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Beste clubleden, Spartastappers, 

 

Dat het weer streek- en landgebonden is, werd nog maar eens bewezen. Terwijl 50 Spartastappers 

genoten van mooie wandelingen in de Dolomieten, waar de zon iedere dag geschenen heeft en het 

genieten was van stappen op grote hoogte in de sneeuw, kregen de thuisblijvers iedere dag hun portie 

regen. 

Onze Moezeltocht was opnieuw een voltreffer. Dat de wandelsport in de lift zit, is duidelijk te merken 

aan het grote aantal niet aangesloten wandelaars die aanwezig zijn op de organisaties. Deze mensen 

goed ontvangen en begeleiden is zeker een belangrijke taak wil men hen overtuigen om lid te worden 

van één of andere club. 

Ieder jaar zijn er ook altijd enkele nieuwigheden binnen de federatie. Het inschrijfgeld is iets 

verhoogd, wat goed werd aanvaard door de wandelaars.  

We zitten ook in een inloopperiode voor enkele nieuwe infoborden, te weten dat de rode 

wandeltochtpijlen, de “Splitsing op 100 m”-borden en de “Rustpost op 100 m”-borden vanaf 1 juli 

2020 worden vervangen door respectievelijk de borden “Wandelsport Vlaanderen”, “Opgelet weldra 

splitsing” en “Weldra rustpost”. 

  

 

 

 

Verder veel leesplezier ! 

 

Jullie voorzitter, 

 

Walter. 

 

 

 

 

Ellezelles, zondag 29 december 2019 (verslag door Filip). 

 

Zondag. Mooie blauwe lucht, zon, temperatuur rond de 4°C. We zoeken het eens wat verder van huis, 

net over de taalgrens. De naam van het dorpje alleen al nodigt uit om er heen te rijden. Met wat moeite 

vinden we een parkeerplaats op enige afstand van de startplaats, de kantine van FC Ellezeloise. In de 

kleine startzaal schuiven we aan om in te schrijven. We zien nergens bordjes met info, zoals 

‘Inschrijvingen’, ‘Afstempelen’, ‘Bonnetjes’… Er zijn ook geen kaartjes met parcours te zien, geen 

tabellen met gegevens omtrent afstanden, rustposten e.d.m. De meneer aan de inschrijftafel (hij moet 

Voorwoord. 
 

Activiteiten in de voorbije maanden. 
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trouwens ook afstempelen…) is tweetalig en wil weten welke afstand we zullen doen. Hij legt kort 

uit dat we een lus van 5 km kunnen doen, er zijn twee lussen van 10 km (eentje ‘10 km Nord’, 

eentje ’10 km Sud’) en je kan ook een lus van 15 km doen. We gaan voor de combinatie van 15 + 5. 

Je kan een fotokopie krijgen van het parcours, maar voor onze afstand zijn die al allemaal uitgedeeld. 

Nu ja, het zal ook wel lukken zonder. Tot onze verrassing moeten we geen inschrijfgeld betalen en 

dat is mooi meegenomen. Nadeel: je lidkaart wordt niet gescand, je wandeling wordt niet 

geregistreerd en er is ook geen uitslag terug te vinden op de website van ‘Wandelsport Vlaanderen’. 

We vertrekken goedgemutst, maar na 100 meter slaat de twijfel toe: we zien nergens pijltjes hangen! 

Iedereen slaat rechtsaf, maar waarom? Tot we opmerken dat de andere wandelaars naar de palen van 

de verkeersborden staan te kijken. En warempel: daar hangen papieren pijlen, vastgemaakt met 

plasticfolie. Je moet al dicht bij de pijl staan om te zien in welke richting je moet stappen. Op het 

eerste kruispunt is het wat twijfelen, maar we bespeuren toch zo’n pijl die ons naar rechts stuurt. 

Zonder enige voorafgaande aankondiging volgt een splitsing. We volgen een smal steegje en dan, aan 

het volgende T-kruispunt, vinden we geen enkele aanwijzing. Ook andere wandelaars staan wat rond 

te draaien. Ik gok op rechts, en inderdaad, achter de volgende hoek zie ik een stukje plastic lint van 

‘ADEPS’ flapperen. Vooruit, stappen maar. Door de nauwelijks zichtbare pijltjes is het nodig om bij 

elk kruispunt zeer aandachtig rond te kijken, maar op de duur wordt het routine. Of dit soort bepijling 

(plastic linten, pijltjes vastgemaakt met plasticfolie) heel milieuvriendelijk is, durf ik wel sterk te 

betwijfelen… 

Binnen de kortste keren krijgen we een stukje onverhard door een weide voor de voeten geschoven. 

Het ligt er wat modderig bij, maar we hebben al andere katjes gegeseld. Het parcours passeert voorbij 

de ‘Brasserie des Légendes’, waar o.a. de ‘Quintine’ gebrouwen wordt. Ik weet nu reeds wat ik straks, 

na onze wandeltocht, zal drinken… We volgen heel eventjes de ‘Ancien Chemin de Fer Ligne 87’ en 

stappen dan verder naar het noorden. We dwarsen de Ninoofse steenweg en er volgt alweer een mooie, 

onverharde landweg die ons terug naar Vlaanderen brengt. Een erg modderige afdaling over een smal 

pad passeert voorbij de ‘Fiertel’, de grootste jeugdherberg van Vlaanderen. We beginnen dan aan de 

klim van de Muziekberg via de (alweer!) zeer modderige Trogstraat. We hebben dan al zo’n 8,5 km 

achter de kiezen en het begint 

ons te dagen dat er geen sprake 

zal zijn van georganiseerde 

rustposten zoals we dat 

gewoon zijn. Gelukkig hebben 

we onze eigen proviand bij; 

een paar boomstronken zijn 

geschikt als picknickplaats. 

Het parcours gaat verder door 

het mooie Muziekbos, voorbij 

de ‘Geuzentoren’ die op de top staat, en kronkelt dan naar beneden. Het gaat stevig bergop en -af en 

voorbij de kapel van O.L.V. van Lorette komen we opnieuw samen met het parcours van de 10 km. 

En het houdt niet op: naar de startzaal krijgen we nog 4 kortere of langere stukken onverhard 

voorgeschoteld, het ene stuk al modderiger dan het andere; als het bergop gaat is dan wel even zweten 

geblazen en denk ik: die ribbels in mijn zolen helpen voor geen fluit want ze zitten vol met modder  

en steentjes. En ondertussen genieten we met volle teugen van de mooie vergezichten. 

Afdaling naar De Fiertel met zicht op de Muziekberg. 
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Na 16,1 km komen we opnieuw in de voetbalkantine en we besluiten dat het welletjes geweest is voor 

vandaag. We hebben uiteraard een beloning verdiend en ik ga mijn bestelling plaatsen: een ‘Quintine 

blonde’ van het vat (voor mij) en een ‘Goliath’ (voor haar). Een medewerker noteert mijn bestelling 

op een blaadje papier, ik betaal en ga dan 2 meter verder mijn blaadje afgeven aan de medewerker 

achter de bar… In elk geval: het heeft gesmaakt en terwijl de zon langzaam naar de kim neigt, rijden 

we huiswaarts met in de koffer een leuk souvenir: 2 paar wandelschoenen met elk een halve kilo 

modder. 

