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Woordje van de voorzitter.
Beste leden en vrienden,
Beste sympathisanten,
Mevrouw, Mijnheer,
Het is zaterdagavond 01 juni als ik me – ondanks het zomers weertje – aan mijn schrijftafel zet om aan
dit woordje te beginnen. Een zeer drukke maand mei is achter de rug. Een maand waarin ik mijn
provincie nog beter heb leren kennen. Het begon allemaal op zaterdag 18 mei. Op deze schitterende
zomerse namiddag werd een nieuw clubinitiatief boven de doopvont gehouden. Een
verrassingswandeling en -avond georganiseerd door leden voor leden. Voor de eerste maal iets
organiseren houdt altijd risico’s in, maar het was zo goed voorbereid en alles was zo perfect getimed
dat we een middag en avond hebben beleefd die ons nog lang zal bijblijven. Voor de wandeling koos
onze gids Bert de streek tussen Smetlede en Serskamp. Onder een stralende zon konden we 10 km.
genieten van een wondermooi onverhard natuurparkoers. Als 10 km. was dit zeker één van de mooiste
wandelingen die ik al in Oost-Vlaanderen heb gewandeld, echt fenomenaal prachtig! Na 5 km. werd op
het gezellig terras van “Café Eendracht” in Serskamp het nodige vocht bijgevuld. Hetzelfde deden we
op het einde op het terras van “De Roste Mon” in Smetlede. De avond werd culinair afgesloten in
“Ristorante-Pizzeria Bruno” te Oordegem. Met een tiental leden zakten we nog even af naar “De Roste
Mon” om te genieten van de avondlijke sfeer en van een afzakkertje. Wat een schitterende clubactiviteit!
Dat we niet altijd ver moeten gaan wandelen voor een wondermooie tocht maakten we eveneens op
zondag 26 mei mee. Na aan onze stemplicht te hebben voldaan vertrokken we met de eerste bus naar
Wetteren om er deel te nemen aan de “25ste Herdenkingstocht Alfons De Maesschalck”. Ik neem jullie
echter eerst even mee ver in de tijd, naar het jaar 1977, zomaar eventjes 42 jaar geleden. Op zondag
27 maart 1977 wandelde ik toen mijn eerste officiële wandeltocht, een marathon in Wetteren. Het
startschot weerklonk stipt om 09u00, de eindmeet bereikte ik na 07u00 wandelen om 16u00! Meteen
werd ik aangesproken door een klein tenger ventje, het bleek de voorzitter van de organiserende
vereniging (Wandelsportvereniging Wetteren) te zijn. Na wat uitleg over zijn vereniging en over de
wandelsport – die toen nog in zijn kinderschoenen stond – maakte ik me lid van zijn vereniging. Het
kriebelde om meer te gaan wandelen en de week nadien vertrok ik naar Nieuwkerken-Waas om er deel
te nemen aan de “Internationale Klompentocht” over een afstand van 50 km.. Ik was voorgoed
vertrokken en wandel nu nog bijna iedere week.
25 jaar geleden werd de wandelsport echter opgeschrikt, de melding dat de voorzitter van
W.S.V. Wetteren, de heer Alfons De Maesschalck, was verongelukt sloeg iedereen met verstomming.
De toen nog kleine Belgische wandelwereld werd in een diepe rouw gedompeld. De vereniging was zijn
bezieler, zijn vaderfiguur kwijt; de wandelsport één van zijn grondleggers. Met het overlijden van Fons
verdween ook de spirit uit de club. Vele leden vertrokken naar andere clubs, ook ik. Toen de BelgischNederlandse Wandelverbroedering boven de doopvont werd gehouden en we eveneens in oktober onze
