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Woordje van de voorzitter 
 

 
17 juni. Het corona-virus bepaalt nog altijd veel 
van ons doen en laten. We moeten niet zoveel 
meer in ons kot blijven maar op wandelgebied 
zijn er nog veel beperkingen. We hebben op     
1 maart nog juist kunnen genieten van onze 
wandeluitstap naar Neigem. Maar wat later was 
de “lockdown” daar en is onze Houtwaltocht en 
uitstap naar Nismes niet kunnen doorgaan. 
 

Intussen zijn massabijeenkomsten nog altijd 
verboden. Voor WSVL mogen we niet 
organiseren tot 31 juli. Nadien is het enkel 
mogelijk mits aan strikte voorwaarden te 
voldoen. Zo kunnen we ook onmogelijk de 
Turfhauwetocht inrichten. 
 

Wel hebben we van de gemeente toestemming 
gekregen om zolang de corona-toestand duurt 
wandelingen uit te pijlen voor enkele weken. 
De start is aan de kerk en de bedoeling is om 
na een tijd een ander parcours uit te pijlen. We 
hebben de eerste 5 en 8 km reeds achter de 
rug. Op het aanbod is goed ingegaan zowel van 
onze WSVL-wandelaars als van de lokale 
bevolking die deze periode ook de mooie 
hoekjes van Lichtervelde ontdekten. 
 

Voor de toekomst hopen we dat het virus zelf in 
zijn kot blijft zodat wij terug naar “het normaal”  
kunnen. Misschien op 3 oktober onze 
veldtocht? 
Maar laten we intussen in de eerste plaats ons 
verstand gebruiken en hopen dat het virus niet 
terugkomt. 
 

Zoals je reeds gezien hebt in de vorige uitgave 
was de bestuurslijst gewijzigd. Inderdaad ik zet 
een stapje achteruit. Als ondervoorzitter zou ik 
mij dan voornamelijk bezighouden met 
praktische zaken. 
Johan Allemeersch wordt onze nieuwe 
voorzitter en de vele administratieve taken 
komen op zijn schouders te rusten. Er is een 
overgang voorzien zodat tegen ons jaarfeest de 
taken verdeeld zijn. 
Nieuw in het bestuur is Danny Devos .  
Ook verlaat het oudste bestuurslid ons, na vele 
jaren trouwe medewerking nl: Vanbelle Roger 
 

Dit is het laatste “woordje van de voorzitter” 
door mij, en met genoegen geeft ik het door 
aan Johan. 
 
Je Vz Daniel 

 

Het Bestuur 
 

 

*  Voorzitter :  Johan  ALLEMEERSCH 
   Juffrouw Lamotestraat  23, B-8800 ROESELARE 
   tel.: 051/     .    .     -  gsm:  0478/ 26.41.92 
   mail:  johan.allemeersch5@telenet.be 
 

*  Ondervoorzitter :  Daniël  WYDOOGHE 
   Peperstraat  15,  B-8810 LICHTERVELDE                
   tel.:  051/ 72.53.30  -  gsm :  0474/ 80.14.50              
   mail : daniel.wydooghe@telenet.be 
 

*  Secretaris :  Ingrid  VANNESTE                                 
   Potteriestraat  20,  B-8820 LICHTERVELDE             
   tel.:  051/ 72.46.35  -  gsm:  0470/ 55.76.16               
   mail:  ingrid2vanneste@gmail.com 
 

*  Penningmeester :  Roger  ROELENS                        
   Perelaarstraat  4,  B-8800 ROESELARE                   
   tel.:  051/ 22.27.23  -  gsm:  0472/ 76.36.35               
   mail:  roger.roelens@scarlet.be   
 

*  Parcoursmeester :                                                      
                                                                                       
   tel.:                          -  gsm:                                         
   mail: 
 

*  Parcoursmeester en materiaalbeheer :                      
   Erik  CUFFEZ                                                             
   Makeveldstraat  19,  B-8820  TORHOUT                   
   tel.:  050/ 21.60.60  -  gsm:  0479/ 30.18.66               
   mail:  annie.missinne@gmail.com        
 

*  Materiaalbeheer :  Annemie  SEGERS                      
   Europalaan  6,  B-8810 LICHTERVELDE                   
   tel.:  051/ 72.60.37  -  gsm:  0474/ 22.11.58               
   mail:  annemie.segers2@telenet.be    
 

*  Bestuurslidsleden :  
 

