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Beste clubleden, 

 

2020, een jaar dat we niet vlug zullen vergeten. De hele coronakwestie zal nog jaren nazinderen. Een 

jaar waarin we veel gepland hadden, maar waarvan weinig tot uitvoering kwam. 

Door de laatste richtlijnen van het gemeentebestuur zijn we nu jammer genoeg genoodzaakt het jaar 

ook af te sluiten zonder clubfeest. Toch kijken we terug op een jaar waar we gezien de omstandig-

heden goede promo konden maken voor de wandelsport. Onze coronawandelingen hadden allemaal 

een goede opkomst.  

We mochten ook reeds enkele nieuwe leden verwelkomen in de club en hopen natuurlijk dat de 

huidige leden zich zullen hernieuwen als blijk van waardering voor onze inspanningen in dit moeilijke 

jaar. 

Ons programma voor 2021 is gemaakt in de hoop dat alles kan doorgaan, desnoods terug op een 

aangepaste manier. 

We hopen evenwel dat alles terug op een normale manier kan verlopen voor, tijdens en na de 

wandeling. Die Duvel/Chimay/Westmalle staan al veel te lang koud te wachten! 

 

Jullie voorzitter, Walter. 

 

 

 

 

Lidmaatschap hernieuwen voor 2021. 

 

Daar het lidmaatschap 2020 verloopt op 31 december 2020 is het van belang dat het lidgeld 2021 

betaald wordt vóór 31 december 2020.  

De huidige lidkaart wordt dan opnieuw geactiveerd zodat jullie verder kunnen genieten van de korting 

van € 0,50 bij scanning op de wandeltochten, maar vooral: jullie zijn terug verzekerd voor alle 

wandelactiviteiten in het nieuwe jaar. 

Het lidgeld voor 2021 bedraagt: * € 15 per persoon , 

* € 12 vanaf derde gezinslid en voor kinderen tot 12 jaar. 

Je kan dit lidgeld storten op rekeningnummer BE31 7765 9860 2255. 

 

We herhalen nog eens de voordelen die je hebt als lid:  

* minstens € 0,50 korting bij inschrijving op de wandeltochten, 

* gratis wandelkalender ‘Walking in Belgium’ (1 per adres), 

* goede verzekering bij ongevallen, 

* gratis abonnement op het tijdschrift ‘Walking Magazine’ (5 x per jaar), 

* gratis wandelboekjes voor afstempeling, 

* bon ter waarde van € 2,50 per 15 afgestempelde wandelingen, 

* voorrang op clubuitstappen, 

* jaarlijks clubfeest aan een democratische prijs, 

* lid zijn van een goed werkende en dynamische club! 

Voorwoord. 
 

Belangrijke administratieve nieuwtjes. 
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Ook willen we nog eens het volgende benadrukken i.v.m. de verzekering: de verzekering omvat 

lichamelijke ongevallen, burgerlijke aansprakelijkheid en rechtsbijstand. Als lid ben je 

verzekerd:  

* tijdens georganiseerde wandeltochten, mits voorlegging van betaalbewijs van de organisatie, 

* op weg van en naar de tocht, 

* tijdens alle clubactiviteiten, 

* als medewerker aan de clubactiviteiten, 

* tijdens je individuele of private wandelactiviteiten, 

* tijdens nevenactiviteiten op de wandelorganisaties (bijvoorbeeld: een ongeval op een spring-

kasteel). 

 

Afhalen van ‘Walking in Belgium’ en van het formulier voor het ziekenfonds. 

 

Daar de gemeentelijke zalen gesloten blijven tot einde 2020 en onze hernieuwingsactiviteit op 11 

november ook in het water viel, keken we uit om toch nog een afhaalmoment te organiseren. We 

zorgen tevens voor enkele uitgepijlde wandelingen, o.a. vanuit het afhaalpunt (zie blz. 12). 

 

Het afhaalmoment: 

* wanneer: zaterdag 19 december 2020 tussen 09.00 en 15.00 uur: het moment waarop jullie de 

wandelkalender en ziekenfondsformulieren kunnen afhalen. Voor alle duidelijkheid: om de 

drukte te minimaliseren, werden de pakketten van de dichtst wonende leden reeds bezorgd. Het is 

voor de club een te duur verhaal om de resterende pakketten op te sturen.  

* waar: OC ’t Hofland, Oude Lichterveldestraat 13, 8850 Ardooie. 

 

Nog enkele belangrijke opmerkingen: 

* De lidkaart die je ontving in 2020 blijft behouden en is dus ook geldig voor 2021 na betaling 

lidgeld vóór 31 december 2020. Let op! Om verder verzekerd te zijn is het dus van belang tijdig 

te hernieuwen. Bij het pakket dat je ontvangt/ontving zit een infoblad dat nogmaals de voordelen 

van het lidmaatschap en de daaraan gekoppelde verzekering benadrukt; zie ook de tekst hierboven. 

* Heb je een nieuw stempelboekje nodig, dan vraag je dat best op voorhand aan, zodat het bij je 

afhaalpakket kan gevoegd worden.  

* Contant betalen is mogelijk, maar is te vermijden in deze tijden; wil dus vooraf het verschuldigde 

bedrag over te schrijven op rekeningnummer BE31 7765 9860 2255. 

* Ben je verhinderd om zelf langs te komen, dan kan je misschien met iemand afspreken die alles 

kan afhalen in jullie plaats. 

 

Wat zit in jullie afhaalpakket? 

* Per adres is er één ‘Walking in Belgium’. 

