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Beste Spartastappers, 

 

Het blijft maar duren, de versoepelingen laten op zich wachten. Als bestuur is het zeer moeilijk 

vooruit te kijken om iets te plannen. 

Niettemin zijn wij genoodzaakt om beslissingen te nemen, dit met pijn in het hart. Gelukkig kunnen 

we op heden nog terugvallen op de permanent bepijlde wandelingen waar we toch ook onze bijdrage 

geleverd hebben. Een welgemeende dank aan alle clubs die dit gerealiseerd hebben, zodat onze leden 

verder hun hobby kunnen blijven uitoefenen. 

Onze organisaties voor april, zijnde de Skobiaktocht en Vlaanderen Wandelt Lokaal, sneuvelen ook 

onder het coronavirus; ter vervanging zorgen we voor een bepijlde wandeling van 10 april tot 1 mei. 

Vlaanderen Wandelt Lokaal gaat hopelijk wel door op zondag 27 juni 2021.   

We kijken natuurlijk uit naar onze vaccinatie, zodat alles enigszins toch zijn gewone gang kan gaan, 

al zal het nog niet voor morgen zijn. In ieder geval blijven we ons inzetten, samen met collega-clubs, 

om jullie verder wandelingen aan te bieden.  

Jullie lidmaatschap geeft ons vertrouwen om met de juiste flow verder te werken. Met op heden 439 

leden kunnen we zeggen dat we goed bezig zijn en dit toch in een zéér moeilijke, onzekere periode 

die we met z’n allen zeker zullen overwinnen! 

 

Jullie voorzitter, Walter. 

 

 

 

 

 

Lidmaatschap voor 2021. 

 

Enkele leden hebben nog hun lidgeld voor 2021 nog niet hernieuwd. Bijgevolg zijn die personen 

uiteraard niet meer verzekerd op hun wandelactiviteiten. Het belang ervan en de voordelen kon je 

lezen in het vorig Spartaantje. Trouwens: wie zijn lidmaatschap niet hernieuwd heeft, ontvangt het 

volgend Spartaantje niet meer. 

 

Het lidgeld voor 2021 bedraagt € 15 per persoon; vanaf het derde gezinslid betaal je nog slechts € 12. 

Ook kinderen tot 12 jaar betalen slechts € 12. Je kan het lidgeld storten op rekeningnummer BE31 

7765 9860 2255. 

 

Het Spartaantje op papier of via e-mail. 

 

Iedereen die een e-mailadres heeft, krijgt het Spartaantje per e-mail toegestuurd., Wie geen e-

mailadres heeft krijgt het uiteraard per post, net zoals de leden die wel een e-mailadres hebben maar 

toch expliciet een exemplaar per post hebben aangevraagd. 

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

 

Voorwoord. 
 

Belangrijke administratieve nieuwtjes. 
 

 
 

https://www.spartastappers.be/spartaantje/
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De meerdaagse reizen. 

 

Met spijt in het hart hebben we beslist om dit jaar onze meerdaagse reis naar de Moezel te annuleren 

en te verplaatsen naar volgend jaar: van donderdag 26 mei tot en met zondag 29 mei 2022. 

De deelnemerslijst blijft behouden. Zo deze datum voor 2022 niet meer zou lukken, kan er natuurlijk 

altijd geannuleerd worden bij Carine of Dany. 

We hopen dat jullie begrip kunnen opbrengen voor deze beslissing. De tijd begon te dringen en gezien 

er momenteel totaal geen zekerheid is of reizen naar het buitenland al dan niet terug mogelijk zullen 

zijn, was dit onze enige optie. 

 

Dit brengt jammer genoeg met zich mee dat de zomerreis naar Feldthurns ook een jaar opschuift. De 

nieuwe datum voor deze reis is van zaterdag 10 juni tot en met zaterdag 17 juni 2023. 

 

De eendaagse reizen. 

 

Wat de eendaagse reizen betreft, hopen we dat tegen 4 juli, de dag van onze eerste daguitstap, er terug 

kan georganiseerd worden met horecamogelijkheden. Indien dit nog niet het geval zou zijn, worden 

deze uitstappen ook geannuleerd: het is immers niet gezellig voor de mensen die een kortere afstand 

wandelen, om hun tijd te moeten vullen in afwachting van de terugreis naar Ardooie. 

Ons voorstel hieromtrent is dat de huidige inschrijvingen behouden blijven. Storten kan vanaf 1 

juni (in de hoop dat er tegen dan meer duidelijkheid is) op rekening BE31 7765 9860 2255. 

Deelnameprijs is € 10 per persoon (inschrijving voor de wandeling inbegrepen). Vertrek om 07.00 u 

aan het Brandweerarsenaal, Koning Albertstraat, 8850 Ardooie. 

In de volgende rubriek vind je meer informatie over onze eerste daguitstap! 

 

Voor de andere ééndaagse busreizen in 2021 (Lummen op 28 augustus, Asse op 9 oktober en 

Antwerpen op 19 december) blijft de inschrijflijst behouden, maar daarvoor moet voorlopig nog niet 

betaald worden. Inschrijven kan via e-mail op spartastappersardooie@outlook.com . 

