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Voorwoord 
voorzitster

Beste Drevestapper,

Eerst en vooral doe ik jullie allemaal de beste 
wensen en dit namens het voltallig bestuur: 
een goede gezondheid en veel wandelgenot.

Onze laatste wandeling van 2019 was weer een 
voltreffer met bijna 2800 wandelaars, het was een 
mistig weertje maar er was een fantastische opkomst.
Ons tweede ledenfeest ligt ook achter ons en ik denk 
dat iedereen die aanwezig was tevreden en voldaan 
terugblikt. Aansluitend met dit verslag vind je ver-
der in het krantje onder Verslag Ledenfeest dat we 
3 dagreizen en 1 buitenlandse reis ondernemen
We hebben een goed jaar achter de rug en daar wil-
len we ook de wandelaars mee van laten genieten. 
We hebben nu een spaarkaart met 6 hokjes want de  
Marultocht telt ook mee, na 4 en 5 wandelingen zullen 
de deelnemers al een geschenkje ontvangen  en die een 
volle stempelkaart heeft, krijgt een ander geschenk.
In de nieuwsflash heb je ook vernomen dat jul-
lie een compensatie zullen   krijgen bij het aan-
tal tochten dat je hebt gewandeld in 2019.
Er wordt nog aan andere ideeën verder gewerkt.
We hebben ook beslist om een wandeling samen 
te werken met Walk On en op een andere wande-
ling zullen de mooimakers aanwezig zijn. En zoals 
gewoonlijk lproberen wij altijd een gadget of geschenk 
mme te geven aan de wandelaars. Tijdens de 3de 
Bossentocht wordt er gezorgd voor onze viervoeter.

Als voorzitter wil ik langs deze weg de vrijwil-
lige medewerkers bedanken voor hun inzet.
En vanaf nu is mijn leuze: zonder leden en vrijwil-
ligers bestaat de club niet, daarom dank aan allen. 

Jullie voorzitster, Majo
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FEBRUARI

Jacobs Wilfried
Ecarnot Jacqueline
Cleenewerck Sabine
Santy Johan
Wietendaele Ronald
Lapiere Valerie
Ribreux Ronny
De Bruyne Diane
Deman Walter
Merveillie Rita
Soete Adelin
Ghenne Dorine
Ghesquière Johan
Acx Eric
Devolder Bart
Vanlersberghe Franky
Bara Robert
Pierpiont Veerle
Pattyn Freddy

JANUARI

Hoflack Roger
Guillemyn André
Colyn Charly
Vandenabeele Frans
Delaere Sabine
Ghyselen Carine
Vereecke Maria
Mylle Mauro
Dumolein Monique
Moigneau Marcel
Deroo Carine
Berthier Marie
Dessein Eric
Nollet Paul
Cardoen Lutgart
Rousseau Rik
Baert Davy
Himpe Bernard
Cokelaere Hubert
Boutte Denise
Del'Haye Geert
Degryse Marie-Claire
Verdonck Maxim
Vanlersberghe Steven
Acx Karen

MAART

Derammelaere Jean-Pierre
De Leeuw Rosa
Willemyns André
Dorme Nicole
Slambrouck Reina
Caignie Evelyn
Cardoen Willy
Claerbout Gerda
Dehuysser Dirk
Coorevits Suze
Coudyser Laurens
Deroo Rita
Naert Margaretha
Soenen Marleen
Deloose Marleen
Decroix Magda
Jonckheere Johan
Berthier Juliette

Familieberichten
Deze rubriek wordt verzorgd door Luc BOSSUYT, Wittestraat 35, 8501 Heule  
GSM: (0478)055468 - E-mail: lucbossuyt2@gmail.com  
Wil geboorten, ongevallen, herstelperiodes, ziekteperiodes, overlijdens zo snel mogelijk doorge-
ven alsook alle wijzigingen betreffende adres, telefoon, GSM, e-mailadres. We zijn één familie.
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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.
OVERLIJDENS. Op 5 december namen wij afscheid van Jean-Claude Pattyn (80 j), pa 
van ons lid Marie-France Deleu. Ook Jean-Claude was trouw lid. We vernamen ook het 
overlijden van Victor Vanheule, voorzitter van de ex-Drevetrotters. Onze innige deelne-
ming. 
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Vrijwilligers gezocht
Vrijwilligers om mee te helpen tijdens onze 
organisaties. Medewerk(st)er om mee de website 
te beheren. Indien interesse voor een van beiden, 
misschien een van jullie familieleden, laat het ons 
weten a.u.b., we kunnen er dan verder over praten.

P.S. voor meer informatie aangaande lidmaatschap 
kan u altijd terecht op onderstaand adres.
Secretariaat Drevestappers v.z.w Zonnebeke
Afdeling Ledenbestand
Luc Bossuyt
056.35.44.36
0478.055.468
lucbossuyt2@gmail.com

Nieuwjaarsbijeenkomst 
Wandelsport Vlaanderen
Leden die in aanmerking wensen te komen voor de 
viering van Wandelsport Vlaanderen kunnen zich 
melden. Het betreft ofwel zij die 1.000 wandelingen 
of een veelvoud daarvan ofwel zij die 20.000 km 
of een veelvoud daarvan kunnen voorleggen. 
Eens gekozen en een eerste maal vereremerkt, 
kan je niet meer van optie wijzigen. Leden die in 
aanmerking komen, wenden zich best onmiddellijk 
tot penningmeester  John Baert.

Leden vragen

De tante van onze voorzitster Majo breit voor men-
sen die het niet zo breed hebben. Als je restjes wol 
ergens liggen hebt, veel of weinig, bezorg ze aan 
Majo Bostyn. Dat kan tijdens een wandeling of bij 
haar thuis (Ieperstraat 154, 8980 Zonnebeke).
Meteen kan dit een nieuwe rubriek worden, maar 
wees a.u.b. een beetje redelijk. We zijn geen twee-
dehandswinkel of verzamelhoek. Misschien dus 
best in deze richting blijven: iets doen voor de 
allerminsten.