De straatnaamwedstrijd: er zijn meerdere kandidaten zoals: Rigaudrye, Haizette, Breucq, maar de 

winnaar voor vandaag is ‘Slagkotstraat’ (in Wallonië wordt dit simpelweg ‘Rue Slagkot’      ) . 

 

Moezeltocht, zaterdag 18 januari 2020 (verslag door Walter). 

 

Er was droog weer voorspeld. De eerste wandelaars waren er dan ook vroeg bij en om 6.45 u werd 

de scanning opgestart, dit evenwel met de nodige computerproblemen. Een kwartier dikke miserie 

maar daarna verliep alles terug vlot aan de inschrijftafel.  

Vele wandelaars wilden graag één van de reizen naar Moezel winnen, wat te merken was aan de vele 

inschrijfstrookjes die werden ingevuld. Dat het een drukke dag zou worden, was vlug duidelijk. De 

dichtste parkeerplaatsen waren om 8.30 u reeds volledig ingevuld. Gelukkig konden we opnieuw 

rekenen op de parkings van de Metafox en de Rob, waarvoor dank! 

Het Zonneke in Koolskamp, een mooie en ruime zaal, was, net zoals vorig jaar, als rustpost voorzien. 

Het landelijke parcours deed de wandelaars genieten. Onderweg werd er ook, naar jaarlijkse 

gewoonte, een gratis glas Moezelwijn en/of frisdrank en/of koffie, aangeboden in de verwarmde 

voetbalkantine. 

Vanaf de 9 km werd er nog een mooie lus aangebreid via de Waterbek en het Volkspark, twee oases 

van rust dichtbij het centrum van Ardooie. 

Het doet deugd als men zoveel positieve reacties hoort. Bij deze willen wij dan ook het 

hiernavolgende bericht dat we de dag na de wandeling toegestuurd kregen van fervente wandelaars, 

Mooie vergezichten rond Ellezelles. 
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opnemen in dit Spartaantje: “Proficiat aan de parcoursmeester en alle medewerkers van de organisatie. 
Deze tocht was perfect bepijld (doe zeker zo voort, een leerschool voor vele clubs). Maar ook de 
vriendelijkheid van de medewerkers. Dit alles maakte dat ik genoten heb van een zorgeloze tocht. “ 

Om 16 uur werden de twee reizen uitgeloot. De gelukkigen waren Christine Lescouthier en Vanessa 

Lafaut (niet op de foto). De pralines waren voor Jozef Rondelez en Rik Ledoux. 

 

Vooraan van links naar rechts: Walter Demuynck, Zita en Thibe Dewulf, de winnares van de reis Christien 

Lescouhier, Joseph Rondelez, Danny Vanhalewyn. Achteraan van links naar rechts: Jürgen Laux, Carine 

Galle, Kerstin Ostermann-Laux, Rik Ledoux. 

 

Op deze Moezeltocht hadden we ook een recordopkomst, want 2008 wandelaars passeerden de 

inschrijftafel. 

Proficiat en bedankt aan de vele vrijwillige medewerkers die om 18.30 u konden aanschuiven voor 

een warme maaltijd en samen konden terugblikken op een geslaagde organisatie. 

Voor verslagen en foto’s: zie website www.spartastappers.be onder 3.0. fotogalerij : 3.1. fotogalerij 

2020. 

 

De Moezeltocht in de pers. 

 

Spartastappers openen wandelseizoen met recordopkomst. 

 

‘Yes, we did it’ ! Voor het eerst hebben de Ardooise wandelaars van de Spartastappers de kaap van 

2.000 wandelaars overschreden ter gelegenheid van de winterse Moezelwandeling. Ze waren hier 

aan de tiende editie toe. 

De Spartastappers hebben hun wandelseizoen ingezet met hun jaarlijkse Moezelwandeling. Begin- 

en eindpunt lagen in de Ark. Onderweg werd een Duitse ‘Lieblich’ ontkurkt in het Zonneke, het 

nieuwjaartraktaat van de organiserende club. En ze hadden een stevige kurketrekker nodig, want 

http://www.spartastappers.be/
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ze mochten met 2.008 wandelaars het glas heffen. Een record in dit jubeljaar, want ze zijn aan de 

tiende Moezelwandeling toe. 

Een fiere voorzitter, Walter Demuynck: “Het is ons voor het eerst gelukt om voor de 

Moezelwandeling meer dan 2.000 deelnemers te noteren. Die komen uit alle Vlaamse provincies.  

Elk jaar stijgt het aantal ‘Moezelwandelaars’. Een reden voor het succes ?  ‘Het weer zit doorgaans 

mee en dat is uiteraard een belangrijke factor. Maar we beschikken ook over een mooie 

accommodatie met een ruime parking. We kunnen ook een mooi parcours aanbieden’ zegt de 

voorzitter en de Ardooise wandelaars gaan ook vaak wandelen bij collega’s, wat veelal een 

tegenbezoek oplevert. Deze keer waren er wandelaars van 78 clubs uit gans Vlaanderen aanwezig. 

Er waren 249 leden van eigen club. De Bigandtrotters uit Ingelmunster waren met 102. De 

Natuurvrienden uit Deinze en de Wattewystappers uit Tielt stonden op drie met elk 98 deelnemers. 

En Albert van de Natuurwandelaars uit Deinze voegt er nog aan toe dat de organisatie in Ardooie 

vlekkeloos is. ‘We zijn hier met bijna honderd leden van onze wandelclub aanwezig. Wie hier 

éénmaal komt wandelen, komt er zeker terug’.  

In samenwerking met de ‘hofleverancier’ van het frisse Moezelwijntje werden er nog twee 

weekends aan de Moezel verloot. Die gaan naar Vanessa Lafaut uit Eeklo en naar Chrisine 

Lescouthier van de wandelclub Voetje voor voetje uit Gits. De troostprijzen, pralines, zijn 

weggelegd voor Jef Rondelez en voor Rik Ledoux. 

De volgende wandeling in eigen organisatie  is ook al een klassieker. De Skobiakwandeling, 

traditioneel op de tweede zondag van april, piekt doorgaans boven de 2.000 wandelaars. Deze 

wandeling staat in het teken van de milieuvriendelijkheid. Daarom gaan ze als Mooimakers vooraf 

het parcours vrij maken van zwerfvuil. Wie wil mee mooimaken kan op 3 april er bij zijn en 

verzamelt om 13.00 uur aan de Ark. 

(Jan Maeseele) 

 

 

 

Nieuwjaarsbijeenkomst Wandelsport Vlaanderen, donderdag 23 januari 2020 

(verslag door Walter). 

 

Op 23 januari vond de jaarlijkse 

nieuwjaarsreceptie van de 

federatie plaats. Traditioneel 

worden dan de verdienstelijke 

wandelaars gehuldigd. Ook dit 

jaar hadden we enkele leden die 

reeds meer dan 1000 wandel-

tochten gestapt hebben. 