Hopelijk bieden deze daguitstappen de mogelijkheid om er nog eens samen op uit te gaan en samen 

te genieten van een lekker streekbiertje (suggestie: een witte of blauwe Chimay…) of een lekkere 

pannenkoek. Duimen maar! 

 

 

 

 

‘Ardooie United’ van zondag 21 maart tot zaterdag 1 mei 2021: uitsluitend voor 

Ardooise leden… 

 

Dit jaar doet de gemeente Ardooie, via de Sport- en Cultuurraad, mee aan de jaarlijkse ‘10.000 

stappen-beweging’ onder de naam ‘Ardooie-United’. 

De geplande busreizen: wat wordt geannuleerd, wat gaat nog door? 
 

De andere organisaties: wat staat er nog op het programma? 
 

mailto:spartastappersardooie@outlook.com
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Hieraan kunnen enkel de inwoners van Ardooie aan deelnemen, aangezien dit een evenement is dat 

per stad of gemeente wordt ingericht. 

Het gemeentebestuur van Ardooie wil haar inwoners aanzetten om te bewegen. Onder de titel 

‘Ardooie United’ worden de inwoners uitgedaagd om vóór 1 mei 2021 samen 40.000 kilometer 

af te leggen. De start van de lente geeft het startschot voor deze collectieve uitdaging die 6 weken 

duurt en eindigt op 1 mei 2021. Inwoners van Ardooie kunnen hun afgelegde kilometers (ook 

de afstanden die je aflegt buiten de gemeente, wandelingen van welke club dan ook) registeren 

via www.ardooie.be/united ; je kan je activiteit ook delen op sociale media met vermelding 

#ArdooieUnited. Als de uitdaging gehaald wordt, voorziet het gemeentebestuur een 

tegenprestatie.  

Wij steunen het initiatief van onze gemeente en vragen onze Ardooise leden hun afgelegde 

kilometers te registreren. 

 

Skobiaktocht: van zaterdag 10 april tot zaterdag 1 mei. 

 

Daar de zalen in Ardooie tot 1 mei niet toegankelijk zijn voor evenementen, hebben we besloten om 

deze tocht te vervangen door een permanente wandeling die bepijld is van zaterdag 10 april tot en 

met zaterdag 1 mei. 

Info: * startplaats: parking De Ark, Melkerijstraat 2, 8850 Ardooie. 

* afstanden: 6 – 9 – 13 –17 en 21 km; de parcours vanaf 13 km gaan door Provinciedomein ’t 

Veld. 

 

Natuur- en Bostocht: zondag 30 mei 2021. 

 

Het is te hopen dat we tegen 30 mei aanstaande opnieuw tochten kunnen organiseren met 

inschrijf- en horecamogelijkheid. Niet enkel wijzelf, maar ook onze clubkas zou dit fijn 

vinden… 

Naargelang de gekozen afstand zullen jullie kunnen genieten van de natuurdomeinen van Roeselare, 

te weten het Sterrebos, de Kleiputten en het Bergmolenbos, die door Ronny, onze parcoursmeester 

van dienst, zullen verwerkt worden in een mooie, afwisselende wandeling. 

Info: * startplaats: PC Den Hazelt, Pastoor Slossestraat 1, 8800 Rumbeke.  

* starturen: 06.30 u tot 15.00 u. 

* afstanden: 5 – 9 – 12 – 15 – 18 – 20 – 23 – 27 en 30 km. 

* inschrijfgeld: leden betalen € 1,50, niet-leden betalen € 2,50 en kinderen jonger dan 12 jaar 

wandelen gratis. 

 

Vlaanderen Wandelt Lokaal: op zondag 27 juni 2021, NIET op 25 april. 

 

Op de laatste zondag van april staat jaarlijks ‘Vlaanderen Wandelt’ geprogrammeerd, een organisatie 

waar duizenden wandelaars op afkomen. 

Door de corona zijn organisaties van dergelijke omvang verboden. Binnen de federatie heeft men een 

andere versie uitgewerkt om op die dag toch zoveel mogelijk mensen aan het wandelen te krijgen in 

gans Vlaanderen, dit in samenwerking met de vele clubs. 

http://www.ardooie.be/united
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Wij, de Spartastappers, zijn ook ingestapt in deze organisatie en hebben besloten hieraan onze 

medewerking te verlenen. We doen dan ook een oproep aan alle leden om op deze dag te komen 

wandelen. Vraag vrienden uit jullie bubbel mee om te genieten van een mooie wandeling. Informeer 

wel goed uit hoeveel personen deze bubbel zal mogen bestaan. 

Aangezien de besmettingscijfers volledig de verkeerde kant opgaan, heeft Wandelsport Vlaanderen 

besloten om deze activiteit van 25 april uit te stellen naar 27 juni 2021. 

Info: * startplaats: Hoeve De Klemmaert, Langestraat 6, 8850 Ardooie. 

* starturen: 07.00 u tot 15.00 u. 

* afstanden: 5 – 9 – 13 – 16 en 22 km; de parcours vanaf 13 km gaan door Provinciedomein ’t 

Veld. 

* inschrijfgeld: leden betalen € 1,50, niet-leden betalen € 2,50 en kinderen jonger dan 12 jaar 

wandelen gratis. 

* Een extraatje: per schijf van 20 deelnemers wordt 1 fles moezelwijn uitgeloot. 