Clubnieuws

Nieuwe leden 
Derveaux Daisy, Zonnebeke
Debal Franky, Geluwe
Denys Kathy, Geluwe
Denys Rudy, Geluwe
Slambrouck Reina, Geluwe
Mylle Stijn, Geluwe
Lapiere Valerie, Geluwe
Mylle Femke, Geluwe
Azou Tom, Gullegem
Mylle Mauro, Geluwe
Brackez Ivan, Staden
Crombez Nadine, Staden
Herreman Rudy, Ieper
Deroo Carine, Ieper
Goossens Anne-Marieke, Olsene
Desmadryl Stefaan, Ieper
Dumolein Monique, Ieper
Claus Patrick, Zonnebeke
Deman Ingrid, Zonnebeke
Notredame Nathalie, Waregem
Vandamme Vera, Waregem
Verschuere Nancy, Marke
Vereecke Camiel, Vlamertinge
Vandermeersch Annie, Vlamertinge
Pierpont Veerle, Zonnebeke
Lapere Heike, Zonnebeke
Notredame Jean-Pierre, Poperinge
Cleenewerck Sabine, Poperinge
Huys Filip, Zonnebeke
Gadeyne Claudia, Zonnebeke
Fiers Francis, Ieper
Leroy Maika, Wervik
Watteyn, Stefaan, Wervik
Van Praet Martine, Zonnebeke
Vanldersberghe Steven, Wevelgem
Acx Karen, Wevelgem
Derammelaere Gwendy, Menen
Herman Anthony, Menen
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TOCHTEN VOOR 2020
DREVESTAPPERS ZONNEBEKE vzw (5542)

Parcoursverantwoordelijke: Christophe Derudder 
christophe.derudder@telenet.be; gsm: 0484-960481

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
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. 
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Je neus ophalen is beter dan je neus snuiten, 
zo vermijdt je een bijholteontsteking. Indien je 
toch je neus wil snuiten, gebruik dan papieren 
zakdoekjes die je meteen na gebruik weggooit. 
Snuit altijd rustig en steeds één neusgat per 
keer.

Als je verkouden bent, heeft je lichaam meer 
slaap nodig om te herstellen. Ga dus op tijd 
naar bed en zorg ervoor dat je minstens acht 
uur slaapt. Minder rust vertraagt het herstel.

Hygiëne is belangrijk. Was regelmatig je han-
den en reinig deurkrukken en kranen meerdere 
keren per dag. Op die manier verspreidt het 
virus zich niet verder bij huisgenoten of bezoe-
kers.

Tijdens een verkoudheid is roken ten zeerste 
af te raden. Benevens het feit dat het ongezond 
is, irriteert rook de slijmvliezen waardoor het 
alleen maar erger wordt.

Alcohol wordt best vermeden. Drink zoveel 
mogelijk (lauwwarm) water of thee. Keelpijn 
kan verholpen worden met gemberthee met 
een schijfje citroen en een beetje honing.

Bron: gezondheidsnet.nl; 
Bewerking: Frans D’Haeyere
Foto: https://www.sport.be/running/nl/
nieuws/article.html?Article_ID=785229

Zo kom je snel van 
je verkoudheid af

Tijdens de winter treden meestal bij de mees-
ten verkoudheid op. Al dan niet met een 
spuit tegen de griep, kan het toch voorvallen. 
Volwassenen worden elk jaar gemiddeld twee 
tot vijf keer verkouden. Kinderen kampen er 
nog vaker mee. De symptomen zijn de volgen-
de: snot, verstopte neus, niezen, keelpijn, hoes-
ten, soms lichte koorts. Meestal is het niet ern-
stig maar het is toch wel vervelend. Hoe sneller 
je er vanaf bent, hoe beter. Dit zijn de beste 
tips om snel van je verkoudheid af te geraken. 
Als het niet vlug helpt, lijkt een doktersbezoek 
aangewezen maar antibiotica en andere medi-
cijnen hebben geen zin op dat moment.

Gebruik bij een verstopte neus een neusspray 
met zoutoplossing. Deze zijn bij elke apotheek 
te koop (zonder voorschrift). Als de neus erg 
verstopt zit, dan is een neusspray met xylo-
metazoline aan te raden, waardoor je vrijer 
kan ademen. Eveneens vrij verkrijgbaar bij de 
apotheek.

Als je het gevoel hebt dat je hoofd vol snot zit, 
kan een stoombad voor verlichting zorgen. Vul 
hiervoor een kom met warm water (niet war-
mer dan 60 graden). Neem daarna een hand-
doek, gooi die over je hoofd en ga dan met je 
gezicht boven de dampende kom water zitten. 
Probeer zoveel mogelijk door de neus te ade-
men. Een zakdoek binnen handbereik houden 
want er kan behoorlijk wat snot vrijkomen. 

Zorg altijd voor voldoende frisse lucht en vol-
doende ventilatie. Zorg ervoor dat je niet in 
droge lucht verblijft want irritatie van de slijm-
vliezen kan de klachten erger maken.



8

Verantwoordelijke
ledenbeheer
Luc Bossuyt

8

kreeg. Ook maakte ik veel vrienden wat het 
sociaal aspect van wandelen nog eens bena-
drukt. Maar in 2015 veranderde mijn leven. 
Ik kreeg zware gezondheidsproblemen en 
er volgde een maandenlange behandeling 
alsook een herval. Maar met een derde van 
een long minder vocht ik terug en sta ik nu 
waar een normaal leven, mits enige beper-
kingen, nog mogelijk is.  De wandelingen 
zijn noodzakelijkerwijs ook korter gewor-
den en een 12 à 15 km ligt me het best, al is 
de verleiding groot weer eens een 20 km te 
wandelen.  Waar en op welk parkoers is mij 
eender, als het maar geen 'wijklopen' zijn. 
Bijna wekelijks staan er twee wandelingen 
op het programma, ééntje alleen en ééntje 
met het vrouwtje en de hondenkroost. 
Natuurlijk spreken de wandelingen in de 
natuur me het meest aan maar ik kan ook 
wel genieten van een mooie stadswandeling. 
Ik ben een fier lid van de Drevestappers, 
een bloeiende vereniging waar ik mee aan 
de doopvont stond in 2017 en gebombar-
deerd werd als verantwoordelijke van het 

