Bij Wandelclub Koekelare altijd een beetje beter
37ste BEZANTENTOCHT.
Op Zondag 02 juni 2019 staat Wandelclub Koekelare paraat om een gans pak enthousiaste wandelaars te ontvangen. Een prachtig natuurlijk wandelparkoers, en aan afstanden keuze genoeg nl. 5 - 7 - 13 - 18 - 22 en 30 km.
staan er uitgetekend.
De start is voorzien in de zaal “’De Balluchon” in het centrum van Koekelare. Het grondgebied waar de wandeling
is uitgetekend, heeft een ganse metamorfose ondergaan en
is sedert enkele jaren
prachtig vernieuwd.
Ter gelegenheid van
deze editie werden
alle omlopen herschikt en zullen de wandelaars van
de verschillende afstanden allen kunnen genieten
van het bos van Koekelare. Vanaf de 12 km gaan de
wandelaars via privé domeinen en tal van kerkwegels verder naar de deelgemeente De Mokker. De
22 en 30km gaan langs het Praetbos (waar er mogelijk is tot het bezoek aan het Duits kerkhof met de befaamde beelden van Kathe Kollwiz.
Daarna gaan de wandelaars via heel bosrijk gebied door naar het Arboretum. Het Arboretum bevat honderden aangeplante boomsoorten en is ook de kweekplaats van de
Koekelaarse den, die zelf naar Canada werd
uitgevoerd. De deelgemeente Bovekerke is
voorbehouden aan de stappers van de grootste afstand. Uiteraard wordt het Koekelaars
centrum de eindfase van alle omlopen en via
het vernieuwde centrum, het Oosthofpark,
De Mote en de Oude Brouwerij komen alle
afstanden aan in start- en aankomstplaats
Zuudhove.
De verschillende afstanden bedragen 5/7/13/18/22 en 30 kilometer
Op geregelde afstand is een rust post voorzien ook voor de kleinste afstand.
Tevens zijn op alle rustposten warme en koude dranken alsook belegde broodjes.

Controle
De Blaaspijp

Controle
De Mokkernaere

Controle
De Mokkernaere

WC - K - W - Br

WC - K - W - Br

WC - K - W - Br

Totale
Afstand

5Km. 

3,070Km.

4,590Km.

7Km. 

5,230Km.

7,260Km.

13Km.

3,070Km.

7,320Km.

13,380Km.

18Km.

5,230Km.

9,480Km.

17,800Km.

22Km.

5,230Km.

9,480Km.

14,080Km.

22,400Km.

30Km.

9,280Km.

13,530Km.

21,590Km.

29,910Km.

WC = Toilet

-
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-

W = Warme dranken

-

Br = Broodjes