 

Busreis naar Wuustwezel: Wolfsheuveltocht (zondag 4 juli). 

 

Wuustwezel (21.000 inw.) is een gemeente in de Antwerpse Kempen tegen de Nederlandse grens. 

De bekendste deelgemeente is Loenhout. Op het grondgebied liggen enkele grote natuurgebieden 

zoals Het Marum, dat deel uitmaakt van het Groot Schietveld (ong. 16 km²). Dit gebied vormt samen 

met het Klein Schietveld (Brasschaat) en de Kalmthoutse Heide (Kalmthout) het restant van het 

oorspronkelijke Kempense heidelandschap. Het reservaat is belangrijk om zijn grote natuurlijke 

soortenrijkdom. Vooral planten van de vochtige heide, zoals zonnedauw en klokjesgentiaan zijn er 

nog te vinden. Ook voor  insecten is het gebied interessant. Zo worden er meer dan 30 soorten 

dagvlinders, waaronder het aangetroffen. Maar het Groot Schietveld is vooral bekend om zijn grote 

adderpopulatie, die tot de belangrijkste van Noordwest-Europa behoort, en om de meer dan 100 

soorten broedvogels. 

De startplaats van de wandeltocht ligt in de directe nabijheid van het natuurgebied Wolfsheuvel. 

 

Wolfsheuvel is een 66 

hectare groot bos. In de 

volksmond bekend als 

‘het bos van de 

Boerenbond’. Het ligt 

dan ook in een 

landbouwgebied met 

akkers en weiden. Het 

vormt een stapsteen 

tussen de diverse bos- 

en natuurgebieden.  
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 De Maatjes is een 

weidevogelgebied met een te 

bezoeken uitkijktoren: De 

Klot. Een prachtig gebied om 

te wandelen aan de Neder-

landse schreve door de soms 

drassige graslanden tussen de 

vele bomenrijen.  

 

 

 

 

 

 

Info: * vertrek: Albertzaal, Koning Albertstraat, Ardooie om 

07.00 u.  

* terug: rond 18.00 u. 

* startplaats: BUSO Berkenbeek, Nieuwmoersesteenweg 

113, Wuustwezel. 

* Organisatie: St.-Michielstappers, Brecht. 

* afstanden: 4 – 7 – 11 – 14 – 18 – 22 – 25 en 30 km. 

 

 

 

Coronavoorwaarden? 

Deze busreis zullen we alleen laten doorgaan als er op zijn minst al beperkte horeca (terrasjes en 

toiletmogelijkheden) wordt toegelaten, de organiserende club groen licht krijgt en de coronaricht-

lijnen navolgbaar zijn. Je kan je plaatsje op de bus wel al reserveren voor wie het nog niet zou gedaan 

hebben, maar we vragen dat jullie wachten tot 1 juni om het deelnemingsbedrag van € 10 te storten. 

Hopelijk is het tegen die datum duidelijk of de busreis kan doorgaan of niet. 

 

Nu dit alles tot op heden, gezien de coronaproblematiek, nog altijd niet zeker is, is het goed dat 

jullie onze website www.spartastappers.be regelmatig bekijken om dit alles op te volgen. 

Onze webmeester, Dany, zorgt ervoor dat alles up-to-date wordt gehouden, waarvoor onze 

dank! 

Verder blijft ons jaarprogramma, zoals vermeld in het eerste Spartaantje van dit jaar, 

voorlopig verder behouden. We kijken er met het bestuur ook naar uit om eventueel, zo 

mogelijk, een zomeractiviteit binnen de club te organiseren, maar zoals gezegd, alles blijft nog 

een groot vraagteken. 

 

 

 

 

 

http://www.spartastappers.be/
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Mont-Saint-Aubert, 8 november 2020. 

 

Reeds meerdere keren zag ik hem vanop de E403/E42 liggen en telkens weer ging het door mijn 

hoofd: daar moet ik nog eens naar toe: de Mont-Saint-Aubert. Deze heuvel steekt zo’n 145 m boven 

de omgeving uit. Het is een getuigenheuvel, een voormalige zandbank in de Diestiaanzee, die 

ongeveer 8 miljoen jaar geleden Vlaanderen overspoeld had. In het zand van deze zandbanken zat 

veel glauconiet. Bij het regelmatig blootvallen van deze zandbanken werd dit glauconiet omgezet in 

limoniet, waardoor de zandkorrels aan elkaar kleefden en er een sterke laag ijzerzandsteen ontstond. 

Deze laag was minder onderhevig aan erosie dan de lager gelegen delen ertussen en, toen de zee zich 

later terugtrok, bleven deze voormalige zandbanken boven de rest van het landschap uitsteken als een 

reeks heuvels die zich uitstrekt van west naar oost: de Catsberg in Frankrijk, het West-Vlaams 

Heuvelland (met de Kemmelberg, Rode en Zwarte Berg), de Vlaamse Ardennen (met de Kluisberg 

en Muziekberg), het Pajottenland en het Hageland. 

Het is 8 november, het is 16°C. Nauwelijks te geloven! 

Uiteraard gaan we stappen. En dat het zondag is, zullen we 

geweten hebben. 

