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Beste clubleden, Spartastappers, 

Dit is alweer het laatste clubblaadje voor dit sportjaar. Hierin vinden jullie de verslagen van onze 

activiteiten van het derde kwartaal, maar ook wat er nog aangeboden wordt in de laatste drie maanden 

van ons 20-jarig bestaan. 

Dit is niet alles, want in 2020 zijn er nieuwe richtlijnen en weetjes waarvan we jullie willen op de 

hoogte brengen. 

Redenen genoeg dus om alles aandachtig te lezen en bij te houden, zodat u steeds up to date bent wat 

betreft de wandelnieuwtjes binnen onze club en de wandelfederatie. 

Véél leesgenot! 

 

Jullie voorzitter, 

 

Walter 

 

 

 

 

Sint-Germanustocht, 20 juli 2019 (verslag door Walter en Filip). 

 

Bij de organisatie van een wandeltocht heb je bijna alles onder controle. Wat heb je niet onder 

controle: wegenwerken (waardoor je in laatste instantie de parcours moet aanpassen…) en de 

weersomstandigheden. De voorbereidingen waren intens: op woensdag met 3 man, gewapend met 

bosmaaiers, enkele overwoekerde wandelpaden onkruidvrij gaan maken, (door het verbod op het 

gebruik van pesticiden en onkruidverdelgers hebben de gemeentelijke groendiensten steeds meer 

werk om de wandelpaden en parken onkruidvrij te maken…), op donderdag de parcours  bepijlen, op 

vrijdag de startzaal en de rustposten klaarzetten. Gelukkig kunnen we voor dat laatste op vele 

helpende handen rekenen! 

Zaterdag 20 september: om 4 uur uit bed en de parcours nog eens gaan controleren, in de hoop dat er 

geen onverlaten zijn die het leuk vinden om 

pijltjes om te draaien. Terwijl ik aan het 

rondrijden ben merk ik dat er al enkele 

wandelaars aan het stappen zijn. Tiens, de 

startzaal is nog niet eens open… Walter en de 

anderen zijn ondertussen in de startzaal en 

rustpost bezig met het opstarten van de 

koffiemachine, de computer en bovenal: de 

barbecue voor het spek met ei! Als ik een wat 

later naar Egem rij, zie ik in het westen donkere, 

dreigende wolken opduiken en niet veel later 

vallen de eerste druppels. Een gezapig buitje, 

niets aan de hand tot dan. Maar wat later volgt 

Voorwoord. 
 

Activiteiten in de voorbije maanden. 
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een stevige stortbui, voorzien van wat klank- en lichtspel. Mmmm, niet leuk, denk je dan. En nog wat 

later volgt een tweede stortbui. Het gaat wel weer over, hoop je. Maar de regen komt met bakken uit 

de lucht gevallen en het blijft maar duren: een echte zondvloed. Samen met Gabriël ben ik in de weer 

met een aftrekker om het water zo snel mogelijk naar een rioolput te sturen terwijl we ook het water 

van de tentzeilen verwijderen. Dat heeft telkens een watervalletje tot gevolg. En plots stellen we vast 

dat het water niet meer wegstroomt en steeds hoger komt te staan. We moeten blijven staan om te 

beletten dat de tentzeilen het begeven onder het gewicht van het water en algauw staan we tot over 

onze enkels in het water. Ook het deel van de speelplaats onder het afdak overstroomt langzaam en 

Walter besluit de brandweer te bellen. Geleidelijk vermindert de regen en zowat een halfuurtje later 

komt de brandweer het water wegpompen. Er komen toch nog een aantal wandelaars toe, nat tot op 

het bot, maar niemand die klaagt. Er worden grapjes gemaakt: je mag alleen maar beginnen wandelen 

als je een zwemdiploma kan voorleggen… 

Rond 10.15 u beginnen de voorbereidingen 

voor de barbecue, die  tot 18 u duurt. 

Het weer heeft uiteraard een grote invloed op 

het aantal deelnemers en ondanks deze 

stortbuien valt de teller om 15 u stil op een 

meer dan respectabel aantal van 1.072 

deelnemers. 

Iedereen tevreden (het bestuur was ook zeer 

tevreden omtrent de vele helpende handen 

vóór, tijdens en na de wandeltocht), geen 

klachten over te grote tussenafstanden, geen 

gedraaide pijlen, veel liefhebbers voor de 

barbecue (de penningmeester was ook zeer in zijn nopjes       ). Zo, op naar de volgende tocht! 

De uitslag en de nodige foto’s zijn te bekijken op de website onder de rubriek “fotogalerij 2019”. 

 

Meerdaagse reis naar Epen, 15 tot 18 augustus 2019 (verslag door Leo en Dany). 

 

Dag 1 – donderdag 15 augustus: Tongeren. 

 Een zestigtal Spartastappers zijn vroeg uit de veren om deels met de bus deels met eigen wagen naar 

Epen te rijden onder een dreigend wolkendek. Als de verst wonende om vijf vóór zeven op de bus 

stapt – “te zevenen is te zevenen” – kan Jan van Demonie Cars starten richting Aalter. Verder gaat 

het over Brussel richting Luik tot de afrit Oreye-Tongeren. 

Want, jawel, op onze eerste wandeldag gaan we de mooie parcours volgen die de Tongerse 

Wandelvrienden hebben uitgestippeld voor hun Eburonentocht met keuze tussen 4-6-10-12-16 en 20 

km, met als extraatje een aparte stadsverkenning van 4 

km . 

