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OFFICIELE OPENING WANDELPAD “NEERHOEK – MEI 1940” dd 29 mei 2010 

PERSMAP PERSCONFERENTIE  

1. KADER VAN HET NIEUWE WANDELPAD 

De bedoeling van het wandelpad komt het best tot zijn recht met de tekst die zal aangebracht worden op onze 

pancarte. 

Dit paneel zal opgehangen worden aan de zijgevel van het Leieheem (kant Leiemonument) en schetst het 

kader binnen hetwelk het wandelpad tot stand kwam. 

Op het paneel wordt tevens door middel van een overzichtsplannetje het tracé van het wandelpad 

aangegeven. 

De tekst richt zich tot elke lezer en bezoeker van Oeselgem en nodigt uit tot een gezonde wandeling in een 

mooie landelijke omgeving van ons Leiedorp. 

Hierna de integrale tekst van de pancarte: 

 

Beste bezoeker van Oeselgem, 

Dagelijks worden we via de media geconfronteerd met oorlogssituaties. Tot zolang deze menselijke drama’s zich 

afspelen tot ver buiten onze contreien staan we daar niet bij stil.  

En toch zijn er tijden geweest waar onze bevolking rechtstreeks slachtoffer was van even gruwelijke 

oorlogsdaden.  

Onder impuls van mevr. Anne-Marie Geeroms (Roede van Tielt), de gemeente Dentergem en de Dorpsraad van 

Oeselgem werd op 29 mei 2010 het wandelpad “NEERHOEK – mei 1940” in gebruik genomen. Het initiatief had 

tot doel iedereen bewust te maken van de dramatische gebeurtenissen die zich 70 jaar eerder in de NEERHOEK 

van Oeselgem in de beginmaand van de tweede wereldoorlog hebben afgespeeld.  

De tegenstelling tussen de vredige stilte van vandaag en het oorverdovend gebulder van kanonnen dat ooit deze 

Leievallei vulde, herinnert de bezoeker op een bijzondere wijze aan deze oorlogsdramatiek en maakt dat de 

gebeurtenissen, die door geen enkele pen konden beschreven worden, nooit vergeten worden.  

De initiatiefnemers nodigen iedereen uit om in een mooie, landelijke omgeving en in een ontspannen sfeer deze 

stilte te ervaren en om dit gedeelte van Oeselgem op een gezonde wijze beter te leren kennen.  

De lengte van de wandeling bedraagt ca 8.1 km.  

De diepe stilte die vandaag over dit wandelpad heerst mag enkel overdonderd worden door één solidaire, luide 

kreet: “NOOIT MEER OORLOG !”.  

De initiatiefnemers wensen u een deugddoende wandeling. 

_______________  

De wandeling staat bovendien beschreven in een brochure uitgegeven door de Dorpsraad van Oeselgem. Zij 

vormt een leerrijke begeleiding voor iedereen die wat meer wil weten over wat zich in mei 1940 heeft afgespeeld 

in de Neerhoek. Het kaartje van het wandelpad met aanduiding van de bijzondere gedenkpunten langsheen het 

tracé maken eveneens deel uit van de brochure.  
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De brochure wordt warm aanbevolen indien u voor de eerste maal gebruik maakt van het wandelpad. Ze kan 

gratis worden gedownload van het internet via de website van de Dorpsraad Oeselgem 

(www.dorpsraad.wordpress.com). De brochure is bovendien gratis te bekomen in het Gemeentehuis van 

Dentergem (Kerkstraat 1 – Dentergem), evenals in de volgende handelszaken: 

• Van Gheluwe – Doe-het-zelf Wakkensesteenweg 79 

• Delhaize Proxy Wakkensesteenweg 43-45 

• ’t Pleintje Wakkensesteenweg 2 

Uw bezoek aan ons rustige dorp hoeft na deze wandeling geen eindpunt te zijn. Onze streek biedt immers nog 

diverse andere toeristische mogelijkheden en onze gastvrije bevolking zal u steeds met open armen blijven 

verwelkomen. 

Bedankt voor uw bezoek en tot spoedig weerziens! 

