlaanderen gebeurt dit in De Oude
Melkerij te Gits. Men wordt vereremerkt voor de prestatie: ofwel voor het aantal wandelingen ofwel
voor de afgelegde kilometers. Wat het aantal wandelingen betreft, komt men in aanmerking vanaf 1000
wandelingen en telkens voor ieder veelvoud daarvan. Voor de afstanden begint het bij 20.000 km en dan
telkens per veelvoud ervan. Eens de keuze gemaakt moet men bij dezelfde categorie blijven, switchen
kan niet. Ook bij de Drevestappers zijn er heel wat wandelaars die hun sporen al verdiend hebben en
prestaties kunnen voorleggen, dit is niet gebonden aan een club waar men thans lid van is. Op 23 januari
2020 waren er zes Drevestappers die in de bloemetjes werden gezet.

Dit zijn de Drevestappers die in de bloemetjes gezet werden voor hun prestaties aangevuld 
met drie leden van de Raad van Bestuur.

Tekst en foto's: Frans D'Haeyere



Nieuwe voorzitter Wandelsport Vlaanderen
Lieven Hostens

Marleen Verkindere & Etienne Vermeulen
2000 wandeltochten

Hend(rka) De Boe
3000 wandeltochten

Rosa Logghe
40.000 km

Noël Lecluyse & Marie-Thérèse Desmedt
2000 wandeltochten
Links: Patrick De Croix, prov. voorzitter
Rechts: Lieven Hostens, voorzitter WV



Geplande busreizen 

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

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

Voor één of meerdere van deze tochten kan je inschrijven bij één der bestuursleden. Deelnameprijs 
bedraagt € 10,00. Hun gegevens vind je op p. 2 van dit blad.

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

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

- Je hoeft geen parkeerplaats te zoeken.

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

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

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

- Je mag een glaasje meer drinken.

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

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





Van groentje tot
maniak

Frans uiteraard ook nog als verslaggever van de 
Wandelgazette.

Frans werd in 1949 geboren en groeide op in 
Beveren-Roeselare. Een rooskleurige jeugd werd 
het niet daar hij op 11-jarige leeftijd zijn vader 
verloor bij een verkeersongeval en het voor ma 
D’Haeyere en haar 3 zonen geen sinecure was om de 
eindjes aan elkaar te knopen. Niettegenstaande dit 
kon Frans studeren en bouwde hij een mooie car-
rière op in de sociaal-economische sector (of derde 
sector), waar hij tot verleden jaar zetelend rechter 
was in sociale zaken voor de Arbeidsrechtbank in 
Ieper. In zijn werk had hij zeer veel sociaal contact, 
beleefde mooie en minder mooie momenten maar 
mocht toch heel wat arbeidsvreugde ervaren.
 
Er waren ook momenten bij Frans die in het 
geheugen gegrift blijven. Als vrijgezel maakte hij 
prachtige reizen en bezocht de zeven werelddelen. 
Uitschieter vind hijzelf Antarctica, waarvan hij 
nog elke dag droomt. Niettegenstaande  Antarctica 
onbewoond is, zie je er de gevolgen van de kli-
maatverontreiniging, veroorzaakt door de mens-
heid en dat is schrijnend voor iemand die een 
echte natuurliefhebber is. Verleden jaar was de 
bestemming Peru, die hij beschouwt als moge-
lijk zijn laatste wereldreis, gezien de eerst ouder-

Nee mensen, begrijp deze titel niet verkeerd. Ik 
heb het hier wel over de grote passie van Frans 
D’Haeyere, onze op één na laatste in de rij van 
interviews over de leden van de Algemene verga-
dering. Als je Frans ziet en hij heeft geen fototoe-
stel bij, dan schort er iets ! Die passie is ontstaan 
nadat Frans, na een vreselijk verkeersongeval, 
een nieuwe hobby zocht en de fotografie hem wel 
interessant leek. Maar iets beginnen betekent voor 
Frans 'tot het gaatje gaan', anders gezegd hij wilde 
er alles over weten. En Frans verdiepte zich in de 
materie door lessen en workshops, ja zelfs een 
reis met beroepsfotografen naar Noorwegen om 
er het Noorderlicht te zoeken, te vinden en op de 
gevoelige plaat vast te leggen. Zo: daarmee weet je 
wat ik met de titel bedoelde. Deze kennis gebruikt 