Wij kiezen voor de 12 km en volgen in een eerste 

gedeelte (6,3 km) de M-mijlpalenroute langs o.m. het 

kasteel van Betho en zijn mooi aangelegd wandel-

domein. Rustpost in het schooltje van de parochie St.- 

Lutgardis achter het station.  
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Vandaar stappen we – deels over vlonders – door het natuurgebied de Kevie langs de Jeker (5,8 km). 

Hier is het echt genieten van de prachtige natuur in deze drassige vallei met tal van populieren en 

olmen midden de ruige graslanden. Dan komen we terug naar het centrum via de Moerenpoort (uit 

1379), het stadspark De Motten en restanten van de Romeinse omwalling.  

De 20 km maakte vanuit de rustpost een lusje van 8,4 km door het prachtige natuurgebied De Kevie, 

ontstaan rond de dichtbegroeide moerassen van de Jeker. Dit is een rivier die ongeveer 55 km lang is 

en in de provincie Luik zijn bron heeft om in Maastricht in de Maas te verdwijnen en dit na een reeks 

zeer mooie natuurvalleien en een echt wandelparadijs te hebben achtergelaten .  

Na een kort eindje de korte afstanden te hebben gevolgd stapten we nog een stuk verder over de 

vlonders recht naar een groene wereld van rust. Een 

slingerend eindeloos lommerrijk bospad voerde ons 

kilometers verder door deze prachtige natuur. Met rechts 

van ons de oostelijke Jeker die zich een weg baande door dit 

mooie valleibos en talrijke slootjes en glas-helderde poelen 

achterliet. Links konden we tussen de eeuwenoude 

knotwilgen genieten van de meestal verlaten vochtige 

hooilanden en beemden al zagen we in het hoge gras enkele 

Galloways toch nog half verscholen volop genieten van wat 

deze natuur hen kon bieden. Via het wat boven het dal 

liggend gehucht Blaar keerden we dan maar terug naar onze rustpost om dan mede te genieten van 

het tweede gedeelte van de 12 km. 

In de namiddag wandelen we nog naar de Markt om de legendarische Ambiorix te groeten, berucht 

krijgsheer en aanvoerder van de Eburonen, die hier in 54 v.C. in Julius Caesar zijn meerdere 

tegenkwam. En in de majestueuze basiliek van O. L. Vrouw kunnen we bij toeval nog genieten van 

een repetitie van een koor en orkest. De Tongerse wandelclub mag die dag 1166 inschrijvingen 

noteren en met onze 58 Spartastappers worden we hier tweede na de organiserende club. 

Om 16u starten we dan richting Epen waar we net vóór een flinke plensbui toekomen. De toewijzing 

van de kamers verloopt vlot en na het aperitief, aangeboden door de club, - een  mooie geste, waarvoor 

dank – genieten we nog van een lekker driegangen menu. Onze eerste dag is dus wel al goed gevuld 

geweest! 

 

Dag 2 – vrijdag 16 augustus: Geuldal. 

 

Vandaag is het wandelen door de vallei van de Geul. We starten om 

8.45 u en gaan achterom het hotel een eindje omhoog en dan verder 

naar beneden om uit te komen ‘In den Broekenweg’. Over de baan 

komen we op de ‘Hurperscherweg’ en dan via enkele stegelkes en 

door de weilanden naar de dorpen Mechelen en Partij. Na 5,3 km 

is een koffiestop gepland om het hoekje bij het klooster van 

Wittem. Dan rijdt (bijna) de hele groep 2,7 km met de bus verder 

tot Wijlre. 

En vandaar stappen we opnieuw 3,6 km – een eind links, een eind 

rechts van de Geul – door een zeer gevarieerd landschap en ook via 
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tal van klaphekjes en weiden naar Schin op Geul voor het middagmaal. Onderweg komen we hier 

o.a. langs een oude watermolen. 

Maar stappend door het bos beneden de Keutenberg wacht ons aan een bronnetje een verrassing: een 

van de Tongerse Wandelvrienden staat hier voor ons te gidsen. En wat blijkt? Aan deze 

‘Gronselenput’ is een sage verbonden: de Romeinse veldheer Cotta zou hier gesneuveld zijn in een 

gevecht met Ambiorix en zijn Eburonen. En ene Gronsela zou die 

held begraven hebben op deze berg. Later zou die ‘Cotta-berg’ in de 

volksmond dan ‘Keutenberg’ geworden zijn. Waar verhaal of niet, 

vele generaties hebben alleszins deze berg op en neer moeten 

klimmen om achter drinkbaar water te komen.  

Onze middagpauze in Schin op Geul is voorzien in eetcafé ‘A ge 

pannes’. En het blijkt een verwenbeurt te worden met mooi 

gegarneerde hesp- en kaasplanken (een combinatie van een 

pelgrimsplankje met een Spaans telloorke). Of dit gesmaakt heeft! 

Trouwens met een eerste pint betaald door de club. Waarvoor dank! 

En opvallend veel wandelaars namen hier een Tlipel Kalmeliet (voor 

wie het begrijpt …). 

Na een afscheidsgroet aan het monumentje voor Wim Sonnevelt 

brengt het eerste traject in de namiddag (3,7 km) ons langs de Kleine Geul – en met zicht op enkele 

mooie kastelen – naar Valkenburg. Op onze stadswandeling daar volgen we opnieuw de Geul of de 

Kleine Geul tot we aan de Cauberg komen. 