   °  Jozef  ALGOEDT                                                     
       Processiestraat  11,  B-8750 ZWEVEZELE            
       tel.:  051/  61.27.59  -  gsm:  0498/ 47.82.00          
       mail:  jozef.algoedt@scarlet.be    
 

   °  Patrick  MISSINNE                                                  
      Handzamestraat  44,  B-8610 KORTEMARK     
      tel.:  051/     .    .       -  gsm:  0475/ 72.60.61 
      mail:  patrick.missinne@ 
 

   °  Norbert  DOLPHEN    
      Torhoutstraat  86 bus A,  B-8610 KORTEMARK 
      tel.: 051/ 77.85.52  -  gsm:  0485/ 91.70.33             
      mail:  norbert.dolphen@telenet.be    

 
 

   °  Danny  DEVOS 
      Lange Pypestraat  42, B-8820 TORHOUT 
      tel.: 050/     .    .     -  gsm:  0494/ 12.69.94 
      mail:  devosvantomme@hotmail.com 
------------------------------------------------------------------------------------------------ 

*  Verantwoordelijke uitgever :  Daniël  WYDOOGHE 
Peperstraat  15,  B-8810 LICHTERVELDE 

tel.:  051/ 72.53.30  -  gsm :  0474/ 80.14.50 
mail : daniel.wydooghe@telenet.be 

 

Bankrekening:  IBAN:  BE53 9791 4773 5853 
      BIC:  ARSPBE22 
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CORONA - EDITIE 
 

 

 
    

Was je handen Hoest of nies Gebruik papieren Blijf zeker thuis 
regelmatig & grondig in een papieren zakdoekjes en als je zelf 

met water & zeep zakdoekje of in de gooi ze weg in ziek bent 
reken zo’n 40 à 60 binnenkant van een afsluitbare  

seconden per je elleboog vuilnisbak  
wasbeurt    

    

 

Beste Margrietestappers 

 
Door deze ongewenste corona-crisis, leven wij momenteel in een heel andere wereld. 
Hoe beleven jullie deze lockdown waarin wij plots zijn terechtgekomen? 
De ene dag kon en mocht nog alles, de andere dag lag ons sociaal leven aan banden. 
We konden niet meer gaan winkelen, noch gaan wandelen of een terrasje doen. 
Het sociaal contact met familie, vrienden en vooral onze wandelvrienden was fysiek 
verboden. 
 

Ons Maggie verplichtte ons om in ons kot te blijven en een eigen bubbel te vormen. 
Ja, Covid-19 is een raar en niet te vertrouwen beestje, daarom moeten wij de opgelegde 
regels respecteren. 
 

In het begin van deze lockdown, konden we ons thuis nog goed bezighouden met de 
opkuis van onze zolder of de tuin in orde te zetten. 
Eens alle werken, waarvoor we anders geen tijd konden vrijmaken, achter de rug waren; 
begon bij sommigen de verveling toch stilletjes aan toe te slaan. 
 

Eens de lockdown-maatregelen versoepelden begonnen de mensen, sportievelingen of 
niet, massaal te fietsen, te lopen en te wandelen. 
Maar ja, deze zelf uitgestippelde wandeltochtjes rond ons kot begonnen bij sommigen 
toch zwaar door te wegen. Altijd dezelfde parcous ! 
We missen natuurlijk onze uitgepijlde wandeltochten en vooral het sociaal contact met 
onze wandelvrienden. 
Gelukkig verminderen nu de besmettingen, de ziekenhuisopnames en de sterfgevallen, 
waardoor de corona-maatregelen opnieuw kunnen versoepeld worden. 
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Annulering wandeltochten. 
 

Daar de Veiligheidsraad besliste dat alle beroeps- en amateursporten verboden blijven 
tot 31 juli 2020, heeft Wandelsport Vlaanderen beslist om alle wandeltochten onder 
haar vleugels te annuleren t.e.m. 31 juli 2020. 
 

Permanent Parcours. 
 

Wandelsport Vlaanderen heeft ook de clubs toelating gegeven om een permanent 
parcours uit te pijlen, dit met de goedkeuring van het Gemeentebestuur. 
Clubleden en niet-leden kunnen op individuele basis (volgens eigen voorkeur van de 
dag en uur) en dit volgens de opgelegde maatregelen, deze parcours bewandelen. 
Tijdens deze wandeltochten zijn de clubleden verzekerd door Wandelsport Vlaanderen. 
 

Op de Wandelblog van Wandelsport Vlaanderen vind je een overzicht van de spontane 
wandelinitiatieven in coronatijd. 
 

