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Nu het feesten in grote groep opnieuw verboden is, hebben we besloten om het ledenfeest van dit jaar 

opnieuw te annuleren en uit te stellen naar zaterdag 26 februari 2022. 

We blijven uiteraard hoopvol om toch ons goed gevuld programma voor 2022 te kunnen laten 

doorgaan. Het is wel belangrijk om het clubblad en de website regelmatig te controleren nu wij, gezien 

de alom gekende coronaproblematiek, de planning soms moeten aanpassen. 

We hopen natuurlijk jullie allen terug als lid te mogen verwelkomen, wat op heden reeds 435 

wandelaars gedaan hebben. We zijn terecht ook fier reeds 80 nieuwe leden aangesloten te hebben. 

Ook binnen de federatie zijn er enkele veranderingen aangekondigd, dit om de wandelsport verder 

uit te bouwen en mensen warm te maken om te gaan wandelen. Dit wordt uitvoerig beschreven in het 

‘Walking magazine’ dat jullie onlangs in de bus mochten ontvangen. 

 

Verder veel leesgenot vanwege jullie voorzitter, Walter. 

 

 

 

 

Ledenhernieuwing. 

 

11 november was opnieuw het moment om jullie wandelkalender, mutualiteitsattest en spaarkaart af 

te halen. Velen zijn de revue gepasseerd in een coronaveilige omgeving en hebben ook kunnen 

genieten van een kleine wandeling. 

Natuurlijk lukte het niet voor iedereen om op die dag langs te komen. Daarom werd het volgende 

beslist:  

 

➢ Daar de lidkaart 2021 behouden blijft, zijn jullie, na betaling van het lidgeld, opnieuw lid tot einde 

2022 en kunnen jullie verder genieten van de korting bij inschrijving op de wandeltochten. Wie 

niet betaald heeft vóór 31 december 2021 zal aan de inschrijftafel € 3 moeten betalen als niet-lid 

i.p.v. € 1,50 als lid. Wacht dus niet met jullie betaling tot 31 december zodat alles tijdig kan 

doorgegeven worden aan de federatie. Bovendien zijn jullie dan verder verzekerd. 

 

➢ Als jullie een ‘Walking in Belgium’ wensen, kan deze afgehaald worden samen met het 

bovenstaande op de Moezeltocht van 22 januari 2022.  

Voor wie het op 22 januari ook niet lukt om langs te komen: alles kan afgehaald worden bij Dany 

in de Hoflandstraat 4 te Ardooie. Graag op voorhand een telefoontje op nummer 0476/50 38 29. 

Samenvatting: al onze activiteiten in 2020. 15 

De ‘wandelavonturen’ van Dany V. en Marleen V. 15 

De ‘wandelavonturen’ van Anne V. en Filip S. 20 

Waar wandelden de Spartastappers de voorbije maanden? 25 

Familienieuws. 28 

Slotwoord. 28 

Voorwoord. 
 

Club- en administratief nieuws van de Spartastappers. 
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Spaarkaart en waardebonnen. 

 

* De clubspaarkaart van 2022 kan je, als je ze nog niet gekregen hebt, afhalen op de Moezeltocht 

op 22 januari of op het clubfeest op 26 februari. En: voor 2022 staan er 7 eigen organisaties in de 

steigers: dat kan je een korting van in totaal € 14 opleveren voor het clubfeest op 19 november 

2022… Let wel: deze kortingsbonnen kunnen enkel gebruikt worden ter vermindering van de 

kostprijs van het clubfeest. 

 

* Per 15 afgestempelde wandelingen (in je wandelboekje) krijg je ook een waardebon van € 2,50; 

deze bonnen kunnen gebruikt worden voor het betalen (of voor een prijsvermindering) van het 

clubfeest, de aankoop van clubkledij en consumpties op eigen organisaties van de club. 

 

Eéndaagse busreizen. 

