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Niettegenstaande de nog steeds aanwezige coronaperikelen gaat de tijd toch vlug. Dit is immers 

alweer het laatste clubblad voor 2021 en het eerste voor de vele nieuwe leden die we reeds mochten 

verwelkomen in onze club. 

Met onze Sint-Germanustocht hebben we zeker onze heropstart van het georganiseerd wandelen niet 

gemist. De busreis naar de Limburgse wandeldag bracht ook 73 Spartastappers naar Lummen waar 

we konden genieten van een mooie wandeling. 

Intussen is ook onze Ardooise weekdagtocht voorbij en konden we terug spreken van een goede 

opkomst met 579 wandelaars. De weergoden en zeker ook de wandelaars zijn de Spartastappers goed 

gezind. 

Voor het laatste kwartaal van dit ambetante jaar, hopelijk nog zonder veel moeilijkheden, kunnen we 

jullie nog een goed gevuld programma aanbieden. Reden temeer om dit clubblad goed te lezen en de 

nodige data in jullie agenda te noteren. 

Voor volgend jaar zijn er enkele nieuwigheden binnen het wandelgebeuren die uitvoerig worden 

belicht in het tijdschrift van de federatie, ‘Walking Magazine’. Lees dit aandachtig, zodat u op de 

hoogte blijft van het wandelnieuws en zodat we met z’n allen positief kunnen meewerken aan de 

verdere uitbouw van het georganiseerd wandelen. 

 

Verder veel leesgenot vanwege jullie voorzitter, Walter. 

 

 

 

 

De spaarkaarten. 

 

* De clubspaarkaart die vorig jaar werd opgestart, werd door de coronacrisis noodgedwongen 

stopgezet. Nu de wandeltochten langzaamaan terug opstarten, kan je deze kaart opnieuw laten 

afstempelen op de tochten van de Spartastappers.  

Wie kwam wandelen op onze Moezeltocht van 2020 had daar reeds zijn spaarkaart ontvangen en 

heeft aldus al 1 stempel. Andere stempels konden bekomen worden op onze andere eigen 

organisaties: Vlaanderen Wandelt Lokaal (27/06/2021), Sint-Germanustocht Egem (17/07/2021) 

en de Weekdagtocht (07/09/2021). De laatste te bekomen stempel kan je krijgen op 23 oktober 

tijdens de Ardooise Veldbostocht. Deze spaarkaart geeft recht op een korting van  € 2 per stempel 

voor deelname aan ons clubfeest van 27 november 2021 en kan enkel daarvoor aangewend 

worden. Wie wil inschrijven voor het clubfeest kan deze spaarkaart indienen en genieten van deze 

korting. 

De nieuwe spaarkaart voor 2022 kan bekomen worden tijdens ofwel de Hernieuwingstocht op 11 

november ofwel het clubfeest op 27 november. En: voor 2022 staan er 7 eigen organisaties in de 

steigers: dat kan je een korting van in totaal € 14 opleveren voor het clubfeest in 2022… 

 

* Het spaarboekje van Wandelsport Vlaanderen, Limited Edition, kan nog ingewisseld worden 

voor een poncho of een rugzakje tijdens de volgende tochten:  

 

Voorwoord. 
 

Club- en administratief nieuws. 
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Zondag 07/11/2021  WSV Schelle (A): Octaaftocht. 

Zondag 14/11/2021  WSV De Keignaerttrippers Oostende (W-VL): West-Vlaanderen Wandelt. 

Zondag 28/11/2021  WSV De Lachende Wandelaars Aalter (O-VL): Uilenspiegeltocht. 

Zaterdag 11/12/2021  Wandelclub Nooit Moe Boezinge (W-VL): Ieper in de winter. 

Zondag 12/12/2021  WSV De Bosdravers Eksel (L): Wintertocht. 

Zondag 19/12/2021  De Bosgeuzen – Voorkempen Schilde (A): Donkeredagentocht. 

Zondag 26/12/2021  WSV Egmont Zottegem (O-VL): Wafelentocht. 

Zondag 26/12/2021  Hanske de Krijger Oudenaarde (O-VL): Oudenaarde in kerstsfeer. 

Zondag 16/01/2022 Wandelclub Tornado Boortmeerbeek (VL-BR): Wintertocht 

 

De voordelen van een lidmaatschap bij de Spartastappers. 

 

Wij herhalen hierbij nogmaals de voordelen als lid :  

 Lidgeld: € 15 per lid, vanaf het derde gezinslid en voor kinderen jonger dan 12 jaar € 12. 

 Gratis wandelboek “Walking in Belgium” (1 per gezin). 

 Minstens € 1 korting bij inschrijving op de wandeltochten. 

 Goede verzekering bij ongevallen. 

 Gratis wandelmagazine “Walking Magazine”. 

 Gratis afstempelboekjes. 

 Per 15 afgestempelde wandelingen een waardebon van € 2,50. 

 Voorrang bij inschrijving bij de clubuitstappen. 

 Jaarlijks clubfeest aan een democratische all-in prijs. 

 Formulier voor terugbetaling bij uw ziekenfonds. 

* Lid zijn van een dynamische en goed werkende club.  

 

Het lidgeld kan vooraf gestort worden op rekeningnummer BE31 7765 9860 2255. 

Voor wie betaalt vóór 9 november aanstaande, zal alles klaarliggen op 11 november. Wie op dat 

ogenblik niet kan aanwezig zijn, is er een tweede afhaalmoment voorzien op datum van het clubfeest 

(27 november) tussen 17 en 18 h in zaal De Ark, Melkerijstraat 2, 8850 Ardooie. 

 

De waardebonnen van € 2,50 kunnen gebruikt worden voor het betalen (of voor een prijs-

vermindering) van: * de deelnameprijs clubfeest. 

* clubkledij. 

* consumpties op eigen organisaties van de club. 

 

Zoals hoger gemeld: de kortingsbonnen die je verzamelt met de spaarkaart, kunnen enkel gebruikt 

worden ter vermindering van de kostprijs van het clubfeest. 

 

Let op! Wie na 27 juni lid geworden is, is reeds lid tot einde 2022. Deze personen moeten enkel hun 

wandelboekje en ziekenfondsformulier afhalen en niets meer betalen. 
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Wordt een tocht al dan niet georganiseerd of is deze geannuleerd? 

 

* Op de onlinekalender (website Wandelsport Vlaanderen – wandelkalender) kan je terugvinden of 

een tocht geannuleerd werd. 

* In ‘Walking Magazine’ staan op blz. 46 en 47 de wijzigingen vermeld. 

* Wie geen internet heeft, kan altijd contact opnemen met de tochtverantwoordelijke die vermeld 

staat in de ‘Walking in Belgium’ teneinde te vernemen of de tocht al dan niet doorgaat. 

 

Vanaf 2022: het Clubkampioenschap. 

 

Vanaf januari 2022 wordt er gestart met een clubkampioenschap binnen Wandelsport Vlaanderen. 

Meer uitleg hieromtrent vind je terug in de Walking Magazine van september op blz. 22, alsook over 

de bonustocht. Verdere info voor wat betreft onze club komt in het volgend clubblad. 

 

 

 

 

Sint-Germanustocht: zaterdag 17 juli 2021. 