wisselbekertocht organiseerden te Heusden werd ons dat niet in dank afgenomen. Aangezien ik na
deelname aan één van hun tochten bijna letterlijk de deur tegen mijn neus kreeg, besloot ik er nooit
meer naartoe te gaan. Zo werd zondag 11 juni 2006 mijn laatste wandeling te Wetteren.
13 jaar later ben ik er nu opnieuw gaan wandelen en dit is te danken aan de fusie van de federaties.
Doordat we opnieuw naar de regiovergaderingen moesten gaan in onze provincie kwam ik in contact
met de huidige voorzitter van W.S.V. Wetteren en zijn bestuur. De vriendschapsbanden werden direct
opnieuw aangehaald. De “25ste Herdenkingstocht Alfons De Maesschalck” op zondag 26 mei 2019 stond
dan ook met stip aangeduid in mijn agenda. Onder een stralende blauwe hemel hebben Greta en ik de
25 km. gewandeld, wat een fenomenaal wondermooi onverhard natuurparkoers. Fons mag verder in
vrede rusten, zijn vereniging is in goede handen. Bedankt bestuur en medewerkers, jullie hebben ons
een onvergetelijke wandeldag gegeven! Bedankt Rudy en bestuur voor die warme menselijke
vriendschap!
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Woordje van de voorzitter.
Vier dagen later was er dan de wandelhoogdag in onze provincie, “Oost-Vlaanderen Wandelt” te
Zottegem. Ook deze korte verplaatsing heeft ons een schitterende wandeling (18 km.) gegeven.
Hoeveel keren ik al vanuit de Bevegemse Vijvers ben vertrokken weet ik niet, maar dat de
parkoersmeester me opnieuw nog nooit bewandelde paden heeft laten bewandelen, wel, dat is klasse!
En ook al moet je eens een grote baan over of door een KMO-zone gaan, dit is verwaarloosbaar. Waar
gaan ze ons trouwens binnen een paar jaar laten wandelen, nu de bouwstop er maar komt in 2040? We
zien het trouwens nu al, waar een boer stopt met zijn activiteiten wordt de boerderij en aanpalende
landerijen verkocht aan grote projectontwikkelaars en komen er nieuwe woonwijken uit de grond. De
parkoersmeester in Zottegem heeft echter zijn uiterste best gedaan, de 18 km. kon ons boeien van
begin tot einde. Proficiat!
Intussen staan Greta en ik aan de vooravond van een zware wandelzomer met veel Adepstochten. Voor
één zondag maken we een uitzondering, namelijk voor zondag 21 juli, want dan staat er nog zo’n
wondermooie wandeltocht in onze provincie met stip in mijn agenda. Tussen het Gentse Feestengedruis
in gaan wandelen naar Bottelare bij onze vrienden Florastappers. Daar komt uw lichaam zeker weer tot
rust in de wondermooie natuur die deze streek rijk is. Van zo’n wandeling terug naar de Gentse Feesten,
het is maar een stap. Hou het echter veilig, maak gebruik van het openbaar vervoer, zo kan U er in
Bottelare al eentje meer drinken!
Ik wil dit woordje besluiten met iets heel belangrijks. Beste leden, ieder jaar sluiten wel een aantal
organisatoren aan bij onze federatie. De meeste van deze organisatoren kun je echter moeilijk
onderbrengen in de categorie “actieve wandelclubs”! Jullie blijven vrij te gaan wandelen waar jullie willen
maar denk soms tweemaal na en vooral vergewis je via de website van de federatie of de wandeling
waar je naartoe zou gaan wel doorgaat! Want sommigen gaan er te licht over, de wandelsport is een
echt “duivenkot” geworden!
Tot zondag 21 juli in Bottelare!