 

Voor de eendaagse busreizen kan de deelnameprijs van € 10 (= prijs voor de leden) pas gestort worden 

na 5 januari 2022 op het rekeningnummer BE31 7765 9860 2255 met vermelding busreis (naam 

bestemming) en jullie naam. Inschrijving is pas definitief na betaling. 

 

 

 

 

Clubkampioenschap vanaf 1 januari 2022. 

 

Vanaf 1 januari  2022 start het nieuwe clubkampioenschap. De gedetailleerde informatie kan je 

terugvinden in: - ‘Walking Magazine 29’ van december 2021, blz. 16 – 19. 

- ‘Walking in Belgium 2022’, blz. 26 – 28. 

Hieronder vind je belangrijkste info over dit clubkampioenschap. 

* De federatie heeft, op basis van het aantal leden op 1 oktober 2021, de clubs ingedeeld in reeksen 

van 25 clubs. Onze club komt in de hoogste reeks te zitten, waar we op dit moment de dertiende 

grootste club van Vlaanderen zijn met 435 leden.  

* Het komt erop aan punten te verdienen en zo de sterkte van de club in beeld te brengen. Men kan 

die punten verzamelen door te gaan wandelen op de organisaties van clubs aangesloten bij 

Wandelsport Vlaanderen 

Hoe worden de punten verdeeld? 

 Gewone wandeling van Wandelsport Vlaanderen: 1 punt, 

 Bonustocht (aangeduid met het icoontje B en samengebundeld per maand in het Walking 

Magazine): 2 punten, 

 Regionale Wandeldag (op 18 september 2022 in Sint Andries Brugge): 3 punten, 

 Vlaanderen Wandelt Lokaal (o.a. op 24 april 2022 bij de Spartastappers): 5 punten, 

 Vlaanderen Wandelt Lokaal (ook op 24 april in Heusden-Zolder, ankerplaats): 8 punten. 

 

De rangschikking van alle 9 afdelingen wordt wekelijks aangepast en kan je volgen op 

www.wandelsportvlaanderen.be. 

Toon jullie clubliefde en clubtrots door jullie eigen sportieve bijdrage! 

Administratief nieuws van Wandelsport Vlaanderen. 
 

 
 

http://www.wandelsportvlaanderen.be/
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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 29’ staan op blz. 28 en 29 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. 

 

Belangrijk nieuws i.v.m. de verzekeringen. 

 

Vanaf 1 januari 2022 heeft Wandelsport Vlaanderen een nieuwe verzekeraar, nl. Ethias. 

Alle ongevallen vanaf die datum worden dus opgevolgd door Ethias. De huidige lopende dossiers 

tot einde 2021 blijven uiteraard bij Arena NV. 

 

* Wat doe ik bij een ongeval op een georganiseerde wandeling door een bij Wandelsport Vlaanderen 

aangesloten club? 

➢ De organiserende club moet enkel een medisch attest afgeven aan het slachtoffer. Het 

slachtoffer laat dit invullen bij de behandelende arts. 

➢ Daarna neemt men contact op met de eigen club. De club vult een digitaal ongevalsformulier 

in en mailt dit samen met het medisch attest naar verzekeringen@wandelsport.be. 

➢ Enkele dagen na de aangifte ontvangt het slachtoffer een mail van Ethias met een 

dossiernummer en verdere uitleg hoe de onkosten in te dienen en dergelijke. 

➢ De onkosten moeten door het slachtoffer eerst zelf betaald worden. Daarna kan men de 

bewijsstukken (facturen, overzicht mutualiteit, rekening apotheker, enz…) inscannen en 

doormailen naar Ethias. 

Leden bij Wandelsport Vlaanderen zijn ook verzekerd : 

➢ op weg van en naar een wandelorganisatie. 

➢ op alle activiteiten georganiseerd door de club, zoals o.m. clubfeest, busreizen en als 

medewerker op een organisatie. 

 

* Wat doe ik bij een ongeval op een niet georganiseerde wandeling in privé-verband? 