 

Ik vertrek voor de wandeltocht, maar als ik wil starten zie ik dat ik de wandelschoenen van Anne V. 

bij heb. En dat is een probleem, want die zijn echt wel te klein voor mij. Ik steek mijn voet toch eens 

in een schoen en zie: hij past toch. Ik wil mij inschrijven, maar heb mijn wandelboekje niet bij. De 

kleuter aan de inschrijftafel scant mijn voorhoofd en dat volstaat blijkbaar. Het inschrijfgeld is € 

210,75, maar omdat ik lid ben van een wandelclub betaal ik maar € 85,03. Ik vertrek, maar zie geen 

pijlen hangen, ik volg dan maar de andere wandelaars. Bij een splitsingsbord gaan zij naar links, ik 

ga rechts en plots ben ik alleen op weg. Wat verder komen enkele wandelaars uit de tegenovergestelde 

richting. Ze bekijken me aandachtig: ik heb blijkbaar geen t-shirt aan… Ze maken me duidelijk dat 

ik verkeerd loop. Ik vraag welke afstand zij doen. ‘Wij doen de 20 km’ antwoorden ze. Anne V., die 

ineens naast mij staat, zegt: ‘Pfff, wij doen de 70 km!’. Ik kijk haar verbijsterd aan. 70 km? Zij stapt 

gezwind weg en hoezeer ik me ook haast, ik kan haar niet bijhouden en ze verdwijnt in de verte. Het 

waait hard en de brandnetels happen enthousiast naar mijn blote bast, maar zonder succes. Ik passeer 

een boerderij en een kleine keffer komt keffend (wat had je anders verwacht van een keffer…) achter 

mij aan hollen. Ik voel dat hij naar mijn broekspijp hapt, ik draai me om en geef hem een flinke schop: 

hij vliegt in een mooie boog zowat 20 m door de lucht en druipt jankend af met de staart tussen de 

poten. Ik kom aan een beek, maar er is geen brug. De beek ligt 2 meter lager dan het pad. Ik spring 

en ik besef dat ik in het water zal terechtkomen. Op dat moment hoor ik een muziekje en krijg ik een 

flinke duw. ‘Opstaan’ zegt iemand. Opstaan? Waarom? Ik schrik wakker. Het duurt eventjes voor 

alle zenuwbanen in mijn hersenen weer met elkaar verbonden zijn en vooraleer ik me realiseer dat ik 

naar Egem moet omdat er wandeltocht is. Bij de toch zo belangrijke ochtendkoffie probeer ik mijn 

droom (nachtmerrie?) te vertellen aan Anne V. Ze kijkt me wat meewarig aan, mompelt iets over 

‘liggen woelen’ en ‘schoppen’ en vertrekt om te gaan werken. 

Ik kom aan in Egem, er is al flink wat beweging. Walter staat al aan de barbecue, Carine scant de 

lidkaarten van de wandelaars, Ronny beheert de centen, Marleen stempelt de wandelboekjes af, Dany 

doet het papierwerk i.v.m. nieuwe leden en busreizen, Johny verkoopt bonnetjes. In de keuken en bar 

Onze voorbije activiteiten. 
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is het druk en ook in de 2 rustposten is een ganse ploeg bezig met het serveren van drank en broodjes: 

we kunnen rekenen op een enthousiaste ploeg medewerkers die bereid zijn de handen uit de mouwen 

te steken: dat wordt heel erg gewaardeerd! 

Ik vertrek rond 7 u voor een eerste controle en het is genieten: de zon komt op, er staat een lekker 

briesje, alle pijltjes hangen er nog, ik zie al behoorlijk veel wandelaars onderweg. De maïs is sinds 

de laatste tocht al flink gegroeid en staat al manshoog (gezien mijn gestalte is dat niet moeilijk), de 

aardappelen staan in bloei. Net zoals vorige keer houdt een haas een wedstrijdje. Ik rij 25 km/u (het 

gaat inderdaad een beetje bergaf…) en hij neemt toch nog een voorsprong. Met de fiets is het soms 

worstelen met het kniehoge gras op enkele onverharde stukken, de eerste zweetdruppels komen al 

snel tevoorschijn. Plots rinkelt mijn GSM: er is een probleem gemeld met een splitsingsbord op het 

kruispunt van de Braamstraat en de Oude Peerdenstraat. Als ik daar aankom zie ik dat het bordje nog 

aan de paal hangt, maar het blad met de info ligt in de weide. De enige verklaring die ik kan bedenken 

is dat een van de koeien zo nieuwsgierig was dat ze het blad heeft losgetrokken. In de startzaal print 

Dany een nieuw blad met de info, ik neem een paaltje en hamer en plaats dit nu aan de overkant van 

de straat, niet meer te bereiken voor nieuwsgierige koeien. Dat is echt het enige incident van de ganse 

dag. Voor de rest: vollen bak met 1.170 deelnemers en medewerkers, niets dan lovende commentaren 

over de parcours, de verkoop van drank gaat als een trein (Gabriël moet Chimay bijhalen in de 

Okay…). We besluiten de dag met een lekkere barbecue voor de medewerkers. Op zondag worden 

de pijltjes en borden weggenomen, we bezorgen de eigenaars van het private pad (de parcours van 8, 

18, 25 en 31 passeerden daar) een cadeautje (en we hopen bijgevolg dat we ooit nog eens langs daar 

mogen passeren). 

Voila, op naar 7 september voor de Weekdagtocht vanuit De Tassche! 
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Met dank aan Laurent Brabant en Johan Dekeerle voor hun foto’s. 
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Lummen: busreis op zondag 22 augustus 2021. 

 

Om 05.45 uur uit bed moeten voor een busreis, de dag na een familiefeest: dat is géén feest. Maar, 

het lukt om in min of meer deftige toestand op de bus te stappen. Na twee uurtjes rijden komen we 

aan in Lummen. Er was eventjes paniek, maar Walter D. vond zijn bril vlotjes (?) terug, zij het met 

hulp van Marleen D. En zo konden we met een gerust gemoed starten. De tekst in het vorige 

Spartaantje over deze wandeltocht, maakte ons enthousiast, nu maar hopen dat het in realiteit even 

leuk is. 

Een eerste teleurstelling is onmiddellijk mijn deel als ik de kaartjes en de overzichtstabel zie hangen: 

het kaartje van de 30 km is met de hand getekend, er is blijkbaar geen parcours van 35 km (zoals 

aangekondigd), de overzichtstabel is van belabberde kwaliteit. Dat kan beter, denk ik; als ik dit zeg 

tegen Anne V. is haar antwoord: ‘Schatje, jouw kaartjes zien er echt wel veel beter uit, maar dat is 

niet de essentie; we zijn hier om te wandelen.’ Tja, dat is inderdaad de essentie; alweer heeft ze gelijk. 