Het dorp Saint-Aubert is genoemd naar Saint-Aubert (of wat 

dacht je…), de voormalige bisschop van Cambrai (7de eeuw), 

een kluizenaar die op de berg woonde. In de 12de eeuw werd 

er een kapel gebouwd die een pelgrimsoord werd. De pelgrims 

vonden op de lange duur de tocht te zwaar en trokken liever 

naar het in de Scheldevlakte gelegen dorpje Kain. 

We parkeren op de top, dicht bij de kerk, trekken onze 

wandelschoenen aan, lullen wat tegen enkele wielertoeristen 

die misschien ook nog de Kluisberg gaan beklimmen (zeggen 

ze…) en beginnen met een meer dan stevige afdaling via de Chemin des Pélerins.  

De ‘wandelavonturen’ van Anne V. en Filip S. 
 

Mont Saint-Aubert: de kerk. 

Mont Saint-Aubert: langs de Chemin des Pélerins. 
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We kijken onze ogen uit als we op onze afdaling langs het smalle pad enkele joggers tegenkomen 

die, naar onze mening, toch wel erg gezwind bergop lopen. Ik zal het hen niet nadoen… Zeer 

opvallend: vrijwel iedereen die we tijdens deze wandeling op ons pad kruisen, zegt ‘bonjour’; 

sommigen moeten dan wel even naar adem snakken, maar toch doen ze het. 

We komen even verder op een wat grotere weg en zien, terwijl we bergop stappen, a) wielertoeristen 

die aan een hoge snelheid naar beneden suizen en b) wielertoeristen die naar boven klimmen, de ene 

al vlotter dan de andere: de hellingspercentages gaan naar de 17%! 

Bij een klein kasteeltje nemen we 

rechts een landweg en wat verder 

krijgen een prachtig uitzicht 

voorgeschoteld. In de verte zien 

we het silhouet van de kathedraal 

van Doornik. De landweg wordt 

algauw een smal pad dat bergop 

door een bosje gaat. Daar kruisen 

niet alleen enkele ruiters, maar 

ook enkele motocrossers ons 

pad, een pad dat ons echt niet 

geschikt lijkt voor motocrossers. 

Gelukkig rijden ze heel traag. 

Na een streepje asfalt volgt een 

diep ingesneden bospad dat 

langzaam van de Mont Saint-Aubert afdaalt. Bijna beneden stappen we voorbij een groepje grote, 

witte villa’s en gaat het in de richting van de Scheldevallei. In de velden rechts van de weg zien we 

enkele mannen in de velden rondstruinen. We horen enkele knallen en dan daagt het ons: het zijn 

jagers. We stappen gezwind verder, hopende dat er alleen op konijnen en consoorten geschoten 

wordt… 

Naast mij maakt Anne V. er mij attent op dat het picknicktijd wordt en aangezien er in velden en 

wegen geen zitbankjes te zien zijn, behelpen we ons met een stapel stenen bij een huis dat gerenoveerd 

wordt. We amuseren ons ondertussen met het zicht op een ander groepje jagers dat een veld met 

koolzaad aan het uitkammen is. We zien een haas die pijlsnel uit het veld komt gespurt, de straat 

oversteekt en in een ander veld verdwijnt. Best wel grappig! Na een stuk asfalt zijn er weer een aantal 

onverharde landwegen die licht golvend naar de Schelde leiden.  

Mont Saint-Aubert: langs de Brune Carrière. 

Op weg naar de Schelde. 
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We komen aan bij een (jammer genoeg 

gesloten) etablissement, ‘La Maison de 

Léaucourt’. We hebben een sterk vermoeden 

dat het een zeer populaire stop is voor 

wandelaars en fietsers, want je kan er zelfs je 

elektrische fiets opladen. We wandelen nu een 

heel stuk langs de GRP 123. 

Er volgt een heel tof pad langs een afgesneden 

meander (‘un bras mort’) van de Schelde, 

daarna stappen we 2 km langs de oever van de 

gekanaliseerde Schelde. Een bankje staat daar 

op het gepaste moment te wachten zodat we  

onze appel kunnen verorberen: we hebben dan 

17 km achter de rug. 

 

 

 

 

We laten de Schelde voor wat ze is, wandelen langs 

een andere, vrijwel volledig verlande meander en 

via een volgende landweg gaat het weer zachtjes 

bergop en bergaf. Langzamerhand wordt het weer 

drukker (het is  zondagnamiddag, rond 15 u…): 

wandelaars en lopers zijn weer nadrukkelijk 

aanwezig naarmate we dichter bij ons einddoel 

komen. We nemen nog een steil en heel smal pad 

bergop: het is er bijna drummen. De anderhalve 

meter van de ‘social distancing’ is hier wel een 

utopie. 

Als uitsmijter volgt er, naar de kerk toe, nog de 

‘Chemin des Poètes’: in een vijftigtal stapstenen 

zijn fragmenten van gedichten gegraveerd.  

Na 23,2 km hadden we (uiteraard) graag de lokale 

horeca gesteund, maar helaas, Covid-19 gooit 

alweer roet in  het eten. Anderzijds: wat zijn we blij 

dat we nog altijd  kunnen gaan wandelen! 

Voor de straatnaam van de dag: kwam ook in 

aanmerking: ‘Rue des Pauvres Hommes’, maar ik 

ga voor ‘Rue de la Folie’. 