Proficiat aan: Johny Declercq, 

Rika Werbrouck, Hendrik 

Linclau en Brigitte Vanthomme. 

Zij konden gratis aanschuiven 

voor een verzorgde maaltijd, 

samen met het bestuur. 

 

 

 



 

Het Spartaantje, 1 april 2020  Blz. 7 / 20 

 

Busreis naar Elingen, zondag 9 februari 2020 (verslag door Filip). 

 

Storm Ciara of geen storm Ciara, wandelen zullen we. Maar: “ten zevenen is ten zevenen” gaat niet 

op voor de buschauffeur, want om 7 u is er geen bus te zien. Na een paar telefoontjes en wat geduld 

oefenen, is het probleem opgelost en vertrekken we naar Elingen in het Pajottenland. 

We bekijken de “kaartjes” van de verschillende parcours, maar veel wijzer worden we er niet van en 

zodra we onze inschrijvingskaart hebben gekregen van Walter, starten we voor de 25 km. Binnen de 

kortste keren krijgen we een stukje onverhard voorgeschoteld en een eerste streepje modder is ons 

deel. De wind blaast behoorlijk hard in de rug en duwt ons voort. Na enkele haakse bochten komen 

we aan in de eerste controlepost. We zien een food-truck en in een opgesmukte stal staan wat tafeltjes. 

Het is echter nog veel te vroeg voor een biertje en na een stempeltje vertrekken we voor een trotje 

van 9,1 km. We worden door een weide gestuurd. Dat wordt even zwoegen: er is geen duidelijk pad, 

de ondergrond is zeer hobbelig en modderig en nu hebben we wind op kop… We krijgen het er serieus 

warm van. Er begint wat regen te vallen terwijl we dwars door een akker bergop ploeteren. Zweten 

geblazen dus! We hebben tot nu toe weinig andere wandelaars gezien en als, bij een splitsing, de 25 

km als enig parcours rechtsaf slaat, krijgen we het gevoel dat we (met ons tweetjes) alleen op de 

wereld zijn: de volgende kilometers zien we geen enkele andere wandelaar. We krijgen alweer een 

tof stukje door een weide voorgeschoteld (bij een plaspauze eerst goed nagaan van waar de wind 

komt…), er volgen wat strookjes asfalt die afwisselen met onverharde wandelpaden; er komt ook nog 

een mooi stukje langs een meanderende beek. We passeren voorbij de restanten van een oude 

spoorlijn en komen dan aan in de controlepost in Pepingen, een prachtige zaal met houten gebinte. Er 

zijn meer medewerkers dan wandelaars… Een soepje voor haar, een Bogaerden (een tarwe tripel 

blond bier van hoge gisting) voor mij, enkele boterhammen en we zijn klaar voor de tweede helft. Na 

een kort stukje asfalt wandelen we door een geboorteboomgaard, voor een keertje geen rij boompjes, 

maar een echte boomgaard met fruitboompjes. Een stukje knuppelpad en wat verder volgt een 

schitterend stuk door een reeks weiden in de vallei van de Zuunbeek. We hebben op dat ogenblik 

wind in de rug en gelukkig maar, want er is weer geen duidelijk pad te zien, de ondergrond is zeer 

oneffen en modderig. Maar de omgeving is schitterend. De bomen zwiepen heen en weer in de wind, 

af en toe (eigenlijk nogal dikwijls…) horen we gekraak van 

takken, maar tot nu toe is er niets naar beneden gevallen, 

gelukkig maar. Na een kort stukje verhard draaien we weer 

linksaf een weiland in en volgen we de vallei van de 

Ganzeveldbeek. Meerdere keren bedenk ik dat het bepijlen 

van deze wandeltocht een zware klus moet zijn: terwijl wij 

onze wandeltochten vrijwel helemaal met de auto en fiets 

kunnen bepijlen, moeten ze hier grote stukken te voet doen. 

Bovendien zijn er weinig mogelijkheden om de pijltjes te 

bevestigen, zodat men heel veel paaltjes heeft moeten 

meezeulen. Tijdens het laatste traject, op weg naar de 

startzaal, blaast de wind weer pal op kop, waardoor we soms 

het gevoel krijgen dat onze voeten achteruit geblazen worden 

en onze passen kleiner zijn dan normaal.  
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We komen aan rond 14.30 u, zodat er nog tijd is voor 2 gratis pannenkoeken voor haar en een 

Bogaerden voor mij. Een zekere Ronny C. heeft naar verluidt 5 porties pannenkoeken binnengespeeld 

(*). Het onderzoek loopt nog, maar betrouwbare, onafhankelijke getuigen (Walter D., Dany V. en 

Carine G.) waren bereid hieromtrent een getuigenis af te leggen. 

Minder leuk nieuws is dat Rika Werbrouck bij een valpartij een gecompliceerde polsbreuk heeft 

opgelopen en naar het ziekenhuis gevoerd is voor een operatie. 

Op de terugweg krijgen we nog een gratis drankje en in een zacht wiegende bus (wind!) gaat het 

richting Ardooie. Dit was ronduit een schitterende wandeling: zelden zo veel onverhard parcours 

gewandeld, nauwelijks bebouwing te zien. Jammer dat de WCHV Bellingen karig beloond werd voor 

het vele werk: er kwamen slechts 563 wandelaars opdagen. Velen lieten zich afschrikken door de 

onheilspellende berichten omtrent Ciara. Ik heb in elk geval 2 augustus al aangestipt in mijn agenda: 

dan organiseert deze club hun 24ste Taalgrenswandeling… 

De straatnaamwedstrijd: de “Nattebroekstraat” is met voorsprong winnaar. Gelukkig bleef onze broek 

droog tijdens de wandeling… 

 

 

 

 

 

 

 

 

(*) Eventuele correcties/klachten kunnen gemeld worden bij de verantwoordelijke uitgever. 

 

Urban Run Ardooie, zaterdag 15 februari 2020 (verslag door Walter). 
 

Als wandelclub van Ardooie wilden we 

ook ons steentje bijdragen om het goede 

doel te steunen. Er werd een bedrag uit de 

clubkas gestort aan de organisatie. 50 

clubleden konden genieten van een 

vlekkeloos parcours door de gebouwen 

van de school H. Kindsheid te Ardooie, 

een traiteurzaak, het nieuwe privérusthuis, 

het sportplein met kantine, de toonzaal van 

de wereldleider in beschermkledij Sioen, 

een apotheek, een judolokaal en enkele cafés en als slot de bibliotheek.  

De deelnemende Spartastappers werd ook nog een consumptie aangeboden uit de clubkas. 

Het was mooi om zien dat zo’n warm initiatief door bijna 1250 deelnemers werd gesteund. Proficiat 

aan de mensen die dit mogelijk maakten! 
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Winterreis Feldthurns, 23 februari – 1 maart 2020 (verslag door Dany). 
 

De 50 Spartastappers waren al vroeg op de afspraak om in te laden zodat het amper zondag was 

geworden en we al op weg waren voor een lange reis van 1188 km. Eerst een groot stuk in de donkere 

nacht, al dan niet met onze ogen dicht, zodat het slechte weer en wind ons amper iets kon uitmaken. 