We starten gezwind voor de 20 km en al snel krijgen we een eerste paadje voorgeschoteld. Na een 

stukje woonwijk is er een volgend pad tussen de bomen, maar het lawaai van de E 314 is toch wel 

storend. Gelukkig duurt dit niet te lang en passeren we voorbij de Onze-Lieve-Vrouwebeuk (een rode 

beuk met omtrek van 4,5 m) op de top van de Willekensberg. Na een mooi bospad komen we in het 

centrum van Lummen; we laten de cafés op de markt en de eerste rustpost voor wat ze zijn. Via een 

diep ingesneden, modderige holle weg gaat het eerst bergop en via een andere holle weg gaat het 

weer bergaf door het bos. We mogen/moeten opnieuw door enkele woonwijken. Het valt ons op dat 

er meerdere ‘Spaanse villa’s’ staan en dat in vele voortuintjes alleen maar steentjes/keien in diverse 

maten en kleurschakeringen te zien zijn. Maar, over smaken en goesting valt niet te redetwisten. We 

komen zo in de vallei van de Demer waar we langs het roestbruine water van de Mangelbeek door 

het natuurdomein ‘Lummensbroek’ stappen: er zijn een aantal grote waterplassen waar we, in de 

verte, een witte reiger ontwaren. Er is ook de ‘Kleen Meulen’, een olieslag- en graanmolen uit 1715. 

De wandeling brengt ons ook langs enkele kastelen, maar ze liggen telkens midden in een groot park 

en we zien er nauwelijks iets van. Zo te zien zijn sommige delen van de vallei nog niet lang geleden 

overstroomd, want het gras in de weiden en de maïs zien er heel slapjes en verzopen uit. Er volgt een 

lang, recht pad naast een mooi bos (heerlijk stappen!) en we komen aan de derde rustpost, een wat 

aftands parochiezaaltje. Gelukkig hebben ze Tongerlo Blond. Ik kijk op het schema met de afstanden 

dat er hangt; ik stel voor om, in plaats van de resterende 7 km van ons parcours van 20 km te stappen, 

over te schakelen op de 30 km: die hebben nog 10 km voor de boeg. Dat betekent dat we toch aan 23 

km zouden komen, een best wel aanvaardbare afstand.  

Na wat saaie straten volgt een schitterende dreef (jammer genoeg net naast de E 313, lawaai 

gegarandeerd…), gevolgd door, wat mij betreft, het mooiste stukje van deze wandeling: het 

natuurdomein ‘Thiewinkel’: een vochtig gebied met vele vijvers, vochtige bossen, waterlelies, hoge 

rietkragen. Een prachtig stukje van de wandeling! 

We komen aan een splitsing: de 20 km gaat naar rechts, maar, omdat we nu de 30 km volgen, gaan 

wij links. Het is een aangenaam stukje met weer wat mooie, onverharde paden. Maar dan zien we dat 

we eigenlijk al bij de dorpskern en dus bij de startzaal aangekomen zijn: we hebben 21 km op de 

teller, geen 23 km. Achteraf lees ik op FB dat er meerdere mensen zijn die vaststellen dat de afstanden 

helemaal niet kloppen: ze startten voor de 30 km en waren na nauwelijks (nu ja, nauwelijks…) 24 km 

al weer in de startzaal. Ik kan het niet laten en ga nog even naar de kaartjes kijken; het laatste stukje 

van het parcours van de 30 km staat op het kaartje getekend als identiek aan het parcours van de 20 

km. Tja. Dat is toch wel een minpuntje! 

Wat onthouden we: een prachtige streek met veel afwisseling in de landschappen. Minder leuk: de 

tekortkomingen op vlak van parcours en het lawaai van de autosnelwegen. En de beloofde 
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duizendjarige eik was alleen te zien als je het volledige parcours van de 30 km wandelde. Ik ga geen 

oordeel uitspreken over het eenmansorkestje dat Duitse schlagers ten berde bracht (sommige 

Spartastappers waren wel zeer enthousiast…). De bus bracht ons veilig en wel weer naar Ardooie 

zodat we al kunnen beginnen uitkijken naar onze volgende busuitstap naar Asse op 9 oktober. Maar 

eerst nog: onze eigen Midweektocht op 7 september! 

Straatnaamwinnaar vandaag: de Muggenhoekstraat (op aandringen van Anne V…). 

 

 

 

Lummensbroek. 

Onze-Lieve-Vrouwebeuk. Thiewinkel. 
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Weekdagtocht: dinsdag 7 september 2021. 

 

De voorbereidingen zijn achter de rug; je kent het ondertussen al: parcours uitstippelen, een rustpost 

zoeken en vastleggen, kaartjes maken en splitsingsborden tekenen, lamineren en bevestigen op de 

borden. Op zondagavond de borden gaan ophangen, op maandag met de vaste bepijlingsploegen op 

stap (voor alle duidelijkheid: met de fiets) om de pijltjes op te hangen. De weergoden zijn ons goed 

gezind en om 11 u kunnen we ons al neervlijen op het terras van café ‘De Gapaard’ voor een 

welverdiende ‘Hete  Klinke’ (lekker!). In de namiddag worden de startzaal ‘De Tassche’ en de 

rustpost (het Jeugd-atelier ‘De Durvertjes’ in Beveren) klaargezet. 

Op dinsdag 7 september is het weer ’s morgens nog altijd zoal het zou moeten zijn als je een 

wandeltocht organiseert: geen regen, niet te warm, niet te fris, wat wolkjes her en der. Reeds om 

06.30 u zijn er wandelaars op weg. Ik maak enkele controletochtjes met de fiets en er is werkelijk 

Thiewinkel. 
Lummen: gemeentehuis. 
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niets dat moet aangepast/verbeterd/recht gehangen worden: dat wordt een makkie vandaag! Voor alle 

duidelijkheid: op de plaatsen waar we vroeger al wat problemen ondervonden met weggenomen en/of 

gedraaide pijltjes hebben we deze keer de pijlen bevestigd met kabelbinders. 

De ondertussen vaste ploegen zijn aan de slag in de startzaal en rustpost. Het is een rimpelloze versie 

van deze Weekdagtocht. Enige minpuntje is dat het in de loop van de dag toch wel erg warm begint 

te worden (tot 27°C…): mogelijks is dat de reden dat er na de middag minder wandelaars opduiken: 

we klokken af op 579 stappers en medewerkers. 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Beveren: Pastoorsbos. 

Langs de Wagenbrugstraat. 

Na de inspanning, de ontspanning. 
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Dia-avond op 1 oktober. 

 

Na onze fantastische winterreis naar de Italiaanse Dolomieten in 2020, willen wij tijdens een gezellig 

samenzijn de foto’s en videobeelden delen met alle leden. Door de corona liet de datum wat op zich 

wachten, maar het is er nu eindelijk toch van gekomen.  

Op vrijdag 1 oktober 2021 om 19.30 u kunnen jullie genieten van een verzorgde voorstelling, 

samengesteld uit de vele foto’s die wij mochten ontvangen. 

Tevens wordt er een kleine sluier gelicht van onze vierdaagse naar de Moezel van mei 2022 en onze 

zomerreis naar Feldthurns in de Italiaanse Dolomieten van juni 2023. 

Dit alles gaat door in CC ’t Hofland, Oude Lichterveldestraat, Ardooie, waar we jullie ontvangen met 

een glaasje cava en een gratis drankje tijdens de pauze. 

Inschrijven op voorhand hoeft niet. We hopen op een goede opkomst. Wees erbij! 

 

Ardooise Veldbostocht: zaterdag 23 oktober 2021. 

 

Info: * startplaats: Vrije Basisschool Sint-Antonius, Sint-Antoniusstraat 3, 8760 Meulebeke. 