De “Margrietstappers” bleven niet bij de pakken zitten en bepijlden met de 
goedkeuring v. h. Gemeentebestuur reeds twee permanente parcours in onze 
gemeente.  
 

De 5 km was een parcours in- en rond het centrum van Lichtervelde. De 8 km maakte 
een lus via landelijke wegen en was vanaf De Heihoek te combineren met de 
“Heihoekwandeling”. 
 

 

Wandelen in Lichtervelde in Coronatijd (versie 2) 
 

 

Onze wandelclub “De Margrietestappers vzw” heeft opnieuw twee NIEUWE 
wandelingen bewegwijzerd. Iedereen is welkom in Lichtervelde om er op eigen houtje te 
komen wandelen, mits er rekening wordt gehouden met de geldende 
coronamaatregelen. Er is een gratis openbaar toilet links v.d. hoofdingang van de kerk. 
 

De wandelingen starten aan het infobord 
bij de kerk op de Marktplaats van 
Lichtervelde. Er is keuze tussen een 
parcours van 5 km of 9 km.                     
De 5 km is een parcours in en rond het 
centrum van Lichtervelde en heeft als 
thema “Spreukenwandeling“.                 
De 9 km maakt een lus via landelijke 
wegen in noordelijke richting naar het 
“Veld”.  
Deze parcours kunnen bewandeld worden 
vanaf zaterdag 20 juni 2020 en blijven 
één maand bewegwijzerd.  
Op onze site zullen we aankondigen 
wanneer deze parcours wijzigen. 
Onze wandelkaarten worden gemaakt via “RouteYou”, en iedereen kan via de link of via 
de QR code op de wandelkaart gebruik maken van de aangeboden elektronische 
mogelijkheden. Raadpleeg hiervoor onze website. 
 

We wensen de deelnemers veel wandelplezier, en vragen hen zeker de corona-regels te 
respecteren.                                         Tekst:   N. Dolphen.                                                                                                                                                                                                

 

Op volgende pagina vinden jullie een overzichtslijst van de wandeltochten in 
coronatijden, opgemaakt door dhr. Luc Bossuyt, lid van wandelclub “De Drevestappers” uit 
Zonnebeke, waarvoor dank.                                  
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Lijst spontane initiatieven in Coronatijden tot 31.08 en later 
 

 

Deze overzichtslijst is opgemaakt door dhr. Luc Bossuyt, lid van wandelclub “De Drevestappers” 
uit Zonnebeke, waarvoor dank. 
 

     

van… tot 
… 

organiserende 
club 

startplaats aantal 
km 

info 

     

     

01.06 - 31.08 WSK  Marke O.C.  Marke,  MARKE 9,3 km www.wsk-marke.be 

01.06 - 31.08 WSK  Marke Parking Rietput,  
BISSEGEM 

6,97 km www.wsk-marke.be 

01.06 - 31.08 WSK  Marke O.C.  Aalbeke,  AALBEKE 9,29 km www.wsk-marke.be 
01.06 - 31.08 WSK  Marke O.C.  Kastanjehuis,   8,95 km www.wsk-marke.be 

  KOOIGEM   
01.06 - 31.08 WSK  Marke O.C.  De  Wervel,   8,33 km www.wsk-marke.be 

  BELLEGEM   
01.06 - 31.08 WSK  Marke Parochiezaal,  ROLLEGEM 9,09 km www.wsk-marke.be 
01.06 - 31.08 WSK  Marke O.C.  De VONKE,  

Lagaeplein, HEULE 
5,77 km www.wsk-marke.be 

01.06 - 31.08 WSK  Marke Sportcentrum De Lange  7,34 km www.wsk-marke.be 
  Munte   

11.06 - 31.07 De  Vossen   Orangerie, Vekenstr. 3,   5,6 - 7 km www.wsvdevossenbuggenhout.be 
 Buggenhout OPDORP   

13.06 - 31.07 Burchtstappers Gemeentehuis, HERZELE 7 - 15 km www.burchtstappersherzele.be 
13.06 - 28.07 Warden Oom  Stadhuis kant Markt   

 Stappers HOOGLEDE 6 - 7 km www.wardenoomstappers.be 
18.06 - 31.08 De Hanestappers Parking aan Tramstation 6,8 km Eric.van.den.broucke@skynet.be 

  DE HAAN   
19.06 - 31.08 Trekvogels  Visserijmuseum, Kerk  4,7 - 13 k www.trekvogelsboekhoute.be 