Onze eerste twee chauffeurs brachten ons door de nacht een eind verder en pas in Hockenheim nam 

Pascal het stuur over om ons tot in de Dolomieten te brengen. In de nabijheid van München maakten 

we eventjes een ommetje voor een confronterend bezoek aan het concentratiekamp van Dachau waar 

we gedurende een 3-tal uren onze benen konden strekken. Dit concentratiekamp in Dachau werd in 

1933 als voorbeeldkamp ingericht op een oud munitiedepot ter afschrikking van alle politieke 

andersdenkenden. 200.000 politieke gevangen werden 

er in de 12 volgende jaren ondergebracht om te werken 

en werden blootgesteld aan allerlei experimenten. Een 

vijfde verliet het kamp niet levend. Ook heel wat 

religieuzen werden hier apart opgesloten, vandaar de 

verschillende kerken op het domein. Het kamp had 

enkele gaskamers met als doel het ontsmetten van de 

kledij, maar ook mensen ontliepen hun lot niet, al was 

dit kamp eigenlijk geen vernietigingskamp. In het 

selfservice restaurant van de site konden we nog eerst 

eten om dan terug onze plaats in de bus in te nemen 

voor de resterende 300 km. Langs München en via het Inntal reden we Oostenrijk binnen om er over 

de Brenner iets na 18 uur het sneeuwloze Feldthurns te bereiken. Daar wachtte onze gastheer Bartl 

ons al op om samen met Jan onze kamer toe te wijzen. Veel tijd kregen we niet om uit te pakken want 

om 19 uur stond het ontvangstmenu al klaar en meteen was de toon gezet voor een week culinaire 

verwennerij. Na het eten zochten we al vlug de nacht op in de mooie kamers na die lange vermoeiende 

dag. 

 

Dag 1: Panoramaweg Rodeneckalm met wijndegustatieavond. 

 

De maandagmorgen konden we 

aanschuiven voor een stevig ontbijt en 

mochten we onze menukeuze voor 

s ’avonds maken. Een ritueel die we met 

plezier iedere morgen mochten herhalen. 

Op deze frisse maar zonnig ogende 

morgen bracht Pascal ons naar hogere 

regionen. Hij slalomde met zijn bus 

feilloos door het Eisacktal en vervolgens 

boven het Pustertal door schilderachtige 

dorpjes naar Zumis (1000m hoger) aan de 

Rodeneckeralm. Op het programma stond 

een panoramarondweg naar Pianer Kreuz 
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waar de kortere versie rechtsom maakte naar de Ronerhütte en wie wat meer wilde verder wandelde 

naar de Rastnerhütte om dan pas na de middagpauze terug te keren naar de Ronerhütte. Het begin 

leek eerder slijkerig maar al vlug wandelden we in een natte sneeuw die best wel glad was en het 

werd dan ook uitkijken. We hadden soms ogen te kort want ook het mooie landschap eiste onze 

aandacht op. Vandaar geregeld een stop om dit moois te vereeuwigen en vooral te genieten. Aan de 

bergkapel Pianer Kreuz op 1892m hoogte gelegen werden we verrast op een schnapsstop en dat deed 

deugd. Ook dit zou een dagelijks ritueel worden, dat we best wel konden appreciëren. Na een ruime 

stop scheidden onze wegen en wensten de groep van berggids Marianne smakelijk eten op de 

Ronerhütte. Het grootste gedeelte van de groep trok wat verder naar het zonnig terras van de 

Rastnerhütte op 1931m omringd door de witte bergen. Daar konden we genieten van een typische 

bergschotel: Brettljause, vlees-kaasbord, of een Hüttennudeln, soort spaghetti. De thermometer in de 

schaduw duidde 14 graden aan. Om ons op te laden voor de terugtocht werden we nog bedankt voor 

ons bezoek met een huisschnaps. De tocht naar de Ronerhütte was wat avontuurlijker, geen brede 

verharde sneeuwweg maar wel een pad door het bos waar het oppassen was om in de natte sneeuw 

niet plots een stuk been volledig te zien verdwijnen zodat je plots behoorlijker kleiner leek. Op de 

Ronerhütte gekomen konden we ons terug een poos opnieuw verenigen met de andere groep en het 

terras volledig inpalmen met zo een grote vaas of iets dergelijks voor onze neus. Kort daarop vertrok 

de eerste groep langs de betere weg naar ons startpunt en hadden zo ook een 8,6 km sneeuw verteerd. 

De groep die 11,5 km kon noteren koos voor de avontuurlijke bosweg waar het op sommige plaatsen 

wel wat te glad was voor Jan, met als gevolg een blackout die nazinderde tot een eind op onze 

terugweg met de bus. Een vlugge douche en een aperitiefje en we konden terug tafelen. Daarna 

werden we uitgenodigd in de Schlosskeller van het hotel waar Bartl fier ons rijkelijk liet proeven van 

enkele van zijn lekkere wijnen. Zo een rood wijntje en die opgedane berglucht meer was niet nodig 

voor een zalige nachtrust. 

 

Dag 2: Skigebied Ratschings en een woelige kegelavond die ons lang zal bijblijven.  

 

Vandaag bracht Pascal ons naar de andere kant van het Eisacktal tot aan de voet van de Brenner om 

dan in een zijdal ons af te zetten aan de Ratschings-Jaufenlift in Bichl op 1293m. Waren we gisteren 

heer en meester in de sneeuw, dan moesten we vandaag rekening houden met de drukte in dat 

familiaal skigebied. De gondellift bracht ons naar de Rinneralm (1830m) waar de groep van berggids 

Franz tot aan de Platschjoch (1799m) zou wandelen, goed voor 14 km sneeuwstappen. Aan de 

parkplaats van de Jaufenpas (2000m) haakte een groepje, de 11 km, af om met Marnix terug te keren 

naar de Kalcheralm (1800m). De eerste groep met Marianne en Jan als gids maakte een kortere tocht 

van 6 km naar die berghut.  In deze berghut konden we uiteindelijke allen na elkaar onze plaats afstaan 

om ons middagmaal te nemen, al was het voor de laatste groep eerder een namiddagmaal geworden, 

het was trouwens al 14u. Al was de honger dan al wel groot dan waren de overvolle borden om die 

te stillen wel wat te groot, ook al met de wetenschap dat enkele uren later het weer tafelen zou zijn. 