* Formulier met informatie over de lidkaart, je gegevens en uitleg over de verzekering; 

➔ controleer of uw gegevens nog juist zijn! 

* Formulier voor teruggave van het lidgeld via het ziekenfonds; 

➔ je moet dit pas indienen vanaf 1 januari 2021. 
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In welke vorm wil je het Spartaantje ontvangen: op papier of via e-mail? 

 

Omdat in het verleden was gebleken dat een aantal leden, omwille van verschillende redenen, het 

Spartaantje liever per post ontvingen dan per e-mail, hadden we in 2020 ervoor geopteerd ons 

clubblad 4 maal per post aan alle leden te bezorgen. Dit betekende evenwel een grote kost op 

jaarbasis. 

We hadden wel de indruk dat het Spartaantje meer en grondiger werd gelezen als het per post werd 

verstuurd, maar de hoge kostprijs doet ons toch terugkeren naar verzending per e-mail en/of per 

post. 

* Heb je geen e-mailadres, dan ontvang je ons tijdschrift per definitie met de post; 

* Heb je wel een e-mailadres, dan krijg je het Spartaantje uiteraard per e-mail toegestuurd, maar dan 

kan je tevens vragen om ook het papieren exemplaar toegestuurd te krijgen. Dit moet je wel 

expliciet melden aan het secretariaat via het e-mailadres: spartastappersardooie@outlook.com. 

 

Het Spartaantje is ook terug te vinden op onze website: https://www.spartastappers.be/spartaantje/ . 

 

 

 

 

De Natuur- en Bostocht: de antwoorden van de fotozoektocht. 

 

Vraag 1: welke officiële wandelroutes kom je 

tegen op het door u afgelegde parkoers? 

Voor alle afstanden:  

- Welvarende wandeling (10 km), 

- Met de hond het bos in (13 km), 

- GR128 (Wissant-Aken). 

Op de 11 km kwamen er nog 2 wandelingen bij: de  

Duizendzinnenwandeling (10 km) en het Berg-

molenpad (4 km). 

Op de 17 km kwam er bovendien nog bij: Collie-

vijverwandeling (10 km). 

Vraag 2: hoeveel wegen leiden naar het punt 

op nevenstaande foto? 
Voor alle afstanden: 12 wegen. 

Vraag 3: extra voor parcours 11 en 17 km: 

hoeveel soorten appelbomen tel je in deze 

hoogstamboomgaard ?  

41 appelbomen. 

Vraag 4: extra voor parcours 11 en 17 km: 

welke meridiaan passeren we in dit mooie 

landschap ? 

De lichtmeridiaan. 

Vraag 5: extra voor parcours 17 km: uit welk 

jaar dateert deze foto? 

1916 (het betreft het station van Zonnebeke, terug 

te vinden op de Stroroute). 

 

Er kwamen veel antwoorden binnen, maar slechts enkelen vonden alle antwoorden op hun uitgekozen 

traject. We feliciteren: Luc Vanneste, Johnny Depoortere en Rita Houthoofd, Patrick De 

Bruyne en Heike Krebs, Dieter De Waele en Stefanie Spessaert. PROFICIAT!!! 

Activiteiten in de voorbije maanden. 
 

mailto:spartastappersardooie@outlook.com
https://www.spartastappers.be/spartaantje/
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De Coronawandeling in Egem: de antwoorden van de fotozoektocht. 

 

Vraag 1: welk van de volgende fietsroutes kom je tegen op je wandeling? 

O Fietsen langs Vlaamse wegen O Veldroute O Verbiestroute O Wastineroute 

Vraag 2: ter hoogte van huisnummer 1, wat ligt er aan de overkant van de straat, links naast het 

bosje? …………………………………...… 

Vraag 3: vul aan: “From little seeds grow ……………………………………………………” 

Vraag 4: op het kruispunt van de Vijfpachtgoenstraat met de Rattestraat staat: 

O een kapelletje O een kruisbeeld O een kerk 

Vraag 5: de “Amusant Platteland”-fietsroute valt een klein stukje samen met de (groene – gele – 

rode – blauwe) mountainbike-route. 

Vraag 6: met wie delen “De Torensjotters” hun clublokaal? ………………………………………… 

Vraag 7: Mieke Vande Walle wil dat je iets doet vooraleer het bedrijf te betreden. Wat? …………… 

 

Parcours 1 (4,5 km) - Vraag 1: Verbiestroute en Wastineroute. 

- Vraag 2: een vijver (mogelijks horend bij de voormalige stoomvlas-                

roterij even verderop). 

- Vraag 3: “From little seeds grow mighty things”. 

Parcours 2 (9 km) - Vraag 1, 2 en 3 zie parcours 1. 

- Vraag 4: een kruisbeeld. 

Parcours 3 (15,5 km) - Vraag 1: Fietsen langs Vlaamse wegen, Verbiestroute en Wastineroute. 

- Vraag 2: een vijver (mogelijks horend bij de voormalige stoomvlas-

roterij even verderop). 

- Vraag 3: “From little seeds grow mighty things”. 

- Vraag 4: een kruisbeeld. 

- Vraag 5: de rode mountainbike-route. 

Parcours 4 (21,4 km) - Vraag 1, 2, 3, 4 en 5: zie parcours 3. 

- Vraag 6: de Paradijsschutters. 

- Vraag 7: je moet eerst bellen. 

 

 

 

 

Vraag 3. 

Vraag 5. 

Vraag 6. 
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Het leek bijwijlen wel ‘De Kapelletjes-wandeling’… 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Vraag 4. Vraag 7. 
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Terugblik op onze alternatieve Coronawandelingen. 