Ik ben een laatbloeier in de wandelsport! 
Daar ik door wat gewichtsproblemen, 
gevolg van een 28 jaar lange actieve loop-
baan als vertegenwoordiger in de horeca, 
aan wat meer beweging toe was, schreef 
ik me bij een reeds lang vergeten wan-
delclub uit de streek in. Mijn maidentrip: 
9 april 2012 bij de Godelievestappers in 
Ruddervoorde, en pats direct 14 km. Maar 
het viel mee, en de wandelmicrobe had 
me onmiddellijk te pakken. Een jaar later 
wandelde ik al de 42 km in de Nacht van 
Vlaanderen. Wandelen en fietsen hielpen 
mijn kilootjes wegsmelten, vooral daar ik 
als vroeg gepensioneerde ook meer tijd 
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de club zelf te promoten via facebook en 
mailings naar de andere wandelverenigin-
gen toe. Ik sta volledig achter de slogan dat 
wandelen gezond is, en ik vind dat ieder lid 
dit zou moeten overdragen naar vrienden 
en kennissen door ze eventjes op een wan-
deling uit te nodigen en wie weet ze ook te 
verleiden om tot onze club aan te sluiten. Ik 

ben dan ook van mening dat een jonge club 
als de onze nog zeker moet groeien, want 
zoals bij vele dingen staat  stagneren gelijk 
met achteruit gaan  hoeveel bezoekers je 
ook op je wandelingen krijgt ! 

Verslag: Frans D’Haeyere 
Foto’s: Frans D’Haeyere (groot) en Luc Bossuyt 
(archief)   

ledenbestand. Ik ben ook fier onze kleuren 
te dragen en daar is er materiaal genoeg 
voor. Bij mij kan u onder andere terecht 
voor inschrijving bij de club, hernieuwing 
van het lidmaatschap, aanpassing van uw 
persoonlijke gegevens, familienieuwtjes of 
verloren kaarten. Ik hamer erop dat vooral 
de persoonlijke gegevens belangrijk zijn in 
het kader van de communicatie tussen u 
en de club, maar ook naar verzekering toe. 
Daarom is het zeer belangrijk wijzigingen 
onmiddellijk door te geven en dat kan via 
mail of brief. Daarnaast tracht ik op diverse 
manieren de wandelingen van de club en 
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Ledenfeest 
Drevestappers

8 december 2019 

Vanaf 10:30 verwelkoming in O.C. 't Zonnerad voor 
afhaling van de nieuwe lidkaart. Om 11:30 was er 
het aperitief en om 12:00 verwelkomde voorzit-
ster Majo Bostyn de 127 aanwezigen. Secretaris Rik 
Cleenewerck gaf een beknopte toelichting bij het  
werkverslag van verleden jaar en hield ook de toe-
komst voor oog. Daarna was het aanschuiven voor de 
maaltijd. Iedereen kon zijn buikje vol eten en achteraf 
genieten van taart en koffie. Na een babbeltje met de 
buren ging iedereen tevreden naar huis..

 
Voor ons tweede jaarlijks ledenfeest mochten 
wij 127 deelnemers verwelkomen ofschoon er 
een verschuiving was van zaterdagavond naar 
zondagmiddag. Daarmee zijn wij dik tevreden, 
een dik succes dus. 

Na het aperitief en het woordje van voorzitster 
en secretaris was het de beurt aan de traiteur, 
slager Kris uit Passendale. Hij was op tijd om 
de vele monden te voeden. Het ging allemaal 
bijzonder vlot. De mensen konden aanschuiven 
voor volgend menu: kalkoen archiduc, warme 
groentjes met krieltjes met een gratis drankje 
gevolgd door een stuk taart met koffie. Het ging 

allemaal vlot naar binnen en nog eens aanschui-
ven was geen probleem.  Het dieet werd even 
vergeten, daar was weer genoeg tijd voor vanaf 
's anderendaags. De sfeer was voortreffelijk, het 
ging er rustig aan toe, er werd gepraat, verteld en 
gelachen. Men leerde ook veel nieuwe gezichten 
kennen. De democratische prijs werd figuurlijk 
ook erg gesmaakt. Dan was er nog de grabbelton 
en de tombola. Diegenen die nooit prijs hebben 
konden nu ook eens zeggen dat ze wel een prijs-
je gewonnen hadden want iedereen was bij de 
gelukkige winnaars.

Een zaal vinden was een probleem dit jaar, ook 
nu al kijken we naar volgend jaar. Noteer alvast 
in je agenda: zaterdagavond 5 december 2020 in 
't Zonnerad te Zonnebeke.  

Verslag en foto's: Frans D'Haeyere
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Hierbij een overzicht van hetgeen secretaris Rik 
Cleenewerck  uiteenzette  tijdens het jaarverslag.

Vooraleer de 127 deelnemers aanschoven voor het 
verzorgd avondmaal konden zij luisteren naar een 
beknopte weergave van onze werking en resultaten.

We tellen momenteel 275 leden waarvan 258 leden 
hebben deelgenomen aan één of meer wandelin-
gen. Dat wijst erop dat wij een club zijn met actieve 
leden. Deze 258 leden wandelden op 470 verschil-
lende plaatsen met een totaal van 7600 deelnames.  
60 leden namen deel aan meer dan 50 wandelingen. 
De inschrijvingen voor het nieuwe jaar zijn nog 
lopend.

Onze wandelingen werden in 2019 druk bijge-
woond, de stoutste verwachtingen werden over-
troffen. 12.073 sportievelingen maakten er een 
wandelfeest van. Verdeeld over de zes wandelin-
gen betekent dit een gemiddelde van meer dan 
2000 per tocht met als absolute uitschieter de 
Toveressentocht (17 feb.) met 3748 deelnemers. Op 
iedere wandeling werd een toegift meegegeven en 
wie vier van de vijf wandelingen meedeed (spaar-
kaart) kreeg nog een extra geschenk. 