andere onze webmaster, onze redacteur van het 
clubblad ’t Klaproosje, zorgt voor de flyer en ook 
voor kleinere ontwerpen zoals de spaarkaart,  info-
borden parcours, prestatieblad en dergelijke. Deze 
taken verricht hij met een soms aanstekelijke drang 
naar perfectie maar dit is nu éénmaal zijn streven.

En ik wil eindigen met de visie van Frans over de 
toekomst. Ik citeer: “De opstart van onze club is 
vlug gegaan en we zitten in de goede modus, alle 

taken worden prima ingevuld, vele medewerkers 
bieden zich aan, nieuwe leden komen tot ons en 
vooral: we spreken de vele wandelaars aan, ze 
komen graag naar Groot Zonnebeke  en voelen er 
zich thuis. Nu is het allemaal nieuw, maar we moe-
ten klaar zijn tot er een moment van verzadiging 
komt. Blijven vernieuwen en doen verbazen is niet 
makkelijk !”.

Verslag: Luc Bossuyt 
Foto’s: Frans D’Haeyere (archief)  & Patrick 
Olivier (foto onderaan links)

domskwalen, maar met Frans weet je nooit…
Naast reizen en fotograferen heeft Frans een seri-
euze muziekverzameling, heeft een sterke interesse 
voor beide wereldoorlogen, leest hij haast iedere 
week een boek, leest een paar kranten, puzzelt, 
bezoekt hij talloze tentoonstellingen, gewoon te veel 
om op te noemen. Maar uiteraard kennen wij Frans 
ook als een fervent wandelaar met onder meer 3 
Gouden Arenden, die een verzameling zijn van 
lange afstanden waaronder 10x100 km, 2x125 km 
en 2x150 km (per Arend). Daarnaast liep hij enkele 
Dodentochten en de 100 km van Torhout. Het was 
ook op weg naar zijn vierde Gouden Arend dat hij 
15 jaar geleden slachtoffer werd van een bijna fataal 
verkeersongeval. Dokters zagen het somber in en 
vonden dat hij het wandelen best kon vergeten 
(gebroken rug). Maar Frans vocht terug, kilometer 
per kilometer en nu kan een 20 km er weeral vanaf, 
niettegenstaande een knieprothese hem verleden 
jaar weer thuis hield en een lange revalidatie volgde. 

 Bij het stichten van onze nieuwe club kon Frans 
gezien zijn algemene, zijn theoretische en prakti-
sche kennis dus zeker niet ontbreken en was hij één 
van de 20 pioniers en zelfs de initiatiefnemer, nodig 
om een volwaardige club te stichten. Hij is onder 



Belangrijk wandelnieuws 

Iedere dag komen er nieuwe
meldingen betreffende de te
nemen maatregelen om het
coronavirus te bestrijden.
Voorlopig gelden de maat-
regelen tot en met 19 april,
maar nog een verlenging zit
er misschien nog wel in. Op 
het ogenblik van verschijning
is dit de meest actuele infor-
matie. Hou de media in het
oog en kijk naar de site van
Wandelsport Vlaanderen. Niet
enkel de Vlaamse Wandeldag
verdwijnt, ook onze wandel-
tocht van 19 april is noodge-
dwongen geschrapt.

                                                                                             
 Om de verspreiding van het COVID 19 - Coronavirus zoveel mogelijk in te perken,  zijn we genoodzaakt 
de organisatie van Vlaanderen Wandelt op zondag 26 april a.s. te annuleren. 

Deze beslissing werd genomen in samenspraak met de organiserende wandelclub en gemeentelijke in-
stanties. 

De gezondheid van de wandelaars en de medewerkers blijft onze absolute prioriteit. Belangrijkste is mo-
menteel te zorgen voor jezelf en je naasten.