 

Met deze wandelingen, allen vertrekkend vanuit een andere invalshoek van Ardooie, hebben we ook 

zeker veel wandelaars van buiten Ardooie de mooiste, rustige en mooie natuurplekjes laten zien. 

De goede opkomst was zeker een blijk van waardering voor de inspanningen van onze club. Hopelijk 

vinden veel mensen plezier in het wandelen en worden ze zo lid van de club. Momenteel zijn reeds 

25 nieuwe leden aangesloten. 

Nu maar hopen dat in 2021 de organisaties terug op een normale manier kunnen doorgaan! 

 

We organiseerden in de voorbije maanden de volgende wandelingen: 

 

- Van 13 tot 20 augustus: 2 parcours, vertrekkende vanaf de Albertzaal in Ardooie. 

- Van 1 tot 6 september: 5 parcours, vetrekkende vanuit OC De Tassche in Ardooie. 

- Van 16 tot 20 september: 2 parcours, vertrekkende vanuit De Ark in Ardooie. 

- Van 30 september tot 4 oktober: 4 parcours, vertrekkende vanuit het OC ’t Zonneke in Koolskamp. 

- Van 24 tot 30 oktober: 5 parcours, vertrekkende vanuit de Ark in Ardooie: Veldbostocht. 

 

Op 4 van deze tochten konden de wandelaars op de eerste dag bovendien gebruik maken van de 

sanitaire infrastructuur. 

Hieronder leest u een reactie op één van onze organisaties. 

 

Beste voorzitter en medewerkers,  

Het voorbije weekend stapten wij jullie Veldbostocht (21 km.). 

Langs deze weg willen wij onze oprechte dank en waardering uitdrukken voor het initiatief dat jullie 

in deze corona-tijden hebben genomen. Op deze manier is het toch mogelijk om de gezonde 

wandelsport te beoefenen, langs een gevarieerde omloop.  

De uitpijling was ideaal en de mogelijkheid tot toiletbezoek bij start en aankomst was prima 

geregeld.  

Nogmaals proficiat en dank voor de geleverde inspanningen.  

   

Gerard Wyckstandt en echtgenote 

Ere-schepen van Sport gemeente Aalter.  
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Jaarprogramma 2021 (onder voorbehoud…). 

 

23 januari Moezeltocht: wordt vervangen door een Coronawandeling. 

10 april Skobiaktocht. 

25 april Vlaanderen wandelt ‘lokaal’. 

13-16 mei Meerdaagse reis naar de Moezel. 

30 mei Natuur- en bostocht Rumbeke. 

4 juli Eendaagse busuitstap Wuustwezel. 

17 juli Sint-Germanustocht Egem. 

22 augustus Eendaagse busuitstap Lummen. 

7 september Midweektocht. 

9 oktober Eendaagse busreis Asse. 

23 oktober Ardooise veldbostocht. 

11 november Hernieuwingstocht. 

27 november Clubfeest. 

19 december Eendaagse busuitstap Antwerpen – kerstwandeling. 

 

Naargelang de evolutie van het Coronavirus kan er in het vroege voorjaar nog een activiteit 

toegevoegd worden, maar op dit ogenblik is dit nog moeilijk te plannen. 

Hopelijk komen er geen coronaversies meer in het programma voor 2021. 

 

Moezeltocht op 23 januari 2021. 

 
Voor wat betreft de organisatie van onze Moezeltocht is het nog koffiedik kijken: wat zal toegelaten worden? Zijn er wel al of nog 

geen versoepelingen? We hebben natuurlijk nog enkele onopgeloste vragen: 

 * Mag de wijnboer komen? 

* Mogen we een gratis glas wijn aanbieden onderweg? 

* Mogen we de startzaal gebruiken? 

* Mogen we horeca aanbieden? 

* Mogen we scannen (inschrijven)?  

* Mogen we rustposten aanbieden? 

Hopelijk krijgen we spoedig positieve antwoorden op deze vragen en kunnen we stilaan terug naar de normale gang van zaken toe. 

Hoe dan ook, we zullen jullie zeker de kans geven om te wandelen op een uitgepijld parcours op 23 januari, in het slechtste geval in 

coronaversie. 

Raadpleeg daarvoor regelmatig onze website of de wandelblog van Wandelsport Vlaanderen voor een laatste stand van zaken. Meer 

informatie kunnen jullie ook bekomen op het gsm-nummer 0472/46.01.81 (Walter). 

 

Bericht van het gemeentebestuur ontvangen op 10/12/2020: alle zalen in Ardooie moeten gesloten 

blijven tot 31/01/2021. Gevolg: wij kunnen geen Moezeltocht organiseren in de oorspronkelijke 

vorm, maar we zullen een Coronawandeling voorzien. Dit kon niet meer aangepast worden in het 

papieren Spartaantje, daar dit op 09/12/2020 naar de drukker werd gestuurd… 

Activiteiten in 2021. 
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Eéndaagse busreizen in 2021. 

 

Voor deze eendaagse busreizen (Wuustwezel, Lummen, Asse en Antwerpen) kunnen jullie reeds 

inschrijven via e-mail op spartastappersardooie@outlook.com of via één van de bestuursleden. 

OPGELET: betalen kan pas vanaf 5 april 2021. 

Bekijk goed uw agenda alvorens uw naam op te geven, zodat u zeker bent van deelname. 

 

Meerdaagse reis naar de Moezel: 13 t.e.m. 16 mei 2021. 