 

 

 

 

 

 

 

‘Bras mort de l’Escaut’. 

Mont Saint-Aubert: 

‘Chemin des Poètes’. 
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Halle, 24 januari 2021. 

 

De weersvoorspellingen zijn prima, ik heb een mooie 

tocht gevonden op de website van de Grote 

Routepaden, de GPX-track is gedownload en dus 

vertrekken we met voldoende drank en proviand naar 

Halle, Vlaams-Brabant. Door werkzaamheden is het 

startpunt van de tocht (het station van Halle) moeilijk 

te bereiken en daarom rijden we door naar een ander 

punt op de wandeling. In Lembeek vinden we een 

kleine parking die precies op onze route ligt. We 

trekken wandelschoenen, handschoenen en muts aan 

(het is ongeveer 1°C) en starten gezwind. Na 20 meter 

gaat het al via een modderige landweg lekker bergop; 

gelukkig is er een knuppelpad in trapvorm om boven 

te komen. We hadden al wat geroep gehoord toen we 

uitstapten en boven gekomen zien we enkele jagers 

aan het ‘werk’. Misschien moeten we de volgende 

keer een meer opvallende trui of een hesje in 

fluokleuren dragen… 

 

Een wandelpad voert ons naar beneden, we dwarsen de Mollebeek en krijgen al het volgende 

klimmetje voorgeschoteld. Na wat asfalt + huizen leidt een paadje ons naar de volgende vallei: we 

komen aan de Maasdalbeek en wat verder gaat het door het Maasdalbos. We volgen een kronkelend 

pad door het slechts 12 ha grote bosje, beheerd door Natuurpunt. Meerdere mountainbikers kruisen 

ons pad, ze zijn van kop tot teen besmeurd met modder. Langs een oude voetweg gaat het tussen de 

met een dun laagje sneeuw bedekte velden en grote serres in de richting van de R0; het lawaai van de 

voorbijrazende auto’s kunnen we gedurende lange tijd horen. We komen, na een doorsteek onder de 

R0, in het Hallerbos, een restant van het grote Kolenwoud, 540 ha groot en vooral bekend voor het 

tapijt van de boshyacinten in het voorjaar. Bij de Steenputbeek vinden we een bankje waar we onze 

picknick binnenspelen. Het is zondag, kort na de middag, en dan weet je het wel: het uitgelezen 

moment dat je veel (excusez le mot) ‘zondagswandelaars’ ontmoet; vaak zijn ze te herkennen aan 

onaangepast schoeisel zoals witte sneakers. Andere kenmerken: geen goeiedag zeggen en niet of 

nauwelijks plaats maken om toch enigszins te proberen die 1,5 m afstand te bewaren. 

Nog een puntje van ergernis: honden. Of beter: de baasjes van de honden. Zeker in de bossen worden 

er geen hondendrollen opgeruimd. Slechts een minderheid houdt de hond, zoals voorgeschreven, aan 

de leiband. ‘Het is ne braven hoor, hij doet niets’. Tja, misschien wel…  

Nog meer ergernissen: de talrijke automobilisten die, als ze je passeren, niet of nauwelijks 

vertragen/uitwijken. Fietsers allerhande die het vertikken om een bel op hun fiets te plaatsen en die 

dan uiteraard ook te gebruiken. 

En terwijl ik bezig ben: waar men gaat langs Vlaamse wegen, wat komt men allemaal tegen? 

In de eerste plaats: kapelletjes en kruisbeelden: ok, daar kan ik mee leven. Cafés: uiteraard ook ok;  

jammer genoeg zijn ze nu gesloten. Op (te) veel plaatsen: zwerfvuil: niet ok. Helemaal niet ok. En 

Lembeek: knuppelpad. 
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tegenwoordig ook aangevuld met ‘Corona-afval’… Waar blijft de Vlaamse regering met een deftig 

beleid i.v.m. het statiegeld op blikken en plasticflessen? 

Wat stellen we na verloop van vele wandelingen nog vast? 

- Op het platteland zijn veel woningen niet aangesloten op het openbaar rioleringsnetwerk: het 

afvalwater stroomt er vrijelijk in beken en grachten met alle geurhinder van dien. En het zal voor 

planten en dieren ook wel nefast zijn. 

- Er liggen nog een massa asbest-golfplaten op de stallen van boerderijen. 

- Ontelbare bordjes met “Privaat eigendom. Verboden toegang”. Rond veel huizen staan stevige, 

vaak metershoge afsluitingen en poorten. Beveiligingssystemen zijn alom tegenwoordig. Dan denk 

ik: hebben jullie iets te verbergen? 

- Sommige erven van boerderijen en opritten/tuinen van huizen zien er uit alsof de bewoners er hun 

privé-stortplaats van hebben gemaakt: massa’s afval, paletten, bakstenen, dakpannen, autobanden, 

meubelen, zelfs autowrakken. Pfffff… Hopelijk is het binnenskamers wat properder dan buiten… 

Maar laat ons terugkeren naar de wandeling. De 

volgende kilometer doorheen het Speelbos 

Steenputbeek is een ploeterkilometer door de 

overvloedige modder maar we raken er heelhuids en 

lichtjes puffend en blazend door. Het zeer 

aangename ‘Hendrik Consciencepad’ brengt ons 

langs de Kapittelbeek naar Dworp.  