We mogen fier zijn op de inzet van zoveel mede-
werkers, een kleine 50 in totaal. De medewerking 
spreidt zich over vier dagen, van de vrijdag vóór 
tot de maandag na de wandeltocht. Als bedanking 
werden ze allemaal in de bloemetjes gezet met een 
gratis BBQ-feest.

Heel wat wandelaars kwamen naar onze tochten 
afgezakt maar onze burenclubs spanden toch de 
kroon. Samen waren ze goed voor 1985 wande-
laars. De Wervikse Wandelsportvereniging spande 
de kroon met 502 leden. Ze werden gevolgd door 
Nooit Moe Boezinge, de Heuvellandstappers, de 
Colliemolen en de Brigandtrotters. We mochten 
ook heel wat bussen ontvangen: 11, afkomstig uit 5 
provincies. Zelf gingen we met de bus bij WC Sint-
Pieters-Leeuw en de Padstappers Geraardsbergen.

Wat mag je verwachten in 2020? Wij organiseren zes 
wandelingen, waarvan vijf op zondag en één op vrij-
dag. De eerste in de rij is de 2de War Memories tocht 
met start in het vertrouwde Zonnerad op zondag 
26 januari. Nieuw is dat onze 2de Toveressentocht 
plaats vindt onder het teken van Walk On terwijl 
de 3de Rondom kaasdorp Passendale als Te Gekke 
wandeling geprogrammeerd wordt. Het totale pro-
gramma vind je in dit blad. Ook de medewerkers 
krijgen hun verwendag op 4 juli. Het ledenfeest 
vindt plaats op zaterdag 5 december. ('t Zonnerad). 

Er zijn nu al drie busreizen gepland: Op 7 juni rei-
zen we naar WC Tornado, op 20 september gaan we 
naar de Wase Steinbockvrienden en op 13 december 
nemen we deel aan de kersttocht bij WC Aviat in 
Sint-Truiden. Dan is er uiteraard nog de internatio-
nale reis naar Duitsland met onze club in september. 

Ook op financieel vlak staan wij gezond al werd 
er heel wat geïnvesteerd. Hoe financieren we dat? 
De inkomsten komen grotendeels van de deelne-
mende wandelaars. Maar wat binnenkomt moet 
zoveel mogelijk naar de wandelaars en onze leden 
terugvloeien.  We moeten een centje achter de hand 
houden maar we zijn geen bank.

Verslag en foto's: Frans D'Haeyere

Werkverslag
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Foto's: Frans D'Haeyere
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Foto's: Frans D'Haeyere



14

Passendale ligt op een heuvelrug. Na de Tweede Slag bij 
Ieper was de stellingenoorlog ontstaan. De loopgraven 
lagen van noord naar zuid in een boog rond Ieper. In 

die fameuze Ieperboog (Ypres Salient)  werden maar 
liefst vijf bloedige veldslagen uitgevochten. In de loop 
der jaren werden talloze monumenten, sites en begraaf-
plaatsen neergepoot. Met de herdenkingsperiode 2014-
2018 kwamen er nog een aantal bij. Tijdens deze War 
Memories tocht willen wij deze herdenkingstekens wat 
onder de aandacht brengen.
En toch… als wandelaar stap je nu door een (op het eer-
ste zicht) vredelievend en heuvelachtig landschap met 
mooie vergezichten. Op de oude spoorweg van Ieper 
naar Roeselare wandel je naar hartenlust tussen het 
groen. Niet te geloven dat deze streek zo’n mooi wan-
delgebied is geworden. Hiervan laten wij u in geuren en 
kleuren proeven. Er werden 6 verschillende parcours 
uitgestippeld. 

De kleinste afstand (5 km) loopt via rustige wegen en 
een nieuw aangelegd wandelpad naar de rustpost school 

Op komst: 26 januari 2020  
2de War Memories

De winter is weer in het land. Het kan rege-
nen, het kan mistig zijn of sneeuwen. We 
weten het niet. Hopelijk kunnen we rekenen 
op een deugdoend zonnetje in een winters 
landschap. De voorbije tochten waren heel 
succesrijk. Laat ons hopen dat opnieuw veel 
wandelaars van heinde en verre een uitstap 
maken naar het mooie Zonnebeke. 

Proef en voel het winterse landschap, getekend door de 
Grote Oorlog. Richting Tyne Cot Cemetery. Nieuwe rust-
post. Pittoreske plaatsjes, landelijke wegen, mooie zichten. 
Vraag je spaarkaart. Attentie (tot uitputting voorraad).

Startzaal: O.C. ’t Zonnerad, Tresoriersstraat 6, 8980 
Zonnebeke.

Tijdens de Eerste Wereldoorlog vormde de ruime omge-
ving van Ieper het strijdtoneel. Het huidige Groot-
Zonnebeke lag in de kern van het oorlogsgeweld. Eind 
1917 had de Derde Slag bij Ieper plaats, beter gekend 
onder de naam Slag bij Passendale. In amper 100 dagen, 
tussen 31 juli en 10 november 1917, sneuvelden zo’n 
450.000 militairen in de modder voor een terreinver-
schuiving van enkele km. Tijdens de oorlog was de 
ravage zo groot dat de meeste gemeenten rond Ieper 
volledig verwoest of zwaar beschadigd werden. Na de 
oorlog dienden deze gemeenten zo goed als volledig 
heropgebouwd te worden, zo ook Groot-Zonnebeke. 
Het landschap was een maanlandschap geworden. Het 
was niet toevallig dat de oorlog hier zijn beslag kreeg. 
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Passchendaele’. Dit project bestaat uit een wandelpad die 
het aangeplante herdenkingsbos als het ware doormidden 
snijdt, een metafoor voor hoe de levens van de soldaten 
en die van hun familieleden abrupt van elkaar gescheiden 
werden. De bomen representeren de 217 gesneuvelde mili-
tairen uit Zonnebeke en zijn deelgemeenten die het leven 
lieten ten gevolge van de oorlog. Deze nieuwe doorsteek is 
een prachtige plaats om te herdenken maar ook om even 
tot rust te komen in een mooi stuk groen.