GUY DE JAEGER,
Voorzitter.

Sijsele – Verslag verder in het clubblad.
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Clubprogramma 2019 – 2020.
Om iedereen zijn agenda te kunnen bijwerken en aan te vullen vindt U hierna alle data waarop reeds
een clubactiviteit gepland is tot juli 2020. In dit overzicht staan ook al de stiptochten die reeds vastliggen
tot augustus 2020.


zondag 15 september 2019 : stiptocht naar Lombardsijde



zaterdag 05 oktober 2019 : najaarsvergadering te Destelbergen



zondag 13 oktober 2019 : stiptocht naar Binche



vrijdag 18 oktober 2019 : herfstwandeling scholen Destelbergen-Heusden



zaterdag 19 oktober 2019 : verrassingswandeling en -avond



van vrijdag 01 november t/m zondag 03 november 2019 : ontspanningsweekend (volzet)



maandag 11 november 2019 : gezinswandeling



zondag 22 december 2019 : eindejaaruitstap met de trein naar Antwerpen



zondag 03 mei 2020 : stiptocht naar “Oost-Vlaanderen Wandelt”
organisatie : Burchtstappers Herzele



van maandag 27 juli t/m vrijdag 31 juli 2020 : clubreis naar de Moezelstreek (Duitsland)



zondag 23 augustus 2020 : stiptocht naar “Limburg Wandelt”
organisatie : De Lummense Dalmatiërs

Sijsele – Verslag verder in het clubblad.
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Waar wandelden we?
Waarom altijd maar alles veranderen, het is een vraag dat we ons bijna alle dagen kunnen stellen? En
wat brengt het op, meestal niets! Zo zal vanaf dit clubblad de rubriek “Waar wandelden we?” beperkt
worden door de plaatsen en clubs/organisatoren te vermelden van buiten “Wandelsport Vlaanderen”!
NAMEN
 JEMELLE (Adeps – Internat de Rochefort-Jemelle)
 MAZEE (Marcheurs de ‘Hautes-Roches’ – Dourbes)
 PHILIPPEVILLE (Les 1000 Pattes de Philippeville)
HENEGOUWEN
 BUISSENAL (Les Marcheurs du Souvenir de Leuze)
 HENNUYERES (Le Coq D’Or Ecaussinnois)
GROOTHERTOGDOM LUXEMBURG
 CONSDORF (The World Runners Consdorf) met 10 leden
 EISCHEN (Eischdall-Flitzer Eischen) met 10 leden
WEST-VLAANDEREN
 SIJSELE (K.W.B. Sijsele)
VLAAMS-BRABANT
 KEERBERGEN (K.W.B. Keerbergen)
LUIK
 CLERMONT-SOUS-HUY (Les Hermallis)
NEDERLAND
 DRUNEN (W.S.V. Waalwijk ’82)
FRANKRIJK
 HERGNIES (Marcheurs du Val de Verne de Péruwelz)

Tenslotte nog een hartelijk proficiat aan Marc Van Holsbeke voor twee puike prestaties. Op zondag
03 maart volbracht hij de 50 km. te Aarschot (45ste Mars der Zuiderkempen) en op zaterdag 09 maart
de 60 km. te Ronse (Super Klype tocht).
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Startplaatswijzigingen!
Hierna vindt U de belangrijkste startplaatswijzigingen. Voor de volledige lijst kunt U steeds terecht op
de website van de federatie.


zondag 28 juli
11de Zomertochten
organisatie : Vreugdestappers Huldenberg
oude startplaats : De Kronkel, Gemeenteplein 2, Huldenberg
nieuwe startplaats : Zaal Den Elzas, Elzasstraat 19, Huldenberg



zaterdag 03 augustus
Marche du Fort de Charlemont
organisatie : Les Randonneurs de la Haute-Meuse
oude startplaats : Athénée Royal, Rue Martin Saudron 141, Doische
nieuwe startplaats : Salle ‘Chez Nous’, Rue du Manoir, Agimont



zondag 15 september
24ste Kroenkel door autoloze zondag
organisatie : Brugsche Globetrotters
oude startplaats : Tent op ’t Zand, Het Zand, Brugge
nieuwe startplaats : Sint-Lodewijkscollege, Magdalenastraat 30, Sint-Andries-Brugge



zondag 15 september
Marche d’Automne – 17ème Mémorial Hilaire Debeil
organisatie : Les Sans Soucis – Ghlin
oude startplaats : Ecole Saint-Louis, Rue de Mons 4, Ghlin
nieuwe startplaats : Cercle Sainte Barbe, Rue de Boussies, Ghlin



zaterdag 28 september
Marche des Wistitis
organisatie : Les Wistitis
oude startplaats : Salle du Vieux Campinaire, Chaussée de Charleroi 107, Fleurus
nieuwe startplaats : Ecole Vieux Campinaire, Chaussée de Gilly 107, Fleurus