Wandelaars die reeds ingeschreven waren voor de Hike Challenge 50 & 60 km in Koksijde zullen per-
soonlijk worden gecontacteerd, omtrent de verdere afhandelingen en terugvordering van de betaling. 

Houd de komende weken www.walkinginbelgium.be in het oog voor verdere communicatie rond last 
minutes en het al of niet doorgaan van de wandelorganisaties.

Van zodra nieuwe maatregelen van til zijn, zullen we niet nahouden u hiervan op de hoogte te brengen. 

We geven alvast afspraak op 25 april 2021. 

Meer info :  www.wandelsportvlaanderen.be



Zeer geslaagde 
War Memories

Passendale is een begrip op vlak van kaas 
maar ook op het gebied van oorlog. Een 
op het eerste zicht bizarre combinatie is 
dat. Tijdens de Eerste Wereldoorlog werd 
de gemeente zo goed als totaal vernield 
met als trieste balans dat hier een strijd 
werd geleverd waar een paar honderdui-
zend mensen het leven lieten. Analoog hier-
mee hebben we de grootste Commonwealth 
begraafplaats ter wereld, een weinig begeerd 
record. Meer dan honderd jaar na deze 
gebeurtenissen heeft Groot-Zonnebeke een 
ander gezicht gekregen. Naast de vele her-
denkingstekens heeft men er een graag 
bezochte toeristische plaats van gemaakt 
met voor iedereen wat wils. De wandelaar 
heeft een bevoorrechte plaats gekregen en 
daarin gaan we volop mee.  

Op de laatste zondag van januari is 
Zonnebeke the place to be om te wandelen.
Vanuit het Zonnerad staat wandelclub De 
Drevestappers garant voor de tweede editie van de 
Memories wandeltocht. De organisatoren zouden 
de wandelaars laten proeven en voelen van een 
rustig landschap, getekend door de Grote Oorlog.
Aan de inschrijvingstafel krijgt iedereen een nieu-
we spaarkaart en een doos deegwaren tot einde 
voorraad. De parcoursmeester schudde 6 verschil-
lende afstanden uit zijn mouw, gaande van 5 tot 26 
km. Centraal vandaag was het Tyne Cot Cemetery.

Langs pittoreske plaatsjes, landelijke wegen en 
mooie zichten gaat het meteen richting het Tyne 
Cot Cemetery. Deze begraafplaats is een indruk-
wekkend én ingetogen baken van rust dat zich 



uitstrekt in het voormalige oorlogslandschap. Met 
zijn 11.956 graven is dit de grootste Commonwealth-
begraafplaats ter wereld, de stille getuige van de bloedige 
Slag bij Passendale. Het is duidelijk dat de Drevestappers 
tijdens deze War Memories tocht veel herdenkingste-
kens in beeld zouden brengen. Canadian Memorial, 
Canadian Battalion Memorial, Brothers in Arms monu-
ment, gedenkzuil Nieuw-Zeelandse Divisie, Crest 
Farm Canadian Memorial, Canada Gate in Passendale, 
O.L.Vrouwekerk in Zonnebeke, Polygonebos en het 
eerder beschreven Tyne Cot Cemetery zijn zowat de 
belangrijkste bezienswaardigheden vandaag.

En toc h stappen we vandaag als wandelaar door 
een pacifistisch en heuvelachtig landschap met 
prachtige vergezichten. Op de oude spoorweg van 
Ieper naar Roeselare wandelen we naar harten-
lust tussen het groen. Nauwelijks te geloven dat 
dit hier zo’n mooi wandeldomein is geworden.
Als we van Zonnebeke spreken kunnen we uiteraard 
niet omheen het Polygoonbos, of Doelbos. In deze sere-
ne omgeving is de Eerste Wereldoorlog eveneens nooit 
veraf. Het is verder nog genieten van een nieuw aange-
legd wandelpad en herdenkingsbos ‘Zij die niet terug-
keerden’ dat de gemeente Zonnebeke eind mei officieel 
opende. De bomen symboliseren de 217 gesneuvelde 
militairen uit Groot Zonnebeke die het leven lieten ten 
gevolge van de gruwelijke oorlog. Deze nieuwe door-
steek was meteen een prachtige plaats om te herdenken 
maar tevens om tot rust te komen in een mooi stuk 
groen.