Tekst en foto’s: Frans D’Haeyere

De Wijzer (na 2,2 km). Er resten nog 2,8 km tot het 
einde via rustige wegen.

De 10 (9,1 km) neemt dezelfde richting maar maakt een 
lus van 6,3 km tot aan de rustpost (De Wijzer) via onver-
hard pad, de oude treinroute (Stroroute), de ijzerweg en 
een nieuw aangelegd wandelpad. De 2,8 km naar het 
einde gaat mee met de kleinste afstand.
De 12 (13,3 km) heeft 2 verschillende rustposten, na 
5,2 km (Waterfields) en 5,3 km (De Wijzer). De route is 
gelijklopend aan de 10 km maar de tweede lus is anders 
Blijft eveneens 2,8 km tot het einde.. . 

De 15 (16,1 km) is gelijklopend met de 12 km mits enke-
le andere accenten.

De 20 (20,7 km) gaat via een ommetje naar de rustpost 
Waterfields (na 6,3 km) via rustige wegen en onverharde 
paden. Dezelfde trend tot aan de rustpost (De Wijzer) 
over 5,9 km, passage Polygonebos en Brothers in Arms 
monument. Nog 6,1 km tot het einde.

De 25 (26,5 km) heeft drie controles: Waterfields 2x (na 
5,2 km en 12,4 km) en De Wijzer (na nog eens 7 km). De 
eerste lus is gelijklopend aan de andere afstanden maar 
lus 2 en 3 zijn anders met passage langs en doorheen het 
Polygoonbos. Na de 3e controle is het nog 6,10 km tot 
het einde.
 
Extra info omtrent het nieuwe wandelpad.
Eind mei opende de gemeente Zonnebeke het nieuwe 
wandelpad en herdenkingsbos ‘Zij die niet terugkeerden’, 
een laatste onderdeel binnen het project ‘The Legacy of 
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EERSTE SLAG VAN IEPER
19 oktober tot 22 november 1914

In het kader van de War Memories tocht willen we de verschrikkelijke veldslagen waarvan 
de ganse Westhoek het slachtoffer werd, in beeld brengen. Men noemt deze veldslagen de 
Slagen om Ieper. Er waren er vijf, waarvan de bekendste en bloedigste de derde is, ook 
Slag van Passendale genoemd. Vandaag staan we stil bij de Eerste Slag van Ieper, die plaats 
vond van 19 oktober tot 22 november 1914.

Tijdens de Eerste Slag om Ieper was Langemark 
eerst aan de beurt met de Slag van 21 oktober 1914. 
Het kwam tot een confrontatie met het 26ste  Duitse 
reservekorps dat voornamelijk bestond uit vrijwil-
lige studenten zonder enige militaire opleiding. 
Het Britse korps bestond daarentegen uit getrain-
de beroepssoldaten. Het Duitse leger werd in vier 
dagen zo goed als afgemaakt.

Het Duitse 16de Beierse infanterieregiment deed 
op 29 oktober 1914 een tweede poging om door te 
breken bij Geluveld. Ze veroverden de gemeente 
maar ze verloren daarbij meer dan de helft van 
hun manschappen. Op 1 november namen ze nog 
Mesen en Wijtschate in waardoor de Britten zich 
ter hoogte van Zillebeke moesten terugtrekken. 
Opmerkelijk is dat Adolf Hitler deel uitmaakte van 
het Beierse Infanterieregiment.

Op 11 november 1914 vallen de Duitsers opnieuw 
Ieper aan via Menen. Met 18.000 manschappen zijn 
ze duidelijk in de meerderheid maar toch kunnen 
ze de 8.0000 Britse tegenstanders niet verslaan. Op 
22 november 1914 stoppen ze het offensief nadat 
ze de stad Ieper kapot geschoten hebben. De Eerste 
Slag om Ieper is gestreden.

Hill 60, een bebost heuveltje nabij Ieper, wordt op 
10 december 1914 toch nog ingenomen door de 
Duitsers. Hiermee verwerven ze een belangrijke 
uitkijkpost om de Franse en Britse troepenbewe-
gingen in de gaten te houden.

Bron: WIKIPEDIA

Bewerking: Frans D'Haeyere

Foto: IsGeschiedenis
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inmiddels hun bestemming in de tweejaarlijkse 
heksenstoet (opnieuw in 2021). In de stoet komen 
alle heksen (11) aan bod, er is onlangs een nieuwe 
toegevoegd: Marytte de Rosse. Uiteraard heeft deze 
tocht naast het folkloristische nog heel wat meer te 
bieden.

Het eerste deel van alle afstanden passeert de Sint-
Martinuskerk en maakt kennis met de kruidentuin. 
Enige jaren terug werd deze magisch ingericht 
maar hij is veel van zijn glans verloren. Er werden 
vrijwilligers gezocht om de tuin te onderhouden 
nadat de eerste verzorgers ermee ophielden maar 
dat is niet goed gelukt. De tuin is er nog maar het 
magische is verdwenen op uitzondering van de 
tafel. In de Dadizelestraat (na 1,6 km) kan geproefd 
worden van het toverdrankje (gemaakt door de 
heksen) of het fruitsap.

Vanaf de 15 km kom je in een stukje bos terecht, de 
twee grootste afstanden zelfs in twee, bezaaid met 
heerlijke stukken onverhard in een lichtgolvend 
landschap. Als het mistig is, zijn de schimmen van 
heksen niet veraf. Er is een extra rustpost bij hoeve 
Viane in de Markizaatstraat. 
Welke afstand je ook wandelt, veel natuur en magie 
gegarandeerd. Verleden jaar hebben niet minder 
dan 3748 wandelaars van deze wandeltocht geno-
ten. Was je erbij, kom terug en was je er niet bij, 
kom er ook eens van proeven.

