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Beste Spartastappers, 

 

De Vlaamse Wandeldag in gedachten is het nog maar eens bewezen dat het weer de grootste en 

belangrijkste factor is voor een geslaagde organisatie. Regen en wind zijn echte boosdoeners in de 

wandelsport. 

Tot op heden kunnen wij echter niet klagen en kunnen wij reeds terugblikken op drie geslaagde 

wandeltochten, waarop we, vergeleken met vorig jaar, reeds 500 wandelaars meer mochten 

verwelkomen! 

Vooraleer er op uit te trekken, staat er met de Sint-Germanustocht nog een zware klepper op het 

programma. Het spek en ei en de barbecue ten voordele van de club brengen natuurlijk heel wat werk 

met zich mee, maar zoals gewoonlijk gaan we er met z’n allen tegenaan. 

Wie zich ook eens wil engageren om mee te werken, kan zich altijd melden bij het bestuur. We kunnen 

altijd nog helpende handen gebruiken.  

 

Jullie voorzitter, 

 

Walter 

 

 

 

 

Skobiaktocht, 13 april 2019. 

 

Deze tocht maakt deel uit van de vele 

WalkOn-wandelingen. Het speciale 

aan deze tocht is dat we opkomen 

tegen zwerfvuil, een groot probleem.  

Voor de wandeling hadden we reeds 

met een 20-tal clubleden het parcours 

zwerfvuilvrij gemaakt, wat toch een 

aanzienlijke hoeveelheid vuilnis had 

opgebracht.  

Nogmaals onze dank daarvoor!  

Aan het parcours van de 5 en de 9 km 

was er door Mooimakers een thema 

gekoppeld, speciaal voor de kinderen. De deelnemende kinderen konden met behulp van knijpers 

zwerfvuil opruimen op het parcours en werden daarvoor na de wandeling beloond met 2 

pannenkoeken en een kleine gadget, geschonken door Vayamundo. 

Jammer genoeg werden op de dag van de wandeling opnieuw een aantal zakken vuilnis bijeengeraapt, 

niettegenstaande de opkuis op voorhand. We zijn dan ook trots daartoe ons steentje te hebben 

bijgedragen, maar er dient toch dringend een mentaliteitswijziging te komen bij de bevolking! 

Voorwoord. 
 

Activiteiten in de voorbije maanden. 
 



 

Het Spartaantje, 1 juli 2019  Blz. 3 / 16 

 

De 13 km en meer werden de veel gekozen afstanden daar het Provinciaal Domein ‘Het Veldbos’ in 

het parcours verwerkt werd. Net voor het Veldbos werd bereikt, hadden de wandelaar nog een rustpost 

in de turnzaal van de Sint Antoniusschool. Via het Veldbos en rustige landwegen trokken ze naar de 

tweede rustpost in de Albertzaal in Ardooie. 

Als laatste stuk maakten ze kennis met het spaarbekken ‘De Waterbek’, alsook het Volksplein, twee 

rustige wandelgebieden.  

Aangekomen kon iedereen genieten van twee gratis pannenkoeken. 

Met 2084 wandelaars konden we zeker spreken van een wandelhoogdag in Ardooie! 

Bedankt aan alle clubleden die alweer hun steentje hebben bijgedragen om dit alles in goede banen 

te leiden. 

 

Top 5 uitslag: 

 

 

 

 

 

Heestert, 1 mei 2019 (verslag door Filip). 

 

“Heestert, deelgemeente van Zwevegem, aan de voet van de Vlaamse Ardennen. Veel landelijke 

wegen, veldwegeltjes en unieke vergezichten. Zeer verzorgde rustposten.” 

Deze aankondiging klinkt veelbelovend, maar de ervaring leert mij dat de realiteit vaak helemaal 

anders is. De beloofde onverharde veldwegels zijn in de meeste gevallen duidelijk minder talrijk 

aanwezig dan dat het beloofde “grotendeels onverhard” doet verhopen. 

Als we vertrekken is het nauwelijks 11°C en de hemel is grauwgrijs. We starten voor de 18 km en na 

nauwelijks een halve kilometer stappen we reeds over een kerkwegel. Na een kort stukje asfalt volgt 

al een volgende veldwegel. We dwarsen het Guldenspoorpad, de vroegere spoorwegbedding tussen 

Kortrijk en Zwevegem en via de Raaptorf- en Outrijvestraat komen we op de volgende 

spoorwegbedding, de Trimaarzate. De naam van deze vroegere spoorlijn (spoorlijn 85 van Leupegem 

naar Herseaux (F)) verwijst naar het vervoer van Vlaamse seizoenarbeiders die in Frankrijk gingen 

werken: de Fransmans of Trimards. De pret kan niet op: de ene veldwegel wordt gevolgd door de 

volgende, al dan niet verharde veldwegel. In 

een mum van tijd zijn we bij de eerste rustpost 

in Moen.  

Omdat het eerste stukje zo aangenaam was, 

besluiten we om over te schakelen naar de 21 

km. We dwarsen het kanaal Bossuit-Kortrijk 

(gegraven tussen 1857 en 1861) en wandelen 

voorbij de gebouwen van de Bekaert-

vestiging in Moen. Pamfletten aan de poort 

herinneren aan de sluiting ervan, waarbij 281 

jobs verloren gingen.  