Geannuleerde wandeltocht!


zondag 15 september
41ste Duinentocht te Hechtel ( Provincie Limburg)
organisatie : W.S.V. De Anjertrippers
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Voorkeurtochten
tot eind september 2019.
ZONDAG 07 JULI : SINT-MARIA-LIERDE (OOST-VLAANDEREN)








31ste Zomertocht
organisatie : CSC-Lierde/Club voor Sport en Cultuur Lierde
vertrekplaats : Cultuurcentrum De Lier, Nieuwstraat 21, Sint-Maria-Lierde
afstanden : 6 – 12 – 18 – 24 – 32 km.
vertrek : van 06u30 tot 15u00
o start 32 km. tot 11u00
o start 24 km. tot 12u00
te bereiken : station Lierde op 500 meter van de startplaats
ZONDAG 14 JULI : MARIA-AALTER (OOST-VLAANDEREN)









49ste Guldensporentochten
organisatie : W.S.V. De Lachende Wandelaars Aalter
vertrekplaats : Gemeentezaal, Wingenestraat 12, Maria-Aalter
afstanden : 5 – 10 – 15 – 20 – 25 km.
vertrek : van 07u00 tot 15u00
aankomst : vóór 17u30!
te bereiken : station Maria-Aalter op 1 km. van de startplaats
ZONDAG 21 JULI : BOTTELARE (OOST-VLAANDEREN)







Zomertocht – 50 km. van Bottelare
organisatie : Florastappers Gent
vertrekplaats : Patrokring, Koningin Astridlaan 24, Bottelare
afstanden : 7 – 10 – 14 – 21 – 30 – 50 km.
vertrek : van 06u00 tot 15u00
o start 50 km. tot 08u00
o start 30 km. tot 12u00
o start 21 km. tot 13u00
ZONDAG 28 JULI : EVERBEEK (OOST-VLAANDEREN)







39ste Everbeekse Wandeltochten
organisatie : Everbeekse Wandeltochten
vertrekplaats : Buurthuis Cordenuit (kerk Everbeek-Beneden),
Cordenuitstraat, Everbeek
afstanden : 6 – 12 – 18 – 24 – 30 km.
vertrek : van 07u00 tot 15u00
ZONDAG 04 AUGUSTUS : VINDERHOUTE (OOST-VLAANDEREN)







41ste Kastelentocht
organisatie : Wandelclub Reigerstappers Vinderhoute
vertrekplaats : Gemeentelijk Sportcentrum, Neerstraat 37, Vinderhoute
afstanden : 5 – 6 – 12 – 17 – 20 – 24 – 28 km.
vertrek : van 07u00 tot 15u00
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Voorkeurtochten
tot eind september 2019.
ZONDAG 11 AUGUSTUS : WAASMUNSTER (OOST-VLAANDEREN)






26ste Driestocht
organisatie : Durmestappers
vertrekplaats : Sporthal Hoogendonck, Nijverheidslaan 48, Waasmunster
afstanden : 6 – 12 – 18 – 24 km.
vertrek : van 08u00 tot 15u00
ZONDAG 18 AUGUSTUS : KRUIBEKE (OOST-VLAANDEREN)







22ste Barbierbeektocht
organisatie : Wandelclub De Lachende Klomp
vertrekplaats : Gemeentelijke Lagere School, Bazelstraat 33, Kruibeke
afstanden : 7 – 10 – 15 – 21 – 30 km.
vertrek : van 07u00 tot 15u00
ZONDAG 25 AUGUSTUS : HAMME (OOST-VLAANDEREN)