Het was een heerlijke wandeltocht en zoals gewoonlijk 
was alles tot in de puntjes verzorgd. De Drevestappers 
konden andermaal terugblikken op een geslaagde editie 
waarvoor ongeveer 2900 wandelaars naar Zonnebeke 
afzakten.

Tekst: Mario Carton voor www.wandelgazette.be
Foto's: Patrick Olivier
Voor de volledige fotoreportages, zie onze website: 
www.drevestappers.be



Eindklassement 2e War Memories
Organisator: Drevestappers Zonnebeke (5542)
Datum: 26/01/2020

Totaal aantal deelnemers (clubleden) 2019

Aantal niet-aangesloten wandelaars 768

Aantal andere en buitenlandse clubs 33

Subtotaal 2820

Aantal medewerkers 49

Totaal 2869

Plaats Clubnaam Clubnr Aantal

1 Drevestappers Zonnebeke 5542 145

2 Wandelclub 'Nooit Moe Boezinge' vzw 5207 129

3 De Heuvellandstappers vzw 5089 122

4 WSV De Colliemolen Oostnieuwkerke-Staden 5328 116

5 Wervikse Wandelsport Vereniging vzw 5061 114

6 Gitse wandelclub 'Voetje voor Voetje' vzw 5216 90

7 De 7mijl-stappers Moorsele 5411 77

8 WSV De Brigandtrotters vzw 5245 68

9 De Spartastappers Ardooie vzw 5391 66

10 Velodroomvrienden Moorslede 5347 52

11 De Warden Oom Stappers vzw 5256 50

 De Textieltrekkers vzw Vichte 5361 50

 De Witsoone Stappers Krombeke 5180 50

 Wandelclub 'De Westhoekstappers' 5205 50

12 De 12 uren van Lauwe 5217 49

13 Guldenbergstappers Wevelgem 5499 vzw 5499 43

14 De Trekvogels Boekhoute vzw 3383 39

15 Kreketrekkers Kortemark 5412 37

 't Wandel Voetje vzw 5526 37

16 Wandelclub Nieuwpoort v.z.w. 5303 35

 W.S.J.V. Nacht van Vlaanderen vzw. 5100 35

17 Watewystappers Tielt 5423 31

 De Tervaete Stappers Keiem 5439 31

18 WSK Marke vzw 5012 30

19 Wandelclub Koekelare vzw 5127 29

20 De Margrietestappers vzw 5276 27

 Wandelsport Vlaanderen vzw 9999 27

21 De Waterhoekstappers Heestert 5345 23

22 De Winkelse Stappers 5323 22

23 Aviflorastappers Ingelmunster 5493 20



Foto's: Patrick Olivier



Foto's: Ivan Vandeportaele



Storm Dennis raast ook over 
Beselare

De Zonnebeekse deelgemeente Beselare staat 
sinds eeuwen bekend als toveressenparochie. 
Veel dorpen kennen straffe verhalen over toverij 
en heksen maar in Beselare werden deze ver-
halen geschreven door volksschrijvers en heem-
kundingen. Hier in Beselare is het vooral Edward 
Vermeulen (Warden Oom) die een belangrijke 
rol heeft gespeeld. In 1959 mondde dit uit in een 
heus volksfeest om in 1963 uit te groeien tot een 
echte Heksenstoet die om de twee jaar plaats-
vindt. 

Wandelclub De Drevestappers richt hier vandaag 
opnieuw hun Toveressentocht in. Vorig jaar over-
trof dit wandelevenement met meer dan 3.700 
wandelaars alle verwachtingen. Storm Dennis stak 
er dit jaar een toverstokje voor, maar toch trot-
seerden 1.115 moedige wandelaars het storm-
weer. Maar met de storm kwam ook uitzonderlijk 



warme lucht naar onze contreien, de temperatuur 
haalde vlotjes de 15°, wat tot de warmste 16e februari 
ooit leidde.