 Boekhoute BOEKHOUTE   
20.06 - 31.08 Margrietestappers Markt, LICHTERVELDE 5 - 8 km www.margrietestappers.be 
20.06 - 30.07 De Schooiers Station Schellebelle 6 - 12 km www.deschooiers.be 

 Wichelen    
21.06 - 30.08 De Nacht Raadpleeg onze site 10 à 40 k www.nvv.be 
27.06 - 31.07 Drevestappers Marktplein, BESELARE 7,08 km www.drevestappers.be 
27.06 - 31.07 Drevestappers Marktplein, Geluveld 7,01 km www.drevestappers.be 

Nu - 21.07 Spartastappers Parking P.C. Den Hazelt, 5,6 - 10,9 www.spartastappers.be 
  RUMBEKE 17,3 km  

04.07 - 31.07 Drevestappers Marktplein, ZONNEBEKE 16 km www.drevestappers.be 
8.07 - 31.07 Aviflorastappers P. Sortcentrum  6 - 9 - 12 heuberdeble@hotmail.com 

  INGELMUNSTER -18 km  
12.08 - 31.08 Drevestappers P. Sortcentrum  6 - 9 - 12 heuberdeble@hotmail.com 

 Aviflorastappers INGELMUNSTER -18 km  
05.06- 31.08 Trekvogels Kerk, ASSENEDE 4,7 - 14 k www.trekvogelsboekhoute.be 

 Boekhoute    
19.06 - 31.08 Trekvogels Visserijmuseum Kerk 4,7 - 14 k www.trekvogelsboekhoute.be 

 Boekhoute BOEKHOUTE   
03.07 - 31.08 Trekvogels Kerk, BASSEVELDE 4,7 - 14 k www.trekvogelsboekhoute.be 

 Boekhoute    
17.07 - 31.08 Trekvogels Kerk, OOSTEEKLO 4,7 - 14 k www.trekvogelsboekhoute.be 

 Boekhoute    
27.06 - 12.07 Padstap.  Kerk Kastanjestraat, 2 lussen www.padstappers.be 

 GERAARDSBER GOEFFERDINGE 10 km  
11.07 - 02.08 Padstappers P. Prov. Domein 2 lussen www.padstappers.be 

 GERAARDSBER DE GAVERS 10 km  
25.07 - 09.08 Padstappers Vrijheidsplein 2 lussen www.padstappers.be 

 GERAARDSBER OVERBOELARE 10 km  
08.08 - 23.08 Padstappers P. Moenebroek 2 lussen www.padstappers.be 

 GERAARDSBER OPHASSELT 10 km  
22.08 - 06.09 Padstappers Vianeplein, VIANE 2 lussen www.padstappers.be 

 GERAARDSBER  10 km  
Nu - 31.08 Burchtstappers Gemeentehuis, HERZELE 7 - 15 km www.burchtstappersherzele.be 
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Dagboek van een Margrietestapper 
 

 
7 april 2020. 
 
Ik heb juist nog eens in mijn wandelboekje gekeken. ’t Is precies 1 maand geleden dat 
we in Westrozebeke nog zijn gaan wandelen !  
Verdorie, wat gaat de tijd toch snel.    
Sindsdien, geen tenue of schoenen meer klaar leggen, geen (glutenvrije)            
boterhammetjes meer smeren, geen GPS instellen, geen hondje (in de bench ) laden, 
geen parkeerplaatsje zoeken.                                                                                           
Aanschuiven bij de inschrijvingen, plannetje bekijken, nog even naar het toilet gaan, 
goeiedag zeggen aan bekenden, start …  pijlen volgen, rustpost, eten en drinken, en 
weer vooruit met de geit tot aan de arrivée ‘, afstempelen… Nog even een babbeltje of 
wat napraten … Nee, niks van dit alles…   
Al 30 , min of meer , zonnige dagen lang !  

Wat heb ik tijdens die maand dan wel gedaan, behalve wassen, aankleden en eten ?                 
Man , man , man , … waar zal ik beginnen ? 
 