* starturen: 07.00 u tot 15.00 u. 

* afstanden: de parcoursverantwoordelijke heeft ook nu hard nagedacht en het werden 

volgende afstanden: 5 – 7 – 9 – 12 – 17 – 19 en 24 km. Alle parcours passeren door het 

provinciedomein ’t Veld. 

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

wandelen gratis. 

 

Hernieuwingstocht: donderdag 11 november 2021. 

 

11 november is reeds vele jaren het moment voor het hernieuwen van het lidgeld en afhalen van de 

wandelboek, dit altijd gekoppeld aan een deugddoend wandelingetje en een gezellig samenzijn met 

een drankje. 

Dit gaat door in zaal ’t Zonneke in Koolskamp, Ardooisestraat, van 08.00 tot 12.00 u. 

 

Clubfeest: zaterdag 27 november 2021. 

 

Het clubfeest gaat door op zaterdag 27 november 2021 in zaal de Ark, 

Melkerijstraat 2, 8850 Ardooie, vanaf 18.30 u. 

 

Na een jaar zonder clubfeest kijken jullie ongetwijfeld uit naar deze 

datum. Nu er opnieuw mag gedanst worden, hebben we goede moed om 

terug een clubfeest zoals weleer te organiseren. 

Muziek, traiteur en drank zijn besteld, het is nu aan jullie om erbij te 

zijn. 

De komende eigen organisaties. 
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We voorzien opnieuw een all-in prijs: 

 € 40 voor leden, 

 € 60 voor niet-leden, 

 € 25 voor kinderen jonger dan 12 jaar. 

 

Inbegrepen in deze prijs: 

 Welkomstdrankje, vergezeld van 3 aperitiefhapjes. 

 Koud voorgerecht. 

 Warm hoofdgerecht met keuze tussen vis en vlees, vergezeld van 5 soorten warme groenten, 

kroketten en gratin dauphinois. 

 Dessert. 

 Alle dranken vanaf begin tot einde. 

 Muziek en dans. 

 

Inschrijven kan : 

 ofwel door overschrijving op rekeningnummer BE31 7765 9860 2255 met vermelding van “naam 

+ aantal personen + clubfeest” 

 ofwel door cash betaling tijdens de Hernieuwingstocht op 11 november; daarbij kan je gebruik 

maken van de kortingsbonnen en/of waardebonnen. 

 

 

 

 

Busreis naar Asse: 09 oktober 2021. 

 
Info: * busreis: vertrek aan de Albertzaal, Koning Albertstraat, 

Ardooie, om 07.00 u. Terugkeer voorzien omstreeks 

18 u. 

* startplaats: ‘De Leerheide’, Oostkouter 1, Asse (Asse-Ter-

Heide). 

* afstanden:  3 – 5  – 7 – 10 – 14 en 21 km. 

* inschrijfgeld: het bestuur van de Spartastappers betaalt het 

inschrijfgeld voor deze wandeltocht. 

* organisatie: WRC Manke Fiel vzw. Meer info kan je vinden op: www.mankefiel.be . 

 

Het is een natuurwandeling door de Kravaalvelden en het Kravaalbos, in het Land van Asse en langs 

de flanken van de Putberg.  

Eendaagse busreizen.  
 

http://www.mankefiel.be/
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Busreis naar Schilde, zondag 19 december 2021. 

 

Info: * busreis: vertrek aan de Albertzaal, Koning Albertstraat, Ardooie, om 07.00 u. Terugkeer 

voorzien omstreeks 18 u. 

* startplaats: Openluchtschool Dennenhof, De Rentfort 9, 

2970 Schilde. 

* afstanden: 4 – 6 – 12 – 16 en 22 km. 

* inschrijfgeld: het bestuur van de Spartastappers 

betaalt het inschrijfgeld voor deze 

wandeltocht. 

* organisatie: De Bosgeuzen van de Voorkempen. 

Meer info kan je vinden op: www.bosgeuzen.be . 

 

Donkeredagentocht. 

Al snel na het vertrek nemen de 4 en 6 km stappers afscheid van de langere afstanden. Deze twee 

kleinste afstanden trekken immers resoluut richting park van Schilde. De 4 km is bedoeld voor 

mensen met kinderwagen of als rolstoelparcours. Zij krijgen goed begaanbare wegen voorgeschoteld. 

De 6 km wandelaars trekken volledig het park rond. Je treft er een enorme rijkdom aan erfgoed- en 

natuurrelicten aan. Het Park van Schilde behoort samen met De Pont tot de zogenaamde Schijnvallei 

dat net als enkele andere groengebieden, zoals het Veer en de Beemdkant, door Natuurpunt wordt 

beheerd.  De Pont herbergt op een kleine oppervlakte een schat aan biodiversiteit. Je vindt er een 

vijver met open water, een stuk rietland, hooiweide, bos en een groot stuk half open landschap met 

begrazing. 

De andere afstanden 12 km, 16 km en 22 km komen pas later op hun tocht in dit park. Eerst volgen 

ze in de richting van Sint-Guibertuskerk dat nu tot de  beschermde dorpszichten van Schilde behoort. 

Je ziet het bijna niet liggen, maar wat verder trekken ze de “Hoggeskes” in en even verder belanden 

zij op het Renier Sniederspad. Het pad zelf is een lange afstandspad (GR 565) van wel 121 km tussen 

Antwerpen en Bladel. Renier Snieder was een letterkundige die vooral het Kempische dorpsleven 

beschreef. 

Als we de Antitankgracht oversteken nemen de 12 en 16 km parcours afscheid van de 22 km. De 

grootste route heeft nog een hele omzwerving door de Schildese en Halse bossen voor de boeg. Zij 

zullen wat later de 16 km stappers terug tegenkomen om gezamenlijk in de richting van hun eerste 

controlepost  ‘t Lekker Koeike te trekken. 

Even terug op krachten komen, en dan verder op pad richting Antitankgracht waar ze terug even het 

gezelschap krijgen van de 12 km stappers. Niet voor lang echter want de twee grootste afstanden 

maken nog een leuk wandel-ommetje langs het Albertkanaal. Ze verbroederen met de 12 km bij de 

controlepost De Watervrienden. 

Na een natje en een droogje trekken de drie grootste afstanden resoluut in de richting van het 

Vrieselhof. Regelmatig doet de grootste afstand er een lusje bij, vooraleer de ingang van het fort van 

Oelegem te bereiken. Het fort is reeds jaren de favoriete verblijfplaats van vleermuizen. 

Vlak tegenover de ingang van het fort vertrekt het nieuw gebouwde vlonderpad dat het Vrieselhof  

als het ware binnen dringt en dat onderdeel is van een natuurinrichtingsproject van het domein 

waarmee de Schijnvallei in ere wordt hersteld. Het werd aangelegd om wandelaars door het moerassig 

gebied van het Groot Schijn te leiden. De eiken planken bevatten groeven en zijn ingesmeerd met een 

http://www.bosgeuzen.be/
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gel met ruwe zandkorrels. Met deze anti-slip-laag wordt voorkomen dat de planken in deze vochtige 

omgeving glad worden. De wandelaars passeren ook een bomkrater van tijdens WO II. Toen kwam 

een V1-bom op de grond tot ontploffing. De explosie maakte een krater met een doorsnede van een 

tiental meter en wordt vandaag gebruikt als een biotoop voor waterplanten en amfibieën. Om genoeg 

zonlicht op het water te brengen werden een aantal omliggende bomen geveld. 