 

Laten we hoopvol zijn voor 2021 en afspreken voor een vierdaagse naar de Moezel. In elk geval 

konden we het parcours in oktober niet gaan verkennen en kan dat nu pas eind april. Wat dacht je, 

verstrengde coronamaatregelen waren voor de zoveelste keer de spelbreker. Het plan stond netjes op 

papier en de voorwacht had het grondig ingestudeerd. Als voorbode laten we jullie het plan eens 

inkijken.  

De eerste dag denken we te kunnen afreizen om 06.30 u om na een korte tussenstop aan het eerste 

stadje in Duitsland halt te houden.  

 Monschau is een schatkist van historische 

gebouwen, steegjes en romantische hoekjes. 

Een wandeltraject van 2,5 km om niets van 

die schoonheid te missen ligt voor jullie klaar. 

Er is ook ruimschoots de tijd om te genieten 

aan één van de vele terrasjes. Voor wie het 

iets avontuurlijker wil, ligt een tocht door het 

betoverend Rurtal van een 9-tal kilometer 

klaar. Door het ongerepte bos zoeken we naar 

de bron van de Hasselbach in de vruchtbare 

velden. Het glooiend landschap biedt ons een 

weids panoramisch uitzicht en wat verder 

tussen het struikgewas zit het voormalig 

klooster Reichenstein (1132) verscholen. 

We dalen terug naar de Rur, komen de 

Norbertuskapelle voorbij en genieten met 

volle teugen van deze romantische 

passage. We flirten met de ‘Duitse 

schreve’ of beter gekend als de Vehnbaan, 

die Aken met Luxemburg verbindt, een 

van de mooiste fietsroutes van Europa. 

We volgen de rustige kabbelende 

bergrivier die af en toe een versnelling 

hoger schakelt. Zo komen we langs een 

voormalige scheurwolfabriek terug in het historisch Monschau. Tijd voor een terrasje met een al dan 

niet historisch supplementje. Na deze lange tussenstop resteren er ons nog 2u rijden naar ons hotel.  

mailto:spartastappersardooie@outlook.com
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De tweede dag houden we het dicht bij de Moezel en kiezen voor een trip op de zuidhelling of de 

minst steile oever ervan. Daarvoor dwarsen we eerst de rivier en lopen langs Ernst naar het klooster 

van Ebernach. Via de boorden van de Moezel bereiken we Cochem. Een niet al te lastig tochtje van 

7,8 km om volop te genieten van deze sierlijke 

rivier en de omringende wijnvelden en leuke 

dorpjes. In Cochem zoeken we een plaatsje  om 

iets te eten. De terugtocht kan met de boot, de 

stappers verlaten Cochem wat vroeger: ze 

verlaten Cochem via Cond en kiezen nu de 

steilere noordkant van de rivier. De tocht gaat 

langs de Braiselay, de Lorelei van de Moezel: 

een uitstekende rots in een beschermd natuur-

reservaat; je volgt grotendeels de Apolloweg. 

Een vrolijk bewegwijzerde weg met een rijkdom 

aan info over fauna en flora maar pittig 

kronkelend door de wijnbergen en wijndorpjes Valwig en Valwigerberg. Leuke uitzichtpunten geven 

ons de kans om op adem te komen. Kortom, een pittige wandeling van 10,3 km terug naar Bruttig 

Fankel. In het hotel wacht ons na het avondeten nog 

een degustatieavondje uit die vele velden. 

De derde dag brengt de bus ons eerst tot over de 

wijnbergrug naar een echt wandelparadijs: 

Mörsdorf. Dit klein dorp toornt hoog uit boven 

diverse beekvalleien en is dan ook een ideaal 

uitgangspunt voor enkele parels van wandelingen. 

Wij gaan er daarvan enkele combineren. Ons eerste 

traject volgt de Geierlayscheife die over de op een 

na langste hangbrug en spectaculairste 

voetgangersbrug van Duitsland loopt. Na deze 

unieke ervaring dalen we naar de rivier. Wie het niet 

ziet zitten om over deze 360 m lange brug te lopen 

volgt vanaf de start een iets langere weg (1,1 km) onder de brug naar de Mörsdorferbach waar we 

met de durvers terug samen komen. Hier herverdelen we de groep. De korte afstand (6,2 km) keert 

terug naar Mörsdorf waar ze met bus naar de Lorelei van de Rijn worden gebracht en daar een 

namiddag kunnen genieten van de talrijke wijnkelders of wat slenteren langs de Rijn alvorens terug 

naar het hotel te worden gebracht. De stappers trekken de natuur in en volgen de grillige loop van de 
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Mörsdorferbach in een eenzame, erg smalle vallei, vooral bedekt met mosgazons. Blauwe reigers, 

eenden en de ijsvogel voelen zich hier thuis in het snelstromend water. Langs leisteenflanken volgen 

we de beek tot ze in de Flaumbach verdwijnt ter hoogte van het Maria-Engelbertklooster. Daar 

verlaten we de vallei om door de bossen de heuvelrug op te klimmen naar het verlossend zicht op de 

Moezel en het lagergelegen Bruttig-Fankel waar we ons hotel bereiken na een avontuurlijke tocht van 

18 (of 19,1km).  

Na het avondeten voorzien we, om de beentjes wat los te 

maken, een dansavond alvorens we na nog een nachtje 

slapen afscheid moeten nemen van de Rebstock en onze 

wijnboer en gastheren: Christiani-Ostermann.  

De terugreis onderbreken we voor een georganiseerde 

Welpenmars of Wafel-mars.  