Spartastappers  204 

WSV De Brigandtrotters Ingelmunster 110 

Voetje voor Voetjes Gits 98 

Watewystappers Tielt  87 

Colliemolen Oostnieuwkerke 77 

Kanaal Bossuit-Kortrijk. 
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Vervolgens stappen we voorbij de 27 ha grote site van IMOG waar niet alleen afval verwerkt wordt, 

maar waar ook 1,5 ha fotovoltaïsche cellen opgesteld staan. 

Via een mooi wandelpad, langs de achterzijde van enkele bedrijven, komen we opnieuw op de 

Trimaarzate. Wat verder passeren we voorbij een fokkerij van edelherten. Tientallen, zo niet 

honderden herten huppelen vrolijk rond, niet 

wetende wat hen in de herfst te wachten 

staat… Nog enkele onverharde paden brengen 

ons bij de rustpost in Sint-Denijs. Ik ben peter 

van een deel van het wandelknooppunten-

netwerk van de provincie West-Vlaanderen (ik 

controleer parcours 131 van het Land van 

Mortagne) en bijgevolg herken ik vlotjes 

enkele delen van het uitgestippelde parcours: 

het valt voor een groot stuk samen met de 

wandelknooppunten in de omgeving van Sint-

Denijs. Niet verwonderlijk: in de omgeving 

vind je een massa veld- en kerkwegels.  

Enig puntje van kritiek: het is pas 12.30 u en 

in de rustpost van Sint-Denijs is er geen soep 

meer te krijgen. Gelukkig is de voorraad Omer 

nog niet uitgeput… 

Het wordt misschien wat vervelend om te 

lezen, maar ook na deze tweede rustpost 

krijgen we hoofdzakelijk onverharde paden 

voorgeschoteld; we genieten met volle teugen, 

terwijl ook de zon min of meer door het 

wolkendek is gebroken. De temperatuur loopt wat op en er parelt wat zweet op ons voorhoofd. Toch 

zorgt de wind voor een behoorlijk koel briesje. 

Via de zoveelste veldwegel komen we in het Mortagnebos en bij de volgende splitsing zeg ik langs 

mijn neus weg, als grapje: “Als we nu eens de 25 km zouden doen?” En zonder verpinken zegt ze: 

“Ok.” en prompt gaat ze naar links, verder het bos in. Nou moe, dat is mooi meegenomen!  

Kanaal Bossuit-Kortrijk. 

Onverhard wandelpad in het Land van Mortagne. 

Bos van Mortagne. 
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Een afwisseling van asfaltbaantjes en veldwegels brengen ons bij de rustpost in Knokke. Vandaar 

gaat het naar een leuk, relatief jong natuurgebiedje, het Lettenhofpark. We dwarsen het kanaal 

Bossuit-Kortrijk nogmaals en volgen de kanaaloever geruime tijd, maar er zit voldoende afwisseling 

in: langs het jaagpad van het kanaal, dan een pad hoger op de oever, een trap naar beneden, wat verder 

een trapje naar boven, een paadje op de helling… We genieten met volle teugen, zeker als we dan 

opnieuw de oude spoorwegbedding van het Guldenspoorpad volgen, helemaal verborgen in het groen. 

Via de Klytteweg gaat het bergop naar de Kleiberg (65 m) en niet veel later komen we, na 26,5 km, 

aan in de startzaal. 

Enkele straten komen in aanmerking voor de leukste straatnaam van deze tocht: Broekenhoekweg, 

Wandelweg, Perreweg, Kwatanenstraat, Hoogeleegeweg. Maar de winnaar voor deze tocht is: 

Rokershoek (“Coin des Fumeurs”). 

Dit was eindelijk eens een wandeltocht die z’n beloften waarmaakt! Nog maar zelden zoveel 

(onverharde) veldwegels voorgeschoteld gekregen. En zelfs de stukjes asfalt vielen erg mee omwille 

van de massa bloeiende bloemen in de bermen. Zeker de meidoorn kleurt mooi wit. We zien ook 

enkele Vlaamse gaaien en zwaluwen. Dit is zeker een aanrader voor volgend jaar! 

 

Amel, 3 mei 2019 (verslag door Filip). 

 

We zijn op weekend in de 

Oostkantons (je kent dat wel: 

pensioenviering = Bongobon, 

enz.). De vrijdagnamiddag 

stappen we een wandeling die 

we zelf uitstippelen, o.a. langs 

de Amblève via de GR 56. 

We hebben voor de zaterdag 

een fietstocht gepland langs de 

Ravel (oude spoorwegbed-

dingen omgevormd tot fiets-

paden), maar als we ’s morgens 

door het raam kijken ligt er een laagje sneeuw en is het met moeite 1°C. We laten het fietsen voor 

wat het is en trekken naar Monschau en Verviers. De zondag is er in Amel, op enkele kilometer van 

onze B&B, de “45ste Internationale Volkswanderung”, georganiseerd door Wanderclub Amel. Er 

klinkt wat gepruttel vanop de passagierszetel als we naar de startzaal rijden, te begrijpen als je de 

voortjagende natte sneeuw tegen de voorruit ziet spatten. Ik verzeker haar dat het wel zal meevallen 

en we starten voor de 13 km (mijn voorstel om de 21 km te doen, wordt resoluut afgewezen…). Het 

parcours loopt grotendeels door de uitgestrekte loof- en naaldbossen (wat had je in dit deel van België 

anders verwacht), er is een leuke controlepost (een tent bij een schuilhut), het regent of sneeuwt niet 

meer, de temperatuur valt mee (m.a.w.: boven de 0°C), er zijn mooie vergezichten, de zon komt door 

de wolken piepen, een rode wouw draait cirkels op nauwelijks 10 m boven ons hoofd.... Een mooie 

wandeltocht, alhoewel ik toch wat meer smalle, kronkelende paadjes door de bossen verwacht had. 