Jammer dat de mist, als spelbreker, zorgt dat die wandeling wellicht een lagere score krijgt. Dan 
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moesten we dus maar elders scoren en daar zijn de Spartastappers goed in. Na het avondmaal werden 

we allen uitgenodigd voor een avondje kegelen in het hotel. Er werden 8 groepjes gevormd van 5 

man die elk een leuke naam kozen. Jan De Koninck nam de rustige taak van hoofd van de jury op 

zich. De voorrondes waren amper gestart of hij wist al hoe laat het was. Geregeld werd om de 

tussenkomst van de VAR gevraagd door een niet afgevende ontevreden kut-kapitein, Gino. Des te 

meer toen het hem niet was ontgaan dat een zekere Bollingstone stiekem een surplus beurtje wilde 

versieren. Het kot was en werd nu nog meer te klein. Uiteindelijk speelden ‘De Vliegende 

Dolomieten’ zich in die voorronde naar de afgrond of de laatste plaats. De ‘Vagina’s’ konden die 

afgrond net ontwijken en belanden op de zevende plaats tot grotere misnoegdheid van hun kut-

kapitein, die tevergeefs gezorgd had voor een propere baan door zelf geregeld de goten te 

doorspoelen. De ploeg van 

‘Aswoensdag’ hebben ook hun dag 

gemist en eindigden zesde, net na 

‘Les Belles Filles’. De vier best 

scorende ploegen mochten dan de 

finales spelen. Zo moesten de 

Bollingstones het opnemen tegen 

de Prutsers en dit duel eindigde in 

het voordeel van de Bollingstones 

(69-61). De finale werd een 

stresserend, eerst gelijk opgaand, 

onderonsje tussen de ‘Bloemkens’ 

en de ‘Confetti ’s’ gewonnen door 

de Bloemkens met 55 tegen 40. De 

laureaten werden beloond met een 

fles wijn van het huis. De man van de avond bleef echter met lege handen achter, het was een echte 

kutdag voor hem, maar voor ons allen een avond om nooit meer te vergeten. Ook Jan bleef er de 

volgende dagen nog geregeld vol lof over praten. 

 

Dag 3: Avontuurlijk Ridnaun en rustige avond met fakkeltocht en glühwein. 

 

Op woensdag gingen we dezelfde kant 

uit als de vorige dag maar kozen aan 

de Brenner een ander zijdal waar we 

terug zouden kunnen genieten van de 

rust in de winterse natuur. In dat dal 

ligt een oude minerale verrijkings-

fabriek. Deze fabriek ontstond een 

150 jaar terug en was nog tot 1985 in 

dienst, vanaf 1925 werd ze enorm 

gemoderniseerd en werkten hier 1000 

mensen om ten brode. De mijn bevat 

wel 1000 gangen met een totale lengte 
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van 27 km. Er werd vooral zink en zilver ontgonnen en verrijkt. Huidig is het een interessant educatief 

museum dat pas vanaf april is te bezoeken. De groep met Marianne en Jan kozen voor een kortere 

wandeling van ongeveer 4 km in het dal. Daarentegen koos Franz voor een zeer mooie avontuurlijke 

wandeling in het Ridannadal met mooi zicht op het mijncomplex. De weg liep aanvankelijk wat op 

en neer tot in de omgeving van de fabriek. Het was zalig wandelen met een stralend zonnetje als 

gezelschap in deze mooie vallei, een immens verschil met de vorige dag. Vervolgens werd het 

klimmen in de sneeuw, een aangename kennis met de wilde natuur en met de gevaren in de bergen. 

Een gedenkteken van twee meisjes die nog in hun prille jeugdjaren in het ravijn het leven lieten was 

er een stille getuige van. We klommen verder langs de getuigen van de verwoestende kracht van 

lawines. Franz toverde de schnaps tevoorschijn en wees ons de terugweg de dieperik in. Dat was een 

ander paar mouwen. Zeker toen we een nog steilere wand naar beneden moesten en zelf in de sneeuw 

een veilige weg moesten zoeken om heelhuids aan de rivier net voor de mijnsite te geraken. Een 

grensverleggende onderneming die we allen met glans doorstonden. Nu was het terug gemakkelijk 

stappen op het immense sneeuwtapijt langs een sierlijk helder beekje waar de waterkers weelderig 

groeide en die smaakte nog goed ook. Na 8 km bereikten we dan de Pfitscher, een oude boerderij 

waar onze middaglunch wat te lang op zich liet wachten.  

 Na het avondeten sloten we onze dag af met een korte fakkeltocht door het dorp gevolgd door een 

warme Glühwein of een warm appelsapje op het ruime terras van het hotel. Best een gezellig happy-

end van een zeer leuke dag. 

 

Dag 4: Het mooiste wandelparadijs: de Seiseralm en pastagrappa avond. 

 

Vandaag, donderdag, was het wel heel vroeg morgen, ontbijten en wegwezen om 8u. Immers voor de 

sluitingstijd van de toegangsweg, om 9u, moest Pascal ons kunnen afzetten op de Seiseralm. De 

moeite van dit vroeg opstaan werd wel zeer rijkelijk beloond met een uitzonderlijke mooie wandeling 

op de immense vlakte voor het Schlernmassief met zicht op nog zo vele andere Dolomietentoppen 

als de Plattkofel, Langkofel, de Sellagruppe en de Geislergruppe. De weg naar Compatsch (1830m) 

was al een adembenemend mooie onderneming voor Pascal. Ook het weer viel mee, wel een 

bitterkoude wind zodat we goed ingepakt onze weg zochten op het al even prachtig sneeuwtapijt. De 

groep van Marianne en Jan zochten in dat uitgebreid wandelgebied een licht glooiende weg door het 

natuurpark richting Sanon om dan terug te keren naar Ritsch voor de middagpauze. Via de 

panoramaweg keerde men dan terug naar Compatsch waar we allen onze start hadden genomen. Het 

werd een tochtje van 11 km genieten zonder al te veel hoogtemeters. De groep van Franz koos een 

compleet andere richting: 14 km met zowat 413 hoogtemeters te overbruggen. Een goede dertigtal 

Spartastappers zagen dat best zitten en klommen in een grote boog rond het Puflatsch skigebied. Ter 

hoogte van het bergrestaurant Puflatsch (2086 m) werd een noodgedwongen plasstop gehouden. Op 

dit hoge plateau tussen de 2100m en 2200m vervolgden we onze weg naar het Filln Kreuz (2130) een 

uniek uitzichtpunt. Aan de voet van de afgrond hadden we een 360 graden panoramisch zicht op al 

die Dolomietenpieken en op de piepkleine dorpjes in de diepe vallei. Het was er best wat winderig 

om er al te lang bij te blijven stilstaan zodat men aandrong om verder te stappen naar de Hexenbanke 

en naar de Arnikahütte (2059m) waar we uit de wind konden genieten van een lunch op het zonnig 

terras. We hielden onze middagpauze kort want de zonnestralen moesten het onderspit delven voor 

de koude windstroming. Opgeladen vervolgden we onze weg op de rand van het plateau met mooi 
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zicht op het 1200 m lagere gelegen Kastelruth. Toen Franz door de sneeuw verder bleef slalommen 

begonnen er stilletjes enkelen te panikeren, een vorm van sneeuwfobie, dat hij wel eens in deze 

desolate witte vlakte zijn weg kwijt was. Tot jolijt van Franz die meer wist en aan een bosje in de 

diepe sneeuw het wandelpijltje naar de Dibaitahütte aanwees. Tijd voor een opwarmertje of om even 

te bekomen maar helaas was er amper plaats binnen in de hut zodat we dicht bijeen, ingeduffeld met 

al wat we konden vinden, ons dan maar in het warmste hoekje van het terras gingen nestelen. Een 

hete oma, bombardino of een warme chocomelk krikte ons al voor een stuk op. Lang hielden we het 

er ook niet vol want er wachtte ons ook nog een gevaarlijke gladde afdaling naar ons eindstation. In 

afwachting dat de bus ons terug kon komen ophalen hadden we daar tijd zat om nog wat rond te 

slenteren in dat skistation.   