Daar volgt nog een traject van 3,7 km, veelal langs de hoge wanden van de mergelgrotten onder de 

berg, langs het Openluchttheater, de brouwerij De Leeuw, de Romeinse Catacomben en enkele 

prehistorische vuursteenmijntjes. Opnieuw in het bos lopen we voorbij boscafé Tivoli, langs Brasserie 

Brakke Berg (in de verte kasteel St. Gerlach) en Hotel Vue. Voorlopig eindpunt: pauze aan de 

Geulhemmermolen. 

Want om 16 u – en “te vieren is te vieren” – wacht ons nog de 

verrassing van de dag: een échte Limburger gaat ons rondleiden in de 

mergelgrotten (of ‘rotswoningen’) met o.a. een kapel, houtskool-

tekeningen, sculpturen en nog veel meer bijzonders. En in gedachten 

springen we hier van de prehistorie naar de middeleeuwen, van de 

Franse Revolutie naar WO II en … naar enkele weken terug toen een 

honderdjarige Amerikaanse veteraan vóór zijn bezoek aan de grotten 

even in slaap was gevallen aan de ingang. Een toffe man was dat, die 

Limburgse vrijwilliger in hart en nieren, super-gemotiveerd en bij 

momenten zelfs grappig.  

No questions? Dan opnieuw tot de orde van de dag: Jan komt ons hier 

ophalen met de bus – wat een service toch! – en in het hotel wordt het 

vanavond een rijkelijk versierde toast champignons, een lekkere moot kabeljauw met bijpassende 

groentjes en … een ijsje als dessert. Zal het smaken? 
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Dag 3 – zaterdag 17 augustus: Voerstreek en Maastricht. 

 
Zo te horen bij het ontbijt hebben de meesten de voorbije nacht geslapen als een blok. Dat is al goed 

nieuws bij de start vandaag, want voor de fervente wandelaars gaat dit de ‘Koninginne-rit’ van onze 

vierdaagse worden met een parcours van ca. 22 km. Zij starten opnieuw om 8.45 u en beginnen met 

het vrij moeilijk, want oplopend traject 1 naar Teuven (5,6 km). De overige komen met de bus naar 

de rustpost bij ‘Moeder Gans’. 

De stappers richten hun pijlen in de tegenover-gestelde 

richting van de dag om eerst wat te slenteren door het 

bronnengebied van de Geul langs enkele fraaie 

vakwerkhuizen. Al vlug ligt het dorp achter ons en kunnen 

we op de aardewegen genieten van een uitgestrekt uitzicht 

op het kasteel Beusdael, de vallei van de Geul en het 

achterliggend Vijlenerbos  met in de verte de toren van het 

vierlandenpunt. Rechts echter keken we naar het hoger 

gelegen bos dat we helaas moesten bedwingen om in de 

Voerstreek te geraken. Alvorens daaraan te beginnen 

moesten we ons door het kronkelend moeilijke pad van de Frössbron wringen. Een aardeslag bracht 

ons al een stuk hoger aan de rand van het bos om er dan nog een stevig duwtje bij te geven en onze 

weg tussen de bomen te zoeken naar ons vaderland. Dat 

vaderland bleek een heel stuk lager te liggen zodat we wel een 

fikse afdaling en een rondje rond het geprivatiseerde kasteel van 

Sinnich  moesten overbruggen alvorens we bij Moeder Gans ons 

streekpintje hadden verdiend.  

Daarna begint een bijna voltallige groep aan traject 2 naar Voeren 

(4,2 km). Voorbij de Mosterthoeve (met boter en kaas) volgen 

we eerst de bosrand en na het dwarsen van de baan gaan we voor 

een uurtje een kronkelend bospad volgen door het Roodbos tot 

de Hacienda Natuurlijk Limburg, waar voor iedereen een 

middagmaal is voorzien met courgettesoep en broodjes. 

Voor het namiddagprogramma hebben de organisatoren een 

keuzemenu opgesteld :  

De Terrasstappers stappen de bus op naar Maastricht maar de 

echte Spartanen laten zich niet kennen en gaan te voet naar het hotel  

Intussen rijden de toeristen met Jan naar Maastricht waar we ruim de tijd krijgen voor een netjes 

uitgestippeld stadsbezoek via een traject van ca. 3 km. Hier, in de buurt van het stadspark, stroomt de 

Jeker in de Maas, we zien de stadsomwalling uit de 15de eeuw, lopen binnen in de basiliek van O.L. 

Vrouw en komen via de winkelstraten aan de Markt met het Stadhuis. Geen stoeltje vrij op de vele 

terrassen! Wel in de buurt van het Vrijthof waar, spijtig genoeg, alles is afgezet voor de voorbereiding 

van een evenement. Van André Rieu? We gaan opnieuw richting stadswallen, zien er de fontein bij 

het rondeel (groot cirkelvormig bolwerk) met opschrift “Haet ende Nijt” en vinden wat verder de bus 

met Jan. Terugtocht verzekerd. 
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Om 13.30 u beginnen dan ook 22 van die Spartanen aan de terugtocht van 6,1 + 5,3 km richting onze 

thuisbasis Berg en Dal in Epen. We doorkruisen het Roodbos en lopen aan de rand van Sint-Pieters- 

Voeren en het bos om vervolgens tussen de velden onze weg te zoeken naar Nederland die we 

bereiken aan het gehucht de Plank. Langs een uitgestrekt wijndomein en hoge maisvelden dalen we 

af naar de Gulpvallei die we bereiken in Slenaken na 6,1 km. Tijd om eerst wat bij te tanken want 

daarna wacht een kuitenbreker. Eenmaal deze overwonnen kunnen we wat uitblazen op een plateau 

om dan slingerend door het bos uit te komen op al meer bekend terrein en de afdaling naar ons 

einddoel in te zetten.  