Dagelijks, eerst naar vader bellen (reeds 88 jaar, alleen wonend, vergeet al wel eens 
iets, maar een oude Belg van de zuiverste soort) bij benadering altijd op hetzelfde 
moment, meestal rinkelt de telefoon maar 2 of 3 keer…Begrijp je ?                               
En, hoe is ’t met je ? …Is de verpleegster al geweest ? ... Wat schaft de pot deze 
middag ?.. Geen speciaal nieuws in Lichtervelde ? … En heb je gisteren naar de TV 
gekeken ? … (ja , maar  soms weet hij niet meer wat …). Neen, er is geen koers en 
geen voetbal… jammer hé... En, ja, ’t is stil op straat : er passeert bijna niemand meer, 
… ’t is stille ip de stroate ‘ …En ’t zal schoon weer zijn vandaag…Heb je nog wat nodig? 
Was er geen post ?... Nee ?   Allez tot morgen , hé “…  
Enigszins gerust gesteld : Van het westelijk front, geen nieuws. Blij dat hij niet in een 
WZC zit … En gelukkig kan ik op mijn broer en mijn zoon rekenen. Die wonen vlakbij . 
Hondje buiten laten, kattenbak reinigen  en nog enkele vaste ochtendlijke 
plichtplegingen.                                                                                                                
 

Even naar de mails kijken, al dan niet van een reactie voorzien. Ik betrap mezelf erop 
dat ik, veel meer dan voorheen, naar de website van Wandelsportvlaanderen kijk.  
Het regent annuleringen. We ontsnappen er zeker ook niet aan, jammer, en wanneer 
gaan we weer mogen …?  
Niet vergeten van eens te bellen naar Daniël en Roger en Ingrid en … 
  

 

Enkele huishoudelijke opdrachten dan maar ? Mijn partner werkt nog parttime              
(bij I-mens, samen met bijna 13.000 collega’s) als verzorgende aan huis, bij bejaarden, 
mindervaliden, enz. …                                                                                                              
Altijd in de voormiddag . Ze is al om 7u30’ vertrokken, dus …voor mij : patatjes schillen, 
worteltjes raspen of boontjes toppen, appelmoes maken,… herkenbaar, ja ?                               
 

Ondertussen naar de radio luisteren; muziek verzacht de zeden, zeker in zo’n rare tijden 
Maar, de berichtgeving is alles behalve leuk, laat staan geruststellend.                            
’t Is altijd ergens iemands vader, moeder, partner of zelfs kind. Een onzichtbare vijand, 
die is pas super gevaarlijk. Ben ik angstig ? Ik denk het niet… neen.. , maar  wel 
verontrust , achterdochtig , op mijn hoede ,… dat wel. ’t Is in ieder geval niet het juiste 
moment om je hoofd  ver boven het maaiveld uit te steken. Proberen de slag te 
overleven , zonder kleerscheuren . Verstand gebruiken , dus !  

6



Zo veel mogelijk binnen blijven : ”Niet gezien, niet geschoten “, zei mijn opleidingsofficier 
ergens in de jaren ’70. Nooit gedacht dat dit nog ooit van toepassing zou zijn.  
 

De voorbereiding van de ‘gastronomische menu ‘ is klaar. Volgende fase start rond 12 u, 
want G. komt pas rond 12u30’ thuis. 
 

Over naar een andere bezigheid. 
 

Ik heb mijn oude hobby weer boven gehaald : postzegels. Tijdens mijn actieve loopbaan 
had ik er geen tijd voor… Dus alle omslagen, postkaarten en zegels die ik van links en 
rechts kreeg (collega’s op school, klanten in het kantoor) gingen steevast in grote 
omslagen en werden veilig opgeborgen, om later in de winter, als het vriest en sneeuwt, 
dan te verwerken …  maar ja, welke winter ? welke sneeuw ?                                   
Sinds ik met G. ben gaan wandelen , was filatelie niet meer direct in beeld …  Groot was 
dus mijn verbazing als ik aan de slag wou gaan. Ik had gedacht, zo een vier à vijf 
duizend… Maar … zware misrekening … Ik ‘ verwerk er elke ‘werkdag’ ongeveer 500 à 
600 … en ik stel vast dat zeker nog niet aan de helft zit … En dat is nog maar fase 1 van 
het ‘ rampenplan ‘ ! Voeg daar dan ook nog eens een paar duizend postkaarten aan toe 
… en dan weet je het wel; ik ga nog véél  ‘plezier’ hebben aan al die kleine, papieren 
velletjes, waarvan sommige, mooie herinneringen, echte kunstwerkjes,  of ronduit  
historische documenten zijn.  
En zo gaat de voormiddag snel voorbij, in gezelschap van Radio 2 W-Vl.               
Meestal mooie muziek en af en toe een interessant gesprek. Alleen die ‘ spring-in-het-
veld ‘ coach  met haar ‘ fitness-oefeningen ‘ kunnen mij niet bekoren… maar ja , ’t zal de 
leeftijd zijn zeker ?... 
 