Het provinciaal domein Vrieselhof zelf is een 80 ha grote gebied, en is eigendom van de provincie 

Antwerpen en wordt ook door haar beheerd. Reeds in de 12de eeuw was sprake van dit domein. De 

stilte is er bijna tastbaar. Door een verscheidenheid aan biotopen, krijgt het ieder seizoen een andere 

aanblik. Het kasteel in het Vrieselhof keren we de rug toe om de uitgang te vinden. 

Even de nieuwe huizen in de Knodbaan in Oelegem bekijken, en dan verder naar het park van Schilde. 

Via een landweg bereiken de stappers een bruggetje. Na oversteek komen zij de wandelvrienden van 

de 6 km tegen en exploreren zij samen met hen dit prachtige domein. Nog even volhouden want het 

einde komt steeds dichter bij. 

In de refter van openlucht school Dennenhof kunnen de wandelaars napraten bij een stevige pint of 

een hapje en herinneringen ophalen over de natuur die ze hebben tegen gekomen. 

 

 

 

 

De Moezel, Duitsland: donderdag 26 mei t.e.m. zondag 29 mei 2022. 

 

Van vrijdag 27 tem maandag 30 augustus 

2021 verbleven Walter, Marleen, Dany, 

Marleen, Filip en Carine in Hotel Rebstock 

in Bruttig-Fankel bij onze gekende 

wijnboer Christiani-Ostermann, dit ter 

voorbereiding van de vierdaagse van 

volgend jaar in de Moezel. 

We zijn dan ook blij jullie volgend 

programma te kunnen aanbieden: 

Donderdag 26 mei 2022. 

 

Bagage inladen vanaf 06.00 u. Vertrek om 06.15 u aan de 

Sporthal, Koning Albertstraat te Ardooie. Iedereen dient zelf 

een picknick te voorzien voor de eerste dag. 

Dan rijden wij eerst naar Monschau (ongeveer 03.30 u rijden) 

waar we voor de liefhebbers de ‘Romantische Rurdal 

wandeling’ (11 km) hebben voorzien. Daarna is er nog 

voldoende tijd voor een stadsbezoek aan het wondermooie 

Monschau. We verzamelen om 15.00 u terug aan de bus.  

Vandaar rijden wij verder door tot aan het hotel in Bruttig-

Fankel, alwaar wij hopen rond 17.30 u aan te komen. Na het 

uitladen van de valiezen kan er aangeschoven worden voor 

een aperitiefje en het avondeten. 

De meerdaagse busreizen.  
 

https://nl.wikipedia.org/wiki/Antwerpen_(provincie)
https://nl.wikipedia.org/wiki/Antwerpen_(provincie)
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Vrijdag 27 mei 2022. 

 

Na het ontbijt vertrekken wij vanuit het hotel 

voor een wandeling naar COCHEM. Dit is 

ongeveer een 7,8 km. Bij aankomst ’s middags 

in Cochem is iedereen vrij om wat rond te 

slenteren, een terrasje te doen en er iets te eten. 

 

 

 

 

 

In de namiddag zijn er twee mogelijkheden: 

De eerste groep komt terug met de boot. De vaartijd is één 

uur en de boot meert aan in BEILSTEIN. Daar is iedereen 

vrij om dit mooie pittoreske stadje te bezoeken. Vanuit 

Beilstein wordt er dan terug gewandeld tot aan het hotel 

(duur: ongeveer 1 u). 

 

De tweede groep gaat te voet terug tot aan het hotel via de Apolloweg en Valwigerberg. 

 

Deze wandeling, tussen de wijnvelden door, is ontzettend 

mooi, met schitterende uitzichten over de wijnvelden en 

de omgeving van de Moezel, maar soms toch met steile 

stukjes. De wandeling is geschikt voor de betere 

wandelaar en loopt in totaal toch over een afstand van 12 

km. Uiteraard lassen we de nodige rustpauzes in. 

’s Avonds is er na het avondeten een 

wijnproeverij in de wijnkelder van het 

hotel. 

 

 

 

Zaterdag 28 mei 2022. 

 

Er wordt voor die dag voor iedereen een picknick voorzien door het hotel. 

Na het ontbijt rijden we met de bus naar Mörsdorf. Vandaaruit vertrekken 

we in 2 groepen: één groep wandelt over de hangbrug ‘de Geierlay’. Dit is 

de langste hangbrug van Duitsland: 360 m lang, de hoogte boven de 

dalbodem bedraagt 100 m. 

De andere groep wandelt onder de brug. 
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De twee groepen komen terug samen aan het vijfwegenpunt waar we opnieuw  opsplitsen.  

 

Eerste groep. 

Deze groep gaat terug naar het bezoekerscentrum in 

Mörsdorf. Dit is een wandeling van in totaal een 6,2 km (voor 

wie over de brug wandelde) of 7,3 km (voor wie onder de 

brug wandelde). Na de wandeling rijden zij met de bus naar 

St.-Goar (33 km) waar iedereen vrij is om te picknicken en 

langs de Rijn naar de Loreley te wandelen. Daarna terugkeer 

naar het hotel. 

 

Tweede groep 

Deze groep volgt verder de Mörsbach en gaat van daaruit verder te voet terug naar het hotel. Dit is 

een wandeling van in totaal ongeveer 18 of 19,1 km (voor wie respectievelijk over of onder de brug 

wandelde). 

Deze wandeling is opnieuw geschikt voor de betere wandelaars en loopt over een zeer gevarieerd 

parcours van bossen, open velden, wat avontuurlijk, kortom zéér mooi!  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Na het avondmaal is er in het hotel de traditionele 

dansavond!  
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Zondag 29 mei 2022. 

 

Bagage inladen vanaf 08.00 u, ontbijt vanaf 08.15 u, vertrek om 09.30 u. 

De bus brengt ons naar Cochem alwaar we de eerste groep afzetten. Daar is men vrij: 

 om eventueel het Mosterdmuseum te bezoeken (bvb. om 11u geleid bezoek) 

 om eventueel de Reichsburg in Cochem te bezoeken - de wandeling naar de Burg vanuit het 

centrum duurt ongeveer een half uur. 

Om 12.00 u wordt er verzameld aan het Mosterdmuseum om samen een wandeling te maken naar 

‘Hotel Weissmühle’. Dit is ongeveer 2,7 km. 

 

De tweede groep rijdt door tot aan het Klooster 

van Martental.  

Daar start de wandeling van ‘de Wilde Endert’, 

terug naar Cochem.  Dit is ongeveer 10 km. 

Dit is alweer een wandeling voor de betere 

wandelaars met ongerepte natuur, de kleine 

waterval “Rausch”, smalle paadjes, houten 

bruggetjes, veel bos, kronkelende riviertjes en 

oude molens. Het wilde en romantische dal van 

de Endert is immers één van de indrukwekkendste zijdalen van de Moezel. 

Onderweg wordt een rust voorzien, waarna deze groep vervolgens ook haar wandeling verderzet tot 

aan ‘Hotel  Weissmühle’. 