 

Voor deze vierdaagse hebben we al een bus 

vol namen genoteerd en noteren graag 

verdere geïnteresseerden. Enkelen hebben 

ons ook al laten weten dat ze, omwille van 

communiefeesten en dergelijke, die reis 

aan hun neus zien voorbijgaan. Een 

voorschot moet nu nog niet worden gestort, 

daarvoor zullen we ten gepaste tijde 

iedereen contacteren. De prijs ligt nog niet 

volledig vast maar zal rond de € 260 zijn (supplement van € 30 voor een éénpersoonskamer). In deze 

prijs zijn de middagmalen niet inbegrepen. Men kan in het hotel steeds een lunchpakket bestellen en 

zeker voor de dag in Mörsdorf is dat een must.  

Wil je er nog bij behoren, neem dan contact op met het secretariaat.  
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3 wandelingen georganiseerd door de Spartastappers. 

 

Om tijdens de korte, donkere dagen van einde 2020 en begin 2021 toch nog eens buiten te kunnen 

ontspannen, hebben we nog eens drie wandelingen bepijld vanuit verschillende startplaatsen. Er is 

telkens een parkoers van 6 km met een uitbreiding tot 9 km. 

 

Wandeling 1: start vanuit OC ’t Hofland, Oude Lichterveldestraat 13, 8850 Ardooie. 

Wandeling 2: start vanuit OC ’t Zonneke, Ardooisestraat 12, 8851 Koolskamp. 

Wandeling 3: start vanuit OC De Tassche, Roeselaarsestraat 161, 8850 Ardooie. 

 

De wandelingen zijn permanent bepijld van zaterdag 19 december 2020 tot en met zondag 10 

januari 2021. 

Hopelijk kunt U genieten van onze laatste inspanningen van 2020, en dit in een lekker winterzonnetje. 

 

Permanente en bewegwijzerde wandelingen. 

 

Er zijn ook talrijke bewegwijzerde wandelingen: ze zijn aangegeven met zeshoekige bordjes. Op 

https://www.westtoer.be/nl/doen/wandelroutes vind je de 144 (!) wandelingen in West-Vlaanderen. 

Je kan een wandeling kiezen op basis van de afstand of het type wandeling (zie links van de foto’s). 

Een andere mogelijkheid is kiezen op de kaart: waar wil ik een wandeling maken?  

Wandelsuggesties. 

 
 

https://www.westtoer.be/nl/doen/wandelroutes
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Enkele aanraders in West-Vlaanderen zijn: 

 

* Berghoekwandeling (9 km); start: sportplein Pittem, Egemsestraat. 

* Wildenburg wandelroute (7 km); start: St-Joriskerkje, Beernemsteenweg, Wildenburg (Wingene). 

* Oude Leiewandelroute (10,8 km); start: parking dorpsplein Bruyelstraat, Bavikhove. 

* Argendaalwandelroute (13,4); start: Doornikserijksweg - Beerbosstraat, 8510 Bellegem. 

 

Een aanrader in Oost-Vlaanderen: de Oude Kalevallei vanuit Merendree. 

 

Startplaats: kerk van Merendree. 

Er zijn 2 wandellussen aangegeven met zeshoekige bordjes: de groene lus start 

vanuit Merendree, de blauwe lus start vanuit Vinderhoute. Beide lussen zijn 

gemakkelijk te combineren. 

Welke mogelijkheden zijn er? 

* 7 km: je wandelt de groene lus. 

* 10, 9 km: je wandelt de groene lus tot waar de groene en blauwe lus even samenvallen vanaf het 

brugje over de Oude Kale (punt 1). De groene lus gaat naar L, jij volgt de blauwe lus naar R. Ter 

hoogte van de brug over de Oude Kale (met zicht op de Van Vlaenderenmolen) ga je R (punt 2) 

en blijf je de blauwe bordjes volgen. Als je de Oude Kale weer dwarst, kom je op het stukje dat je 

daarnet wandelde (punt 1) en ga je nu verder op de groene lus, richting Merendree. 

* 13,1 km: je wandelt de groene lus tot waar de groene en blauwe lus even samenvallen vanaf het 

brugje over de Oude Kale (punt 1). De groene lus gaat naar L, jij volgt de blauwe lus naar R. Je 

wandelt voorbij Van Vlaenderenmolen tot aan de Sint-Annakapel (punt 3). Je slaat af naar R in de 

Poekstraat en je blijft de blauwe bordjes volgen. Als je de Oude Kale weer dwarst, kom je op het 

stukje dat je daarnet wandelde (punt 1) en ga je nu verder op de groene lus, richting Merendree. 

* 15,2 km: je wandelt de groene lus tot waar de groene en blauwe lus even samenvallen vanaf het 

brugje over de Oude Kale (punt 1). De groene lus gaat naar L, jij volgt de blauwe lus naar R. Je 

volgt nu de volledige lus van de blauwe bordjes. Als je de Oude Kale weer dwarst, kom je op het 

stukje dat je daarnet wandelde (punt 1) en ga je nu verder op de groene lus, richting Merendree. 

1 
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Wandeltochten georganiseerd door wandelclubs. 

 

Niettegenstaande er waarschijnlijk geen officiële wandelingen meer zullen zijn in 2020 kunnen jullie 

toch de coronawandelingen met een tijdelijk parcours terugvinden in de rubriek Wandelblog op de 

website van Wandelsport Vlaanderen. Veel wandelclubs organiseren, net zoals de Spartastappers, 

bepijlde wandelingen: de pijlen blijven vaak langer dan een week hangen. Alle nodige informatie 

vind je op https://wandelblog.com/ . Er is ook een Facebook-pagina waar wandelaars hun indrukken 

en foto’s plaatsen: https://www.facebook.com/groups/wandelblog zodat je ziet of er wandelingen bij 

staan die je interessant/leuk lijken. 