‘Tout le bonheur est dans le changement ‘ , zei Don Juan , en dat is hier bij ons ook het 

geval . Na de middag , andere activiteiten . Afhankelijk van het weer (en de wind ) gaan 

we wandelen of fietsen . Niet richting Stadspark of centrum , want daar is het té druk en 

héél véél mensen weten blijkbaar niet hoever  1,5 meter is … Ik heb ook zo het 

vermoeden dat niet iedereen de boodschap begrepen heeft ( zeker al niet al die 

anderstaligen die het Nederlands niet machtig zijn ! ) Wij hebben Poolse buren : een 

sympathiek , jong koppel .Ze werken allebei in de nachtploeg van een bedrijf in de 

voeding , spreken perfect Engels en doen grote inspanningen om onze taal te leren . Ze 

zijn wel zo slim om , van op afstand , mij te vragen wat de laatste berichtgeving precies 

inhoudt… en die info sturen ze dan door naar hun landgenoten in de buurt … Ik ben blij 

dat ik hen kan en mag helpen , want hun voorouders hebben dat ook gedaan in 1944 ... 

Zij is zwanger , en de baby wordt in mei verwacht . Ik had me al een Pools feestje 

voorgesteld , maar ’t zal ook later worden … juist zoals de wandeltochten  

Tekst:  Johan Allemeersch 

 

SPAARAKTIE VOOR DE RUGZAK OF DE PONCHO 
 

 

Het Bestuursorgaan van Wandelsport Vlaanderen vzw  (= de nieuwe benaming voor de 

raad van bestuur) heeft beslist om de periode voor de spaaractie voor de rugzak of de 

poncho (voorlopig) te verlengen tot eind april 2021.  

De afhaalpunten zullen gecommuniceerd worden zodra er daar zicht op is.  

Dus hou zeker je afstempelboekjes bij ! 
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TRAGE  WEGEN 
 

 
Trage wegen zijn paden of wegen die bestemd zijn voor niet-gemotoriseerd verkeer. 
Wandelaars, fietsers en ruiters zijn de belangrijkste gebruikers ervan. 
Je vindt ze overal: op het platteland, in een dorpskern of verkaveling, zelfs in de stad.  
 

Of een weg traag is, hangt dus uitsluitend af van de gebruikers.  
Ons land ligt bezaaid met trage wegen. Samen vormen al die veldwegen, kerkwegels, 
jaagpaden, vroegere treinbeddingen, holle wegen, bospaden en doorsteekjes een dicht netwerk 
waar zachte weggebruikers graag fietsen en wandelen. De vele voordelen van trage wegen. 
 

Trage wegen worden heel vaak gebruikt voor recreatie dicht bij huis. Want wat is er leuker 
dan een fietstocht op zondag, een ommetje met de hond of een avontuurlijk mountainbiketour 
langs trage wegen?  
Weg van het drukke verkeer is je ontspannen veel makkelijker. En het zicht op het landschap 
achter de lintbebouwing krijg je er gratis en voor niets bij. 
 

Trage wegen zijn ook veilige verbindingen voor zachte weggebruikers.  
Trage wegen bieden, zeker voor korte afstanden, een alternatieve en verkeersveilige route voor 
bijvoorbeeld schoolgaande kinderen. Heel wat trage wegen maken een verbinding tussen- en 
naar dorpskernen.  
Bijna alle trage wegen hebben historische roots. 
De geschiedenis van sommige veld- of kerkwegels gaat terug tot in de Romeinse tijd! Het zijn 
relicten die getuigen van oude verbindingen tussen dorpskernen (kerkwegels), van vroegere 
doorgangen voor landbouwers (karrensporen), van wegen die werden gebruikt om boten voort 
te slepen (jaag- en dijkpaden op oeverstroken) of van verdwenen trein- en tramverbindingen. 
Trage wegen vertellen heel wat over de eigenheid van een dorp of een streek. Ze zijn vaak 
levend erfgoed waarover heel wat anekdotes en legendes bestaan. Denk maar aan de 
smokkel- en molenpaadjes. 
 

Juridisch gezien zijn er heel wat soorten trage wegen. Eén ding hebben ze alvast gemeen: ze 
hebben een openbaar karakter. 
De bekendste trage wegen zijn buurtwegen, die voorzien zijn in de wet van 10 april 1841 op de 
buurtwegen. Deze wegen vind je terug in de Atlas der Buurtwegen van de gemeente.            
Alle buurtwegen zijn openbaar: iedereen mag er dus gebruik van maken. Ze mogen ook niet 
afgesloten worden, hoewel dat in de praktijk helaas maar al te vaak gebeurt. 
 