Op komst: 16 februari 2020  
2de Toveressentocht 

Verleden jaar werd het een overrompeling met 
zo'n 3.800 wandelaars. Het weer zat ook goed 
mee, maar toch! Hetzelfde resultaat overdoen is 
zo goed als onmogelijk. Laat ons toch hopen op 
een massale deelname.We starten vanuit O.C. 'De 
Leege Platse te Beselare voor een mooie winterse 
tocht.

Wandeling in en rond de heksengemeente 
Beselare langs een licht golvend parcours rich-
ting Kasteelpark met een maximum aan onver-
harde wegen. 

Start: 7:30 – 15:00; afstanden: 4,9 – 10,4 – 11,6 – 
16– 21,3 – 26,2 km. Startzaal: O.C. De Leege Platse, 
Geluwestraat 12, 8980 Beselare (deelgemeente 
Zonnebeke). Eén afstand voor kinder- en rolwagens. 
Gratis toverdrankje of fruitsap (zolang de voorraad 
strekt). Eindcontrole om 17:00. Inschrijvingsgeld: 
1,50 euro (leden); 2,00 euro (niet-leden); - 12j: gra-
tis. Vraag je spaarkaart voor geschenk.

 Beselare is een deelgemeente van Zonnebeke (W.-
Vl.), bekend als de heksengemeente of toveressen-
parochie. Volksschrijver Warden Oom (Edward 
Vermeulen) ligt een beetje aan de basis. Hij heeft 
de talrijke verhalen over heksen uit zijn geboorte-
dorp van zijn ouders opgenomen en later verwerkt 
in zijn boeken. De legendes van de Vliegende 
Geit en Babbe van d’Eijer Panders kregen alvast 
een bevoorrechte plaats. Deze legendes kregen 
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Bezienswaardigheden op het parcours: 
Sint-Martinuskerk Beselare, kruidentuin: alle 
afstanden; heksenmonument: 5 km; Onze-Lieve-
Vrouwekerk Zonnebeke: 15, 20, 26 km; Kasteel 
Zonnebeke met Passchendaele Memorial Museum 
en de Poppy Gardens (met recente New-Zealand 
Magorie totempaal): 15, 20, 26 km; Road to 
Passchendaele: 20, 26 km; Tyne Cot Cemetery, 
Wood Cemetery en Polygonebos: 26 km. 

Tekst: Frans D’Haeyere
Foto’s: Patrick Olivier (deze pagina); 
Frans D’Haeyere (overige)
                                                                                             



Passendale, 
het kaasdorp bij 

uitstek

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.  

19

De succesrijke wandelclub de Drevestappers 
uit Zonnebeke stond vandaag in voor de 
tweede editie van zijn Rondom kaasdorp 
Passendale. Passchendaele is niet alleen 
een episode uit de geschiedenis van de 
Eerste Wereldoorlog maar is ook vooral 
bekend van de gelijknamige kaas. De fami-
lie Donck legde in 1932 de grondslag van 
de Kaasmakerij in Passendale. Ze begon-
nen met de productie van kaas op de hoeve 
op ’s Graventafel. Het bedrijfje groeide 
snel uit tot een heuse kaasmakerij met een 
ruim assortiment aan kazen. Op deze plaats 
bevindt zich nu De Oude Kaasmakerij. 

In de schaduw van de kerk van Passendaele 
staat een bronzen beeld, dat de prachtige 
fabel van La Fontaine De raaf en de vos 
uitbeeldt. De granieten sokkel verwijst naar 
de ondertussen internationaal befaamde 
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Passendale kaas.

Passchendale is tevens een streek die bezaaid 
ligt met talrijke kerkhoven uit de Eerste 
Wereldoorlog, waar tienduizenden soldaten lig-
gen begraven. Deze aangrijpende gebeurtenis 
werd al vele malen herdacht aan de hand van 
verschillende projecten, waaronder wandelen 
langs het front, zoals we ook vandaag zullen 
doen tijdens dit wandelevenement.

Ik opteer vandaag voor een kleinere afstand en 
collega Patrick Olivier zal de grotere afstanden 
mooi in beeld brengen. Beetje jammer dat enkel 
de 2 kleinste afstanden richting het Tyne Cot 
Cemetery trekken. Deze begraafplaats is een 
indrukwekkend én ingetogen baken van rust 
dat zich uitstrekt in het voormalige oorlogsland-
schap. Met zijn 11.956 graven is dit de grootste 
Commonwealth-begraafplaats ter wereld, de 
stille getuige van de bloedige Slag bij Passendale.

De parcoursverantwoordelijke stuurt de lan-
gere afstanden richting Poelkapelle. Hier kon-
den de wandelaars de Bray Farm, een pri-
vémuseum van de 21-jarige Enrique Billiau 
bezoeken. Andere belangrijke bezienswaar-
digheden tijdens de tocht waren het Candees 
monument, het New Zealand Memorial, en het 
Guynemermonument.

Na de rustpost in Waterfields, een passage langs 
de Canadagate en een paar onverharde wegeltjes 
gaat het richting finish. Meteen het einde van 
een rustige herfsttocht langs autoluwe en tal van 
onverharde wegen. Er werd de wandelaars nog 
een proevertje advocaat aangeboden, en hoe 
kan het ook anders, een lekker kaasproevertje. 
Andermaal konden de Drevestappers terug-
blikken op een succesvolle wandeltocht met 
een opkomst van meer dan 2000 wandelaars. 