 Ik werd door enkele parkeerwachters, die ook dit 
stormweer moesten doorstaan, zorgvuldig naar 
een veilige plaats geleid. Eenmaal in de startzaal, 
O.C. De Leege Platse, viel onmiddellijk op dat er 
minder volk op de been zou zijn vandaag. Ik neem 
een foto van de talrijke medewerkers, en ga hier-
na op pad voor een ietwat kortere afstand dan 
gewoonlijk. 16 km zal voldoende zijn vandaag.
Achter de kerk ligt de Heksentafel verscholen, een klein 
groen hoekje met kruiden, planten en eigenaardige 
symbolen, opgericht onder impuls van herboriste Gaby 
Vannieuwenhuyse.

Na amper anderhalve kilometer worden de wandelaars 
verwend met een heus toverdrankje (gemaakt door 
de heksen) of een fruitsapje. Hierna trek ik de wijde 
natuur in, het is beuken tegen een forse wind over 
soms zompige wegen. 

Opvallend hoeveel bommen uit de eerste wereldoorlog 
hier nog open en bloot liggen. Op het einde van een 
drassige veldweg worden we gesplitst en gaat de 16 
en de 20 km richting Passendale. Hier staat alles nog in 
het teken van de Grote Oorlog. Ik volg een stuk van de 
Heksenwandelroute en trek richting het Kasteeldomein 
van Zonnebeke. Dit historische domein huisvest o.a. 
het Museum Passchendaele 1917.

Ik volg nog een stuk van de Polygon Wood Lagacy wan-
delroute langs landelijke, soms pittige veldwegen om 
terug te eindigen in de toveressenparochie Beselare. 
De afwezigen hadden vandaag misschien wel ongelijk, 
want de parcoursmeester had er een prachtige wandel-
tocht van gemaakt. Alleen jammer van ene Dennis…..

Opgetekend door Patrick Olivier, verslag van Mario 
Carton voor www.wandelgazette.be

Foto's: P. Olivier. Voor de volledige fotoreportage, zie 
onze website: www.drevestappers.be



Foto's: Patrick Olivier



Foto's: Patrick Olivier



Eindklassement 2e Toveressentocht
Organisator: Drevestappers Zonnebeke (5542)
Datum: 16/02/2020