 

 

 

 

 

 

 

 

We passeren voorbij het mooie gemeentehuis en krijgen een 

volgend klimmetje voorgeschoteld: de Wortelenberg brengt ons 

van 40 naar 120 m; we stappen door het Begijnenbosje. Ook hier 

is het wat ploeteren en omdat het bergop gaat wordt er nog meer 

Modder in het Speelbos. Veel modder… 

Begijnenbosje.  

Op weg naar de Kesterbeek.  



 

Het Spartaantje 2, 1 april 2021  Blz. 12 / 20 

 

gepuft dan daarnet. Eens uit het bos, komen we tussen de akkers terecht en via een zigzaggend paadje 

gaat het naar de Kesterbeek. Uiteraard gaat het daarna alweer bergop via de ‘Klutsstraat’. We houden 

even halt om onze drinkflessen 

aan te vullen en de externe 

batterij aan te sluiten; er staan 

13,5 km op de teller. Wat verder 

passeren we het meest 

opvallende huis dat ik in lange 

tijd heb gezien: ‘De tuin der 

onlusten’ is de naam. Hier werkt 

kunstenaar Al Balis van ‘The 

New Flemish Art School’ al 

jaren aan een uniek kunstproject. 

Met allerlei afdankertjes van de 

consumptiemaatschappij, zaken 

die mensen weggooien omdat ze 

niet meer hip zijn, maakt hij 

bizarre assemblages in zijn tuin. 

We komen opnieuw aan de Kesterbeek en beginnen aan het volgende stukje bergop via een (uiteraard 

modderige) landweg die overgaat in een smal pad aan de rand van het Hanenbos; dit brengt ons terug 

in Dworp. We dwarsen opnieuw de R0 en langs het volgende smalle paadje wandelen we voorbij het 

kerkhof naar het station van Halle. We vinden 

een bankje en nemen een korte rustpauze om 

onze appel te verorberen. Nog 4 km te gaan. 

We stappen een kilometertje langs het Kanaal 

Brussel-Charleroi en na een korte passage door 

een woonwijk komen we in een laatste stukje 

groen, het Malakoffdomein. De vijvers die er 

voorkomen zijn mogelijks overblijfselen van 

een vroegere meander van de Zenne. 

Zo komen we na 25 km en 400 hoogtemeters 

terug aan ons startpunt. Een stevige wandeling, 

toch wel wat lastiger gemaakt door het klimmen en dalen door de modder. Maar: wat een prachtige 

omgeving, met mooie vergezichten en veel kleine, onverharde paadjes! Als ik wat op de kaarten zit 

te neuzen zie ik in die omgeving nog vele paadjes die in de toekomst moeten verkend worden… 

De straatnaamwedstrijd: moeilijke keuze… Vleugeleer? Pijpaenshoek? De Wip? Oodsebroek? 

Klutsstraat? Ouderod? Slekkeweg? De winnaar wordt ‘Hof Ten Blooten’. 

 

 

 

 

‘De tuin der onlusten’. 
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Mesnil-Eglise, 4 – 6 maart 2021. 

 

Anne V. moet 5 dagen niet werken. Als ik voorstel om er een paar dagen op uit te trekken komt er 

geen protest, integendeel… Vrij snel vind ik een gite in Mesnil-Eglise, een piepklein dorpje in de 

provincie Namen, in de Famenne. De Famenne is het deel van de Fagne-Famenne dat ten O van de 

Maas ligt, de Fagne ligt ten W ervan. Het is een langgerekte smalle, ongeveer 10 km brede depressie 

die tussen de Condroz (N) en de Ardennen (Z) ligt. Ze strekt zich uit van Chimay tot Durbuy en ligt 

zo’n 150 m lager dan de eigenlijke Ardennen. Het ontstaan ervan is te wijten aan de gemakkelijke 

erosie van de schiefer en leisteen in de ondergrond. 

We komen rond 12.30 u aan bij de gite en trekken onmiddellijk onze wandelschoenen aan voor een 

eerste wandeling: de GR 126 en 577 passeren voor de deur van de gite: het kan maar zo makkelijk 

zijn. Er staan 20 km op het programma. Het gaat eventjes bergop naar de ‘Tienne du Grand Sart’. 

Dergelijke ‘tiennes’ zijn kalkrijke heuvels in het zuiden van de Famennestreek. Het zijn restanten van 

fossiele koraalriffen. Er volgt een 2 km lange afdaling naar Wiesme, een op het eerste zicht 

uitgestorven dorpje. Bij de kerk staat een bankje, de perfect plaats om onze picknick te verorberen. 

Als we weer vertrekken vallen de eerste regendruppels: 

de lucht zag er al erg dreigend grijs uit en nood-

gedwongen vissen we de regenjasjes uit onze rugzak. 

In het bos, klimmend naar 220 m, laten we de GR-

markeringen voor wat ze zijn en stappen we richting 

Hour.  

Op weg naar Wiesmes.  

Een beetje regen, een beetje modder… 
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Op weg naar 

Hour passeren 

we het kerkhof 

met de mooie 

Chapelle-Notre-

Dame-de-Grâce 

uit 1856. 