_______________ 

2. TRACE VAN HET WANDELPAD 

De wandeling begint aan het Leiemonument met in de onmiddellijke omgeving de Vierfrontenbrug en 

het “kogelhuis” (of “maïskot”). 

We vervolgen onze weg in de richting van de oude Leiearm achter de kerk. 

Eén en ander  wordt verduidelijkt door het bijgaande plannetje. 

Ter hoogte van gedenkpunten 2 en 3 bereiken we het hart van de wandeling: de Neerhoek. 

In deze velden speelde zich in mei 1940 de ongelijke strijd af tussen de snel oprukkende Duitse 

troepen en de  fel teruggedrongen Belgische frontlinies die opgesteld stonden aan de linker Leieoever. 

De teksten in de brochure proberen de tragische gebeurtenissen zo goed mogelijk te visualiseren. De 

bevolking woonachtig in de Neerhoek, die door zijn afgelegen situatie sterk afgesneden was (en is) van 

het dorpscentrum van Oeselgem, werd bij die confrontatie zeer zwaar getroffen. 

 

OVERZICHTSPLANNETJE VAN DE WANDELROUTE 
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3. MATERIALISERING VAN HET WANDELPAD 

Langsheen de wandelroute wordt de weg aangegeven door middel van paaltjes waarop de nodige 

aanduidingen zijn aangebracht. 

Zo zullen naast het embleem van de Dorpsraad en de naam van het wandelpad pijltjes worden 

aangebracht die zorgen voor de bewegwijzering en die duidelijk de wandelrichting dienen aan te 

geven. 

Op een aantal paaltjes staan bovendien cijfers vermeld die verwijzen naar het overzichtsplannetje en 

naar de bijhorende toelichting die terug te vinden is in de brochure. Deze gedenkpunten (in totaal 16) 

vertellen de bijzondere tragische gebeurtenissen die zich in mei 1940 in de Neerhoek en langs de 

boorden van de Leie hebben afgespeeld. 

In totaal worden 30 paaltjes geplaatst langsheen het tracé van het wandelpad. 

4. FINANCIERING VAN DE AANLEG VAN HET WANDELPAD 

De Dorpsraad staat met eigen financiële middelen in voor de kosten verbonden aan de volgende 

onderdelen van het project: 

� De pancarte op te hangen aan de zijgevel van het Leieheem – kant Leiemonument 

� De kleurenbrochure (2000 exemplaren) 

� De materialisering door middel van paaltjes voorzien van de nodige aanduidingen: 

� de gemeente Dentergem zorgt voor de levering van het funderingsbeton; 

� de Dorpsraad staat in voor de eigenlijke plaatsing van de paaltjes. 

Op de officiële opening van 29 mei 2010 zal de gemeente instaan voor de organisatie van de receptie. 

5. BEHEER EN LATER ONDERHOUD VAN HET WANDELPAD 

De gemeente Dentergem zal instaan voor het beheer en het latere onderhoud van het wandelpad. Zij 

zal er voor zorgen dat bij beschadiging van een paaltje of de pancarte de nodige herstellingen zullen 

worden uitgevoerd. 

Van zodra er een tekort dreigt aan beschikbare brochures zal de gemeente instaan voor de nodige 

aanvulling ervan. 

 

6. OFFICIELE OPENING WANDELPAD “NEERHOEK – MEI 1940” OP ZATERDAG 29 MEI 2010 

Het programma van de inhuldiging ziet er als volgt uit: 

16.00 uur: ontvangst van bevolking en genodigden t.h.v. het Leieheem 

16.30 uur: toelichting bij het wandelpad 

17.00 uur: inhuldiging/onthulling pancarte t.h.v. het Leiemonument 

17.30 uur: receptie aangeboden door de gemeente Dentergem. 

Bij het verlaten van de receptie zal elke bezoeker de kleurenbrochure ontvangen. De mensen die zin 

hebben om de wandeling nog effectief te doen kunnen dan aan de hand van de brochure onmiddellijk 

de daad bij het woord voegen. 

___________________ 