 

1 

2 

3 

3 

De Oude Kale. 

https://wandelblog.com/
https://www.facebook.com/groups/wandelblog
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Wandelingen via knooppunten. 
 

Coronawandeling 1: Nieuwkerke. 
 

Deze wandeling gaat eerst richting noord, loopt onder de 

Walletjes( 80 m) en verkent dan Spiervelden in het zuiden. 

 

Start: aan de Markt, bij de kerk. Je vertrekt in de Nieuw-

kerkestraat naar R en je vindt het Vijverstraatje, 

richting Pont d’Amour aan je linkerkant. 

Afstand: 8,0 km. 

Wandelknooppunten: 34 – 35 – 36 – 53 – 52 – 51 – 50 – 39 

– 40 – 34. 

 

Coronawandeling 2: Oostkamp. 

 

Deze wandeling gaat door het Nieuwenhovebos, 

Domein Erkegem, het Kampveld en Rooiveld. 

 

Start: op het einde van de Nieuwenhovelaan is een 

kleine parking. Je start in de richting van knooppunt 

56 via de Hertendreef. 

Afstanden: 

* 7,4 km waarvan 5,1 km onverhard. 

Knooppunten: 55 – 56 – 54 – 53 – 40 41 – 42 – 48 

– 50 – 52 – 51 – 55. 

* 11,6 km waarvan 9 km onverhard. 

Knooppunten: 55 – 56 – 54 – 53 – 40 – 41 – 42 – 44 

– 43 – 47 – 48 – 49 – 50 – 52 – 51 – 55. 

* 16 km waarvan 13,4 km onverhard. 

Knooppunten: 55 – 56 – 54 – 53 – 40 – 41 – 42 – 44 

– 45 – 46 – 43 – 47 – 48 – 49 – 50 – 52 – 51 – 55. 

 

Coronawandeling 3: Dranouter. 

 

De wandeling gaat richting Zwartemolenhoek. 

 

Start: aan de kerk; je vertrekt via de Koudekotstraat. 

Afstand: 9,3 km. 

Wandelknooppunten: 10 – 4 – 12 – 13 – 17 – 18 – 30 – 48 – 47 – 45 

– 44 – 43 – 50 – 51 – 21 – 20 – 11 – 10. 
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Coronawandeling 4: Loker. 

 

De wandeling gaat richting Douvevallei en Eeuwen-

hout. 

 

Start: aan de kerk; je vertrekt via de Gildestraat. 

Afstand: 9,6 km. 

Wandelknooppunten: 10 – 44 – 43 – 41 – 60 – 62 – 

42 – 1 – 2 – 3 – 4 – 5 – 69 – 68 

– 66 – 67 – 57 – 56 – 11 – 10. 

 

Coronawandeling 5: Westouter. 

 

De wandeling trekt richting Broekelzen, loopt tussen 

de Zwarteberg en Rodeberg en keert terug via het 

Hellegat. 

 

Start: aan het DorpsOntmoetingsPunt (DOP) aan 

hoek Speelweide in de Poperingestraat. Je 

vertrekt via de Boeschepestraat. 

Afstand: 9,1km. 

Wandelknooppunten: 1 – 2 – 59 – 3 – 6 – 7 – 8 – 9 

– 10 – 12 – 63 – 62 – 61 – 39 

– 40 – 37 – 36 – 38 – 65 – 64 

– 21 20 – 19 – 1. 

 

 

Coronawandeling 6: De Klijte. 

 

De wandeling maakt een grote lus rond de vallei van 

de Kemmelbeek en trekt dan naar en rond de 

Scherpenberg. 

 

Start: aan het kerkje in De Klijte. Maar, let op: aan 

de kerk is er geen wandelknooppunt om mee 

te starten. Je vertrekt via de Dikkebussstraat 

tot even voorbij de rotonde en dan R, steeds in 

de richting van WKP15. 

Afstand: 8,6 km. 

Wandelknooppunten: kerk – 15 – 55 – 54 – 5 – 50 – 49 – 48 – 52 – 70 – 14 – kerk. 
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Coronawandeling 7: Kemmel . 
 

Deze wandeling loopt eerst weg van Kemmel maar 

keert terug en loopt over en rond de berg. 
 

Start: aan Dienst Toerisme bij de kerk. Maar, let op: 

daar is geen wandelknooppunt om mee te starten. 

Je vertrekt langs de Bergstraat, linksaf langs de 

Dries (zonder paardenkastanjes) en in de 

rechterhoek via een poortje in het Warandepark 

naar WKP80. 

Afstand: 9,6 km. 

Wandelknooppunten: Dienst Toerisme – 80 – 85 – 87 – 27 – 28 – 26 – 91 – 89 – 72 – 73 – 83 – 82 – 

81 – 70 – 76 - Dienst Toerisme. 

 

Wandelingen langs GR-paden. 

 

Iedereen heeft ze wel al eens gezien op een wandeling in Vlaanderen of daarbuiten: de wit-rode of 

geel-rode streepjes van de Grote Routepaden. Sinds de uitzendingen op tv van de fictiereeks ‘GR 5’ 

en ‘Dwars door België’ (Arnout Hauben trekt door België langs de GR 129), zijn ze bij het grote 

publiek gekend.  
De website van GR biedt ook een groot aantal wandelingen aan; je hoeft echt niet meteen dwars door 

België te stappen, er zijn ook een heleboel zogenaamde ‘Dagstappers’:  lusvormige dagtochten die 

zoveel mogelijk over GR-paden gaan.  De lengte van de Dagstappers variëren van 20 tot 26 km. De 

meeste tochten kunnen bovendien ingekort worden tot afstanden die tussen de 7 en 15 km liggen. 