45ste Mars Omloop ’t Hoeksken
organisatie : Wandelclub ’T Hoeksken
vertrekplaats : Zaal Den Bond, Kleinhulst 4, Hamme
afstanden : 4 – 6 – 10 – 15 – 21 – 30 km.
vertrek : van 07u00 tot 15u00
ZONDAG 01 SEPTEMBER : MERELBEKE (OOST-VLAANDEREN)







Merelbeekse Wandeltocht
organisatie : Postiljon Wandelclub Merelbeke
vertrekplaats : GITO – Technisch Atheneum Merelbeke, Potaardeberg 59, Merelbeke
afstanden : 6 – 9 – 12 – 15 – 18 – 24 – 30 km.
vertrek : van 07u00 tot 15u00
o start 30 km.
: tot 12u00
o start 24 km.
: tot 13u00
o start 15 – 18 km. : tot 14u00
ZATERDAG 07 SEPTEMBER : TERNEUZEN (ZEELAND/NEDERLAND)








40ste Vliegende Hollandertocht – Jubileumtocht
organisatie : W.S.V. Zelden Rust
vertrekplaats : SSG Lodewijk College, Oude Vaart 1, Terneuzen
afstanden en starttijden :
o
6 km. van 08u00 tot 15u00
o 12 km. van 08u00 tot 14u00
o 18 km. van 08u00 tot 13u00
o 25 km. van 08u00 tot 12u00
o 31 km. van 08u00 tot 11u00
sluiting startbureau om 17u30
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Voorkeurtochten
tot eind september 2019.
ZONDAG 08 SEPTEMBER : MELSELE (OOST-VLAANDEREN)






42ste Acht-Dorpentocht
organisatie : Wandel Team Beveren-Waas
vertrekplaats : Lokaal Schutters St. Sebastiaan, A. Rodenbachlaan, Melsele
afstanden : 4 – 7 – 14 – 21 – 30 km.
vertrek : van 07u30 tot 15u00
ZONDAG 15 SEPTEMBER : LOMBARDSIJDE (WEST-VLAANDEREN)







50ste Internationale Duin- en Poldertocht – Jubileumtocht
organisatie : Wandelclub De Duintrappers Westende
vertrekplaats : Sporthal De Bamburg, Baronstraat 25, Lombardsijde
afstanden : 6 – 10 – 15 – 20 – 25 – 30 km.
vertrek : van 07u30 tot 15u00
ZATERDAG 21 SEPTEMBER : WORTEGEM-PETEGEM (OOST-VLAANDEREN)







Nazomertocht
organisatie : Wandelclub De Kruishoutem Trotters
vertrekplaats : Zaal De Arend, Kasteelstraat 10, Wortegem-Petegem
afstanden : 5 – 6 – 10 – 13 – 18 – 24 – 30 – 40 km.
vertrek : van 07u00 tot 15u00
o start 30 en 40 km. tot 11u00
ZONDAG 29 SEPTEMBER : STEKENE (OOST-VLAANDEREN)







34ste Helletochten
organisatie : Wandelclub De Smokkelaars Stekene
vertrekplaats : Zaal ’t Helleken, Preekekeplein 8, Stekene
afstanden : 6 – 12 – 17 – 23 – 30 km.
vertrek : van 08u00 tot 15u00
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De wandelende pen.
Inleiding.
Het is maandagavond 08 april 2019 als ik deze inleiding en het daarna volgend verslag op papier zet.
Ik neem jullie eerst even terug mee in de tijd, naar donderdag 20 april 2017. Ik stond voor een verre
verplaatsing naar Stokrooie (Provincie Limburg). Met veel enthousiasme begin ik daar aan de 20 km..
Na de eerste lus van 12 km. hield ik het voor bekeken. Noch de organisatie, noch het parkoers hadden
iets te bieden. Na bijna twee jaar ben ik deze tocht nog altijd niet vergeten, zo slecht was het! Het was
voor mij het sein om mijn wandelprogramma een andere wending te geven. Vooraleer ik sindsdien
ergens ga wandelen bestudeer ik eerst alle mogelijke wandeltochten die met het openbaar vervoer te
bereiken zijn. Clubs die me reeds één of meerdere malen hebben teleurgesteld met hun organisatie en
vooral met hun parkoers worden al meteen geschrapt. En zo moet ik van langs om meer uitkijken om
buiten het bekend georganiseerd wandelen te gaan of nog eerlijker gezegd om buiten “Wandelsport
Vlaanderen” te gaan wandelen. Dat mijn opzoekingswerk loont en mijn keuze om ergens te gaan
wandelen gerechtvaardigd is bewijst het resultaat. Sinds die bewuste donderdag in april 2017 ben ik
niet meer van ergens teleurgesteld naar huis teruggekeerd. Sindsdien wandel ik gans België en
Nederland rond bij allerlei federaties en organisatoren. Overloopt U ze gerust even mee :