We halen onze stempel, drinken een Leffe (want er is geen Omer) en vertrekken terug huiswaarts (het 

GR 56 langs de Amblève 
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is wel nog een flink eind rijden…) na een tof weekend. De straatnaamwedstrijd: “Zur Alten Molkerei” 

is een stevige kandidaat, maar toch wordt “An der Boels” uitgeroepen tot winnaar… 

 

 

 

Busreis Hulst, 11 mei 2019 (verslag door Leo en Walter). 

 

Op zaterdag 11 mei konden we 

met 60 Spartastappers stipt om 

7 uur vertrekken met 

bestemming Hulst in Zeeuws-

Vlaanderen, in de 16de eeuw 

samen met Damme en Sluis 

een belangrijke vestingstad 

toen de Nederlanden in verzet 

kwamen tegen de Spaanse 

bezetters. Aan het stuur van 

onze dubbeldekker Carine van 

Sneeuwtapijtje, 4 mei, Thirimont 

Wandeltocht Amel: uitgestrekt bossen. 

Wandeltocht Amel: vergezicht met streepje zon. Wandeltocht Amel: eenvoudige rustpost… 
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Mandel Cars, naar eigen zeggen “haar eerste rit …” (jawel, die zaterdag natuurlijk). In Hulst was er 

die dag de “12de Omloop Vestingstad Hulst” georganiseerd door de WSV Zelden Rust uit Terneuzen 

met als afstanden 7-14-21-28 km. Grote troeven waren hier het gezellige omwalde stadje van 

Reynaert de Vos zelf en in de onmiddellijke buurt de bossen op grondgebied van Hulst en de Clinge, 

deels over de grens tussen Vlaanderen en Zeeland. 

Ter plekke kozen we voor de 14 km en we stapten in een fris lenteweertje eerst langs de voormalige 

spoorlijn St.-Niklaas – Hulst, dan door natuurgebied van Zeeuws Landschap met de St.-Janssteen-

bossen en verder de Clingse bossen. Daar is het dan gebeurd (maar op dat moment wisten we dat 

natuurlijk nog niet): de rustpost gemist!  Te veel getaterd? Te veel gelachen? Feit is: na een stukje 

baan zijn we opnieuw de Clingse bossen ingedoken en na ruim 11 km stappen hebben we dan het 

eerste terrasje in Hulst bereikt, waar ze – gelukkig – onmiddellijk onze grote dorst hadden opgemerkt. 

Hoe het alles kon gebeuren raakte echter niet uitgeklaard. Zodat al vlug naar een tweede terrasje werd 

uitgekeken. Intussen waren wel al enkele mooie foto’s genomen op het Marktplein. Onder andere van 

de gotische kerktoren met de moderne spits (in beton, uit 1957, nog steeds onderwerp van discussie) 

en van de beeldengroep met Reynaert de Vos rond de spreuk: “Als de vos de passie preekt … Boer, 

let op uw ganzen!”  

Via de Gentse poort stapten we nadien dan nog een eind over de hoge wallen van de binnen vesting 

om langs het centrum terug te wandelen naar de startzaal in het Reynaertcollege. En daar was het 

vooral rustig genieten van een Augustijn. Maar ik hoorde er ook wel links en rechts dat het uiteindelijk 

nog mijn fout zou geweest zijn dat we die rustpost gemist hadden. Dat is wel straf. Ik overweeg dan 

ook naar de geschillencommissie te stappen. Maar dat hou ik nog stil natuurlijk. 

Vanop de rustpost – dat weet ik dus van horen zeggen – konden de grote afstanden een mooie lus 

maken (zie hieronder voor dat verslag door Walter). 

Op de terugweg over Nevele en Aalter ontpopte Carine zich zo waar als een vlotte discjockey. 

Bedankt, Carine, voor dat muzikale toetje! En, wie weet, dat het belooft voor de toekomst! Het was 

alleszins een mooi slotakkoord voor alweer een gezellige en zonnige dag. Met veel dank aan het 

bestuur voor het organiseren van deze busreis (met nog het extra drankje er bovenop) en heel veel 

dank ook aan de medestappers voor het gezelschap en de positieve sfeer! Tot weer een volgende 

afspraak! 

Verslag door Walter i.v.m. grotere afstanden. 

De rustplaats was een schooltje in de gemeente Clinge. Clinge is een dorp in de gemeente Hulst met 

2459 inwoners, bestaat uit een lintbebouwing langs de 2,5 kilometer lange ’s Gravenstraat en wordt 

doorsneden door de Nederlands-Belgische rijksgrens. 