Elke dagtocht kan in beide richtingen gewandeld worden. 

Zie: https://wandelen.groteroutepaden.be/nl/wandelroutes/dagstappers . 

Nog een interessante mogelijkheid zijn de ‘Treinstappers’: je kan met het openbaar vervoer naar het 

startpunt en nadien van het eindpunt weer naar huis. De lengte van de Treinstappers varieert van 18 

tot 27 km. Wil je liever een kortere wandeling? De meeste trajecten zijn in te korten door halverwege 

een bus of trein te pakken. De tochten kunnen in beide richtingen gewandeld worden. 

Raadpleeg: https://wandelen.groteroutepaden.be/nl/wandelroutes/treinstappers . 

Dit is een uitstekende gelegenheid om de gratis treinticketten, die je kon aanvragen in de Coronacrisis, 

te gebruiken. Zelf wandelden we (Anne en Filip) reeds Munkzwalm – Gontrode (24,8 km), Ninove – 

Geraardsbergen (26,4 km) en Lierde – Munkzwalm (19,7 km). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://wandelen.groteroutepaden.be/nl/wandelroutes/dagstappers
https://wandelen.groteroutepaden.be/nl/wandelroutes/treinstappers


 

Het Spartaantje 1, 1 januari 2021  Blz. 18 / 24 

 

 

 

We hebben het al meerdere keren meegemaakt: op wandeltochten zijn pijltjes verdwenen of 

omgedraaid (dat moet toch echt heel leuk zijn…), op vaste wandelroutes zoals de GR-wandelroutes 

zijn de markeringen onduidelijk of niet meer zichtbaar. En daar sta je dan… 

Dat valt vrij eenvoudig te voorkomen door gebruik te maken van de moderne technologie. Vrijwel 

iedereen beschikt over een GSM, en daarmee kan je zonder veel problemen aan de slag. Wie 

geïnteresseerd is in die moderne technologie i.v.m. wandelen en bijvoorbeeld zelf wandelingen wil 

uitstippelen, of wie wil leren werken met GPX-bestanden, vindt op volgende websites een zeer 

overzichtelijk en duidelijke uitleg: 

https://www.routen.be/beste-wandelapps-gpx en https://wandelpunt.be/ . 

 

In de volgende tekst leggen we uit (zeer beknopt, want ik ben zelf nog aan het experimenteren…) hoe 

je een bestaande GPX-track kan downloaden op je smartphone, hoe je een GPX-track kan inladen in 

een wandelapp, hoe je zelf routes kan uitstippelen en hoe je een GPX kan opnemen. 

 

A Hoe moet je een bestaande GPX-track downloaden op je smartphone? 

 

Een eerste mogelijkheid: wandelclubs gaan hun wandelingen steeds vaker aanbieden d.m.v. een 

GPX bestand. 

Een voorbeeld: de Wervikse Wandelclub biedt 3 Coronawandelingen aan: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ik ben geïnteresseerd in hun wandelingen en ik klik op ‘drie uitgepijlde wandelingen’ zodat het 

volgende scherm zich opent: 

Werken met GPX-bestanden: een inleiding.  

 
 

https://www.routen.be/beste-wandelapps-gpx
https://wandelpunt.be/
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Als ik de wandeling van 12 km wil maken, klik ik op ‘Download hier de GPX’ en dan kan je het 

bestand opslaan; het bestand komt in je map ‘Downloads’ terecht.  
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Een tweede mogelijkheid om mooie wandelingen te downloaden is via de site van GR. Via hun 

website (https://wandelen.groteroutepaden.be/nl/wandelroutes ) kom je op het volgende scherm 

terecht:  

 

Ik kies bijvoorbeeld een dagstapper in Zonnebeke en ik klik op ‘GPX downloaden’; dan kan je het 

bestand opslaan: het komt in je map ‘Downloads’ terecht. Vandaar kan je het bestand via e-mail 

doorsturen naar je GSM.  

 

Een derde voorbeeld om wandelingen te downloaden is via het gekende ‘RouteYou’. Ik zoek een 

wandelroute in de buurt van Ardooie en ik heb één van de aangeboden wandelingen (in dit geval: 

de Maartijntjeswandeling) aangeklikt: 

 

https://wandelen.groteroutepaden.be/nl/wandelroutes
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Ik klik op de wandeling, vervolgens op het symbool om te downloaden: klik op ‘GPX downloaden’ 

en dan kan je het bestand opslaan. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

B Hoe moet je een GPX-track inladen in een wandelapp? 

 

Ik leg hieronder de werkwijze uit voor 2 van de vele mogelijkheden. 

 

1 Een track inladen in de app ‘ViewRanger’. Deze app, ViewRanger, kan je gratis downloaden 

in Google Play Store of in de Appstore. 

 

- je hebt de track op je smartphone gedownload zodat hij in je map met ‘Downloads’ terug te 

vinden is; 
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- open ViewRanger en klik op ... (de drie puntjes rechts bovenaan op het menubalkje) en scrol 

naar ‘Import/Export’; 

- klik op ‘Import/Export’ en kies ‘Import externally’. Je komt terecht in de Downloadmap van 

je smartphone. Klik hier op de track die je wil gebruiken; 

- er verschijnt op een nieuw scherm ‘Import GPX/LOC’. Klik op ‘Yes’ en er verschijnt 

‘Import externally’ met de mededeling ‘Import complete’. Klik op ‘Close’; nu zie je het 

traject op een kaart. De kaart vind je terug door in het menubalkje te klikken op het 

samengevouwen mapicoontje. 