Kaart trage wegen 
Er bestaan vele kaarten, bv kaart van de buurtwegen, bij de VZW trage wegen vindt men mooie 
kaarten van uw buurt .  
De “Atlas der buurtwegen” is te vinden voor West-Vlaanderen  
bij 3GISWest”  
Het is wettelijk de taak van de gemeente deze wegen goed te 
beheren. Een degelijke kaart met de bijhorende inventaris is  
een noodzaak voor een goed beheer. Aanduiding met de 
specifieke bordjes van trage weg hebben een serieuse 
meerwaarde. 
 
Tekst: Daniël Wydooghe 
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Komende  Wandeluitstappen  (onder voorbehoud)  
 

 

°  Uitnodiging 4e wandeluitstap 2020 
 

   De 4e wandeluitstap naar Bray-Dunes > De Panne (Trein+Busreis) op 06 juni 2020     
   kon niet doorgaan wegens de covid-19 maatregelen. 
    

   De Turfhouwetocht op 04 augustus 2020 zal evenmin kunnen plaats vinden. 
    

   Voor de wandeluitstap naar Paal blijft het afwachten. 
   
 

°  Uitnodiging 5e wandeluitstap 2020 
 

  

-  Bestemming       PAAL   (Limburg)   Busreis 
  

-  Wanneer           Zondag 18 oktober 2020 
   

-  Vertrek  Lichtervelde                      V.  07.00’ Paal                                   V. 16.30’   
   

-  Aankomst    Paal                                  A.  09.00’ Lichtervelde                       A. 18.30’ 
  

-  Wandeltocht    48e Internationale Tocht 
  

-  Organisator    WSV Wandelend Paal vzw 
  

-  Afstanden  4 - 7 - 12 - 16 - 20 - 30 - 42 km 
  

-  Pacours  Over verborgen kerkwegels verlaat je de buiting, en trek je naar de 
 uitlopers van de Hagelandse heuvels. Je wandelt verder door de vallei 
 van de Zwarte Beek, één van de grootste natuurgebieden van  
 Vlaanderen. 
  

-  Bijkomende uitstap Nihil 
  

INSCHRIJVEN Uiterlijk op zondag 11 oktober 2020 
  

 

 
  

°  Prijs deelname €  10,00  bus- en of treinreis, inschrijving wandeltocht + één 

 consumptie inbegrepen 
  

°  Treinreis -  Volwassenen die gratis reizen, moeten wel inschrijven 

 -  Kinderen onder de 12 j. (gratis, maar schrijven wel in) 

 -  Senioren (65 +), kopen zelf hun biljet maar schrijven wel in            
  

°  Inschrijven bij Ingrid Vanneste  Potteriestraat 20,  B-8810 LICHTERVELDE 

 tel.:  051 / 72.46.35          email:  Ingrid2vanneste@gmail.com 
  

°  Overschrijven De Margrietestappers 
  

 IBAN   BE53 9791 4773 5853           BIC   ARSPBE22 
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Best wandelaars, 
 

Wij verlangen allemaal om weer op een uitgepijlde route te kunnen wandelen.                   
Gezien alle evenementen georganiseerd door Wandelsport Vlaanderen tot 31 juli 2020 
geannuleerd zijn, is dit niet mogelijk. Het dagelijkse toertje rond ons kot, zijn we 
ondertussen ook 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 zorgenkind heeft de naam gekregen van  “ ROUTE  19” 
 

Vanaf 31.05 2020 tot en met 30.07 2020 worden daarom 4 wandellussen uitgepijld, 
telkens startend vanuit 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 steeds op een zaterdag:                                                                   
 

°  1e  periode:  van 30.05 2020  t.e.m.  21.06 2020                                                                

°  2e  periode:  van 27.06 2020  t.e.m.  30.07 2020 
 

In de 1e periode, die start op zaterdag 30.05 2020, staan 2 tochten van ongeveer 7 km 
op het programma.                                                                                             
 

-  Startplaatsen:  ZONNEBEKE  (Haneveld-route)                                                       
                           PASSENDALE  (Moorslede-route)                                                
   
In de 2e periode, die start op zaterdag 27.06 2020, staan opnieuw 2 tochten van 
ongeveer 7 km op het programma.                                                                                             
 

-  Startplaatsen:  GELUVELD  (Zandvoorde-route)                                                       
                           BESELARE  (Reutelhoek-route)                                                
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Er wordt steeds gestart op het gemeenteplein aan de tijdelijke infopaal in de 
desbetreffende gemeentes. 
U kunt ook via een QR-Code de wandeling inscannen. 
Vind je één lus te weinig lang, dan kan je er gerust op één dag de 2 lussen combineren. 
Kortom tussen 30.05 2020 en 30.07 2020 is er één wandeltocht per gemeente. 
 