Korte tijd na de rustpost kwamen we in de Clingse bossen met aansluitend de Clingepolder. De 

populieren verraden dat hier vroeger de klompenindustrie bloeide. Het was er heerlijk wandelen in 

de droge zandgrond. Stilaan naderden we terug de rustplaats. Tijd voor een boterhammetje met kaas 

en een lekkere Chimay. Het was er druk, maar we konden ons een bankje op de speelplaats eigen 

maken om ons maal te verorberen. 

Daarna begonnen we aan het laatste stuk van de wandeling. Het was opnieuw mooi wandelen langs 

de stadwallen van de vestingstad Hulst. De Gentse Poort was de ingang naar de verhoogde 

stadswallen waar grote beuken pronkten. In de verte zagen we reeds de hoge unieke toren van de 

Sint-Willibrordusbasiliek, die neerkijkt op het ruime centrumplein. De mooie terrasjes nodigden ons 

uit en kleurden blauw van de Sparta-stappers.  
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Na de droge kelen gelaafd te hebben, was het tijd om de laatste kilometers te stappen. Aangekomen 

konden we terugblikken op terug een mooie wandeldag samen met de clubleden. Om 16 u was 

iedereen aanwezig op de bus; op de terugreis werd nog een glaasje aangeboden aan alle deelnemers, 

betaald door de clubkas. 

Dank aan allen voor de gezellige sfeer. We hebben er echt van genoten ! 

NOOT 

Door de vele laattijdige afzeggingen konden een aantal plaatsen niet meer terug ingevuld worden, 

wat natuurlijk jammer is. Het is beter om met een volle bus te kunnen vertrekken. Graag zouden wij 

in de toekomst de hogere kostprijs willen vermijden en rekenen dan ook op jullie medewerking 

daarvoor! 

 

Natuur- en bostocht, 26 mei 2019. 

 

De meimaand is traditioneel de maand met vele communiefeesten. Dit jaar kwamen er dan ook nog 

de verkiezingen bij, wat voor de nodige kopzorgen zorgde. Door op voorhand goede afspraken te 

maken met de medewerkers konden we alles toch terug in goede banen leiden, waarvoor onze 

oprechte dank aan allen! 

De wandeling zelf werd opnieuw uitgetekend door ons bestuurslid Ronny Casier,  die veel lovende 

woorden mocht ontvangen.  

Met het Sterrebos dicht bij de 

startzaal gelegen, kregen alle 

afstanden deze parel onder de 

voeten geschoven. De grotere 

afstanden kregen nog meer 

natuur met het Bergmolenbos 

en de Kleiputten. Kortom, een 

mix van open natuur, bos en 

grote villa’s in een mooi 

kader, iets wat de 1470 

opgekomen wandelaars 

tevreden maakte. 

 

Rond 18 u kwamen de laatste wandelaars aan en konden we alles beginnen opruimen. Tot slot werd 

er met de medewerkers nog wat nagekaart tijdens het eten van een lekkere koude schotel en het 

nuttigen van een bijhorend drankje! Moe maar tevreden trokken we dan nog met het materiaal naar 

de bergplaats bij Gabriël. Nog een slaapmutsje gedronken en huiswaarts, maandagmorgen afpijlen, 

materiaal nazien en op zijn plaats zetten. Op naar de volgende wandeling! 

 

Top 5 uitslag: 

 

 

 

 

Spartastappers  139 

Brigandtrotters Ingelmunster 90 

Voetje voor Voetje Gits 65 

Drevestappers Zonnebeke 64 

Colliemolen Oostnieuwkerke 57 

Natuur- en bostocht: Kasteel van Rumbeke. 
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Scherpenheuvel, 8 juni 2019 (verslag door Leo). 

 

In de regen en met veel wind werd die zaterdagochtend om 7 uur aan de Albertzaal gestart voor onze 

busreis richting Scherpenheuvel. Demonie Cars – met dit keer de vrouw aan het roer – bracht de 53 

Spartastappers weer op een onberispelijke manier ter plaatse via Brugge, Brussel, Leuven en Tielt-

Winge waar de afslag naar Aarschot werd genomen om een kwartiertje later onze bestemming te 

bereiken: CC den Egger, waar wandelclub De Grashoppers Keiberg vzw hun wandeling hadden 

georganiseerd. Met de bedoeling alle mooie plekjes en bezienswaardigheden van het bedevaartsoord 

en de omgeving te laten zien. Heel wat afstanden waren voorzien: 4 – 6 – 10 – 12 – 15 – 20 – 25 – 

30 – 42 km.  

Wandelaars van de 4 km gingen 

richting basiliek, de oudste 

koepelkerk van de Lage Landen, 

gebouwd door Wenceslas 

Coberger op initiatief van de 

aartshertogen Albrecht en Isabella. 

De kerk heeft de vorm van een 

zevenster (symbool van de 7 

vreugden en smarten van Maria) en 

werd ingewijd in 1627. Die 

Oostenrijkse periode was niet 

enkel een bloeitijd voor Mechelen 

en Leuven, ook in kleinere 

Brabantse steden als Diest, 

Aarschot, Scherpenheuvel, 

Zichem en Zoutleeuw kenden de mensen toen een periode van welvaart. De 6 km nam dezelfde start 

en volgde verder een mooie veldweg naar “het Rutteke”, een vroegere spoorwegbedding, nu een mooi 

wandel-fietspad. 