In het hotel – niet te geloven, maar waar – een‘afscheidsmaal’ met mosterdsoep, kip met frietjes en 

ijs als dessert. Opnieuw genieten dus. Walter bedankt nog de uitbater en het personeel voor de goede 

zorgen in de voorbije dagen. En Linda bedankt namens de groep het bestuur voor hun inzet bij de 

organisatie van deze mooie vierdaagse. Het verdient inderdaad een warm applaus! 

 

Dag 4 – zondag 18 augustus: Vijlenerbos. 

 

Vanaf 8.30 u kunnen we onze valiezen inladen en om 9u start – dit keer aan de voorkant van het hotel 

– de wandeling van 7,5 km richting Vaals en Vijlen. 

Wie het niet zag zitten werd naar het drielandenpunt gebracht; blijkbaar was het daar ook nat zodat 

het bezoek zich beperkte tot een cafetaria.  

Het gaat nu (in de motregen …) via de Molenweg en 

enkele paadjes naar de grote baan aan de 

Wingbergermolen. Wat verder eerst door een stegelke 

de weide in langs de Geul (het wordt nu regenen…) en 

dan hogerop via de ‘ Ezelweg ’ klimmen we naar het 

Hof van Bommerig. We stappen door het dorpje Rott 

(hier begint het al sappig te gieten…) en dan gaat het 

langs wijnvelden en akkers naar de voet van de 

Schwarzberg. Intussen merkt de nog alerte geest van 

Walter op dat we nu al een stortbad van twee uur over 

ons heen gekregen hebben en na de klim door het bos 

wordt het dus een welkome pauze in het boscafé ’t Hijgend Hert. 

We zijn er wel wat te vroeg, maar we worden er 

vriendelijk ontvangen en gezien de omstandig-

heden (regen, regen …) smaakt een lekkere pint bij 

de open haard hier overheerlijk. Trouwens alweer 

een eerste drankje uit de kas van de club. Bedankt 

nogmaals! En wat een keuze! (Zelfs een Antwerps 

‘bolleke’ van De Koninck kun je hier drinken.) Een 

uurtje later kunnen we dan genieten van een 

uitgebreide barbecue, variërend van zalm in 

papillotte tot spiesjes en witte pens. 

Even komt dan de zon erdoor, maar de wandelaars 

van de laatste 4 km wacht toch nog wat  water onderweg. Eigenlijk was het doorgaans dalend maar 
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door de regen waren de wegen wat glibberig geworden zodat het oppassen geblazen was. Eenmaal 

uit het bos hadden we terug mooi zicht op de Geulvallei en Epen en op 

die herinneringen van de dagen ervoor. We daalden verder af tot aan 

de boorden van de Geul en omdat ieder flink was geweest en steeds op 

tijd op alle afspraken waarvoor dank vanwege de inrichters hadden die 

nog een aangename verrassing in petto.  

De eigenlijke terugreis begint dan aan de ‘stalletjes’ langs de baan bij 

Vaals waar we ook twee jaar geleden konden genieten van een ijsje of 

wat fruit (toen ook in de regen trouwens). En vandaar wordt omstreeks 

16u gestart richting Ardooie waar we rond 19u toekomen, want behalve 

een klein moment file bij de afslag van de Brusselse Ring naar de E40 

verloopt de rit heel vlot. 

Met veel dank aan Walter 

en Dany voor het initiatief van deze vierdaagse 

wandelvakantie én voor de maandenlange voorbereiding 

van alles wat erbij komt kijken. En namens de groep. 

Ook een speciaal woordje van dank aan beide Marleens 

voor hun voortdurende aandacht en inzet ter plekke bij 

de wandelingen. Voor de wandelaars is het een 

geruststelling zo te kunnen gaan stappen zonder zich om 

wat ook zorgen te hoeven maken. 

En dank ook aan alle medestappers voor het aangename 

gezelschap. Het lijkt van buitenaf bekeken bijna een Bourgondische eet- en drinkvakantie geworden! 

Maar het was gezellig en weer super fijn in feite met al die mogelijkheden onderweg voor contacten 

en uitwisseling van ervaringen allerlei. Héél veel dank dus aan iedereen en … tot bij een volgende 

gelegenheid! 

 

Toevoeging van de organisatie: wij danken alle deelnemers om ons een zorgeloze organisatie te 

bezorgen. Steeds punctueel op alle afspraken en geen tegenslagen zodat wij overal op tijd waren en 

ook overal snel werden bediend. Wij konden ook rekenen op een secure buschauffeur Jan Demonie 

die ons overal veilig op tijd bracht volgens plan en ook veilig thuis bracht. Op die manier konden we 

zelf nogmaals optimaal genieten.  

Ook bijzondere dank aan Leo voor het opmaken van de verslagen en onze fotograaf Johan.  

Je kan er allen nog jaren van genieten via onze website.  