bij Wandelsport Vlaanderen
bij Fédération Francophone Belge de Marches Populaires
bij Adeps – Fédération Wallonie-Bruxelles
bij Koninklijke Wandel Bond Nederland
bij Gezinssport Vlaanderen
bij KWB-FALOS
bij Volkssportverband des Gebietes Deutscher Sprache in Belgien
bij andere

49 deelnames
12 deelnames
10 deelnames
8 deelnames
4 deelnames
2 deelnames
1 deelname
2 deelnames

Wie goed kan tellen zal vaststellen dat ik op twee jaar tijd 39 keer buiten mijn eigen federatie ben gaan
wandelen! Onze beleidsmensen zouden beter ook eens buiten de federatie gaan wandelen, ze zouden
direct de reden kennen waarom ze in 2018 zo maar eventjes 48.779 wandelaars minder hadden! Of zijn
dit 48.779 zwartwandelaars geworden?

Sijsele, een tocht uit de oude doos!
Na de wandeling van gisteren moest het hierboven aangehaalde me toch even van het hart. Gisteren,
zondag 07 april heb ik opnieuw een mijlpaal bereikt in de 42 jaren dat ik reeds wandel. We zijn voor de
tweede maal naar een organisatie geweest binnen de KWB. De “Provinciale Wandeldag
West-Vlaanderen” te Sijsele stond al van in het begin van het jaar met rood aangestipt in de KWB
kalender. Aangezien ik al gans mijn leven belang hecht aan “Provinciale en Nationale Wandeldagen”
was dit een ideale gelegenheid om een streek die ik niet ken te gaan ontdekken. Na een korte treinrit
naar Brugge en een al even korte busrit naar Sijsele moesten we afstappen aan de halte “Sijsele Dorp”.
De startzaal lag achter de kerk op 142 meter van de bushalte, wat een luxe!
Sijsele is een dorp in de provincie West-Vlaanderen en een deelgemeente van de stad Damme. Sijsele
is met zijn 5.000 inwoners de hoofdgemeente en grootste kern van de stad Damme. Een korte terugblik
op de geschiedenis van Sijsele leert ons het volgende. De parochie van Sijsele werd mogelijk al vóór
800 gesticht en is daarmee, samen met die van Snellegem, een der oudste in de wijde omgeving. De
twee parochies werden gescheiden door de Reie waarlangs de stad Brugge zich later zou ontwikkelen.
Eén van de bezienswaardigheden is de in de eerste helft van de 11de eeuw gebouwde Romaanse
kruiskerk (de Sint-Martinuskerk), die drie altaren kende, gewijd aan Sint-Maarten, Sint-Sebastiaan en
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De wandelende pen.
Sijsele, een tocht uit de oude doos!
Sint-Anna. De kerk werd in 1578 tijdens de godsdienststrijd verwoest. In 1611 werd de kerk enigszins
hersteld, waarbij gebruik werd gemaakt van materiaal van de eveneens verwoeste Spermalieabdij. Doch
opnieuw werd de kerk beschadigd, in 1634 door Hollandse en in 1676 door Franse troepen. Regelmatig
werd de kerk hersteld en het interieur verfraaid, doch de kerk werd spoedig te klein. In 1890 begon de
bouw van een nieuwe neogotische kerk. In 1898 werd deze kerk officieel ingewijd.
Omstreeks 1240 werd voor het eerst de naam van een heer van Sijsele genoemd : Walter van Sisele.
Omstreeks 1242 werd de Spermalieabdij van Slijpe naar Sijsele overgebracht. In de 16de eeuw werd
Sijsele door Koning Filips II tot baronie verheven. In 1769 werd de weg van Brugge over Maldegem naar
Gent aangelegd. In 1795 werd Sijsele een burgerlijke gemeente. In de 19de eeuw groeide Sijsele
