
Beste wandelvrienden,

Wij zijn er weer met een nieuwsbrief. We gaan er geen bezorgen als 
het niet nodig is maar in Coronatijd moeten wij kort op de bal spelen 
omdat tot op het allerlaatste moment dient gewacht op toelating 
van bepaalde wegen en protocols voor de organisatie van een openbare 
wandeling. We hopen dat het met onze volgende wandeling in april 
hopelijk weer wat normaler wordt want wij snakken er allemaal naar.
De aangeboden tocht omvat het identieke parcours dat uitgetekend 
werd voor onze Toveressentocht. De langste afstanden werden weg-
gelaten omdat zulks niet voor de hand ligt zonder rustposten of 
mogelijke haltes, sanitair kan ook niet voorzien worden.
Met drie bepijlde afstanden komen de meeste wandelaars wel aan hun 
trekken. Ondanks de kou laten wij onze leden en wandelaars niet in 
de kou staan. Het is al onze negende editie tijdens de Corona-maat-
regelen. Duffel jullie warm in en geniet ervan. We mochten tijdens 
onze laatste tocht in Zonnebeke heel wat wandelaars verwelkomen.

van zaterdag 20 februari 2021 
tot en met zondag 7 maart 2021



Nieuwsbrief Drevestappers Zonnebeke

BESELARE
Route 19: Toveressentocht 5 (5,4) - 10 
(11,2) - 15 km (15,3)
Start: OC De Leege Platse 12

In de Walking staat onze 3e Toveressentocht 
genoteerd op zondag 21 februari 2021. Par-
coursbouwer Christophe Derudder had reeds 
alles op papier. Daarom worden de drie kleinste 
afstanden (5 - 10 - 15 km) gewoon overgeno-
men, uiteraard zonder inschrijving noch contro-
lepost, volledig Coronaproof dus. Alle afstanden 
zijn volledig bepijld vanaf zaterdag 20 februari 
tot en met zondag 7 maart. De uitgeteken-
de parcours vind je in de loop van vrijdag 
19/02/21 op www.drevestappers.be, Fa-
cebook en Route You.

De Toveressentocht staat uiteraard in het teken 
van toverij en heksen al dan niet in een winter-
landschap. 

Wat krijg je te zien onderweg?

De 5 km, ook toegankelijk voor rolstoelen en 
kinderwagens, loopt hoofdzakelijk langs trage 
wegen. Met sneeuw of rijm is het vooral een 
lust voor het oog. Het gaat rechtsaf langs de 
Geluwestraat om pas op het laatst langs het 
centrum te passeren met de Sint-Martinuskerk 
(verwoest tijdens WO I) en de bronzen heks 
met waag. Hier komen ook de andere afstan-
den voorbij. De 10 km gaat ook grotendeels 
over verharde wegen richting wijk Ter Hand in 
Geluwe waar een stukje van het Boerenkrijg-
pad (natuur) wordt bewandeld. De 15 km gaat 
verder richting Moorslede (De Waterdam) en 
komt terug naar Beselare via de Keiberg.

Winter betekent aangepaste kledij en schoei-
sel! Hou er rekening mee.

Teksten en foto’s: Frans D’Haeyere 
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HOE VERLOOPT HET?
Hoe de tochten uitgewerkt zijn 

Er worden 3 lussen (5,4 - 11,2 - 15,3 km) uitgepijld, vertrekkend vanuit OC De Leege Platse, 
Geluwestraat 12, 8980 Beselare (Zonnebeke). Voor diegenen die van verder komen: er worden 
enkele marsborden opgehangen als je Passendale nadert. Je kan aan het vertrekpunt geen ge-
bruik maken van sanitaire voorziening! Plakkaten met nuttige gegevens vind je aan de ramen 
van de foyer van OC De Leege Platse. Het zijn alle rustige tochten doorheen het Beselaarse 
platteland met pittoreske plaatsjes en mooie stukjes natuur, mogelijk in een winters landschap. 
Als je de pijlen volgt, kom je automatisch terug op het punt waar je gestart bent.

DE TOCHTEN ZIJN VOLLEDIG UITGEPIJLD
PERIODE: van zaterdag 20 februari tot en met zondag 7 maart 2021

Je start aan OC  De Leege Platse, Geluwestraat 12, 8980 Beselare aan het info-bord. Voor de 
geïnteresseerden met een smartphone, er hangt een bord met de QR-code zodat je deze route 
kan overladen. Dit helpt zeker als er iets met de pijltjes zou gebeurd zijn. De pijltjes worden 
regelmatig gecontroleerd maar er zijn altijd leukerds die een pijltje graag een draai geven, het 
weggooien of het als souvenir meenemen. Daarna is het voor niemand nog plezant. 

WAT ZIJN DE REGELS?
Aandachtspunten

–  Volledig gratis, zonder zalen of rustposten, geen afstempelingen.
–  Er zijn noch start- noch aankomsttijden. Je wandelt op eigen houtje.
–  Als lid van Wandelsport Vlaanderen ben je verzekerd tegen ongevallen. Bij ongeval kan je 
aangifte doen bij onze secretaris Rik Cleenewerck, telefonisch op 0497/46 66 55 of via 
e-mail rik.cleenewerck@telenet.be. Geef hem graag een seintje als je merkt dat er 
pijlen verdwenen zijn of verplaatst werden.
–  Je kan eigenhandig een rustplaats voorzien tijdens de tochten, ergens in de natuur of op een 
rustige plaats maar vergeet niet, we vertoeven in Coronatijd. Je dient de regels van de overheid 
te volgen (afstand houden, geen groepsvorming), anders zou het wel eens volledig kunnen ge-
daan zijn met wandelen of riskeer je fi kse boete. 
–  Laat geen zwerfvuil achter, eerbiedig de natuur, hou de hond aan de lijn en doe zijn kakje in 
een zakje. 