Daarover wordt u ingelicht via de media-kanalen: 
 

-  onze website 
-  e-mail 
-  onze facebook-pagina 
 

Enkele belangrijke aandachtspunten: 
 

-  Er is geen inschrijving (dus gratis wandelen), geen rustpost, en geen afstempeling van           
   eender welke boekjes of spaarkaarten. 
-  U wandelt op eigen houtje, en u bent niet gebonden aan start- of aankomsttijden. 
-  Alle leden van WSVL zijn op de tochten verzekerd tegen ongevallen. 
-  Bij een eventueel ongeval kan u aangifte hiervan doen bij onze secretaris 
   Rik CLEENEWERCK. 
 

   °  telefonisch:  0497/ 46.66.55 
   °  via e-mail:  rik.cleenewerck@telenet.be 
 

Indien u vaststelt dat er pijlen zijn verdwenen, kan u dit ook melden bij                           
Rik  CLEENEWERCK. 
 

-  Wij vragen uiitdrukkelijk aan de wandelaars de maatregelen met Covid 19, lees  
   Corona-virus, na te leven. 
 

   °  social distancing 
   °  het wandelen in groepjes 
 

-  Indien u een drankje of hapje zelf meebrengt, vragen wij u ook uitdrukkelijk om: 
   °  geen zwerfvuil langs de routes achter te laten. 
   °  volledig de gangbare aanwijzingen betreffende de natuurbescherming te  
      eerbiedigen. 
   °  Honden aan de lijn, en het kakje in het zakje ! 
 

Geniet ervan en ontmoet, weliswaar op een veilige manier, uw wandelvrienden 
die u in weken niet gezien hebt. 
 

Wij wensen u al vast veel wandelgenot in Groot-Zonnebeke. 
 
Het bestuur. 
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Retouradres:

Wydooghe Daniel

Peperstraat 15

8810 Lichtervelde

Driemaandelijks tijdschrift  P923150

Afgiftekantoor 9550 HERZELE

 

KOMENDE ORGANISATIES     (onder voorbehoud) 
 

 

  

Veldtocht Wandeluitstap naar Paal   (Busreis) 
  

Zaterdag  03 oktober 2020 Zondag  18 Oktober 2020 
  

  Organisator:  De Margrietstappers vzw   Organisator:  WSV Wandelend Paard vzw 
  
  Tocht:  Veldtocht   Tocht:  48e Internationale Tocht 
  

  Start:  “ OC De Schouw “   Start:  “Parochiezaal  Sint - Paulus“  
             Statiesrraat  115,              Diestersesteenweg 33, 
             B-8810  LICHTERVELDE              PAAL 
  
  Afstanden:   6 -  9 - 13 - 16 - 24  km   Afstanden:   4 - 7 - 12 - 16 - 20 - 30 - 42 km 
  
  Starten:  07.00’   -  15.00’   Starten:  06.30’  -  15.00’ 
  

  Federatieleden:  € 01,50 - Niet leden : € 02,00   Federatieleden:  € 01,50 - Niet leden : € 02,00 
  

 
 

  

Novembertocht CLUBFEEST 
  

Vrijdag  20 November 2020 Zondag  29 November 2020 
  
  Organisator:  De Margrietstappers vzw  
   Al deze organisaties zijn vermeld onder 
  Tocht:  Novembertocht   voorbehoud !. 
  

  Start:  “ OC De Schouw “   Wegens het corona-virus weten we nog niet 
             Statiesrraat  115,   of wij deze activiteiten zullen mogen  

             B-8810  LICHTERVELDE   organiseren. 
  

  Afstanden:   5 - 10 - 12 - 16 -18- 23 km    
   We wachten dus af.  

  Starten:  08.00’  -  15.00’   Raadpleeg hiervoor ook regelmatig onze  
   website of onze facebook-pagina. 
  Federatieleden:  € 01,50 - Niet leden : € 02,00  
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