aanzienlijk. Bovendien werd in 1863 de spoorlijn van Brugge naar Eeklo geopend. In 1951 werd een
groot militair terrein aangelegd op de grond van kwekerij Flandria en een deel van het domein
Ryckevelde, het “Kwartier Sergeant Baron Gillès de Pélichy”, dat zich toelegde op de logistiek. In 2009
werd het domein opgeheven en vanaf 2017 werd de kazerne en omgeving herontwikkeld tot woonwijk.
De spoorlijn werd in 1960 opgebroken en werd sinds 1980 omgebouwd tot een fiets- en ruiterpad.
Bij het betreden van de startzaal werden we hartelijk welkom geheten door enkele bestuursleden van
KWB Sijsele. We schreven ons in voor de 18 km.. Vooraleer we vertrokken moesten we op de foto met
de pancarte van de afstand die we gingen wandelen. Met een stralend lenteweertje als bondgenoot
vertrokken we op ontdekkingstocht. De eerste 9 km. tot aan de controle was een afwisselend zeer rustig
landelijk parkoers. Verharde en onverharde stroken wisselden elkaar af, het was echt genieten van
zoveel landelijke rust. Plots stonden we aan het uitgestrekte golfterrein van Sijsele, 25 ha. prachtige
natuur.
De “Damme Golf & Country Club” is één van de prestigieuze golfclubs in België. De golfbaan ligt in
een polderlandschap. Het werd in 1987 aangelegd door golfbaanarchitect Joan Dudok van Heel. In
1994 kochten de families Santens en Donck de oorspronkelijke initiatiefnemers uit. Twee jaar later wou
de club graag uitbreiden, het duurde echter jaren voordat men van de overheid toestemming kreeg. Er
werd onder andere eerst een archeologisch onderzoek gedaan waarbij een Romeins grafveld uit de
eerste eeuwen van onze jaartelling werd onderzocht. De club heeft ongeveer 1000 leden. Tweemaal
vonden in Sijsele de prof kampioenschappen plaats, in 1990 en in 2004.
Het ideale lenteweer had veel golfers naar buiten gelokt. Het was trouwens de eerste maal dat de weg
die door het golfterrein loopt met de wandeling kon aangedaan worden. Vele jaren van protest hielden
dat tegen. De golfers wilden niet gestoord worden. Uiteindelijk heeft de gemeente beslist deze weg toch
voor wandelaars open te stellen. Na nog een stevige met kiezelsteentjes bezaaide weg kwamen we aan
de rustpost in een kantine op de sportvelden van Sijsele. We kregen er een suikerwafel om wat krachten
op te doen. Na een verfrissende cola vertrokken we voor nog eens 9 km. Het zouden fenomenale
wondermooie kilometers worden. Eerst werden onze voeten op de proef gesteld over een lange
kaarsrechte kasseiweg zo weggeplukt uit een Vlaamse wielerklassieker. Via een korte asfaltstrook en
opnieuw een kasseiweg kwamen we aan een wondermooi dorpsgezicht met de Sint-Trudoabdij (op het
grondgebied van Male) als blikvanger. Vervolgens moesten we een drukke weg over en stonden we
aan de oprijlaan naar het “Kasteel van Ryckevelde”.
“Ryckevelde” is een domein van 180 ha. op het grondgebied van Assebroek en Sint-Kruis
(deelgemeenten van Brugge), Sijsele (Damme) en Oedelem (Beernem) en is deel beschermd
natuurgebied. Het bevindt zich aan de rand van Sijsele en is het grootste bos op het grondgebied van
de stad Damme. Het “Kasteel van Ryckevelde” is een vrij jong kasteel in neogotische stijl en bevindt