Doet men een wandeling in privé-verband, dan is men ook verzekerd. 

Heeft men een ongeval, dient men in eerste instantie een medisch attest te laten invullen door de 

arts. Zeer belangrijk daarbij is dat er vermeld wordt dat het een sportongeval betreft! Daarna wendt 

men zich onmiddellijk tot de eigen club voor het ongevalsformulier (zie hoger). 

 

Lees ook blz. 24, 25 en 26 in ‘Walking Magazine 29’ van december 2021. 

 

mailto:verzekeringen@wandelsport.be
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Ardooise Veldbostocht: zaterdag 23 oktober 2021. 

 

De voorbereiding van de Veldbostocht verloopt vrijwel vlekkeloos: parcours bepijlen, tapijten 

uitrollen in de zaal in Sint-Antonius, tafels en stoelen plaatsen, de frigo’s vullen, computers en 

secretariaat klaarzetten. Om geen problemen te krijgen met weggenomen of gedraaide pijlen hebben 

we voor de eerste keer de pijlen, op plaatsen waar veel wandelaars komen (Provinciedomein ’t Veld 

en Rhodesgoed), bevestigd met kabelbinders. Grappig feitje: ik word tijdens mijn ‘bepijlingstoer’ in 

’t Veld tegengehouden door een dame die zegt dat ik daar niet met de fiets mag rijden. Het is dezelfde 

dame die me de vorige keer ook al staande hield met dezelfde opmerking. En ook deze keer maak ik 

haar duidelijk dat ik toelating heb van de boswachter om daar te fietsen. 

De dag start prima: het is erg fris (ik ben blij met mijn handschoenen en muts…) als ik in alle vroegte 

op mijn fiets spring en, met mijn zaklamp in de hand, de parcours ga controleren. Alles is peis en 

vree, het is stil in het bos. Plots zie ik 2 schimmen die geruisloos mijn pad dwarsen: het zijn 2 reeën 

die weer in het ochtendgrijs verdwijnen. De zon komt pas op om 08.19 u en langzaam wordt het klaar. 

Die opkomende zon zorgt voor een mooi gekleurde hemel, er hangt wat ochtendnevel. Ik neem enkele 

foto’s en ben best wel blij met het resultaat. Terwijl ik in het Rhodesgoed rondrijd glibbert mijn 

achterwiel naar links en rechts door de vele modder, ik kan me ternauwernood recht houden. Ook de 

passage door de weide, net voor de rustpost in Hoeve De Klemmaert, is een lastig stukje om te fietsen. 

Mijn fietscomputer slaat tilt: na de eerste controlebeurt wil hij me wijsmaken dat al 82 km gefietst 

zou hebben. Behalve één verdwenen pijl is het een nagenoeg rimpelloze versie, maar niet voor 

iedereen. Een wandelaarster spreekt mij aan: ze was gestart voor de 20 km, maar staat na zo’n 12 km 

al opnieuw in de startzaal. Ik vraag of ze de lus in het Rhodesgoed gedaan heeft en ze kijkt alsof ze 

het in Keulen hoort donderen. Blijkt dat ze de borden aan de rustpost ( ’20 km 1x’ en ‘20 km 2x’) 

niet gezien (of begrepen?) heeft. Een andere dame (uit ‘Denze’) beweert bij hoog en laag dat er pijlen 

verdwenen zijn; het feit dat ik een half uur daarvoor nog eens een controlebeurt heb gedaan en dat 

alles in orde was, maakt geen indruk: ‘Meneer, er zijn pijlen weg’ blijft ze herhalen. Zucht. Verder 

discussiëren heeft geen enkele zin en als troost laat ik me een blonde Chimay inschenken. 