De wandelaars die kozen voor de 10 km gingen naar Zichem, geboortedorp van Ernest Claes, de 

schrijver van “de Witte”. Ze stapten langs de “Maagdentoren”, een uitkijktoren over de Demervallei 

uit de jaren 1300 (een “donjon” in feite met aan de basis muren van 4 m dik in rood-bruine Brabantse 

zandsteen) van waaruit de hertogen van Brabant hun gebied zo nodig wilden verdedigen tegen 

belagers. Het parcours van de 12 km liep samen met de 10 km naar Zichem. Na de rustpost daar in 

OC “de Hemmekes” (klinkt inderdaad beter dan “de Onderlijvekes” of “de Marcellekes”), stapte men 

verder langs de Demer en dan via het Heidebos terug naar de startzaal. 

De wandelaars van de 15 km gingen, via de basiliek, samen met de langere afstanden eerst een eind 

richting Vinkenberg. Daar namen ze dan een andere route naar de “Maagdentoren” en de rustpost in 

Zichem. Verder ging het ook langs de Demer en dan volgden we een langer traject in en rond het 

Heidebos om dan samen met de kleinere afstanden naar de startplaats terug te keren. De 20 km vertrok 

mee richting Zichem en na de rustpost ging het verder langs de Demer naar Testelt. Vóór aankomst 

op de rustpost daar was er wel de Voortberg te beklimmen, waar men een mooi panorama kon zien 

over de Demervallei en Testelt. Langs het “Doodbroek” kwamen deze wandelaars terug op het 

Basiliek, Scherpenheuvel. 
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parcours van de andere afstanden. De wandelaars die kozen voor de 25 km, hadden in Testelt nog een 

lus extra te stappen. Die lus bracht hen in de bossen van de Rodeberg. 

De 30 km konden in Testelt een langere lus stappen, samen met de marathonstappers. Maar in het 

Heidebos gingen ze hun eigen weg richting Messelbroek en via de bossen van de Waaiberg en de 

Wijngaardberg naar een bijkomende rustpost in Rillaar. Daarna ging dit parcours nog over Dikkenbos 

en via de Mannenberg opnieuw richting Keiberg waar bij de kortere afstanden werd aangesloten om 

terug te stappen naar de startzaal. 

Scherpenheuvel is ook een bekend bedevaartsoord. Al in 1304 wordt in een kroniek een 

wonderbaarlijke, in kruisvorm gegroeide eik vermeld op grondgebied Zichem. Vóór 1514 moet er al 

een Mariabeeldje aan gehangen hebben, want dan vermeldt een legende dat een herder die het wilde 

meenemen, als versteend ter plekke bleef staan. In de jaren 1580-1590 laaide dan de strijd op tussen 

katholieken en protestanten. En het waren vooral de Jezuïeten die zich, als aalmoezeniers in het leger, 

in de beginjaren 1600 hebben ingezet voor de ruime bekendmaking van Scherpenheuvel als een volks 

bedevaartsoord.  

Om 15.30u gingen we dan nog in groep naar de basiliek waar we vanwege de club drie noveenkaarsen 

lieten branden: een uit dank, een voor bijstand en een voor genezing, met in gedachten een tiental 

medeleden van de club en hun familie die nu geconfronteerd worden met ernstige gezondheids-

problemen. Onze solidariteit en ons medeleven moge voor hen een steun zijn in deze moeilijke 

omstandigheden. 

Het was dan nog even lopen door een fikse regenbui naar de bus om de terugreis aan te vatten. Naar 

goede gewoonte trakteerde het bestuur onderweg nog iedereen op een drankje – waarvoor dank 

natuurlijk! Dank ook voor de organisatie van deze busreis waarbij we de herinnering bewaren aan 1) 

een prachtig parcours met veel groen, holle wegen en mooie vergezichten en 2) de gezellige sfeer die 

toch het huismerk is van onze wandelclub. Er waren in totaal 1082 wandelaars en de Spartastappers 

waren 2de met 52. 

Tot een volgende keer! 

 

 

 

 

Ons resterend programma voor 2019. 

 

zaterdag 20 juli Sint-Germanustocht Egem 

15 t.e.m. 18 augustus Meerdaagse reis naar Epen 

dinsdag 3 september Weekdagtocht 

zaterdag 14 september Viering 20-jarig bestaan 

zaterdag 5 oktober Busreis Lille 

zaterdag 19 oktober Veldbostocht 

maandag 11 november Hernieuwingstocht 

zaterdag 23 november Clubfeest (nieuwe datum!) 

 

De 3 volgende zelf georganiseerde wandeltochten worden uitgestippeld door ons nieuw bestuurslid 

Filip Savat: de Sint-Germanustocht, de Weekdagtocht en de Veldbostocht. 

Activiteiten in de komende maanden. 
 



 

Het Spartaantje, 1 juli 2019  Blz. 11 / 16 

 

Op de voorbereidende vergadering konden we constateren dat hij geen leek is in het zoeken van mooie 

parcours. Er werd gezocht naar zo veel mogelijk onverharde veldwegels en, voor zover mogelijk, een 

bosrijke omgeving. Het levert telkens rustige en gevarieerde wandelingen op. 