 Deze avond stond in het restaurant een pasta avond op het menu met als hoofdschotel de specialiteit 

van het hotel, een pizza naar keuze. Als toemaatje volgde een grappa-avond. 

 

Dag 5: IJsberen op de Ritternhorn, afgesloten met spetterende Tiroleravond. 

 

Het zag er deze morgen bij het ontwaken in de 

bergen nogal onrustig uit. Gelukkig gaf het 

weerbericht aan dat er wel een strakke wind 

heerste in het hooggebergte die tegen de middag 

ook sterk zou afzwakken. In elk geval belooft het 

nogal koud te zijn op de Rittern waar we vandaag 

willen gaan genieten. Na het ontbijt bracht Pascal 

ons in het Eisacktal tot in de nabijheid van 

Bolzano en vervolgens naar Pemmern op 1530m 

hoogte. Met de gondelbaan bereikten we dan de 

Schwarzseespitze waar een thermometer -3°C 

noteerde maar de gevoelstemperatuur met die 

strakke koude wind was beslist nog 10 graden 

lager. We duffelden ons dan ook zo goed 
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mogelijk in. Immers de groep van Franz zag de nog 200m 

hoger gelegen Rittern Horn als de ultieme uitdaging van onze 

winterreis best zitten. Als mislukte Eskimo’s verkleed 

volgden we dan Franz, zoekend naar het pad ergens onder de 

opgewaaide sneeuw. Veel foto’s werden er nu niet gemaakt, 

het was vooral beuken tegen de wind tot we aan een verlaten 

hut efkens beschutting vonden en mochten proeven van een 

wel bijzondere honingschnaps die Franz, ook imker, zelf had 

gemaakt. Ondertussen was inderdaad de wind al wat 

afgevallen zodat het meer genieten werd van het mooie 

landschap. We bereikten uiteindelijk de 2259m hoge 

Rittnerhorn met zijn immense radarpyloon, alle radio- en 

televisiestations hadden hier ordelijk hun plaatsje gekregen. 

Het naastliggend Hornhuis was echter dicht zodat we maar 

direct aan de afdaling langs de skipiste, best steil, begonnen 

naar het 200m lagergelegen Unterhornhaus (2042m). Daar wachtte de groep van Jan ons op om de 

duur gegeerde zitjes op het terras aan ons af te staan. Het was hier wel zalig op dit afgeschermd zonnig 

terras, wat het lange wachten verzachtte. De groep van Jan had deze morgen de panoramaweg rond 

de Schwarzseespitze genomen en vertrok nu langs de wandelweg naar het dalstation in Pimmern. Wij 

volgden hen een anderhalf uur later en daalden tot het midden station om dan de gondel te nemen 

eerst terug naar boven en direct naar het dal: een leuke rit. Beneden in het dalstation konden we dan 

eens proeven van de ambiance in een echte ski-bar. We doopten de Zirn om in een après-wandel 

evenement of was het al een opwarmertje voor wat de avond zou brengen.  

Immers na het avondeten schoven we de tafels 

wat aan de kant voor een muzikale avond. Het 

Anranter-ensemble zorgde voor de muzikale 

noten van de Tiroleravond. Iets waar Patrick 

Degrendel goed op voorbereid was. Hij toverde 

zijn Tiroler kledij uit zijn valies en meteen zat de 

sfeer er goed in. Er werd heel wat gedanst en toen 

het wat op zijn einde liep sprong Marc, een 

gepatenteerde pantoffelmuzikant, het ensemble 

wat bij. Jammer dat enkelen op deze avond al 

voor het eten en/of net voor de dansavond 

moesten afhaken met een wispelturig 

spijsverteringsstelsel. Hopen maar dat een nachtje rust de verlossing zou brengen.   
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Dag 6: Bisschoppelijk Brixen, avontuurlijk Zansalm en feestdiner als afsluiter. 

 

Voor onze laatste volle dag Dolomieten waren er een tiental mensen die het wat rustiger wilden doen 

in het hotel of in de onmiddellijke omgeving. De anderen gingen eerst een kijkje nemen in Brixen. 

Brixen, gelegen aan de Eisack, is de oudste stad van Zuid Tirol. Het stadsbeeld van deze oude 

bisschopsstad wordt gedomineerd door kerken, kloosters en imposante renaissance woningen. Het is 

er heerlijk slenteren in dat oude stadsgedeelte door de kleine steegjes met leuke winkeltjes. Het 

uithangbord is ongetwijfeld de kleurrijke Dom met zijn twee torens en met prachtig interieur uit 

diverse soorten marmer en zijn vele fresco’s. De 

aangrenzende kruisgang met zijn goed bewaarde gotische 

fresco’s vroeg onze bewondering. Op het Domplein bevindt 

zich de wel speciale mooie fontein die het levensverloop 

van de mens verhaalt. Aan de andere kant lopen we onder 

de witte St. Michaels toren met zijn opvallende zonnewijzer 

en uurwerken. De leuke bistro’s verdienden ook ons 

bezoek. 

Tegen de middag kwam Pascal ons terug ophalen aan de 

stadspoort om ons naar hogere oorden te brengen. Ook op 

deze zesde volle dag in de Dolomieten mocht genieten van de sneeuw niet ontbreken. Daarvoor bracht 

hij ons tot in Zans op 1685m hoogte waar we eerst onze innerlijke sterkte wat bijstelden om er dan 

voor de laatste keer tegenaan te gaan. De groep van Jan hield het voor een rustige wandeling van een 

4-tal km door het natuurpark van de Zanser Alm. De groep van Franz koos voor een zeer avontuurlijke 

tocht van een 7-tal km door het bos naar de Kaserillalm, 240m hoger gelegen. Het was uit je doppen 

kijken om niet in de sneeuw weg te zakken. We volgden de kronkelende beek over bruggetjes en 

langs watervallen en dat aan de voet van het machtig Geislermassief: een idyllisch landschap. Een 

aantal neervallende ijskegels van een bevroren 

waterval deed ons even opschrikken. Aan de 

Kaserillalm keerden we terug op een bredere weg 

maar ook gladder waar het uitkijken was voor 

enkele langlaufers en voor de rodelaars. 

