2e Marultocht







Wanneer: 31/07/2020: 7:30 - 15:00
Waar: Feesttent De Marulfeesten
Afstanden: 5km - .. km - 21km
Verslag: ...
Eindklassement: ...
Foto’s: ...

Zomerse weekdagtocht op vrijdag langs autoluwe en onverharde wegen over
een lichtgolvend parcours vanuit het gehucht Molenaarelst. Drie
combineerbare lussen met richting kasteeldomein, Polygonebos en de Keiberg.
Drie aparte lussen, onderling combineerbaar van 5 tot 21 km. Jeugd gratis;
één afstand voor kinderwagens en rolwagens; inschrijvingsgeld niet-leden €
2,00, leden € 1,50; aankomstuur 17:00. Info: jp-deram@hotmail.com; gsm:
+32(0)473 882821 Auto: A19 afrit 3 Beselare/Zonnebeke. Trein/bus: vanuit de
stations Ieper, Menen en Roeselare zijn er verschillende busverbindingen De
Lijn tot Zonnebeke.
DE 2de MARULTOCHT IN ZONNEBEKE
Het is weer feest op de Marul! Net als vorig jaar organiseren wij met het
wijkcomité een bepijlde wandeling en dit op vrijdag 31 juli 2020, weliswaar
als alle coronaperikelen achter de rug zijn. Wij hopen dat jullie gespaard
gebleven zijn van dat venijnige virus die de wereld in rep en roer zette.
Er is weer voor elk wat wils
met 3 lussen, waarvan er twee
nog kunnen worden
aangepast in afstand, en
startend uit de feesttent in de
Spilstraat. Je kan er tussen
4.5 en 23 km combinaties
maken met volgende lussen.

Lus A (4.5 km) is vooral voorzien voor rolstoelgebruikers en kinderwagens
en leidt richting het Kasteelpark, de groene long van het centrum van
Zonnebeke. Hier heb je 2 mogelijkheden. Bij de verlengde Lus A (7km) trek

je dieper het park in met een passage langs
landhuis Zonnedale, Memorial Museum
Passchendaele 1917), de Nieuw-Zeelandse
totempaal en de Poppy Gardens.

Bij lus B, zijn er terug 2
mogelijkheden: 6,5 km of 9.5
km. Beide trekken sowieso
richting het Polygonebos Vredesbos. De 9.5 km trekt
wat dieper het Polygonebos in en kan eventjes rust nemen in café De
Dreve (pas op: maar open om 11 h!). Daarenboven maakt men op deze
verlengde lus ook nog een ommetje in het Reutelbos.
Bij lus C (6.5 km) trekken we richting Zwaanhoek. De Zwaanhoek is
gelegen op de hoek van de Oude Kortrijkstraat en de Kloosterlaan. Op
deze Zwaanhoek stond vroeger een oude staakmolen die er werd
opgetrokken in 1841. Alhoewel bescheiden in afmetingen was het een
volwaardige graanmolen met 2 koppels maalstenen en een cilinderpletter.
Pé Pieters voltooide de molen nadat zijn vader, die de bouw had aangevat,
plotseling overleed. Men sprak in de streek dan ook van de Pé Pietersmolen of de Plaatsmolen. Een merkwaardig feit was dat nadien bleek dat
de molenbiotoop niet goed was. Dit wil zeggen dat, waar de molen stond, er
te weinig wind was, ten gevolge van de dichte bebouwing rondom. Daarom
werd in 1875 besloten de molen 100 m te verplaatsen in de richting van
Zonnebeke. Deze gewaagde onderneming gebeurde op eiken rollen en

nam 9 werkdagen in beslag en dit onder ruime belangstelling. Op zijn
nieuwe plaats herhaalde zich rond het begin van de Eerste Wereldoorlog
weer hetzelfde probleem qua windvang. De Zwaanhoek werd zodanig dicht
bebouwd dat de wind te weinig vat kreeg op de molen. In oktober 1914
werd de molen uiteindelijk gesloopt door de Duitse troepen en nadien niet
meer heropgebouwd. Ondertussen was Pé Pieters overleden nadat hij naar
Ieper was gevlucht toen de oorlog in volle hevigheid losbarstte. Vroeger
stonden er veel molens in de streek van Zonnebeke en werd de
patroonheilige Clemens “grondig” door het Beselaars molenvolk gevierd op
23 november.
En uiteindelijk ligt onze
startplaats ook op de
Molenaarelst of de Marul, en
dit zal zeker ook wat met de
molenaars van de streek te
maken hebben gehad. Net als
vorig jaar hopen wij dat U en
de zon weer van de partij zijn.
En er worden ook weer 2
horloges verloot tussen de deelnemende wandelaars.
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