Bedankt en applaus van ons voor u allen : Marleen, Marleen, Walter en Dany  

De nodige foto’s zijn te bekijken op de website onder de rubriek “fotogalerij 2019”. 

 

Ardooise Weekdagtocht, dinsdag 3 september 2019 (verslag door Walter en Filip). 

 

En het was weer van dattum… Wegenwerken gooien alweer (een beetje) roet in het eten. Het parcours 

van de 6 km moet aangepast worden. Maar we zijn flexibel en in een tweetal dagen zijn er aangepaste 

kaarten en splitsingsborden. Alles verloopt vlot. Het is als een geöliede machine: iedereen kent zijn 

taak en voert die ook perfect uit: inschrijvingen, afstempelen, bonnetjes verkopen, dranken en 
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broodjes verkopen: het loopt van een leien dakje. De deuren van de startzaal gaan open om 06.10 u: 

er staan reeds zowat 15 wandelaars te wachten. Bij de controle van de parcours had ik rond 5 u wel 

al weer enkele zeer vroege vogels opgemerkt… De voorzitter kan zijn hartje ophalen bij het 

barbecueën en ziet zijn voorraad worsten zodanig slinken dat er een extra portie moet aangekocht 

worden. Het weer valt mee: er vallen welgeteld 3 druppels regen in de namiddag. Er is geen enkele 

klacht van verdwenen of omgedraaide pijlen. Twee wandelaars zijn verstrooid en missen een pijltje 

in het Rhodesgoed. Gelukkig zijn er andere wandelaars in de buurt die hen terug op het rechte pad 

brengen. Enkelen maken een opmerking over de afstanden tussen de startzaal en rustpost(en), maar 

een ervaren wandelaar beseft maar al te goed: als je mooie, onverharde en weinig gebruikte paadjes 

in je parcours wil opnemen, moet je soms eens grotere afstanden durven inlassen. En je kan vooraf 

zien hoe groot de tussenafstanden zijn… De overgrote meerderheid was echter zeer tevreden over de 

parcours en de verzorgde startzaal en rustpost. En je kent het gezegde wel: vele handen maken het 

werk licht. Voor deze tocht was het ook weer zo! Hartelijk dank aan alle medewerkers. 

We kunnen dus terugblikken op een zeer geslaagde editie met niet minder dan 806 deelnemers! Dit 

is het grootste aantal deelnemers tot nu toe voor deze Weekdagtocht. 

De uitslag en de nodige foto’s zijn te bekijken op de website onder de rubriek “fotogalerij 2019”. 

 

Viering 20-jarig bestaan, zaterdag 14 september 2019 (verslag door Frans en Karin). 

 

Op zaterdag 14 september was het feest in Ardooie. De wandelclub vierde zijn 20 jarig bestaan met 

een receptie en avondfeest voor bevriende clubs, genodigden en hun clubleden in de Ark. Het werd 

een warm feest met een volle zaal en ambiance tot een gat in de nacht.  

De wandelclub dankt zijn ontstaan in maart 1999, aan enkele leden van de voetbalploeg Sparta 

Kapelhoek, die eens een wandeling organiseerden om hun kassa wat aan te dikken. Dit was een succes 

en het stimuleerde enkelen die de wandelmicrobe al in hun bloed hadden, om een wandelclub op te 

richten. Gabriel Verhaest, Walter Demuynck, Carine Galle en Rudi Demeulenaere namen samen met 

hun echtgenoten de touwtjes in handen en clubnummer 391 werd al vlug boven de doopvont 

gehouden. Het clubje van een vijftigtal leden dikte jaar na jaar aan en is ondertussen uitgegroeid tot 

vandaag een club van 424 leden. Onderweg kwam eind 2013 Dany Vanhalewyn de club ter hulp om 

de taken van Rudi als penningmeester over te nemen en de club een VZW-statuut te bezorgen. Eind 

2014 kwam Ronny Casier de bestuurskern versterken en sedert eind 2018 kunnen we rekenen op Filip 

Savat die vooral de parcours ter harte neemt.  

Deze ploeg zorgt dat Ardooie jaarlijks, met de hulp van een groep enthousiaste medewerkers, zesmaal 

op de kaart staat als wandelparadijs met hun Moezeltocht in januari, Skobiaktocht in april, Natuur- 

en bostocht einde mei, Sint-Germanustocht in juli, Weekdagtocht in september en uiteindelijk de 

Veldbostocht in oktober. De club kan rekenen op zijn actieve leden die het jaar rond met hun 

deelnames aan wandeltochten de eer van de club en Ardooie over het land verspreiden.  

Naast de hoofdbezigheid, wandelen, zorgt het bestuur ook jaarlijks voor enkele ééndaagse 

busuitstappen en een meerdaagse reis. Met het clubfeest en enkele verwennende activiteiten worden 

de clubleden jaarlijks verrast.  

Meer over de levendige werking van deze club kan je lezen op de website:  www.spartastappers.be . 

 

 

http://www.spartastappers.be/
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Ons resterend programma voor 2019. 

 

zaterdag 5 oktober Busreis Lille 

zaterdag 19 oktober Veldbostocht 

maandag 11 november Hernieuwingstocht 

zaterdag 23 november Clubfeest (nieuwe datum!) 

 

Busreis Lille, zaterdag 5 oktober 2019. 