Genietend van deze mooie rustige natuur en van 

de laatste Italiaanse zon strompelden we met 

tegenzin terug naar beneden, ons troostend met 

de woorden: HET IS TOCH GOED GEWEEST, 

DAT KUNNEN ZE VAN ONS NOOIT 

AFPAKKEN. Terug in Zans gekomen stond de 

bus al klaar om ons voor een laatste keer veilig 

uit de sneeuw naar Hotel Oberwirt te brengen. Niet zonder een fotostop te maken aan het barokke 

kerkje van St. Johann in Ranui. Dit kerkje met in de achtergrond het Geisslermassief prijkt op alle 

prospecten van de Dolomieten en dat mocht in onze fotoalbum ook niet ontbreken  

 Het was nu stilletjes al wat inpakken en ons opmaken voor de viergangen feestmaaltijd. Eerst nog 

eens een groepsfoto en dan kon Walter beginnen met iedereen te bedanken voor deze fantastische 

week. Bartl en Margit en hun personeel die ons een fantastisch heerlijk verblijf hadden aangeboden. 
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Jan De Koninck die gezorgd heeft voor een zeer leuk programma. Franz en Marianne die ons veilig 

door een fantastisch sneeuwlandschap hadden gegidst en vooral ook Pascal die ons overal met zijn 

stuurmanskunst veilig naar toe had gebracht en ook terug naar onze heimat zou brengen. Margit 

bedankte iedereen van haar kant met een aandenken van het Hotel Oberwirt. Jan De Koninck wilde 

nogmaals kwijt dat hij en zijn ploeg volop hadden genoten van een topclub zowel sportief, actief als 

op gebied van gezellige sfeer. De kegelavond bleef bij hem nog nazinderen en nog zoveel meer. 

 

Gelaten terugreis naar Ardooie. 

 

Het was extra vroeg maar terug met een verzorgd ontbijt konden we al om 7u stipt afscheid nemen 

van Feldthurns en liefst met de woorden tot weerziens. Het weer was zoals bij de heenreis regenachtig 

en opnieuw kon ons dat niet deren. Pascal loodste ons vlot over de Italiaanse grens naar het Inntal en 

vervolgens over de Oostenrijkse grens Duitsland binnen. Het was eerder stil op de bus, diverse 

personen hadden nog wat last met hun spijsvertering. De groeiende onrustwekkende berichten over 

corona zorgde ook niet bepaald voor gemoedsrust. Gelukkig zou achteraf blijken dat we dit alles ver 

in Italië hadden achtergelaten. Tegen de middag was Pascal al een heel eind opgeschoven. Na de 

middagpauze liep het echter minder vlot toen we het plaatsje, STAU, maar stapsgewijs voorbij 

konden. Toch haalde hij het 

Brohltal rond 18.15 u waar 

Pascal afscheid nam en Toni 

ons verder bracht. 

In Peppenhofen werd nog een 

laatste stop gehouden om iets 

te eten. Stilaan bereikten we 

dan ook België. Gelukkig dat 

dit alles zonder problemen 

was verlopen en we om 23.10 

u in Ardooie tevreden 

afscheid konden nemen van 

een fantastische groep. 

 

Enkele reacties willen we graag meegeven: 

 

Dany, van harte bedankt voor dit prachtige verslag! Het was voor mij ook 

een voorrecht om met zo’n supertoffe bende deze prachtige reis te kunnen 

maken! Bedankt aan iedereen ! 

Carine  
 

Via dit bericht willen wij (Rika en Johny) allen bedanken die tijdens de winterreis naar 

Feldthurns Rika geholpen hebben om er toch nog een aangename en plezante reis van te 

maken. Zo heeft ze ondanks haar gebroken pols met jullie hulp mooie wandelingen 

kunnen doen. Voor ons was het de eerste meerdaagse reis met de Spartastappers. We 

hadden al gehoord van vorige deelnemers dat het qua organisatie en sfeer top is. Dat is 

over de ganse lijn waar. Van 's morgens bij het ontbijt tot na het avondeten was het een 

https://www.bing.com/images/search?view=detailV2&ccid=Qm1LWEye&id=AE61B11A6BBF910D1343E193846060B2D2CA7B76&thid=OIP.Qm1LWEye02qAALgB9Z6gLQHaHa&mediaurl=https%3a%2f%2fupload.wikimedia.org%2fwikipedia%2fcommons%2fthumb%2f3%2f32%2fWikiFont_uniE033_-_heart_-_red.svg%2f768px-WikiFont_uniE033_-_heart_-_red.svg.png&exph=768&expw=768&q=hartje&simid=608042857593572435&selectedIndex=3
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plezante bedoening. Tegen de twijfelaars voor volgende reizen zeggen we: ga mee. Met 

deze groep willen we direct  opnieuw vertrekken. 

Nogmaals bedankt voor de hulp en het begrip. 

Rika en Johny. 
 

Boomplantdag Oostende, zaterdag 7 maart 2020 (verslag door Walter). 
 

Als afsluiter van het wandelcriterium “WalkOn” 2020 werden er op zaterdag 7 maart 2020 1.000 

boompjes (nl. zwarte els en winterlinde) aangeplant door vertegenwoordigers van de deelnemende 

clubs. Dany en ikzelf hebben de honneurs waargenomen. Voorafgaand werd eerst een wandelingske 

in groep gestapt. Nadat de boompjes waren geplant, werd er nog een verzorgde receptie aangeboden. 

Samen met de strijd tegen het zwerfvuil en deze plantactie gaan we samen voor een mooiere natuur! 

Foto’s van deze actie zijn terug te vinden op de website, alsook op “de Wandelgazette”. 

 

 

 

 

Skobiaktocht, zaterdag 11 april 2020. 
 

Door de Coronacrisis vonden wij het aangewezen onze Skobiaktocht te annuleren. Laat ons hopen 

dat deze moeilijke periode niet te lang blijft duren en we binnenkort terug zullen kunnen genieten van 

een deugddoende wandeling. 

 

Eendaagse busreizen in 2020. 

 

* Lummen, 23 augustus: nog een 7-tal plaatsen vrij. 

* Asse, 10 oktober: volzet. Voor deze reis kan wel een wachtlijst aangelegd worden. Neem dus 

eerst contact op vooraleer te storten. 

 

Dia-avond: een Dolo-mietjesavond, 15 mei 2020. 

 

Door een meer dan geslaagde winterreis naar Dolomieten, waarvan we onze prachtige ervaringen en 

uitzichten nog eens willen herbeleven en delen met de thuisblijvers, houden we op vrijdag 15 mei 

2020 vanaf 19 u een dia-avond, waarop Dany een selectie van de foto’s en filmpjes, die bij hem zijn 

binnengebracht, wil tonen. 

Inkom is gratis en iedereen is welkom, dus ook de vele leden die niet meereisden. 

Voorinschrijving is wel noodzakelijk zodat wij dan de nodige bestellingen kunnen doorvoeren. 

Inschrijving is mogelijk bij één van de bestuursleden, dit uiterlijk tegen 1 mei aanstaande! De 

locatie wordt later nog meegedeeld. 

We maken er een gezellige avond van, de bowlingavond in gedachten! 

Hopelijk is het samenscholingsverbod dan reeds lang opgeheven. 

Hou dan ook de website in het oog voor de last-news berichten! 

 

 

Activiteiten in de komende maanden. 
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Vlaanderen Wandelt, Koksijde, 26 april 2020. 

 

Door de Coronacrisis werd deze organisatie ook geannuleerd. 

Wil voor alle geval steeds de website nazien voor andere annuleringen. 

 

Natuur- en Bostocht, zondag 24 mei 2020. 
 