Totaal aantal deelnemers (clubleden) 931

Aantal niet-aangesloten wandelaars 134

Aantal andere en buitenlandse clubs 3

Subtotaal 1068

Aantal medewerkers 47

Totaal 1115

Plaats Clubnaam Clubnr Aantal

1 Drevestappers Zonnebeke 5542 120

2 Wandelclub Al Kontent Groot Evergem vzw 3304 78

3 Wervikse Wandelsport Vereniging vzw 5061 76

4 De Heuvellandstappers vzw 5089 58

5 Wandelclub 'Nooit Moe Boezinge' vzw 5207 48

6 WSV De Colliemolen Oostnieuwkerke-Staden 5328 44

7 WSV De Brigandtrotters vzw 5245 34

8 Gitse wandelclub 'Voetje voor Voetje' vzw 5216 33

9 Velodroomvrienden Moorslede 5347 28

 De Spartastappers Ardooie vzw 5391 28

10 De 7mijl-stappers Moorsele 5411 27

11 Guldenbergstappers Wevelgem 5499 vzw 5499 24

12 't Wandel Voetje vzw 5526 22

13 Wandelclub Koekelare vzw 5127 20

14 Wandelclub Nieuwpoort v.z.w. 5303 19

 WSK Marke vzw 5012 19

 De Witsoone Stappers Krombeke 5180 19

15 De Textieltrekkers vzw Vichte 5361 17

16 W.S.J.V. Nacht van Vlaanderen vzw. 5100 14

17 De Waterhoekstappers Heestert 5345 13

 Kreketrekkers Kortemark 5412 13

18 Koninklijke Wandelclub De Duintrappers Westende VZW 5008 11

 De Warden Oom Stappers vzw 5256 11

19 Wandelclub 'De Westhoekstappers' 5205 10

20 De Winkelse Stappers 5323 9

 Watewystappers Tielt 5423 9

 De Tervaete Stappers Keiem 5439 9

21 Aviflorastappers Ingelmunster 5493 8

 De 12 uren van Lauwe 5217 8

22 Wandelclub Hoger Op Woumen 5473 7



DATUM ORGANISERENDE CLUB SCANNING TOP 10 TOTAAL
1/01/2020 W.S.J.V. NACHT VAN VLAANDEREN vzw 18 20 1648
3/01/2020 W.S.V. CHATONS RONSE vzw 5 21 3376
4/01/2020 DE WARDEN OOM STAPPERS vzw 53 14 2582
4/01/2020 HERENTALSE WV vzw 2 30 1889
5/01/2020 DE HEIDETOCHTEN KESTER-GOOIK vzw 2 38 2529
5/01/2020 POSTILJON WANDELCLUB MERELBEKE vzw 17 24 2615
5/01/2020 WANDELCLUB BEERNEM vzw 5 26 1889
5/01/2020 DE WINKELSE STAPPERS 81 4 1936
7/01/2020 SPORTKRING OOSTNIEUWKERKE 64 4 1605

11/01/2020 WANDELCLUB SCHELDESTAPPERS ZINGEM 11 37 3819
11/01/2020 WSV DE COLLIEMOLEN OOSTNIEUWKERKE STADEN 68 8 2273
12/01/2020 WERVIKSE WANDELSPORT VERENIGING vzw 77 3 1751
12/01/2020 GODELIEVESTAPPERS RUDDERVOORDE vzw 14 25 1851
12/01/2020 VLAEMSCH HUISEKE GODEWAERSVELDE 14 5 552
14/01/2020 AVIFLORASTAPPERS INGELMUNSTER 20 12 939
15/01/2020 WSV EGMONT ZOTTEGEM vzw 2 25 1527
18/01/2020 OMLOOP KLUISBERGEN vzw 8 24 1630
18/01/2020 WANDELCLUB KOEKELARE vzw 22 16 1458
18/01/2020 DE SPARTASTAPPERS ARDOOIE vzw 46 10 2008
19/01/2020 DE TERVAETE STAPPERS KEIEM 60 7 2236
19/01/2020 WANDELCLUB VIER-OP-EEN -RIJ GROOT ZEDELGEM vzw 34 34 2186
19/01/2020 DE MARCHMANNEKES WAARSCHOOT 2 26 1756
25/01/2020 VREDESEILANDEN vzw 3 36 2066
26/01/2020 GULDENBERGSTAPPERS WEVELGEM 68 7 2018
27/01/2020 DREVESTAPPERS ZONNEBEKE 145 1 2869
29/01/2020 DE WINKELSE STAPPERS 26 6 902

Waar wandelden wij ?
Januari - Februari - Maart 2020

1/02/2020 DE TREKVOGELS BOEKHOUTE VZW 2 25 1131
1/02/2020 GITSE WANDELCLUB VOETJE VOOR VOETJE VZW 51 13 2176
2/02/2020 HANSKE DE KRIJGER  OUDENAARDE VZW 6 25 1964
2/02/2020 WANDELCLUB NIEUWPOORT VZW 30 7 1431
2/02/2020 WANDELCLUB BEERNEM VZW 11 24 1698
3/02/2020 SPORTKRING OOSTNIEUWKERKE 60 2 1330
4/02/2020 EURODAX 1 6 66
8/02/2020 DE MARGRIETESTAPPERS 70 12 3295
9/02/2020 GODELIEVESTAPPERS RUDDERVOORDE 5 16 548
9/02/2020 WSK MARKE VZW 20 7 658

11/02/2020 AVIFLORASTAPPERS INGELMUNSTER 32 11 1551
15/02/2020 WANDELCLUB KOEKELARE VZW 34 18 2037
15/02/2020 OMLOOP KLUISBERGEN VZW 5 17 680
15/02/2020 DE CURIEUZENEUZEN PITTEM 17 13 1041