 

Sint-Germanustocht, zaterdag 20 juli 2019. 

 

Alle wandelaars vertrekken in de schaduw van de neogotische Sint-Germanuskerk; de kerk werd 

gebouwd tussen 1866 en 1873, vernield tijdens WO I en terug opgebouwd in 1920. Op het 

Egemsdorpsplein staan ook nog een replica van de wapensteen van de heren van Egem en een 

gedenksteen ter ere van Kolonel Naessens de Loncin, gekend vanwege het verzet van zijn legergroep 

in de fortengordel van Loncin (rond Luik) tegen de oprukkende Duitse legermacht in 1914. 

Iedereen vertrekt in de richting van de Veldhoek. De 2 kortste afstanden stappen in de richting van 

de rustpost, die ze bereiken via de Vliegveldweg. De naam van deze straat verwijst naar het vliegveld 

dat daar in de buurt in 1917 werd aangelegd door de Duitsers. De andere wandelaars maken nog een 

lus en passeren onderweg voorbij de 305 meter hoge zendmast (de hoogste constructie in België!) die 

gebouwd werd in 1973. In 2016 werd een nieuwe zender voor DAB+ in dienst gesteld. Deze 

radiozender van de nieuwste generatie stuurt 15 stations digitaal de ether in. 

Voorbij de rustpost merk je ter hoogte van huisnr. 2 nog 2 mooie “welkomstlinden” op: het aanplanten 

ervan is een zéér oud gebruik waarbij men geloofde dat door de zuiverende werking van de bomen 

de bewoners op het erf beschermd werden tegen kwade invloeden.  Ter hoogte van de voormalige 

herberg “Het Kruis” (1912) keert de 5 km terug naar de startzaal o.a. via een leuke veldwegel, de 

andere afstanden gaan bergaf richting Pittem en via enkele onverharde paden gaat het naar de  

Egemstraat. Wat verder vervoegen de 10 en 12 km de wandelaars van de 7 km die reeds vroeger een 

andere pad kozen. Deze 3 afstanden dwarsen de vallei van de Breemersbeek, waarna de 7 en 10 km 

richting startzaal stappen en de 12 km weer aansluiting vindt met de langere parcours.  

Die langere parcours stappen voorbij het in 2011 aangelegde bufferbekken. Men wandelt via een deel 

van de 1.030 meter lange Finse piste rond het bufferbekken en arriveert dan algauw in de tweede 

rustpost: het “Klooster van de zusters van Maria van Pittem”. Het neogotisch uitzicht van het klooster 

gaat voornamelijk terug op de grootschalige verbouwingscampagnes van 1901-1904, met uitbreiding 

uit de jaren 1920 en schoolgebouwen uit 1949-1950. 

De grootste afstanden, 21 en 24 km, krijgen vervolgens een schitterende lus voorgeschoteld: die 

bestaat voor een aanzienlijk deel uit onverharde paden en loopt langs de spoorweg, klimt naar “Berg” 

(tot een hoogte van 40 m; toch is dit niet het hoogste punt van deze wandeling: in de buurt van rustpost 

1 was je op een hoogte van 47 m) om zo terug te keren naar rustpost 2. 

5 parcours stappen dan samen naar het NO, richting “Nachtegaal”. Net voor de Turkeijen-steenweg 

gaan de 17 en 24 km rechtdoor, de anderen nemen een mooi graspad naar de Oude Peerdenstraat, 

waarna ze de 7 en 10 km vervoegen. Zij die rechtdoor stappen maken een lus voorbij de 

Turkeijenkapel (vroeger: de “Damkapel”), vermoedelijk in het begin van de 19de eeuw gebouwd in 

opdracht van baron de Giey, met de bedoeling de ziektes die toen de omgeving troffen, te weren. Wat 

verder staat ook nog de onooglijke Onze-Lieve-Vrouwekapel, die reeds op kaarten uit 1875 

weergegeven is. Via de Plattebeursstraat (leuke naam en grotendeels onverhard!) komen zij dan ook 

samen met de andere parcours en langs de Tieltse Voetweg wandelt iedereen dan terug naar de 

startzaal. In de Paardenstraat (huisnr. 23) passeer je nog voorbij een eclectische villa uit 1912, 

aangebouwd aan een oudere 19de-eeuwse huizenrij, gelegen op de oude molensite van de 

"Plaatsmolen". 
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Deze wandeling staat bekend voor niet alleen het parcours, maar zeker ook voor het spek en ei (tot 

9.30 u) en de verzorgde barbecue vanaf de middag, al dan niet vergezeld van een lekkere Sangria. 

Wij roepen alle leden op om massaal aanwezig te zijn. 

 

Startplaats: Vrije Gemengde Basisschool, Molenakker 97, Egem. 

Start vanaf 6.30 tot 15 u. 

Afstanden: 5-7-10-12-15-17-21 en 24 km. 

 

Ardooise Weekdagtocht, dinsdag 3 september 2019. 