 

Het was even gestopt met regenen, maar nu valt er een 

gezapige, druilerige bui, zo eentje waar je snel van 

doorweekt raakt. Anne V. suggereert dat er misschien wel 

even kan geschuild worden. De suggestie gebeurt op vrij 

dwingende toon, maar ik ga onmiddellijk akkoord. Na 

een kwartiertje vertrekken we opnieuw en wat verder 

komen we op de RAVeL van lijn 150B (van Rochefort 

naar Houyet). Het is een wandel- en fietspad dat (zoals op 

vele plaatsen in Wallonië) aangelegd werd op een 

voormalige spoorlijn. Na 5 minuten komen we aan de 400 

m lange ‘Tunnel van Hour’ die door een ‘tienne’ gaat. 

Maar: er staat een bord met de mededeling dat er in de 

tunnel gevaar is voor vallende stenen en dat je dus best 

een omweg maakt… Dat zien we niet zitten en 

stilzwijgend en heel rustig wagen we het er op. 

 

 

 

We bereiken heelhuids de andere kant  van de tunnel en 

genieten vervolgens 2,5 km van het landschap waarin de 

Lesse mooie meanders maakt. Na een korte rustpauze in 

Houyet volgt er nog, opnieuw langs de GR 126 en 577, een 

prachtig stuk door een bos waarbij we klimmen van 130 naar 

270 m. Eens boven blazen we even uit en na een stuk door 

open veld komen we wat later aan onze gite. Ze is klein maar 

heel leuk en comfortabel. De gastvrouw heeft de houtkachel 

al aangestoken: het is er heerlijk warm en we genieten van 

een heerlijke douche. We hebben de lokale economie in 

Ardooie gesteund en 2 dagschotels gekocht bij Traiteur 

Q’linair: makkelijk en zéér lekker! Hopelijk zijn onze jassen 

en broeken morgen droog… 

 

 

Kerkhof van Hour. 

De ‘verboden’ tunnel. 

Brug over de Lesse 

op de RAVeL. 
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Na een vriesnacht ligt de mooie tuin er berijpt bij. De 

jassen en broeken zijn inderdaad droog en na het 

ontbijt rijden we naar het station van Houyet, waar we 

de trein nemen naar Dinant. Ik heb een wandeling 

uitgestippeld die volledig gebruik maakt van de wit-

rode GR-markeringen: GR 126, 129, 575 en 

577. Genietend van het zonnetje stappen van 

het station naar de brug over de Maas (waar 

vele saxofoons staan, je weet wel waarom) 

en wat verder beginnen we aan een stevige 

beklimming van de dalbodem, via een 

zigzagpaadje, naar het plateau. Terwijl we 

genieten van het uitzicht over Dinant en de 

citadel verdwijnen de trui, muts en hand-

schoenen in de rugzak.  

 

 

Maar: wat verder komen we op het open plateau en worden de muts en handschoenen weer opgevist: 

we wandelen naar het NO en we hebben een kille NO-wind op kop. 

Station van Houyet. 

Dinant: de citadel 

en  de saxofoons. 

Dinant: panorama over de stad. 

Met de koude wind op 

kop over het plateau. 
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We volgen een tijdje de oude pelgrimsweg naar Foy-Notre-Dame door een mooi bos. Anne V. vraagt 

of er kan gepicknickt worden want het ontbijt is ondertussen al helemaal verteerd. En zie, de (mijn…)  

redding is nabij: naast de kerk van Foy-Notre-Dame staat zowaar een uitnodigend bankje. Toch 

verhuizen we na 2 minuten naar de trappen van de kerk want daar zitten we uit de wind. Ondertussen 

leren we ook nog iets bij: in 1609 plaatste de baron van Celles in de kasteelkapel van Vêves een 

Mariabeeldje uit aardewerk dat door een houthakker in een eik was aangetroffen. Het trok 

bedevaarders aan, waarna de kasteelheren het onderbrachten in een nieuwe kerk op de plek van de 

eik, de Église Notre-Dame de Foy. 

Na de picknick gaat het nog even bergop, passeren we over de drukke N 97 en dan gaat het naar het 

ZW, zodat we nu de wind in de rug hebben. Langs een met bomen afgezoomde landweg stappen we 

naar het piepkleine Boisseilles waar een indrukwekkend kasteel uit de 17de eeuw staat. 

Langs de oude pelgrimsweg. ‘Sentier Touristique’: ? 

Picknick in Foy-Notre-Dame. 

In de buurt van Boisseilles. 

https://nl.wikipedia.org/w/index.php?title=%C3%89glise_Notre-Dame_de_Foy&action=edit&redlink=1
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Na een korte klim zien we tussen de bomen door het 

mooie kasteel van Vêves liggen. De geschiedenis 

ervan gaat terug tot de 12de eeuw. We komen weer op 

het open plateau en wat verder volgt een stevige 

afdaling, door een prachtig bos, naar de vallei van de 

Lesse: we zijn van 230 m naar 110 m gezakt. Aan de 

brug over de Lesse, bij het (gesloten) verhuurkantoor 

van kajaks, lassen we een kleine pauze in, om (je raadt 

het al…) een appeltje eten. 