zich in een uitstekende staat. Het werd in opdracht van Baron Raphael Gillès de Pélichy gebouwd
tussen 1913 en 1929. De familie bleef er maar tot 1946 wonen. Centraal valt de puntige toren op. Aan
de achterkant ligt een ruime tuin met een grote vijver.
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De wandelende pen.
Sijsele, een tocht uit de oude doos!
De parkoersmeesters lieten ons het onverhard wandelpad nemen evenwijdig met de oprijlaan. Het
grootste gedeelte van de 9 km. wandelden we in dit wondermooie uitgestrekte domein. Dikwijls hielden
we even halt om de prachtige statige dreven te aanschouwen. Aan het kasteel hielden we eveneens
even halt voor een foto en voor de architecturale schoonheid te bewonderen. Toen we terug in de
bewoonde wereld kwamen wandelden we nog langs het uitgestrekte militair domein van Sijsele.
Het “Kwartier Sergeant Baron Gillès de Pélichy” was een militair domein met kazerne. Vanaf 1909
werd het terrein gebruikt door Hofbouwmaatschappij Flandria als plantenkwekerij. Op het terrein werden
o.a. azalea’s, orchideeën, laurierbomen en palmen gekweekt. Het “92ste Bataljon Logistiek van de
Landmacht” werd opgericht in 1951 te Edegem en vestigde zich in 1952 te Sijsele. Het militair domein
omvatte het terrein van de voormalige kwekerij Flandria en het oostelijk deel van het domein
Ryckevelde. Er werden een aantal loodsen en andere voorzieningen gebouwd en pas in 1961 werd het
domein omrasterd. Het complex kreeg de naam “Depot Materieeltroepen”. Het terrein was tot 1963 per
spoor bereikbaar, maar dit werd opgebroken. Er kwam wel een wegeninfrastructuur. In 1969 kwam ook
de “45ste Compagnie Ordetroepen” vanuit Gent naar dit domein. In 2003 vond er een reorganisatie plaats
die het bataljon op de basis omvormde tot “51ste Bataljon”. In 2009 besloot defensieminister Pieter
De Crem de kazerne wegens bezuinigingen te sluiten. De sluiting vond plaats in 2011 en de
overgebleven 316 militairen werden overgeheveld naar andere kazernes. In 2015 werd op het
kazerneterrein voor een periode van één jaar een noodkamp opgericht door het Rode Kruis om er
vluchtelingen te huisvesten. Vanaf 2017 wordt er gewerkt aan de herinrichting van het 18,5 hectare
grote kazerneterrein tot ‘wijk van de toekomst’ waarin woningen en bedrijven worden gevestigd.
Terug in de startzaal kregen we er opnieuw een warm onthaal, wat waren dat fantastische mensen. Met
een streekbiertje en pannenkoeken genoten we met volle teugen na van deze heerlijke wandeldag.
Bedankt bestuur en medewerkers van KWB Sijsele voor de perfecte organisatie. Bedankt aan de twee
parkoersmeesters voor deze wondermooie wandeling waarbij we Sijsele hebben leren kennen. Tot een
volgende gelegenheid!
Intussen kijken Greta en ik al uit naar onze volgende wandeling binnen het “KWB-FALOS
Wandelcriterium”.

Uw verslaggever,
GUY DE JAEGER
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Informatief.
Waarop letten als je mosselen eet?
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Kookhoekje.
Sint-Jakobsschelpen met gegratineerde mosselen.

Smakelijk!
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