 

Iedereen start vanuit De Tassche, het OC dat op 1 juli 2018 werd geopend nadat de kerk in 2015 

afbrandde. Na zowat 600 m volgt een eerste splitsing: de 6, 11, 15 en 22 km gaan via een onverhard 

pad in de richting van de Zuidhoek, de anderen (4, 8, 12 en 19 km) stappen rechtdoor. Op het 

kruispunt van de Populierstraat en de Ardooisesteenweg passeren deze wandelaars voorbij de Kapel 

Schuwe Maandag. Deze kapel werd opgericht ter herdenking van de burgerslachtoffers tijdens de 

Duitse inval op 19 oktober 1914 in Roeselare. De locatie van deze kapel is niet toevallig gekozen: 

alle slachtoffers woonden ter hoogte van de Vierweg. De kapel werd op 3 juni 1923 plechtig ingewijd. 

De 6 km verlaat de anderen op het einde van de Claeyssensstraat en maakt een lus in wijzerzin (alle 

ander parcours wandelen in tegenwijzerzin): via de Kerkstukweg en de Kruisboom-molenstraat keert 

dit parcours terug naar de startzaal. De 11, 15 en 22 km volgen wat verder gedurende een heel eind 

de Krommebeek en ontmoeten dan weer de andere parcours. Via de Izegemseaardeweg wandelt 

iedereen in de richting van de E 403, maar de 4 km slaat net voor de brug linksaf naar de startzaal. 

De anderen dwarsen de autosnelweg en vinden wat verder de eerste rustpost in hoeve De Klemmaert. 

Onmiddellijk voorbij de rustpost wandel je voorbij een hoeve (huisnr.4) die reeds op de Ferrariskaart 

van 1770 getekend was. Uiteraard zijn er wel al flink wat verbouwingen gebeurd sindsdien. 

Ter hoogte van de Izegemsestraat beginnen de 19 en 22 km aan hun lus die het Rhodesgoed aandoet. 

Het Rhodesgoed is een jong bos van 40 hectare groot. Ondanks haar jonge leeftijd telt dit domein al 

een rijke verzameling dieren en planten. De afwisseling van bos, poelen, open en bloemrijke 

weilanden vormt het ideale decor voor een verrassende wandeling. De 19 en 22 km keren terug naar 

de rustpost en stappen dan weer mee met de anderen. Aan het kruispunt van de Cloetbergstraat en de 

Roeselaarsestraat volgt de laatste splitsing: de 8 en 11 km gaan over de autosnelweg richting startzaal, 

de anderen maken nog een lus, die in de haakse bocht, net voor het tunneltje onder de Ringweg (R 

32), voorbij alweer een hoeve uit de 18de eeuw passeert: Hoeve Leen ter Hellen. Ook deze hoeve staat 

al op de Ferrariskaarten. Net voor de volgende passage onder de R 32 zie je aan de linkerkant van de 

straat (huisnr. 5) de Bedevaartsite Gapaard. Deze Lourdesgrot werd opgericht rond 1925, als 

dankbaarheid voor behouden van leven en gezondheid tijdens de oorlog. Bij de grot werden ook een 

ommegang van de Zeven Weeën en een Heilig Hartkapel opgetrokken. De site maakt deel uit van de 

Rozenkransbedevaart die jaarlijks plaatsvindt in oktober. Op de hoek met de Hooistraat staat nog een 

kapelletje uit 1873. En vandaar gaat het linea recta naar de startzaal. 

 

Startplaats: OC De Tassche,  Roeselaarsestraat 161, 8850 Ardooie. 

Start vanaf 6.30 tot 15 u. 

Afstanden: 4-6-8-11-12-15-19 en 22 km. 
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De laatste ééndaagse busreis in 2019: Lille. 

 

Voor deze daguitstap is opnieuw de dubbeldekker besteld. Op heden zijn er nog een 10-tal plaatsen 

beschikbaar op een totaal van 86 plaatsen. 

Wie nog mee wil, kan zich inschrijven door zijn naam op te geven aan het bestuur en door € 10 per 

persoon te storten op de rekeningnummer BE31 7765 9860 2255 met vermelding “Lille + naam + 

aantal personen”. We vertrekken om 07.00 u aan de Albertzaal, Koning Albertstraat, Ardooie. 

Dit wordt zeker een mooie uitstap in een prachtig wandelgebied. Op heden staat de beschrijving van 

het parcours nog niet op de website van de club daar ze nog 2 voorafgaande tochten hebben. Volg het 

via “www. Zandstappers.be”. 

Het is voor de club altijd voordelig als alle plaatsen volzet zijn. Zo kunnen we de deelnameprijs voor 

iedereen laag houden, wat meegenomen is.  

Om alles overzichtelijk te houden, hebben we besloten om annulaties niet meer terug te betalen 

(uitgezonderd bij erge voorvallen). Het bedrag kan enkel nog overgezet worden naar een volgende 

busreis. 

 

Meerdaagse busreizen in 2019 en 2020. 

 

A EPEN: van donderdag 15 augustus tot en met zondag 18 augustus 2019. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Op dit ogenblik is deze reis volgeboekt; hopelijk volgen er nu geen annulaties meer. 

 

* de deelnemers betaalden reeds een voorschot van € 75,00 per persoon. 

* gelieve het resterende bedrag van € 250,00 per persoon te betalen vóór 15 juli 2019 op 

reisrekeningnummer BE26 0689 0359 4029 met vermelding je naam en de bestemming. 

* de verdere praktische informatie volgt nog met een afzonderlijk schrijven. 