‘De volgende 8 km blijven we de ganse tijd in de 

vallei van de Lesse, het zal dus helemaal vlak 

zijn’ zeg ik. Dat klopt ook. Het is te zeggen: het 

klopt zolang we de binnenbocht van de meanders 

van de Lesse volgen. Als we aan een buitenbocht 

komen gaat het pad omhoog: we krijgen korte, 

maar erg steile klimmetjes voorgeschoteld. Op 

meerdere plaatsen zijn er zelfs trappen voorzien 

om boven of weer beneden te raken. ‘Het zou 

toch helemaal vlak zijn, zei je’ klinkt het wat 

spottend achter mij. Ik zie een brede grijns en 

begin met een uitleg over de steile stootoever 

Op weg naar Vêves. 

Veel mos in het bos… 

Trapjes op en af langs de Lesse. 
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waar er erosie gebeurt en de vlakke bolle oever waar sedimentatie gebeurt, maar dan zegt ze poeslief: 

‘Schatje, tijdens onze wandelvakantie in de Cevennes heb je dat al eens uitgelegd…’. Tja, dat was ik 

dus vergeten en dan kan ik mijn adem maar beter sparen voor de klimmetjes. 

We passeren voorbij een merkwaardig bouw-

werkje langs de spoorweg. Even opzoeken en 

wat blijkt: het is de ‘Halte Royal d’Ardenne’ op 

spoorlijn 166. In 1837 kocht Koning Leopold I 

een domein van 700 ha en liet het bestaande 

jachtpaviljoen uitbreiden met 2 torens. Leopold 

II liet in 1874 het landhuis van zijn vader 

afbreken om plaats te maken voor het nieuwe 

‘Château Royal d’Ardenne’. De koning 

veranderde van idee: in plaats van een konink-

lijk buitenverblijf werd het een luxehotel met 

een golfbaan en een eigen treinstationnetje. Na 

een brand in 1968 werd het afgebroken. Op het terrein vind je nu nog de golfbaan van ‘Le Royal Golf 

Club du Château Royal d’Ardenne’. Het domein is ondertussen meer dan 4.000 ha groot. 

Na 25,5 km, 477 hoogtemeters en 5u 37 stappen komen we terug in Houyet. Zoals men zegt: moe 

maar heel tevreden na een schitterende wandeling. De houtkachel aansteken, douchen, de spaghetti 

klaarmaken. En slapen, dromend van een volgend weekendje weg… 

 

 

 

 

21 maart – 1 mei Ardooie United. 

10 april – 1 mei Skobiaktocht. 

30 mei Natuur- en bostocht Rumbeke. 

27 juni Vlaanderen Wandelt Lokaal. 

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. 

 

 

 

 

Activiteiten in 2021: het jaarprogramma (onder voorbehoud…). 
 

‘Halte Royal d’Ardenne’. 
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Tot onze grote spijt moeten we alweer enkele overlijdens melden: 

 

* Daniël Gobbin, vader en schoonvader van Marina Gobbin en Patrick Steen. 

* Daniël Verhelle, broer en schoonbroer van Ronny Verhelle en Christel Kluvers. 

 

* Op zaterdag 27 maart is Marnix Caes op 61-jarige leeftijd overleden, omringd door zijn familie, 

na een ongelijke strijd van meer dan één jaar tegen een ongeneeslijke ziekte. Een ziekte die werd 

vastgesteld kort na onze laatste activiteit op het einde van februari 2020 in de Dolomieten. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Hij was aan de zijde van zijn echtgenote, Carine Galle (onze clubsecretaris) één van de pioniers 

en 20 jaar stuwende kracht van de Spartastappers. Ook zijn dochter Lindsey is lid van onze club. 

 

Nogmaals onze oprechte deelneming bij dit verlies. 

 

 

 

 

Aangezien er voorzichtige versoepelingen aangekondigd worden voor wat betreft de buiten-

activiteiten hopen we natuurlijk met z’n allen om binnenkort terug naar georganiseerde 

wandeltochten te kunnen overschakelen. 

We zijn wel blij dat het ledenaantal, ondanks alles, toch reeds op 439 staat. Diegenen die tot op heden 

om een of andere reden nog niet zouden hernieuwd hebben, kunnen dit uiteraard nog steeds doen 

Slotwoord. 

 
 

Clubnieuws. 
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door overschrijving van € 15 per persoon op rekeningnummer BE31 7765 9860 2255. We bezorgen 

jullie dan een ‘Walking in Belgium’ en een ziekenfondsformulier. 

De lidkaart wordt dan opnieuw geactiveerd na betaling, zodat jullie ook opnieuw verzekerd zijn bij 

het wandelen en op de hoogte blijven van de laatste wandelnieuwtjes en clubactiviteiten. 

Voor diegenen die niet meer hernieuwen, wordt 

dit dan ook het laatste Spartaantje. 

Hopelijk mogen we de Ardooise leden 

verwelkomen op Ardooie United zodat we met 

alle Ardooienaren de beoogde 40.000 km halen; 

het is zeker een aanrader om aan deel te nemen 

en het is ook een voorproefje op Vlaanderen 

Wandelt Lokaal waar we ook graag jullie familie 

en kennissen verwelkomen. 

In naam van het bestuur nogmaals bedankt voor 

jullie inzet voor de club en de wandelsport! 

 

Jullie voorzitter, Walter. 

 

 