We krijgen nog bezoek van de boswachters die er ons op wijzen dat het strikt verboden is om te 

parkeren in de Provinciaal Domeinstraat, die vanaf de Bloemgatstraat naar het kasteel van Ardooie 

loopt. Wie het parkeerverbod overtreedt, riskeert een boete van niet minder dan € 165… Deze keer 

willen ze het door de vingers zien, maar voor volgend jaar zullen we zeker de wandelaars duidelijk 

moeten maken dat ze de verbodsborden zeker moeten respecteren. Een oplossing voor het 

parkeerprobleem is in de maak. 

Als we de boel afsluiten, tellen we 1.172 wandelaars en medewerkers, waarbij 192 Spartastappers! 

We kunnen dus echt wel tevreden zijn met deze opkomst. In de week na de opkuis en het weghalen 

van de pijlen kan ik me nog bezighouden met het schoonmaken van mijn 2 fietsen (een met 

fietsenzakken om de pijltjes en elastieken in op te bergen tijdens het bepijlen; mijn sportfiets voor de 

controle van de parcours op de dag van de wandeltocht). Enkele stukken van het parcours heb ik met 

de auto afgelegd en de veronderstelling dat de modder op mijn auto wel zal verdwijnen door de regen 

is helemaal mis: een bezoek aan de carwash is bijgevolg noodzakelijk. 

Onze voorbije activiteiten. 
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Een kort verslag: de Hernieuwingstocht op donderdag 11 november 2021. 

 

* 2 parcours (5 en 10 km) werden uitgestippeld en bepijld op 10 november. 

* De organisatie van de startzaal, het OC ’t Zonneke in Koolskamp, vraagt wat denkwerk om alles 

coronaproof te laten verlopen. Kapstokken en linten, spatschermen en ontsmettingsmiddelen 

zorgen dat dit ook in orde komt. 

* Lidkaarten, attesten voor de mutualiteit, wandelboekjes, ‘Walking in Belgium’: alles ligt klaar in 

stapels. Er wordt gestempeld en betaald dat het een lieve lust is. 

* Er wordt ook gewandeld dat het een lieve lust is, maar er komt een kink in de kabel: rond 10.30 u 

wordt gemeld dat de rustpost in Ardooie, De Biekorf, de deuren sluit: de uitbaters moeten een 

coronatest laten afnemen. Ik haast mij ter plaatse want daar is er ook een splitsing voorzien. In 

plaats van aan de ingang van de café, hang ik de splitsingsbordjes nu aan de hoek van de straat; 

hopelijk is het duidelijk genoeg voor de wandelaars die hier nog moeten passeren. 

* De opkomst is meer dan behoorlijk en we zien ook vele nieuwe gezichten. Het is een gezellige 

boel en de frigo’s moeten (toch voor bepaalde dranken) bijgevuld worden.  

 

 

 

 

Moezeltocht: zaterdag 22  januari 2022. 

 

Na een jaar zonder Moezeltocht hopen we in 2022 opnieuw te kunnen organiseren. De wijnboer zal 

weer van de partij zijn in de zaal en onze bestelling voor het gratis glas wijn per wandelaar is reeds 

gebeurd. 

Het parcours, met veel keuze in afstanden, loopt langs autoluwe wegen in het landelijke Koolskamp 

en vanaf 10 km komt men ook langs de Waterbek in Ardooie. Het weer hebben we uiteraard niet in 

De komende eigen organisaties. 
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de hand maar we hopen natuurlijk altijd op droog weer. Wie weet breken we de recordopkomst van 

2020: toen waren er 2008 deelnemers en daarvoor rekenen we op een massale opkomst van de eigen 

leden. 

* Afstanden: 6 – 10 – 13 – 15 – 20 en 22 km. 

* Start: tussen 7 en 15 u. 

* Startzaal: de Ark, Melkerijstraat 2, 8850 Ardooie. 

NOOT. 

Wie op voorhand wijn wenst te bestellen bij de wijnboer kan dit vóór 15 januari 2022 doorgeven aan 

Carine. Dit kan via GSM: 0478/19 53 78 (alleen na 19 u) of (bij voorkeur) via e-mail op 

carine.galle1@telenet.be . Hieronder vinden jullie de prijslijst.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

mailto:carine.galle1@telenet.be


 

Het Spartaantje 1, 1 januari 2022  Blz. 9 / 28 

 

Clubfeest: zaterdag 26 februari 2022. 

