
 

 

 

 

Beste Drevestapper, 

Wij verlangen allemaal om weer eens op een uitgepijlde routes te gaan wandelen. Maar daar alle 

officiële evenementen georganiseerd door Wandelsport Vlaanderen tot 31/07/2020 zijn geannuleerd 

is dit niet mogelijk. “Het toertje rond ons kot” zijn we ondertussen beu gewandeld ! Daarom heeft 

het bestuur van de Drevestappers met zijn parcoursteam in samenwerking met de gemeente Groot-

Zonnebeke en zijn politiediensten een programma van wandelingen samengesteld . 

Het programma werd gedoopt  

                                           “ROUTE 19”. 

Vanaf 30/05/2020 tot en met 31/07/2020 worden daarom 4 wandellussen uitgetekend telkens 

startend uit één van de deelgemeenten van Groot-Zonnebeke. 

Het programma is uitgesplitst in 2 periodes van telkens 3 weken en met telkens 2 wandelingen in de 

aanbieding. Een nieuwe periode start telkens op een zaterdag. 

Wij geven u hierbij de verschillende periodes: 

- 1°periode: van 31/05/2020 tot 21/06/2020 

- 2°periode: van 27/06/2020 tot 30/07/2020 

In de eerste periode, die zaterdag 30/05/2020 start, staan 2 lussen van ongeveer 7 km op het 

programma met als startplaatsen Zonnebeke(Haneveld-route) en Passendale(Moorslede-route). Er 

wordt telkens gestart op het marktplein van de gemeente in kwestie, waar een infobord hangt met 

een QR-code zodat u een routeplan ook kan inscannen. In bijlage vind je de wandelingen voor de 

eerste periode. Vind je één lus te weinig lang dan kan je er gerust op één dag de 2 verschillende 

lussen combineren. Het is de bedoeling dat ná deze eerste periode, vanuit de 2 andere gemeentes, 

een nieuwe wandeling  wordt aangeboden, namelijk in Geluveld(Zandvoorde-route) en 

Beselare(Reutelhoek-route). Kortom tussen hier en 31/07 is er een wandeling  per gemeente. 

Daarover wordt u op tijd en stond ingelicht via de verschillende media waaronder onze website, e-

mail , facebookpagina.  



Enkele belangrijke aandachtspunten: 

- Er is geen inschrijving(dus volledig gratis), geen rustpost, en geen afstempeling van eender 

welke boekjes of spaarkaarten. 

- U wandelt op eigen houtje, en u bent niet gebonden aan starttijden of aankomsttijden. 

- Alle leden van Wandelsport Vlaanderen zijn op de tochten verzekerd tegen ongevallen. Bij 

ongeval kan u aangifte doen bij onze secretaris Rik Cleenewerck telefonisch op 0497 46 66 55 

of via e-mail rik.cleenewerck@telenet.be 

- Indien u vaststelt dat pijlen zijn verdwenen meldt dit a.u.b. bij bovenvermelde persoon. 

- Wij vragen uitdrukkelijk aan de wandelaars de maatregelen in verband met Covid 19, lees het 

Corona-virus na te leven, zoals de “social distancing” , en het wandelen in groepjes. 

- Indien u een drankje of hapje zelf meebrengt vragen wij ook uitdrukkelijk geen zwerfvuil 

langs de routes achter te laten en volledig de gangbare aanwijzingen betreffende de 

natuurbescherming te eerbiedigen. Honden aan de lijn, kakje in een zakje. 

- Geniet ervan en ontmoet, weliswaar op veilige afstand, uw wandelvrienden die u in weken 

niet gezien hebt. 

Wij hopen dat dit initiatief voor u een waardevol alternatief is voor de geannuleerde wandelingen en 

wensen u al vast veel wandelgenot in Groot Zonnebeke. 

Het Bestuur. 
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