In ‘Hotel Weissmühle’ genieten beide 

groepen van het middagmaal dat daar werd 

gereserveerd. Na het middagmaal begint de 

terugreis naar huis. 

 

De kostprijs van deze vierdaagse bedraagt: 

* Op basis van een tweepersoonskamer: € 320 per persoon; 

* Op basis van een eenpersoonskamer: € 350 per persoon. 

Daarin is begrepen: * busreis heen en terug - fooi chauffeur  - verblijf in halfpension, 

* picknick op zaterdag - wijnproeverij – dansavond, 

* boottocht en voor wandelaars consumpties onderweg, 

* middagmaal op laatste dag. 

 

Mogen wij de personen, die reeds ingeschreven zijn, dan ook verzoeken tegen 11 november een 

voorschot te betalen van € 100 persoon. Dit bedrag kan overgeschreven worden op  rekeningnummer 

BE26 0689 0359 4029. Het saldo kan dan betaald worden tegen uiterlijk 30 april 2022. 
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Feldthurns, Dolomieten, Italië: zaterdag 10 juni t.e.m. zaterdag 17 juni 2023. 
 

Gedetailleerde informatie over deze reis krijg je in een van de volgende Spartaantjes. In elk geval: 

hier ook de vraag om een eventuele annulatie tijdig te laten weten. Voor deze reis zijn nog slechts 3 

plaatsen beschikbaar. 

 

 

 

 

1 oktober 2021 Dia-avond. 

9 oktober 2021 Eendaagse busreis naar Asse. 

23 oktober 2021 Ardooise veldbostocht. 

11 november 2021 Hernieuwingstocht. 

27 november 2021 Clubfeest. 

19 december 2021 Eendaagse busuitstap naar Schilde. 

22 januari 2022 Moezeltocht. 

9 april 2022 Skobiaktocht. 

24 april 2022 Vlaanderen Wandelt Lokaal in Ardooie. 

22 mei 2022 Natuur- en Bostocht. 

26 – 29 mei 2022 Moezelreis naar Bruttig-Fankel. 

16 juni 2022 Sint-Germanustocht. 

6 september 2022 Ardooise Weekdagtocht. 

22 oktober 2022 Ardooise Veldbostocht. 

11 november 2022 Hernieuwingstocht. 

26 november 2022 Clubfeest. 

 

 

 

 

Péruwelz, 21 juli 2021: een kort verslag. 

 

* Organisatie: ‘Les Amis de Callenelle asbl’.  

* Weer: in het oosten van België is het meer dan dikke miserie t.g.v. de stortregens en 

overstromingen, maar hier is het zeer zonnig, de temperatuur gaat naar 28°C… 

* Gezelschap: Babs, mijn 14-jarig petekind; Anne V. moet weer baby’s op de wereld helpen komen. 

Babs vestigt een nieuw persoonlijk afstandsrecord met 20,7 km. 

* Startplaats: een wreed idyllisch plaatsje: een houten chalet onder de bomen bij een grote vijver. 

Een vriendelijke dame verwelkomt ons en we mogen gratis (!) deelnemen; ze vraagt welke afstand 

we gaan doen en zet vervolgens 2 streepjes bij ‘20 km’. Ik heb de indruk dat bij wandeltochten in 

Wallonië de aangeboden afstanden vrijwel altijd dezelfde zijn: 5, 10 of 20 km. 

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

Samenvatting: de activiteiten in het verschiet. 
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* Rustposten: geen! 

* Parcours: 30 % onverhard (6 km van de 20,8 km): dat viel toch wel ferm tegen. Gelukkig waren 

er wat mooie graspaden en vooral het stukje langs het kanaal Nimy-Blaton was aangenaam (en er 

was schaduw!). We passeerden enkele hennepvelden. Ook leuk: op het einde een passage door 

enkele weiden. Maar: vele lange, saaie stukken asfalt. Niet bepaald een motivatie voor een 14-

jarige om enthousiast te worden over de wandelsport. 

* Bepijling: papieren pijltjes. Blauwe pijltjes voor de 5 km, gele voor de 10 km, rode voor de 20 km, 

groene voor ‘parcours commun’. De pijltjes worden met… huishoudfolie aan bomen en palen 

bevestigd. Dat lijkt me minder ecologisch verantwoord dan het gebruik van elastieken. 

* Verbruik onderweg: elk 2 sandwiches, 1 appel, 2 liter water en 0,5 liter Cola. En bij aankomst was 

er een Moinette (voor mij wel te verstaan…). 
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Sint-Lievens-Asse, 25 augustus 2021. 

 

Anne V. houdt zich weer bezig met baby’s en vooral met de pas bevallen moeders; het belooft een 

mooie dag te worden en ik wil gaan stappen. De keuze is zeer beperkt: de enige tocht in België is in 

Sint-Lievens-Asse, een dorpje in de buurt van Herzele, in het golvende landschap tussen Schelde en 

Dender. De rit naar de startplaats is al een avontuur op zich: er zijn op vele plaatsen wegenwerken en 

ik arriveer pas na 1u45 rijden… En als ik er ben, is het bovendien geen sinecure om een 

parkeerplaatsje te vinden, maar het lukt en om 11u kan ik eindelijk starten. De beloofde 25 km is er 

niet, de 20 km blijkt er 23 te zijn… ‘Tant pis’, als het maar een mooi parcours is, denk ik. 

En: het is een mooi parcours! Ik geef geen gedetailleerde beschrijving, maar geloof me vrij: dit is een 

van de mooiste wandelingen die ik dit jaar in Vlaanderen al gemaakt heb: een festival van voet- en 

kerkwegels, andere smalle paadjes en onverharde landwegen. Af en toe een stukje asfalt en wat 

huizen, maar heel beperkt. Het is vrij warm, zo’n 24°C, maar ik heb een flinke voorraad water bij en 

in de rustpost in Woubrechtegem neem ik een blonde Ename tot mij. En het smaakt… Een lus van 

ongeveer 6 km brengt me opnieuw in Woubrechtegem en dan is er nog 4,3 kilometer naar de startzaal. 

De bepijling was prima, de parcours waren uitstekend: een feest als wandelaar! 
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Tournehem-sur-la-Hem, 13 augustus 2021. 

 

Er zijn geen wandeltochten in België op deze vrijdag de 13de. Anne V. heeft een vrije dag en ik heb 

een mooie dagstapper gevonden op de website van GR. Na een flinke rit komen we aan in Tournehem-

sur-la-Hem, een klein dorp in Noord-Frankrijk, enkele kilometer ten westen van Saint-Omer. De 

beschreven wandeling is 25,4 km maar ik brei er nog wat stukjes aan en we starten voor 27 km. De 

beloofde 25°C zijn er duidelijk niet bij vandaag. 