 

Voor deze busreis zijn er nog een 10-tal plaatsen vrij op de gereserveerde dubbeldekker.  

Wie nog mee wil, kan zich dus inschrijven door storting van € 10 op rekeningnummer BE31 7765 

9860 2255, met vermelding van jullie naam + busreis Lille. 

Zoals gewoonlijk vertrekken we om 7 uur aan de Albertzaal (brandweerkazerne), Koning Albert-

straat, Ardooie.  

Info over de wandeling is ook terug te vinden op www.zandstappers.be . 

 

Veldbostocht, zaterdag 19 oktober 2019. 

 

Alle wandelingen starten in de turnzaal van de Vrije kleuter- en lagere school Sint-Antonius. Dit was 

de voormalige noodkerk van de parochie Sint-Antonius van Padua, opgericht in 1937. Nadat de 

nieuwe parochiekerk Sint-Antonius van Padua in 1951 in gebruik werd genomen, werd deze 

noodkerk herbestemd tot turnzaal van de school. Tegen zuidelijke zijgevel vind je een beeld van O.-

L.-Vrouw van Banneux, opgericht in 1996.  

Kort na de start volgt een eerste splitsing: de 9, 14, 17, 23 en 27 

km dwarsen de N50 en stappen na zo’n 450 meter, ter hoogte 

van huisnr. 63, voorbij "Verhaeghes kruis", naar verluid 

daterend uit de 18de eeuw en mogelijk opgericht ter herdenking 

aan een steekpartij die hier eertijds heeft plaatsgevonden. 

Wat verder, na een onverharde landweg van bijna 1 km volgt 

een tweede splitsing: de 9, 17 en 23 km keren via de Krinkel-

straat en Maeneghemstraat terug, de 14 en 27 km maken een 

grotere lus en krijgen daarbij nog wat meer onverhard voor de voeten. Langs die Maeneghemstraat 

liggen meerdere boerderijen (nr. 5, 6 en 8) die reeds op kaarten van 1655 terug te vinden zijn. Deze 

parcours gebruiken de startzaal dus ook als rustpost. 

Alle afstanden stappen dan naar het provinciaal domein “’t Veld”. Dit kasteelpark is sinds 1981 

eigendom van de Provincie West-Vlaanderen en werd opengesteld als provinciaal domein. De 4 en 9 

km keren door het bos terug naar de startzaal, de andere afstanden verlaten het bos via een mooie 

dreef. De 6 en 14 km verlaten de andere afstanden ter hoogte van café “Het Veldkruis” om vandaar 

opnieuw het bos in te duiken, richting startzaal. 

Activiteiten in de komende maanden. 
 

http://www.zandstappers.be/
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De andere  parcours (12, 17, 19, 23 en 27 km) volgen de Vernagelingstraat en Bruinbergstraat om zo, 

via een leuke doorsteek (ofwel via de weide, ofwel via de akker: staan de koeien wel of niet op stal?), 

in de rustpost, hoeve “De Klemmaert”, te arriveren. De 19, 23 en 27 km beginnen daar aan een lus 

die hen naar het Rhodesgoed brengt. Op weg daarheen passeren zij nog, op de hoek van de 

Langestraat en de Ysselmeersstraat, de “Hoeve Heerlijkheid van Ashoye”, reeds vermeld in 1778. 

De naam Rhodesgoed komt van Rudolf van Rode, heer van Schelderode en Melle. Hij was eigenaar 

van de heerlijkheid Rode in de 13de eeuw. In 1995 werd het gebied opgekocht door de Vlaamse 

overheid en werd begonnen met de aanplanting van een 40 ha groot, zeer gevarieerd bos. Een klein 

stukje van het gebied is nog altijd eigendom van een Franse familie. 

Na de rustpost gaat het richting Sint-

Antonius. Op de hoek van de Bavinkhovebos- 

en Wezestraat vinden we de gebouwen van de 

in 1870 gebouwde wijkschool “De Weeze”. 

In 1958 werd daar ook een kapel gebouwd. 

De school werd gesloten in 1987, de kapel 

werd in 1990 in gebruik genomen als 

"Cultuurkapel De Schaduw". 

Wat verder komen de gebouwen van Ardo (de grootste producent van diepvriesgroenten in Europa) 

in het vizier. Vandaar stapt men in de richting van het bos terug naar de startzaal. Als je, helemaal op 

het einde van je wandeling, in de 

driedubbele eikendreef komt 

(sommige bomen zijn 140 jaar 

oud!), kijk dan zeker eens 

achterom: je kan het kasteel de 

Jonghe d'Ardoye, een 

classicistisch kasteel uit het 

laatste kwart van de 18de eeuw, 

bewonderen. 

 

 

 

 

Hernieuwingswandeling, maandag 11 november 2019. 

 

Zoals reeds meerdere jaren het geval is, geven we jullie de kans om je lidmaatschap te hernieuwen 

op maandag 11 november aanstaande. 

OPGELET! Dit jaar gaat dit door in OC De Tassche, Roeselaarsestraat 161 te 8850 Ardooie. 

Er wordt opnieuw een wandeling uitgetekend, bestaande uit 2 lussen vanuit het O.C. Starten is 

mogelijk vanaf 8 uur. Jullie worden een gratis drankje aangeboden. Ook onze bekende en 

superlekkere sangria wordt gratis geschonken! 
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Clubfeest, zaterdag 23 november 2019. 

