
MOORSELE coronatocht ! 
 Organisatie : wandelclub “de 7mijl-stappers Moorsele” ,  

                         aangesloten bij Wandelsport Vlaanderen vzw (WSVL 5411). 

 START : OC DE STEKKE  -  Sint-Maartensplein 12  -  8560  MOORSELE 

 Bepijld van  9/04/2021 tot en met 25/05/2021,    ter vervanging van  

    STEKSELTOCHT (11/04/2021)   &   SINKSENVRIJDAGTOCHT (21/05/2021) 
 

3 wandelparcours om op eigen initiatief te wandelen :  

- 5 km, (hier en daar aangepast voor rolstoelgebruikers: 4,3km)  we trekken weg uit het centrum en komen via  

de wijkpaden naar een totaal vernieuwde groene zone ‘buurtpark Arch. Vanhoornelaan’. 

Daarna trekken we via landelijke wegen naar de nieuwe wandelpaden langs het Kerkhof (rolstoelparcours) of via de 

onverharde veldweg langs hoeve Ter Coutere (eerste vestigingsplaats van Guldenbergabdij). De oversteek via (zebrapad) 

De Taeyelaan naar het ‘Moorseele Military Cemetery’ (een Britse militaire begraafplaats met gesneuvelden uit WO I. Er liggen 

143 mensen begraven, hoofdzakelijk militairen uit het Verenigd Koninkrijk, 8 Canadese soldaten en één Franse burger) is niet veraf.  

Via de Kafhoek (oorspronkelijk woonden hier veel thuiswevers, die de folkloristische naam ‘Stekselgaten’ gaf aan de Moorselenaars:  

deze veegden hun handen geregeld af aan hun achterwerk of gat, dat blonk dan van de stekselpap, een kleefstof die de weefdraden 

versterkte) komen we langs een stukje Groen Lint.  

Ten slotte Het Kasteel Grimaldi & gerenoveerd Herenhuis ‘t Kasteeltje aan het WZC St. Jozef, brengt ons terug  

bij het startpunt OC DE STEKKE.                Deze wandeling is geschikt voor rolstoelgebruikers & kinderwagens. 
 

- 8 km, het parcours is een afkorting halverwege van de 16km. Beschrijving hieronder. 

                                                                                                       Deze wandeling is NIET geschikt voor rolstoelen. 

 

- 16 km, (15,7km).  We vertrekken langs OC De Brouwerij naar het GROEN LINT, mooie groenzone in centrum 

Moorsele. Verder trekken we nog meer landelijk via een herwaardeerde kerkwegel (Coutersstretje) tussen 

Ballokstraat en Dadizelestraat. Hier splitst de 8km zich af naar rechts om iets verderop terug samen met de grote 

afstand verder te trekken. 

De 16km trekt links verder langs het vroegere HOEVEMUSEUM ’t Kapelriegoed (in 2018-2019 stopgezet en in juni 

2020 werden in totaal 295 van de 829 objecten herbestemd naar 16 erkende Vlaamse musea, enkele steden en gemeenten en naar één 

grote privé-verzamelaar. De collectie is nog steeds digitaal raadpleegbaar via erfgoedinzicht.be). Via landelijke wegen komen we zo 

dichterbij De Witte Meulne van Moorsele (De Grote Macht: de meest volumineuze van de bewaarde West-Vlaamse 

stellingmolens, dateert uit 1816-1817). Iets verderop komen we aan de Oude Spoorwegbedding Roeselare-Menen.  

We volgen ze niet (toelating Provincie duurt te lang), maar nemen de meer ‘open’ kronkelende trage wegen tot aan het 

Kezelberg Military Cemetery (Britse militaire begraafplaats met gesneuvelden uit WO I. Er liggen 161 gesneuvelden begraven, 145 

Britten, 1 Canadees, 1 Chinees (was werkzaam bij het Chinese Labour Corps) en 14 Duitsers begraven. De 5 Amerikaanse militairen die hier 

oorspronkelijk begraven lagen, werden later overgebracht naar de Amerikaanse begraafplaats te Waregem.). Iets verderop veranderen 

we van kant van het Kezelpad om terug richting centrum te trekken.  

Terug samen met het 8km-parcours trekken we via een brede onverharde veldweg richting Ledegemstraat 

(oversteken en links houden op fietspad, fietsers hebben voorrang) naar het Vliegveld. Misschien zien we wel valschermspringers! 

We steken de drukke Overheulestraat over (hier nabij startte jaarlijks onze Sinksentocht op vrijdag tijdens de Sinksen-Overheule-

Feesten die dit jaar niet doorgaan) en via de Maalstraat trekken we via oude kerkwegels naar de Wagenbrugstraat en 

Berkenlaan. Het Groene Lint is in zicht waar we samen met de korte afstand onze startlocatie OC DE STEKKE terug 

bereiken (zie 5km-parcours Kasteel Grimaldi & Herenhuis ‘t Kasteeltje). 

Deze wandeling is NIET geschikt voor rolstoelen. 

Opmerking :   Op het dorpsplein is er ruime parking,  

doch niet op donderdag, dan is er de wekelijkse markt.  

Dit initiatief wordt u GRATIS aangeboden.  

> Hou u aan de verkeersregels en Covid-maatregelen !  

> Hou het PROPER, neem uw afval mee naar huis ! 

> Geen horeca en/of toiletten onderweg ! 

           Met medewerking van Gemeente WEVELGEM.  

https://erfgoedinzicht.be/collecties/?q=hoevemuseum&mode=gallery&view=horizontal&page=1&fq%5B%5D=search_s_institution:%22Hoevemuseum%20%27t%20Kapelriegoed%20-%20collectie%20Marcel%20Vandoorne%22&reverse=0