Tekst: Mario Carton voor www.wandelgazette.be
Foto's: M. Carton (hiernaast), Patrick Olivier (p. 17)
Voor de volledige fotoreportages, zie onze website: 
www.drevestappers.be
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Eindklassement 2e Rondom kaasdorp Passendale
Organisator: Drevestappers Zonnebeke (5542)
Datum: 20/10/2019

Totaal aantal deelnemers (clubleden) 1619

Aantal niet-aangesloten wandelaars 412

Aantal andere en buitenlandse clubs 52

Subtotaal 2083

Aantal medewerkers 42

Totaal 2125

Plaats Clubnaam Clubnr Aantal

1 Drevestappers Zonnebeke 5542 120

2 Wervikse Wandelsport Vereniging vzw 5061 92

3 Wandelclub 'Nooit Moe Boezinge' vzw 5207 91

4 WSV De Colliemolen Oostnieuwkerke-Staden 5328 78

5 Wsv De Ranstuilen Ranst vzw 1017 74

6 Gitse wandelclub 'Voetje voor Voetje' vzw 5216 72

7 De Heuvellandstappers vzw 5089 67

8 Reynaertstappers vzw 3150 63

9 WSV De Brigandtrotters vzw 5245 53

10 RWK De Morgenstond Humbeek 4161 47

11 W.C. Aviat Sint-Truiden vzw 2028 46

12 De Spartastappers Ardooie vzw 5391 42

 De 7mijl-stappers Moorsele 5411 42

13 WSK Marke vzw 5012 40

14 De Witsoone Stappers Krombeke 5180 39

15 De Warden Oom Stappers vzw 5256 37

 Velodroomvrienden Moorslede 5347 37

16 Guldenbergstappers Wevelgem 5499 vzw 5499 35

17 Wandelclub 'De Westhoekstappers' 5205 32

18 Kreketrekkers Kortemark 5412 30

19 Watewystappers Tielt 5423 29

20 Marcheurs du Val de Verne de Péruwelz HT 018 28

21 De 12 uren van Lauwe 5217 26

22 Wandelclub Nieuwpoort v.z.w. 5303 25

23 vzw Wandelclub Natuurvrienden Deinze 3140 24

24 Wandelclub Koekelare vzw 5127 22

 't Wandel Voetje vzw 5526 22

25 De Margrietestappers vzw 5276 21

26 Wandelsport Vlaanderen vzw 9999 17

27 W.S.J.V. Nacht van Vlaanderen vzw. 5100 16
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Foto's: Patrick Olivier
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Foto's: Mario Carton
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Mistige 
Glühweintocht

In de vroege morgen was er geen mist te 
bespeuren maar rond 9u begon een dikke 
mist zich stilaan te verspreiden. Toch betra-
den steeds meer wandelaars de startzaal. 
Voor het goeie weer zal het niet geweest 
zijn want de mist bleef gans de dag hangen. 
Niettemin kwamen zo'n 2800 wandelaars 
naar Geluveld afgezakt, waaronder twee 
bussen. De novembertocht was verleden 
jaar het laagst qua inschrijvingen, dit jaar 
hadden wij het dubbel aantal. Waarom 
komen er langsom meer? Omdat het goed 
is zeker? Unaniem lof, we blijven zo verder 
doen.

24

Op de laatste zondag van november trek 
ik naar Geluveld waar wandelclub De 
Drevestappers Zonnebeke voor de 2e maal 
een heuse Glühweintocht organiseert.
Op deze mistige zondag werd de wande-
laars een mooie omloop beloofd met veel 
natuur in een glooiend landschap flirtend 
met de Waalse grens langs tal van onverhar-
de wegen in een echt wandelparadijs. Grote 
afwezige vandaag was het herfstzonnetje, 
het zou een ware novembertocht worden.

Geluveld, een landbouwdorp in de provin-
cie West-Vlaanderen en deelgemeente van 
Zonnebeke, ligt in een glooiend landschap, 
niet zo ver van de snelweg A19. Het dorp-
je werd volledig verwoest tijdens de Eerste 
Wereldoorlog.
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Na de start gaat het vrijwel onmiddellijk richting 
rustplaats in café Paradijs waar een gratis glüh-
wein of fruitsapje aangeboden wordt. Glühwein 
is Duits voor gloeiwijn. Deze warme alcoholi-
sche wijn wordt dan ook vooral in Duitsland en 
Oostenrijk genuttigd, vooral in de wintermaan-
den en meer bepaald de periode rond Kerstmis.

Langs landelijke wegen met redelijk wat onverhard 
en enkele kerkwegels gaat het richting Houthem. 
Ik stap langs een motorcrossterrein en een model-
vliegtuigveld. Via Houthem kom ik in Franstalig 
gebied langs de Waalse grens met rustpost in Salle 
de Musique na een goeie 8 km. Het is er redelijk 
druk, klein zaaltje, maar het is het droog weer en 
sommige wandelaars nemen buiten plaats. 

Na de pauze stap ik langs het Kanaal Ieper-
Komen richting Zandvoorde. Langs heerlij-
ke wegen en paden gaat het richting rust-
post Edelweis te Zandvoorde in de nabijheid 
van de neogotische Sint-Bartholomeuskerk. 
Ook hier opnieuw een overvolle zaal.
Op het nabijgelegen kerkhof liggen hier vier unifor-
me Britse graven. 

Na de pauze is het nog genieten van een heerlijke pas-
sage doorheen de Gasthuisbossen in volle herfsttooi.
Langs rustige wegen komt het einde in zicht van 
deze prachtige Glühweintocht.

 Proficiat aan parcoursverantwoordelijke 
Christophe Derudder die terug instond voor 
een goede bepijling van deze goed georgani-
seerde wandeltocht. Verder wil ik de vele vrij-
willige medewerkers bedanken voor hun inzet 
tot het slagen van dit mooi wandelevenement.
Het bestuur dankt de 2789 wandelaars die van-
daag aan hun tocht deelnamen.