 

Nu het een jubileumjaar is, hebben we menu en prijs een beetje aangepast. Ziehier de info: 

 

* Datum en locatie: 23 november 2019 in Fuifzaal De Ark, Melkerijstraat, 8850 Ardooie. 

* Aanvang vanaf 18 u met verwelkoming en receptie met een glaasje Cava 'Grand Baron' of 

frisdrank, vergezeld van 3 hapjes  : 

- rillette van het huis, 

- mozarellabrochetje met gerookte tonijn, 

- trocadillo met asperges en gerookte zalm. 

* Om 19.15 u voorgerecht, bestaande uit: 

- een bordje met mootje warme huisgerookte zalm, 

- een bordje met carpaccio van rund met crudités. 

* Daarna hoofgerecht met keuze uit : 

- tongrolletjes, 

- brochetjes van kalkoen, ter plaatse gebakken en aangevuld met kroketjes, gratinaardappelen en 

5 soorten groenten. 

* Dessertbuffet bestaande uit : 

- pannenkoekjes met chocoladesaus en artisanaal roomijs, 

- fruitsla, 

- bavarois. 

Ook de drank voor-, tijdens- en na het eten is inbegrepen in de prijs, dus een ALL-IN naar jaarlijkse 

gewoonte. 

Leden betalen de prijs van € 35,00 (batjesprijs!), niet-leden betalen € 50,00. 

Inschrijven kan tot 15 november : 

 Ofwel door storting op rekeningnummer BE31 7765 9860 2255 met vermelding van naam + 

aantal. 

 Ofwel op de Veldbos- of de hernieuwingstocht waar men cash kan betalen; je kan ook gebruik 

maken van de kortingsbonnen. 

 Inschrijving is enkel geldig na betaling. 

We hopen uiteraard op een grote opkomst om ons jubileumjaar samen op een mooie manier te vieren.  

Wees erbij! 

Leden die niet kunnen aanwezig zijn op het feest, zijn op 23 november welkom in de Ark tussen 16 

en 17.30 u om hun lidmaatschap te hernieuwen en hun lidkaart samen met de Walking in Belgium af 

te halen. 
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Zaterdag 5 oktober  Busreis Lille: nog 10 plaatsen vrij! 

Zondag 6 oktober  Otegem: 16e Waterhoektocht  

Zondag 6 oktober  Hooglede: Warden Oom wandeling  

Zondag 13 oktober  Zedelgem: 36e Zilleghemtocht  

Zaterdag 19 oktober  Meulebeke: Ardooise Veldbostocht 

Zondag 20 oktober  Passendale: Rondom kaasdorp Passendale 

Zondag 27 oktober  Aarsele: Herfsttocht  

Zondag 3 november  Ingelmunster: 2de Brigandtrotterstocht WALKON 

Zaterdag 16 november  Deinze: Viggaaltocht  

Zaterdag 23 november  Wervik: 20e Herfsttocht  

Zondag 24 november  Geluveld: Gluhweintocht  

Zondag 8 december  Koksijde: Hoge Blekkertocht  

Zondag 22 december  Doomkerke: 25e Putje Wintertocht  

Zaterdag 28 december  Kortrijk Fééeriek WALKON 

 

Terug van weggeweest: op dinsdag 31 december vanuit Kortemark: ’t is tit dat ut is wandeling. 

Start vanuit OC De Kouter: Ichtegemstraat 2B, Kortemark. 

Opgelet: deze tocht staat niet in de Walking! 

 

 

 

 

18 januari Moezeltocht 

9 februari  Ééndaagse busuitstap naar Ellingen: wandeling in het 

Pajottenland. 

23 februari tem 1 maart  Meerdaagse winterreis naar Feldthurns Sud Tirol Italië. 

11 april  Skobiaktocht. 

24 mei  Natuur- en Bostocht Rumbeke. 

18 juli  Sint-Germanustocht Egem. 

23 augustus  Eendaagse busuitstap naar Lummen. 

1 september  Ardooise Midweektocht. 

10 oktober  Eendaagse busuitstap naar Asse. 

24 oktober  Ardooise Veldbostocht. 

11 november  Hernieuwingstocht. 

21 november  Clubfeest. 

 

Zoals jullie merken, opnieuw een goed gevuld programma. Wie mee gaat met de ééndaagse busreizen 

en voor betaling de kortingsbonnen wil gebruiken, kan dit enkel in orde brengen op onze eigen 

wandelorganisaties, daar deelbetaling met bonnen en overschrijving moeilijk bij te houden is. 

Gelieve hiermede rekening te willen houden. Alvast bedankt voor jullie medewerking. 

Programma voor 2020. 
 

Enkele aanbevolen tochten voor het laatste kwartaal 2019. 
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Meerdaagse busreis naar Feldthurns (Italië): 23/02 tot 01/03/2020. 

 

Deze winterreis voor 2020 gaat door van zondag 23 februari tot en met zondag 1 maart 2020. 

De deelnameprijs bedraagt € 650,00 per persoon op basis van een tweepersoonskamer. Voor een 

eenpersoonskamer dient er een opleg van € 10,00 per dag bijbetaald te worden. 

Voor deze reis zijn thans 52 personen ingeschreven. Er is nog 1 vrije plaats. 

Wie nog wil meegaan, kan zich dus nog inschrijven. Men kan zich ook nog altijd op de reservelijst 

plaatsen. 

Verdere info kan bekomen worden bij Carine. 