We moeten al direct aan de bak: een pittig klimmetje is ons deel als we het dorpje verlaten. Eenmaal 

boven zegt Anne V: ‘Schatje, je zei toch dat het een licht golvend parcours was? Dit beoordeel ik niét 

als licht golvend…’. ‘Maar ondertussen heb je toch lekker warm gekregen’ probeer ik de lont uit het 

kruitvat(je) te halen. Ze grijnst en we kunnen onze trui uitspelen. Na een mooie landweg komen we 

bij de ruïne van de ‘Chapelle Saint-Louis de Guémy’ die dateert van eind 15de eeuw. We hebben een 

prachtig zicht op de omgeving: de kapel staat op een hoogte van 112 m. Dan gaat het bergaf en op de 

trappen van het kerkje van Guémy spelen we onze picknick naar binnen. Via een landweg komen we 

op de GRP Audomarois, die ons eerst door de velden en dan door een bos heel langzaam van 40 naar 

170 m hoogte brengt. Op weg naar het ‘Forêt Domaniale de Tournehem’, aan de rand van het bos, 

zien we plots een bizar bouwwerk. Op een pancarte lezen we dat het een lanceerplatform is voor V1-

raketten tijdens WO II. De volgende uren stappen we via kleine paadjes door het bos: hier gaat het 

echt licht golvend op en neer; soms is het een worstelpartij met netels, varens en uitlopers van 

braambesstruiken… De zon is ondertussen ook van de partij, op de velden zijn grote 

landbouwmachines al bezig met de oogst, we lassen een appelpauze in. De laatste kilometers, op weg 

naar Tournehem, volgen we een combinatie van de GR 128, de GRP Audomarois én de GR 145 – 

Via Francigena. Deze laatste is een van de oudste pelgrimswegen in Europa die van Canterbury naar 

Rome gaat. 

Deze schitterende wandeling sluiten we, op weg naar huis, af met een bezoek aan ‘Herberg de 

Boshoeve’, in de buurt van het Helleketelbos. De inwendige mens wordt er stevig verwend. En thuis 

wacht een welverdiende douche. Wat kan wandelen een heerlijke hobby zijn… 
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Chapelle Saint-Louis de Guémy’. 

V1-lanceerplatform. 
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Daar gaat ze… 

Het gevecht met netels en varens. 



 

Het Spartaantje 4, 1 oktober 2021  Blz. 24 / 28 

 

 

 

 

 

Datum Organiserende Club Naam van de tocht 
Aantal 

Spartastappers 

20/05/2021 Velodroomvrienden Moorslede Sportobellotocht 14 

23/05/2021 De Korhoenstappers Vzw Paterkestocht - Walk 2 Gether-tocht 3 

5/06/2021 Boerenkrijgstappers Overmere 
Heidemeerstocht Puur Natuur - 2e tocht 
Donkmeertrofee 2021 

2 

12/06/2021 Godelievestappers Ruddervoorde Vzw Warekentocht 40 

17/06/2021 Wandelclub Beernem Vzw Rondom de Kijkuit 8 

18/06/2021 Beachbikers Oostendse Natuurwandeling 4 

19/06/2021 Brugse Metten Wandelclub 14e Zeehaven Brugge Wandeling 12 

19/06/2021 Vzw De Nacht 24e Batjestocht 24 

19/06/2021 Wsvl Federatieleden WalkOn Summer Edition 5 

20/06/2021 Spoetnikstappers 21e Hondenwandeling De Natte Neuzen 11 

22/06/2021 
Marche Européenne Du Souvenir Et De 

l'Amitié 
Marche Européenne du Souvenir et de l'Amitié 2021 8 

22/06/2021 'T Wandel Voetje Zilverbergstatie Tocht 10 

26/06/2021 Wtc Nieuwpoort Paardenvisserstocht 4 

26/06/2021 De Waterhoekstappers Heestert Guldensporentochten 6 

27/06/2021 Milieu 2000 Vlaanderen Wandelt Lokaal in Lommel 1 

27/06/2021 De Korhoenstappers Vzw Vlaanderen Wandelt Lokaal in Oud-Turnhout 2 

Waar wandelden Spartastappers de voorbije maanden? 
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27/06/2021 Wsk Marke Vzw Vlaanderen Wandelt Lokaal in Kortrijk 1 

27/06/2021 Dwp - De Wandelende Pekkers Vlaanderen Wandelt Lokaal in Kachtem 1 

27/06/2021 De Winkelse Stappers Vlaanderen Wandelt Lokaal in Sint-Eloois-Winkel 2 

27/06/2021 De Spartastappers Ardooie Vlaanderen Wandelt Lokaal in Ardooie 137 

27/06/2021 
Wandelclub Vier Op Een Rij Groot-

Zedelgem 
Vlaanderen Wandelt Lokaal in Loppem 2 

27/06/2021 Dommeltrippers Vlaanderen Wandelt Lokaal in Neerpelt 1 

27/06/2021 Wak (Wandelclub Al Kontent) Vlaanderen Wandelt Lokaal in Evergem 2 

27/06/2021 Wsv De Molenstappers Ruiselede Vlaanderen Wandelt Lokaal in Ruiselede 1 

27/06/2021 Velodroomvrienden Moorslede Vlaanderen Wandelt Lokaal in Moorslede 3 

27/06/2021 Wnd De Natuurvrienden Deinze Vlaanderen Wandelt Lokaal in Deinze 2 

29/06/2021 De Textieltrekkers Vzw Vichte 17e Hooitocht 8 

3/07/2021 Ijsetrippers Bosuiltocht in 't Zoniënwoud 2 

3/07/2021 Wnd De Natuurvrienden Deinze 22e Dreventocht 15 

3/07/2021 'T Wandel Voetje Zomertocht 33 

3/07/2021 Wandelclub Diksmuide Wandelhappening aan de IJzer 3 

7/07/2021 De Bollekens Zomertocht 2 

9/07/2021 Wervikse Wandelsport Vereniging Vzw 27e Barbecuetocht 13 

10/07/2021 Brugse Metten Wandelclub 18e Breydel en De Coninck-wandeltocht 18 

10/07/2021 Hanske De Krijger Oudenaarde Adriaan Brouwertochten 2 

10/07/2021 Blijf Jong Genebos 45e Zomertocht 1 

11/07/2021 Wsv De Brigandtrotters 21e Gaverstocht 37 

11/07/2021 Wsc Langdorp Vzw 34e Zomertocht - 50 km van het Hageland 2 

11/07/2021 Wandelclub Paul Gerard Vakantietocht 1 

11/07/2021 Wandelclub 'De Westhoekstappers' 27e Pottebrekers-Panoramatocht 17 

11/07/2021 Wsv De Lachende Wandelaars Aalter Vzw 50ste Guldensporentocht 7 

13/07/2021 Milieu 2000 25e Grensparkwandeling 1 

13/07/2021 De Winkelse Stappers 41e Meerhoektocht 20 

14/07/2021 Wsv Egmont Zottegem Dauw- en midweektocht 1 

20/07/2021 Aviflorastappers Aviflorawandeltocht - Vakantietocht 42 

21/07/2021 Wsv De Keignaerttrippers Oostende Vzw 10e Rondom De Keignaert 6 

21/07/2021 Levenslijn Team Damme 13e Grenskrekentocht 9 

21/07/2021 De Witsoone Stappers Krombeke 35e Witsoonetocht 13 

22/07/2021 Michiel Mispelonvrienden Congétocht 14 

24/07/2021 Gitse Wandelclub 'Voetje Voor Voetje' Rhodesgoedtocht 55 

24/07/2021 Wak (Wandelclub Al Kontent) 5e Sint-Bavotocht 1 

25/07/2021 
Vzw Wandelklub De Duintrappers 

Westende 
De Stripfigurentocht 4 

25/07/2021 Wsv Colliemolen Oostnieuwkerke-Staden Bebloemingstocht 39 

28/07/2021 Omloop Kluisbergen Vzw 12e Zomerwandeling 15 

29/07/2021 Torenvrienden Vakantietocht 1 

31/07/2021 De Heikabouters 2Daagse Heidetocht 1 

31/07/2021 Wsv De Brigandtrotters 6e Krinkeltocht 62 

1/08/2021 Wandelclub Eernegem Kasseileggerstocht 24 

1/08/2021 Wandelclub Reigerstappers Vinderhoute 43ste Kastelentocht - Herdenking Emile Bakeland 3 

