
Wandelen en even stil staan bij de 
verhalen van Hugo Mathysen, verteld 
door Sien Eggers, en de muzikale 
vertellingen van Willem Vermandere

Om gezond te blijven en om je zo ruim mogelijk te 
kunnen ontplooien, heb je voldoende beweging 
nodig. Regelmatige lichaamsbeweging, zoals 
wandelen, heeft aanzienlijke voordelen. Het 
verbetert de gezondheid op fysiek, emotioneel 
en mentaal vlak. Door voldoende bewegen, kan 
je beter omgaan met de uitdagingen die het 
leven met zich meebrengt.

Maar niet iedereen is zich daarvan bewust. 
Daarom willen het wijkcomité De Tramstatie 
Ichtegem, de Belcantovrienden uit Westouter 
en Te Gek!? het wandelen in de kijker zetten als 
gezonde activiteit, op alle vlakken. Op vraag 
van Te Gek!? schreef Hugo Matthysen grappige 
verhaaltjes die overduidelijk maken waarom 
wandelen deugd doet aan het hart. Sien Eggers 
sprak de verhaaltjes in. In Ichtegem vertelt en 
musiceert ook Willem Vermandere, peter van 
de Tramstatie, over onderweg zijn, schoane in 
de moate, gif mo goaze. 

Op de mooiste plekjes langs de route vind je 
QR-codes. Als je ze scant met je smartphone, 
krijg je de verhaaltjes van Hugo en Sien en de 
muzikale vertellingen van Willem te horen. Hoe 
vreemd het ook klinkt, zo doet het wandelen je 
even stil staan. 

Wie is wie?
Te Gek!? wijdt haar volledige aandacht aan het hoofd. Want 
geestelijke gezondheid is een HOOFDZAAK. Te Gek!? maakt 
van het hoofd een zaak. Sinds twee jaar doet Te Gek!? dat 
met vijf organisaties onder één dak binnen het Steunpunt 
Geestelijke Gezondheid.

De Tramstatie Ichtegem is het buurtcomité van de omgeving 
van het vroegere tramstation. Naast buurtactiviteiten 
organiseert het comité om de twee jaar een evenement voor 
de hele bevolking van Ichtegem en omstreken. Sinds 2015 is 
dat een tiendaagse met uitzendingen van Carina Radio.

Hugo Matthysen (1956) is zanger, columnist, 
schrijver, acteur en gediplomeerd filosoof. Zijn 
actieradius is heel ruim: van legendarische 

kinderprogramma’s als Dag Sinterklaas en Kulderzipken 
tot de vettige rock van de Clement Peerens Explosition en 
absurde humor in Het Leugenpaleis.

Sien Eggers (1951) is een van Vlaanderens 
bekendste actrices. Het grote publiek kent haar 
van In De Gloria – ‘In mijn poep’, als slagersvrouw 

Liliane in Van vlees en bloed en als Ria, de vrouw des huizes 
van de wietkwekende familie Welvaert, in Eigen kweek.

Willem Vermandere (1940) is zanger, beeldhouwer, 
schilder, filosoof en schrijver. In de jaren ’60 werd 
hij bekend met in het West-Vlaams gezongen 

liedjes over de dingen des levens, de Westhoek en de 
verschrikkingen van de Grote Oorlog. Sinds 2017 is hij peter 
van de Tramstatie.

De Te Gekke Tramstatieroute werd gerealiseerd in 2021 
door de vzw De Tramstatie Ichtegem en Te Gek!?, in 
samenwerking met het gemeentebestuur van Ichtegem 
en de Belcantovrienden uit Westouter. Een gelijkaardige 
route bestaat ook in Heuvelland. Beide wandelroutes zijn 
verbonden met elkaar, want boven op de Ruidenberg kan je 
de Kemmelberg en de Rode Berg zien.
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1. DE TRAMSTATIE 

Hugo/Sien en Willem

2. DE PINNE 
Hugo/Sien

3. DE SWOL 
Hugo/Sien

4. DE KOEKELAREBERG 
Hugo/Sien

5. DE RUIDENBERg
Hugo/Sien en Willem

6. HET VINKENSVELD 
Hugo/Sien

7. WIJNENDALEBOS 
Hugo/Sien en Willem

8. HET VELD 
Hugo/Sien

9. DE KEIBERG
Hugo/Sien en Willem

10. HOF DEMEERSSEMAN 
Hugo/Sien en Willem

Scan de QR-codes 
onderweg om te 
genieten van de 
vertellingen

Te Gekke Tramstatie route
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