 

Nadat we ons clubfeest voor 2021 nog maar een keertje moesten afblazen, 

hebben we onmiddellijk een nieuwe datum vastgelegd, nl. zaterdag 26 

februari 2022. Dit feest gaat door in zaal ‘De Ark”, Melkerijstraat 2, 8850 

Ardooie, vanaf 18.30 u. Hopelijk is de derde keer de goede keer! Alles 

(menu én prijs) blijft behouden zoals oorspronkelijk voorzien. 

Wie reeds betaald had en niet kan aanwezig zijn op de nieuwe datum, kan 

op de Moezeltocht op 22 januari bij Dany zijn inschrijfgeld en bons 

terugkrijgen. 
 

Wie nog niet ingeschreven was, kan dit doen door storting op het nummer BE31 7765 9860 2255 met 

vermelding van “naam + aantal personen + clubfeest” 

Opgelet: wie bij de inschrijving voor het clubfeest gebruik wil maken van zijn kortingsbonnen, kan 

enkel cash betalen; je kan daarvoor terecht bij Dany op de Moezeltocht. 
 

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: 

 Vanaf 18.30 u een welkomstdrankje (dat bijgevuld wordt…), 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. 

 Gratis drank vanaf het begin tot het einde. 

 Muziek en dans. 

 

 

 

 

Eéndaagse busreis op zondag 3 april 2022: 37ste Crackstochten in Meise. 

 

Onze eerste busreis van het jaar 2022 is gepland voor 3 april en zal er direct 

al eentje zijn om extra te smullen van de natuurpracht in de omgeving van 

onze hoofdstad. De wandelclub Cracks Wolvertem biedt ons een 

panoramische wandeltocht door de Brabantse Kouters en groene gordel met 

als uitzonderlijk hoogtepunt een gratis bezoek aan de Plantentuin van 

Meise. Een affiche om al direct de bus op te stappen. Terecht een 

bonustocht waardig. 

 De Wandelclub Cracks Wolvertem (4130) werden opgericht in 1983 en 

hebben al de organisatie van enkele grote wandeltochten op hun palmares, zoals de Nationale en 

Provinciale wandeldag. Momenteel hebben ze zowat 300 leden en wel zeer actieve wandelaars. Ze 

Busreizen naar Meise (1 dag) en naar de Moezel (4 dagen). 
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organiseren ook ieder jaar enkele busuitstappen en daarvoor zetten ze ook weleens een dubbeldekker 

in. Kortom, een club met een pak ervaring in hun rangen.  

‘Een panoramische wandeltocht’  

 Meise ligt aan de rand van Brussel in het arrondissement Halle-Vilvoorde en ondanks zijn 19.000 

inwoners kan je het een landelijke gemeente noemen met tal aan wandelwegen in dat deel van de 

groene gordel die de Brabantse Kouters worden genoemd. De Brabantse kouters is een heuvelachtig 

gebied waar de Zenne, Molenbeek en diverse andere beken hun sierlijke loop vinden tussen de 

heuvels. Een van deze wandelwegen loopt naar het dorpje Oppem met zijn opvallend witte Sint-

Stephanuskerkje op een heuvel gebouwd. Op de diverse heuvelkammen heb je bij helder weer een 

panoramisch zicht op de  

monumenten van Brussel 

(Atomium – Basiliek van 

Koekelberg enz.) en in 

een andere hoek bemerk 

je in de verte Doel – 

Antwerpen en zelfs de 

Sint-Romboutstoren van 

Mechelen kan je kieken.  