16/02/2020 DREVESTAPPERS VZW 120 1 1115
19/02/2020 WITSOONE STAPPERS KROMBEKE 46 3 1026
23/02/2020 WANDELCLUB REIGERSTAPPERS VINDERHOUTE 1 24 1316
23/02/2020 TEXTIELTREKKERS VZW VICHTE 17 14 999
23/02/2020 RUSTIGE  BOSSTAPPERS SNELLGEM 4 18 664
23/02/2020 DE HEUVELLANDSTAPPERS 41 3 729
25/02/2020 WERVIKSE WANDELSPORTVERENIGING 64 2 1320
26/02/2020 LEVENSLIJN DAMME VZW 8 13 543
29/02/2020 12 UREN VAN LAUWE 64 4 1036
29/02/2020 WATEWYSTAPPERS TIELT 12 24 1569
1/03/2020 WSV DE KADEES VZW 1568 28 6
1/03/2020 HET WANDELEND PAARD 975 8 24
1/03/2020 WSVJ NACHT VAN VLAANDEREN VZW 1694 19 25
1/03/2020 SPORTRAAD LENDELEDE 760 3 25
2/03/2020 DE SCHOVERIK DIEPENBEEK 842 19 2
2/03/2020 SPORTKRING OOSTNIEUWKERKE 871 1 54
3/03/2020 DE WINKELSE STAPPERS 970 3 42
4/03/2020 DE KRUISHOUTEM TROTTERS 1269 17 13
7/03/2020 WANDELCLUB AL KONTENT GROOT EVERGEM 1763 25 2
7/03/2020 WSV DE COLLIEMOLEN OOSTNIEUWKERKE STADEN 2576 3 100
7/03/2020 BURCHTSTAPPERS HERZELE 1968 28 2
8/03/2020 WSK MARKE 1321 5 41
8/03/2020 WANDELCLUB DE WESTHOEKSTAPPERS 1031 3 68
8/03/2020 DE LACHENDE WANDELAARS AALTER 1537 30 2

10/03/2020 BAVOSTAPPERS BAVIKHOVE 586 9 15
12/03/2020 DE TERVAETE STAPPERS KEIEM 843 9 19

We kennen een moeilijke periode in deze tijd van het jaar! Talloze evenementen zijn alvast verbo-
den tot 19/04, alhoewel dit laatste me redelijk vroeg lijkt. Daarentegen beginnen de lentekriebels op 
te spelen en willen wij wandelen, maar we zijn beperkt. Pas op! We mogen(ik zou zelfs zeggen we 
moeten)  nog wandelen individueel of met één partner of vriend, maar de wagen nemen en ergens 
heen rijden om te wandelen wordt aan banden gelegd. Maar wij vinden het maar onze burgerplicht 
om ons daar aan te houden. De Zorg(dokters, verpleegkundigen en nog vele beroepen) mag er niet 
alleen voorstaan, en door de maatregelen die getroffen zijn kunnen wij helpen om deze pande-
mie in te dijken en te bestrijden. Dus ga zeker nog wandelen maar doe dit met discipline. U en uw 
wandelpartner kunnen er maar wel bij varen, alhoewel het handje-in-handje er even niet bij horen. 
Als we even terugkijken op de voorbije maanden waren jullie zeer actief op de evenemen-
ten die wel doorgingen. Het slechte weer was soms de spelbreker en daarna het Coronavirus. 
Op de ongeveer 60 wandelingen die wel doorgingen noteerden we 28 Top Tien plaatsen, en 
19 Top Vijf plaatsen en zelfs een eerste plaats bij de wandeling van maart in Oostnieuwkerke-
Staden (naast de eigen wandelingen natuurlijk). Het is een ware opsteker voor het bestuur, vast 
te stellen dat wij heel actieve leden hebben die zich ook meer en meer laten zien in de clubkledij. 
Ik denk dat wij nog enkele moeilijke maanden tegemoet gaan, gezien er reeds verschillende wandelingen 
in april afgelast zijn waaronder ook enkele grote wandelevenementen. Je kan de evolutie volgen op onze 
facebookpagina of op deze van Wandelsport Vlaanderen. Voorspellingen doen is delicaat daar wij nog 
niet weten hoe het verder zal evolueren, maar wij kunnen niets anders als het ondergaan. En nog één 
belangrijke zaak: Zorg vooral goed voor jezelf, daar bewijs je anderen zelfs ook nog een dienst bij !