 

 

 

 

Hernieuwing van het lidmaatschap. 

 

De lidkaart 2019 is slechts geldig tot 31 december 2019. Het is dus van belang tijdig te hernieuwen 

vóór die datum, anders zullen jullie, bij het inschrijven voor een wandeltocht, gescand worden als 

niet-lid en moet je € 2 betalen. 

 

NIEUW!! 

Bij de hernieuwing vanaf 11 november tot einde jaar krijgen jullie een extra spaarstempelboekje 

waarbij jullie kunnen kiezen om te sparen voor: 

- ofwel een regencape bij het behalen van 15 stempels, 

- ofwel een rugzakje bij het behalen van 25 stempels. 

Dit spaarstempelboekje kan enkel bekomen worden bij hernieuwing vóór 31 december 2019. 

Uiteraard laat je je gewone wandelboekje ook nog afstempelen na elke wandeltocht. 

 

Hoe lid worden of blijven?  

Ondanks het feit dat de Federatie het lidgeld met € 2 verhoogd heeft, behouden wij ons lidgeld op € 

15 per persoon, het derde lid van het gezin betaalt € 10. 

Hernieuwen kan: 

- ofwel door € 15 te storten op rekeningnummer BE31 7765 9860 2255 met vermelding van naam 

+ lidgeld, 

- ofwel door naar onze hernieuwingstocht te komen op 11 november, al of niet gecombineerd met 

een wandeling. 

Bij storting van het lidgeld, is het aangewezen dit uiterlijk tegen 15 december te doen, zodat wij alles 

tijdig kunnen doorgeven aan de Federatie om jullie in de mogelijkheid te kunnen stellen vanaf 1 

januari 2020 als hernieuwd lid te wandelen. Dan ontvang je ook tijdig het spaarstempelboekje. 

Iedereen ontvangt ook wederom gratis één ‘Walking in Belgium’ per adres, een formulier voor het 

ziekenfonds, alsook het Walkingmagazine van de Federatie. 

Nieuwe leden kunnen vanaf 4 oktober hun lidkaart bekomen die geldig is tot 31 december 2020, 

d.w.z. drie maanden gratis. Het spaarstempelboekje krijgen zij ook op 11 november. 

Administratie, clubnieuws en varia. 
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De kortingsbonnen die je krijgt na 15 wandelingen, blijven ook behouden. Binnen het bestuur hebben 

we evenwel beslist dat het lidgeld NIET meer met kortingsbonnen kan betaald worden. 

De bonnen kan men wel nog gebruiken voor de betaling van: 

- ééndaagse busreizen, 

- consumpties op onze wandelingen, 

- deelname aan clubfeest, 

- aankoop van clubkledij. 

Hopelijk zijn jullie tevreden over de werking van de club en mogen we jullie allen terug verwelkomen 

in onze club. Alvast bedankt voor het vertrouwen in het bestuur. 

 

Nieuws van de Federatie. 

 

* Wandelclub ‘De Staense Stappers’ houdt op te bestaan. Daardoor gaan hun laatste 2 tochten (op 

29 september vanuit Westrozebeke en op 23 oktober vanuit Staden) niet meer door. 

 

* De lidkaarten werden ook in een nieuw kleedje gestopt. Iedereen ontvangt vanaf 2020 een lidkaart 

in harde plastiek (genre bankkaart) en die zal geldig zijn voor een duur van 2 jaar (dus tot einde 

2021), mits natuurlijk tijdige hernieuwing vóór 31 december 2020. 

 

* Adresveranderingen moeten gemeld worden aan Carine, zodat er een nieuwe kaart kan 

aangevraagd worden. In afwachting daarvan krijgt men dan een papieren lidkaart. 

 

* Huldigingen wandelaars: naar jaarlijkse gewoonte worden op de Nieuwjaarsbijeenkomst de 

wandelaars gehuldigd die : 

- ofwel 1.000 tochten of een veelvoud daarvan hebben gewandeld, 

- ofwel 20.000 km of een veelvoud daarvan gestapt hebben. 

Wie voor één van deze mogelijkheden in aanmerking komt, kan zijn naam opgeven aan Carine en 

kan dan gratis aanschuiven voor receptie en diner op de Nieuwjaarsbijeenkomst van de Federatie 

op 23 januari 2020. 

 

Puntenstand t.e.m. 25 augustus (Beneluxwandeling). 

 

1. Brigandtrotters  10.014  

2. Watewy Tielt  8.214  

3. Voetje voor Voetje Gits  7.669  

4. Spartastappers  7.580  

5. Colliemolen 6.651  

6. Heuvelland 6.540 

7. Wervik 6.515 

8. Beernem 6.069 

9. Nooit Moe Boezinge 6.059 

10. Textieltrekkers Vichte  5.712 

 

Dat is dus een mooie vierde plaats voor onze club! 
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Als u dit leest, is de viering van 20 jaar Spartastappers reeds achter de rug. Niet getreurd, er komt nog 

een clubfeest met daarvoor nog onze Veldbostocht en de hernieuwingstocht. 

Laat ons clubfeest een mooie afsluiter zijn van een prachtig jubileumjaar! Dus: wees erbij!  

 

Wandelgroeten vanwege het bestuur: Walter, Carine, Dany, Gabriel, Ronny en Filip. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Slotwoord. 

 
 

In de pers verschenen: het groeiende succes van de wandelsport… 

 
 