- je kan voor de achtergrond kiezen tussen verschillende kaartsoorten waarop je wandelroute 

geprojecteerd wordt. Sommige zijn betalend, maar de gratis basiskaart (‘ViewRanger 

Landscape’) is meer dan voldoende: duidelijk en zowaar voorzien van hoogtelijnen! 

- in de menubalk bovenaan kan je via het tweede icoontje rechts een gemeente aangeven die 

op het parcours ligt zodat je onmiddellijk op het gewenste deel van de kaart terecht komt. 

Als je met de auto of trein naar het beginpunt van je wandeling rijdt, en je hebt de app 

geopend, klik je op het kompas dat onderaan in het midden staat. De gedownloade wandeling 

wordt door een zwart lijntje aangeduid (als je op het lijntje klikt wordt het rood). Via dit 

kompas kan je altijd je positie op de kaart zien. 

 

Op Youtube staan er bovendien nog vele instructiefilmpjes om met deze app te leren werken, 

zoals https://www.youtube.com/watch?v=ZO5HVDBUjn0 . 

 

2 Ook in de app ‘OSMAnd+’ kan je tracks downloaden. In het menu (de 

3 streepjes onderaan links) kies je ‘Plan a route’. Dan kan je kiezen: 

zelf een route opnemen, een bestaande wandeling openen of een 

nieuwe route downloaden (‘Import track’). In dat laatste geval wordt 

je doorgestuurd naar de map met downloads en kies je de wandeling 

die je wil maken. 

OSMAnd+ heeft als voordeel dat je de bestaande wandelroutes en GR-

wandelroutes als extra kaartlaag op je scherm kan laten tonen.  

 

 

C Zelf routes uitstippelen. 

Ook in dit geval zijn er voldoende mogelijkheden zoals https://www.afstandmeten.nl/ of 

ViewRanger. Maar 3 mogelijkheden wil ik toch even benadrukken. 

1 de site https://www.wandelknooppunt.be/nl biedt de mogelijkheid om wandelingen uit te 

stippelen via de bestaande wandelknooppuntennetwerken; als je een abonnement neemt (€ 9,99 

per jaar) kan je ook (via ‘wandelrouteplanner Pro’) vrije wandelingen uitstippelen, zodat je niet 

meer gebonden bent aan de wandelknooppunten. Je stippelt een wandeling uit op je laptop, slaat 

ze op en dan kan je ze ook via een QR-code downloaden in de app op je GSM. Klik daarvoor 

op dit symbool en er wordt een QR-code gemaakt. In de app ga je naar ‘Routeplanner’ en dan 

kan je in het menu (knop rechtsboven: de drie horizontale streepjes) kiezen voor ‘Importeer 

route’: je kan dan de QR-code scannen. 

https://www.youtube.com/watch?v=ZO5HVDBUjn0
https://www.afstandmeten.nl/
https://www.wandelknooppunt.be/nl
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2 Een andere zeer interessante site om zelf wandelingen uit te stippelen (alleen in het Frans of 

Engels beschikbaar) is https://www.sitytrail.com/en/ . Je kan verschillende kaarten instellen als 

achtergrond en het tekenen en later aanpassen van je routes gaat heel vlot. Uiteraard kan je via 

deze site ook een GPX van je wandeling krijgen in inladen op je GSM. 

 

3 Ook met de hierboven al aangehaalde app ‘RouteYou’ kan je zelf wandelingen tekenen 

uitstippelen. Deze site heeft, net zoals OSMAnd+ het voordeel dat je de bestaande 

wandelroutes, de wandelknooppunten en de GR-routes kan tonen op het scherm. 

 

https://www.sitytrail.com/en/
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D Zelf een GPX opnemen. 

 

1 ViewRanger: klik op het startscherm op het                in de hoek rechts onderaan. Je krijgt 5 

mogelijkheden, waarbij je kiest voor ‘Record a Track’. Kies vervolgens voor ‘Walking’ of 

‘Hiking’ en je ziet dat op de kaart je parcours verschijnt dat je aan het wandelen bent. Als je 

een rustpauze inlast, klik je op de ‘pauzeknop’ en je bevestigt je keuze. Als je weer start klik je 

op ‘Resume’ en op het einde van je wandeling klik je op ‘Finish’. Je kan je wandeling dan een 

naam geven en opslaan. 

 

2 Ook met andere apps kan je je wandeling opnemen: OSMAnd+, Wikiloc, Komoot, enz. Het 

zou ons echter te ver leiden om al deze mogelijkheden in detail te bespreken: met vallen en 

opstaan zal je wel ontdekken welke app je het best ligt. 

 

 

 

 

Als slot wil ik in de eerste plaats mijn 

medebestuursleden bedanken voor 

het vele werk dat jullie verricht 

hebben om onze leden aan het 

wandelen te houden. 

De vlotte hernieuwingen bewijzen het 

hernieuwde vertrouwen. 

Vervolgens wil ik ook alle leden 

bedanken om van dit jaar geen 

verloren jaar te hebben gemaakt. Het 

was telkens een blij weerzien, al was 

het op 1,5 m. 

Hopelijk mogen we jullie allen terug 

verwelkomen als lid.  

Hou het gezond en geniet toch nog 

van de laatste dagen van 2020. 

 

Het bestuur, 

 

Walter, Carine, Dany, Ronny en Filip. 

Slotwoord. 

 
 

+                