Tekst: Patrick Olivier voor www.wandelgazette.be
Foto's: P. Olivier (hiernaast ), I. Vandeportaele (p .23)
Voor de volledige fotoreportage, zie onze website: 
www.drevestappers.be
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Foto's: Patrick Olivier
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Foto's: Ivan Vandeportaele
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Eindklassement Glühweintocht
Organisator: Drevestappers Zonnebeke (5542)
Datum: 24/11/2019

Totaal aantal deelnemers (clubleden) 2013

Aantal niet-aangesloten wandelaars 705

Aantal andere en buitenlandse clubs 27

Subtotaal 2745

Aantal medewerkers 44

Totaal 2789

Plaats Clubnaam Clubnr Aantal

1 Drevestappers Zonnebeke 5542 152

2 Wervikse Wandelsport Vereniging vzw 5061 128

3 Wandelclub 'Nooit Moe Boezinge' vzw 5207 117

4 De Heuvellandstappers vzw 5089 113

5 WSV De Colliemolen Oostnieuwkerke-Staden 5328 90

6 De 7mijl-stappers Moorsele 5411 73

7 Gitse wandelclub 'Voetje voor Voetje' vzw 5216 72

 WSV De Brigandtrotters vzw 5245 72

8 De Spartastappers Ardooie vzw 5391 65

9 De Witsoone Stappers Krombeke 5180 58

10 De Textieltrekkers vzw Vichte 5361 57

11 WSK Marke vzw 5012 56

12 Guldenbergstappers Wevelgem 5499 vzw 5499 53

13 Wandelclub 'De Westhoekstappers' 5205 52

 De 12 uren van Lauwe 5217 52

14 Wandelclub Beernem vzw 5009 50

15 De Warden Oom Stappers vzw 5256 46

16 Wandelclub Nieuwpoort v.z.w. 5303 39

17 De Waterhoekstappers Heestert 5345 38

 Wandelclub De Zilverdistel 3200 38

18 Godelievestappers Ruddervoorde vzw 5059 36

19 Watewystappers Tielt 5423 35

20 Velodroomvrienden Moorslede 5347 34

 't Wandel Voetje vzw 5526 34

21 Kreketrekkers Kortemark 5412 32

 De Tervaete Stappers Keiem 5439 32

22 Wandelsport Vlaanderen vzw 9999 29

23 Wandelclub Koekelare vzw 5127 28

24 Aviflorastappers Ingelmunster 5493 23

25 WSV De Molenstappers Ruiselede vzw 5330 20
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   Waar wandelden wij?

1/09/2019 Wsv Schelle vzw 1
1/09/2019 POSTILJON WANDELCLUB MERELBEKE 4
1/09/2019 WSV DE VOSSEN BUGGENHOUT 3
1/09/2019 WSVL Federatieleden 1
1/09/2019 SPORTRAAD ZUIENKERKE VZW 5 10
1/09/2019 SAMEN UIT SAMEN THUIS 2
1/09/2019 GITSE WANDELCLUB 'VOETJE VOOR VOETJE' 37 9
1/09/2019 SPOETNIKSTAPPERS 1
2/09/2019 SPORTKRING OOSTNIEUWKERKE 45 3
2/09/2019 WSV DE SCHOVERIK DIEPENBEEK 2
3/09/2019 DE SPARTASTAPPERS ARDOOIE 18 10
5/09/2019 MICHIEL MISPELONVRIENDEN 8 10
7/09/2019 EURODAX BELGIE 1 4
7/09/2019 DE BOSKABOUTERS 2
7/09/2019 HEUVELLANDSTAPPERS 33 9
7/09/2019 SCHELDESTAPPERS ZINGEM 1
8/09/2019 DE TEXTIELTREKKERS VZW VICHTE 25
8/09/2019 Wandel Team Beveren-Waas 1
8/09/2019 KWB SCHRIEK 2
8/09/2019 DE HANESTAPPERS 4
8/09/2019 LES HURLUS EN BALADE 5

10/09/2019 DE WINKELSE STAPPERS 25 9
11/09/2019 WSV DE BRIGANDTROTTERS 8
12/09/2019 WANDELCLUB KOEKELARE VZW 4
14/09/2019 EURODAX BELGIE 1 5
14/09/2019 MARCHING TEAM 11DE BATALJON GENIE 1
14/09/2019 WAK (WANDELCLUB AL KONTENT) 3
14/09/2019 WARDEN OOM STAPPERS 15 9

14/09/2019 DE TERVAETE STAPPERS 12

14/09/2019 HANSKE DE KRIJGER OUDENAARDE 5

14/09/2019 DE CURIEUSNEUZEN PITTEM 3

15/09/2019 LES SANS-SOUCIS - GHLIN 1

15/09/2019 VZW WANDELKLUB DE DUINTRAPPERS WESTENDE 14

15/09/2019 WND DE NATUURVRIENDEN DEINZE 4

15/09/2019 WJSV DE BRUGSCHE GLOBETROTTERS 5

17/09/2019 BAVOSTAPPERS BAVIKHOVE 26 8

18/09/2019 WSV EGMONT ZOTTEGEM 1 1318

19/09/2019 EURODAX BELGIE 1 2 1

21/09/2019 VERDIGYM COLLINES FLOBECQ 1

21/09/2019 BRUGSE METTEN WANDELCLUB 9 1230

21/09/2019 WANDELCLUB DE KRUISHOUTEM TROTTERS 14 1627

22/09/2019 Wervikse Wandelsport Vereniging vzw 80 6 2758

22/09/2019 KWB ZANDVOORDE 3 436

22/09/2019 PASAR OOSTKAMP 2 1010

24/09/2019 AVIFLORASTAPPERS 17 803

27/09/2019 HET WANDELEND PAARD 3 9 347

28/09/2019 WTC NIEUWPOORT 4 1110

28/09/2019 WANDELCLUB OP STAP DOOR NUKERKE 7 9 519

28/09/2019 WSV LAND VAN RHODE 6 1539

28/09/2019 GITSE WANDELCLUB 'VOETJE VOOR VOETJE' 21 1100

29/09/2019 PADSTAPPERS GERAARDSBERGEN 48 5 1065

29/09/2019 WSV HORIZON DONK 2 723

29/09/2019 WSV NATUURTUIN GILBERT DESLOOVERE 5 599

29/09/2019 DWP - De Wandelende Pekkers 3 9 366

30/09/2019 WSV DE HEIKNEUTERS 2 566
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Sfeerbeelden

DE WINTER IS IN HET LAND

www.toerismewesthoek.be

www.hartvannederland.nl