3/08/2021 De Margriete Stappers Turfhauwetocht 36 
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4/08/2021 Wandel Mee Brueghel 8e Woensdagtocht 1 

5/08/2021 Wandelclub Roal Benti Bladelintocht 3 

6/08/2021 Drevestappers Zonnebeke 3e Marultocht 20 

7/08/2021 Wnd De Natuurvrienden Deinze 24e Vlastocht 34 

7/08/2021 Padstappers Geraardsbergen Zomertocht - Adriaanstocht - Priortrofee 3 

8/08/2021 Wsv De Keignaerttrippers Oostende Vzw 5e Stormvogeltocht 3 

8/08/2021 Wandelclub 'Nooit Moe Boezinge' Vzw 't Zomert in de Palingbeek 42 

8/08/2021 Hanske De Krijger Oudenaarde Ronde van Vlaanderen voor wandelaars 4 

8/08/2021 Ijsetrippers Omloop van de Druivenstreek 2 

10/08/2021 Aviflorastappers Aviflorawandeltocht - Zomertocht 57 

14/08/2021 Velodroomvrienden Moorslede 25e Velodroomtocht 50 

14/08/2021 Ok 50 Zonhoven Heidetochten O.K. 50 1 

14/08/2021 Postiljon Wandelclub Merelbeke Kalkense Meersentocht 5 

14/08/2021 Spoetnikstappers Middelkerke Wandelt 2 

15/08/2021 W.S.V. De Kampse Wandelaars Chazaltocht 1 

15/08/2021 Wandelclub Beernem Vzw Bulskampveldtocht 57 

15/08/2021 Wsv Land Van Rhode 4e Oogsttocht 2 

15/08/2021 Wandelclub De Lachende Klomp 22e Barbierbeektocht 2 

17/08/2021 De Dragonders Oogsttocht 1 

17/08/2021 Vierdaagse Van De Ijzer Vzw Vierdaagse van de IJzer 2021 32 

18/08/2021 Wsv Egmont Zottegem IJsjes midweektocht 1 

21/08/2021 De Pajotten Hekelgem Abdijtocht 2 

21/08/2021 Wandelclub De Smokkelaars Stekene 18e Grenstochten 1 

22/08/2021 Wsv De Molenstappers Ruiselede 25e Kermistocht - Jubileumtocht 17 

22/08/2021 Lummense Dalmatiers Limburg Wandelt - Kermistocht 72 

25/08/2021 Burchtstappers Herzele Midweekse Zomertocht 2 

28/08/2021 
Wandelclub Vier Op Een Rij Groot-

Zedelgem 
23e Spermalietochten 21 

28/08/2021 De Textieltrekkers Vzw Vichte 1e Rondom Grijsloke 5 

28/08/2021 Watewystappers Zomertocht 26 

29/08/2021 Op Stap Zwalm 6e Hoevetocht 2 

29/08/2021 Presto Ichtegem De Tramstatietocht 17 

29/08/2021 Levenslijn Team Damme 13e Kanalentocht 2 

29/08/2021 De 12 Uren Van Lauwe Howitzertocht 33 

1/09/2021 Wandel Mee Brueghel 9e Woensdagtocht 2 

2/09/2021 Michiel Mispelonvrienden Broukentocht 16 

2/09/2021 Milieu 2000 39e Kattenbosserheidetocht 2 

3/09/2021 Wandelclub Beernem Vzw Kermistocht 12 

4/09/2021 Scheldestappers Zingem 17e Scheldevalleitocht 3 

4/09/2021 Vzw Vredeseilanden 16e Weer naar school-tocht 38 

4/09/2021 Spoetnikstappers Tempelierstocht - Herinneringstocht Jan De Lee 3 

4/09/2021 Heuvellandstappers Elfbergentocht 12 

5/09/2021 Sportgroep Vaste Vuist Lauwe Vzw Vaste Vuist Tocht 6 

5/09/2021 Wsv De Vossen Buggenhout Internationale Kwaktocht 2 

5/09/2021 Gitse Wandelclub 'Voetje Voor Voetje' 31e Stoomtuigwandeling 75 

7/09/2021 De Spartastappers Ardooie Ardooise weekdagtocht 144 
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8/09/2021 Wsv De Brigandtrotters 18e Nazomertocht 26 

11/09/2021 De Curieusneuzen Pittem Septembertocht door Wingene 36 

11/09/2021 Hanske De Krijger Oudenaarde Scheldemeersentocht 8 

12/09/2021 De Hanestappers 12e Nazomertocht 13 

12/09/2021 De Textieltrekkers Vzw Vichte 27e Prutsketochten 40 

12/09/2021 Wsv De Dauwstappers Vzw Najaarstocht 2 

14/09/2021 Vzw De Pompoenstappers Witte Bergenwandeling 1 

14/09/2021 Kkro Gent Vzw Mars Leger-Natie De Vrijheid In Zicht 2 

14/09/2021 De Winkelse Stappers 42e Meerhoektocht 26 

16/09/2021 Sportraad Lendelede 1e Nazomertocht 25 

17/09/2021 Wandelclub Koekelare Vzw Bos- en Veldtocht 7 

18/09/2021 Brugse Metten Wandelclub 38e Arsebrouc-tocht 43 

19/09/2021 
Vzw Wandelclub De Duintrappers 

Westende 
51e Duin- en Poldertocht 14 

19/09/2021 Wnd De Natuurvrienden Deinze 39e Canteclaermarsen - De Gordel der Leiestreek 39 

 

 

 

 

Zoals gezegd in het voorwoord staat er wel degelijk nog veel op de agenda om naar uit te zien. 

Hopelijk mogen wij jullie met velen verwelkomen. Hoe meer volk, hoe meer leute, daar doen we het 

voor! 

Dit jaar was een hard jaar door verschillende omstandigheden, een jaar dat we nooit zullen vergeten.  

Als bestuur voelden wij ons zeker gesteund door de verbondenheid die werd betoond bij de droevige 

momenten. Moge onze dia-avond van 1 oktober het eerste evenement zijn om onze onderlinge steun 

voor elkaar nogmaals te tonen op dit samenzijn. 

Hopelijk kunnen we nog genieten tijdens onze wandeltochten van mooi nazomerweer en van de 

mooie herfstkleuren in de natuur.  

Dank vanwege het ganse bestuur aan alle leden en nieuwe leden (80!) voor het vertrouwen en de inzet 

voor de club! 

Jullie voorzitter, Walter. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Slotwoord. 
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Oranje bekerzwam. Roodbruine schijnridderzwam. 

Zwavelzwam. Biefstukzwam. 

Fopelfenbankje. Peperboleet (?) 