 

 

Busreizen in 2019 en 2020. 
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B Winterreis FELDTHURNS, SUDTIROL, ITALIE: van zondag 23 februari 2020 tot zondag 

1 maart 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. 

De inschrijvingen lopen goed binnen voor deze winterreis. We hebben op dit ogenblik nog een 

tweetal plaatsen beschikbaar. Men kan zich ook nog altijd op de reservelijst plaatsen. 

Wie geïnteresseerd is, kan zich aanmelden bij het bestuur. 

 

 

 

 

20 jaar Spartastappers: dat kunnen we niet zomaar laten voorbijgaan, het ideale moment om terug 

in de tijd te gaan en mooie herinneringen op te halen. 

Daartoe worden jullie allen uitgenodigd op zaterdag 14 september 2019 in zaal De Ark, 

Melkerijstraat 2 te Ardooie. 

Vanaf 17 u wil het bestuur alle leden en hun partner massaal verwelkomen op de receptie tot 19 u, 

met tussendoor de gebruikelijke dankwoorden. 

Daarna is het tijd om de innerlijke mens te versterken met een rijkelijke vleesschotel, om tenslotte 

iedereen uit te nodigen voor een gezellig samenzijn met DJ Rik. 

Dit alles wordt jullie gratis aangeboden door het bestuur. Het is wel noodzakelijk om vooraf in te 

schrijven. Dit kan tot uiterlijk 7 september 2019. 

Wie geen vlees eet of allergeen heeft, gelieve dit te melden bij inschrijving, zodat er voor een 

alternatief kan gezorgd worden. 

Om de inschrijving vlot te laten verlopen, gelieve enkel bij het secretariaat bij Carine in te 

schrijven; dit kan telefonisch: 051/74.46.64 (na 18.30 u) of per mail: carine.galle1@telenet.be . 

OPGELET: dit is de enige uitnodiging voor deze activiteit! 

We hopen jullie in groten getale te mogen verwelkomen! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Viering 20-jarig bestaan van de club: 14 september 2019. 

 
 

mailto:carine.galle1@telenet.be
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Zaterdag 6 juli Deurle Dreventocht 

Zondag 7 juli  Lauwe Voettocht Te Lauwe 

Zaterdag 13 juli  Kanegem Tielt Zomert 

Zondag 14 juli  Harelbeke Gavertocht 

Zaterdag 20 juli Egem Sint Germanustocht 

Zondag 11 augustus Zillebeke Harmonietocht  

Zondag 18 augustus  Ruiselede Kermistocht  

Zaterdag 31 augustus  Schuiferskapelle Zomertocht  

Dinsdag 3 september  Ardooie Ardooise Weekdagtocht  

Zondag 8 september  Vichte  Prutsketochten  

Zaterdag 14 september  Hooglede Brandweerwandeling 

Zondag 15 september Deinze Canteclaermarsen 

Zondag 22 september Wervik West-Vlaanderen Wandelt 

 

 

 

 

 

Vierdaagse van de IJzer. 

 

Jaarlijks wandelen meerdere leden de Vierdaagse mee. We hebben de vraag gekregen van enkele 

leden om eens mee te stappen in de slotceremonie op de laatste dag. 

Geïnteresseerden kunnen contact opnemen met Dany om af te spreken zodat we kunnen verzamelen 

om dan in groep mee te stappen, dit met de clubvlag en in clubkledij. 

Laat ons iets weten! 

 

Lidgeld in 2020. 

 

Zoals jullie zullen opgevangen hebben, zal het inschrijfgeld om deel te nemen aan een wandeling, 

alsook het lidgeld te betalen aan de federatie, verhogen vanaf 2020. 

Het inschrijfgeld wordt € 1,50 voor leden en € 2,00 voor niet-leden. 

De meeropbrengst op onze wandeltochten wensen we evenwel aan te wenden als volgt: 

- wij behouden het lidgeld op € 15 per persoon, vanaf derde gezinslid € 10, een bedrag dat jullie 

volledig terugbetaald krijgen door het ziekenfonds 

- ook de Walking in Belgium blijven wij gratis aanbieden 

Dit hopelijk tot ieders tevredenheid! 

 

 

 

Enkele aanbevolen tochten voor het derde kwartaal 2019. 

 
 

Administratie, mededelingen, clubnieuws, varia. 
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Clubnieuws. 

 

 

Jubilarissen 50 JAAR gehuwd: 

Frans Pattyn en Frieda Desplentere 

José Huysentruyt en Roza Noppe 

Proficiat en nog vele gelukkige jaren in een goede 

gezondheid! 

 

 

 

 

 

 

De zomertijd is een mooie periode in het jaar. Het verlof, op reis gaan, rustig kuieren en gaan 

wandelen. Natuurlijk kijken velen terug uit naar de meerdaagse reis naar Epen of naar een eigen 

geplande reis. Geniet er met volle teugen van! Vergeet zeker het 20 jarig jubileum niet, schrijf tijdig 

in en wees erbij! 

Ik wil besluiten met jullie andermaal te danken voor de geleverde inspanningen voor de club wat leidt 

tot een goede uitstraling !  

 

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

 

 

 

Slotwoord. 

 
 

https://pixabay.com/nl/illustrations/verjaardag-grote-dag-herdenkingsdag-441558/

