
 

WE STOMEN NAAR DE 4° FASE VAN ROUTE 19   !!!! 

 

Covid 19 gijzelt ons nog altijd, maar ROUTE 19 brengt soelaas ! Het project dat 

in het begin van de crisis door de Drevestappers werd gelanceerd is een succes 

en werd al door vele wandelaars benut. En we gaan er mee door ! Vanaf 15 

augustus t.e.m. 6 september worden 3 nieuwe wandelingen uitgestippeld met 

als startplaatsen Passendale en Beselare. Weeral zult u zeggen ! Wees gerust 

Christhophe onze parcoursgoeroe heeft weer heel wat uit zijn mouw geschud 

en is op ontdekkingstocht gegaan naar nieuwe wegeltjes en plaatsjes in onze 

mooie streek. Hoe ziet het programma eruit ? 

De “Nooit meer Oorlog”-route leidt door het Westelijk deel van de gemeente 

Passendale en is 9.2 km lang en rolstoel -en kinderwagenvriendelijk. Deze 

wandeling is bezaaid met heel wat oorlogsherinneringen zoals Tyne Cot 

Cemetery, maar u komt er ook aan de Oude Kaasmakerij langs. 

Naast deze wandeling is er ook de “Langs de Mandel” – route die het Noord-

Westelijk deel van de gemeente bestrijkt en ons door de Mandelstreek leidt, 

over een afstand van 7 km. 

De beide wandelingen hebben een lage moeilijkheidgraad en zijn een welkome 

extra-uitstap voor het gezin. Ze kunnen trouwens gecombineerd worden. 

De derde wandeling start in Beselare er werd de Wandelbubbel-route gedoopt. 

Na de 7 km in de derde fase, ontdekken wij nog meer de Zuidelijke en 



Noordoostelijke kant van de Heksengemeente, een tocht van 16.1 km met 

groene passages en enkele glooiende wegen die ons naar het hoogste punt van 

de streek brengen, wat dan weer niet wil zeggen dat je je bergschoenen moet 

aantrekken, dat nu ook weer niet.   

En wie er een volledige wandeldag wil van maken kan het geheel van de 3 

wandelingen, 32.3 km gerust aan, mits een korte verplaatsing tussen 

Passendale en Beselare.!  

 

Enkele heel 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.  

- Drink genoeg bij grote hitte en zet uw gezondheid niet op het spel. 

- 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, en niet roken in heel droge gebieden.  

- Geniet ervan en ontmoet, weliswaar op veilige afstand, uw wandelvrienden 

die u in weken niet gezien hebt. 

Het Bestuur. 
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