Ronny heeft reeds zijn parcours uitgetekend en de toegangsvergunningen zijn reeds in zijn bezit. Wat 

moet je weten over deze wandeltocht? 

 

➔Startplaats: PC Den Hazelt, Pastoor Slossestraat 1, 8800 Roeselare-Rumbeke. 

➔Starturen: 06.30 tot 15.00 u. 

➔Inschrijving: € 1,50 voor leden, € 2 voor niet-leden, kinderen jonger dan 12 betalen niet. 

➔Afstanden: 5 – 9 – 12 – 15 – 18 – 20 – 23 – 27 – 30 km. 

 

Alle parcours gaan door het Sterrebos, vanaf de 12 km gaat het ook door het Bergmolenbos. De 12, 

15 en 18 km passeren bovendien nog door de Kleiputten. Nieuw is de rustpost in de Zilverbergschool, 

Meensesteenweg 417, 8800 Roeselare. Dank zij deze nieuwe rustpost kwamen er veel mogelijkheden 

bij: zelfs een stukje van de Stroroute is opgenomen in de parcours van de 18, 23, 27 en 30 km. Een 

oude bekende is de andere rustpost in Oekene, de Basisschool De Ark, Sint-Eloois-Winkelsestraat 

59, 8800 Roeselare. 

 

 

 

 

Zaterdag 18 juli  Sint-Germanustocht Egem. 

Zondag 23 augustus  Eendaagse busreis naar Lummen. 

Dinsdag 1 september  Ardooise Midweektocht. 

Zaterdag 10 oktober  Eendaagse busreis naar Asse. 

Zaterdag 24 oktober  Ardooise Veldbostocht. 

Woensdag 11 november  Hernieuwingstocht. 

Zaterdag 21 november  Clubfeest. 

 

 

 

 

In de (verre) toekomst: clubreizen in 2021 en 2022. 

 

A MEERDAAGSE REIS NAAR DE MOEZEL IN 2021. 

 

Na de vele successen van onze meerdaagse reizen willen we geen jaar overslaan. We hebben dan 

ook een optie genomen in Hotel Rebstock in Bruttig Fankel, bij onze gekende wijnboer, voor het 

Hemelvaartweekend van 13 tot en met 16 mei 2021. 

Spartastappers: clubnieuws. 

 
 

Overzicht van de resterende eigen organisaties in 2020. 
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Vooraleer dit definitief vast te leggen, zouden wij graag weten wie eventueel geïnteresseerd zou 

zijn. Bij voldoende interesse kunnen we dan in actie schieten om het hotel definitief vast te leggen 

en een interessante prijs te bedingen. 

Aarzel dus niet om je naam op te geven als je er bij wil zijn. Houd er wel rekening mee dat deze 

reis doorgaat in het Hemelvaartweekend, een periode met vele communie- en andere feesten. 

 

B MEERDAAGSE REIS FELDTHURNS SUDTIROL ITALIE in 2022. 

 

Ingevolge het succes van onze winterreis zouden wij eventueel ook eens een zomerreis naar 

hetzelfde hotel organiseren. Deze reis zou wel buiten de zomerperiode doorgaan, aangezien het 

in de zomer veel te warm is om te wandelen. 

We hebben voorlopig als datum genomen: van zaterdag 11 tot en met zaterdag 18 juni 2022.  

Dit is ook de periode waar men kan genieten van een grote bloemenpracht, wat voor de 

natuurliefhebbers onder ons veel mooie foto’s kan opleveren. 

Dit op voorwaarde natuurlijk dat er voldoende geïnteresseerden zouden zijn. Daarom doen wij 

een oproep dat iedereen die graag deze reis zou meemaken, zijn naam zou opgeven. Zo hebben 

wij er zicht op of wij al dan niet deze optie moeten vastleggen. 

 

Het papieren Spartaantje. 

 

Alle leden van de Spartastappers hebben het Spartaantje op papier ontvangen, uiteraard één krantje 

per adres. Wie het Spartaantje de volgende keren NIET meer op papier wil ontvangen, moet dat laten 

weten aan één van de bestuursleden. 

 

 

 

 

Een leuk artikel is te lezen op https://www.reisroutes.be/blog/reisinfo/waarom-wandelen-gezond-is/ : 

10 redenen waarom wandelen zó gezond is: 

 

1. Wandelen verbrandt calorieën. 

2. Wandelen is uiterst toegankelijk. 

3. Een wandeling is telkens anders. 

4. Wandelen kan alleen, maar ook in groep. 

5. Wandelen kost bijna niets. 

6. Met wandelen bouw je een prima conditie op. 

7. Wandelen biedt vrijwel geen risico op blessures. 

8. Welke effecten heeft wandelen op je gezondheid? 

9. Wandelen is fantastisch voor je humeur. 

10. Wandelen is goed voor je nachtrust. 

 

 

 

In de pers verschenen. 

 
 

https://www.reisroutes.be/blog/reisinfo/waarom-wandelen-gezond-is/
https://www.reisroutes.be/blog/reisinfo/waarom-wandelen-gezond-is/#wandelen_verbrandt_calorieen
https://www.reisroutes.be/blog/reisinfo/waarom-wandelen-gezond-is/#wandelen_is_uiterst_toegankelijk
https://www.reisroutes.be/blog/reisinfo/waarom-wandelen-gezond-is/#een_wandeling_is_telkens_anders
https://www.reisroutes.be/blog/reisinfo/waarom-wandelen-gezond-is/#wandelen_kan_alleen_maar_ook_in_groep
https://www.reisroutes.be/blog/reisinfo/waarom-wandelen-gezond-is/#wandelen_kost_bijna_niets
https://www.reisroutes.be/blog/reisinfo/waarom-wandelen-gezond-is/#met_wandelen_bouw_je_een_prima_conditie_op
https://www.reisroutes.be/blog/reisinfo/waarom-wandelen-gezond-is/#wandelen_biedt_vrijwel_geen_risico_op_blessures
https://www.reisroutes.be/blog/reisinfo/waarom-wandelen-gezond-is/#welke_effecten_heeft_wandelen_op_je_gezondheid
https://www.reisroutes.be/blog/reisinfo/waarom-wandelen-gezond-is/#wandelen_is_fantastisch_voor_je_humeur
https://www.reisroutes.be/blog/reisinfo/waarom-wandelen-gezond-is/#wandelen_is_goed_voor_je_nachtrust
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Het volgende artikel verscheen in het Blitsmagazine van januari 2020: 

 

 

 

 

 

Het coronavirus gooit meer dan roet in het eten. Momenteel kan er niets met zekerheid gepland 

worden.  

Daarom is het belangrijk om de laatste info op te volgen op de websites van de federatie en onze club. 

Hopelijk kan het virus vlug ingedijkt worden en kan alles terug zijn normale beloop kennen en kunnen 

we terug genieten van mooie wandeltochten. Na onze meer dan geslaagde winterreis is dit natuurlijk 

een grote domper. Maar aan iedereen: hou er de moed in ! 

 

Het bestuur: Walter, Carine, Dany, Ronny en Filip. 

Slotwoord. 

 
 