Opmaak tabel en tekst: Luc Bossuyt



 
Lokalisatie

De noodcentrales kunnen je dankzij deze app gemak-
kelijker terugvinden. Op een afgelegen plaats, in het 
midden van een bos of een ingewikkeld netwerk van 
autostrades kan je vaak zelf niet meteen doorgeven 
waar je bent. De app stuurt je positie naar de noodcen-
trale zodra je belt en stuurt daarna elke 30 seconden 
een update van je positie. De app kan zo een kostbare 
tijdswinst opleveren. Heb je de noodcentrales gebeld 
en reageer je daarna niet meer, laten de noodcentrales 
je smartphone rinkelen zodat de hulpdiensten je mak-
kelijker kunnen terugvinden en helpen. De app 112 BE 
is een belangrijk hulpmiddel om de locatie te bepalen 
maar de operator zal steeds de locatie verifiëren. 

App Eerste hulp – Rode Kruis

Weet jij wat te doen bij een ongeval of noodsituatie? 
Een schokkend cijfer: meer dan 80%  van de Vlamingen 
biedt géén eerste hulp wanneer ze vlak naast hen iemand 
zien bezwijken aan een hartstilstand buiten het ziek-
enhuis. Met deze app heb je vanaf nu altijd alle nuttige 
eerste-hulp-tips op zak om basishulp te bieden bij vaak 
voorkomende situaties zoals banale bloedingen, bloed-
neus, schaafwonde of ernstige ongevallen. Volgde je 
reeds een eerste-hulpopleiding? Dan is de app (beschik-
baar voor iPhone en Android smartphones) een handig 

geheugensteuntje om zeker te zijn dat je op de juiste 
manier handelt.

Bron: www.rodekruis.be/nieuws-Kalender/nieuws/gra-
tis-app-eerste-hulp

Noodnummers op 
je smartphone

Als je een smartphone hebt, kan je de app 112 BE als 
alternatief gebruiken voor het keuzemenu. Via de app 
kijk je op het icoontje van ziekenwagen brandweer 
of politie, afhankelijk van welke keuze je nodig hebt. 
Je wordt na je keuze verbonden met de bevoegde 
noodcentrale zonder het keuzemenu te horen.

Het belangrijkste voordeel van deze app is dat je de 
noodnummers niet moet onthouden en je deze dus ook 
niet kan vergeten als je in paniek bent. Je klikt gewoon 
op het icoontje van brandweer, ambulance of politie 
afhankelijk van welke hulp je nodig hebt.
Als je meerdere diensten tegelijk nodig hebt, bijvoor-
beeld zowel de ziekenwagen als de politie , kan je best 
“ziekenwagen of brandweer” kiezen zodra er sprake 
is van een medisch noodgeval. Maar ook als je een 
verkeerde keuze maakt zal de operator je altijd verder 
helpen. 

Als je de app 112 BE gebruikt met een smartphone, 
raden we aan om je wifi of mobiel internet aan te zetten 
als je belt met de app 112 BE, maar ook zonder inter-
netverbinding kan je de app 112 BE zeker gebruiken. 
De indicatie van de plaats waar je je bevindt wordt dan 
via sms gestuurd naar de noodcentrale in plaats van 
via internetverbinding. De operatoren krijgen zo al een 
indicatie van waar je je bevindt.
Natuurlijk blijven de noodcentrales ook bereikbaar via 
vaste telefoon en GSM.

Bron: 112.be/nl/app 



Sfeerbeelden

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