 ‘De plantentuin van Meise’ 

 Tussen het dorp Meise en het drukke gedoe van onze 

hoofdstad ligt de parel van Meise vandaag speciaal te 

wachten op al de wandelaars. Immers met uw 

inschrijfkaart kan je een dag vol genieten van al deze 

plantenpracht. In de landerijen van het kasteel van 

Meise en Bouchout ontstond hier in 1958 een groene 

oase van 92 ha. De Botanische tuin bevat talrijke 

paviljoenen, tempels, kassen en dit rond het 

middeleeuws kasteel van Bouchout. Het kasteel kende 

een bewogen geschiedenis tot het uiteindelijk in 1987-

1989 gerestaureerd werd tot centrum van dit domein.    

 De 18.000 soorten levende planten zijn hier 

ondergebracht in dertien publiek toegankelijke 

broeikassen. Wellicht te veel om ze allemaal te 

bezoeken. Misschien toch enkele supertoppers 

vermelden zoals de mooi ogende Victoriakas met 

reuzewaterlelies, vleesetende bekerplanten en 

papyrusriet uit het oude Egypte. Misschien ga je liever 

de fuchsia’s en orchideeën bekijken in de 

Bergregenwoudkas. Of vind je je smaak in de 

Droogtekas, Moessonkas of in de Mabundu bij de 

eetbare vruchten terug. In elk geval plantenpret genoeg. 

In het domein kan je picknicken of in de oranjerie 

terecht voor een hapje of drankje.      
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Praktische info busreis 3 april: 

* Maximaal: 77 plaatsen. 

* Deelnameprijs: € 10 (reservatie en storten kan pas vanaf 5 januari). 

* Vertrek: om 7 u aan de Albertzaal, Koning Albertstraat 6, Ardooie. Terug rond 18 u. 

* Startplaats: Willy Vandenberghecentrum, Nieuwelaan 98, Meise. 

* Afstanden: 5 – 9 – 12 – 17 – 22 – 30 en 43 km. 

* Inschrijvingsgeld: voor Spartastappers is dit inbegrepen in de € 10 van de deelnameprijs. 

 

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. 

 

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. 
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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. 

 

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. 
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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! 

 

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. 
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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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22 januari 2022 Moezeltocht. 

26 februari 2022 Uitgesteld Clubfeest van 2021. 

3 april 2022 Busreis Meise (met bezoek aan de Plantentuin). 

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 juli 2022 Sint-Germanustocht. 

21 augustus 2022 Busreis Lier. 

6 september 2022 Ardooise Weekdagtocht. 

8 oktober 2022 Busreis Rotselaar. 

22 oktober 2022 Ardooise Veldbostocht. 

11 november 2022 Hernieuwingstocht. 

19 november 2022 Clubfeest 2022. 

 

Zoals jullie zien, opnieuw een zéér goed gevuld programma. Noteer alvast alle data in jullie agenda, 

zodat jullie niets hoeven te missen.  

 

 

 

 

WalkOn Summer: 19 – 20 juni 2021 naar Asse, zaterdag 9 oktober 2021. 

 

Wil je in deze onzekere tijden toch genieten van enkele dagen wandelvakantie in een avontuurlijke 

streek, dan zijn de WalkOn arrangementen ongetwijfeld een aanrader. Zo ook kozen wij, Dany 

Vanhalewyn en Marleen Vermeersch, in dit Coronajaar niet alleen voor de WalkOn Summer met de 

Mesa als toemaatje, maar ook voor de WalkOn Autumn.  

We vertrokken al de vrijdagmorgen (18/06) en maakten een kleine omweg naar Ellezelles. Daar 

konden we ons al volop opwarmen in het land van de heuveltjes met een 13 km lange panoramische 

aanrader. Na een terrasje restte ons nog een rit 

van een goede 200 km naar Vayamundo 

Houffalize waar we voor één week onze tenten 

konden opslaan. Tenten? Een verzorgde ruime 

kamer met uitgebreid ontbijtbuffet en walking 

diner naar hartenlust en dit uiteraard in 

coronastijl. Ook nog andere Sparta-stappers 

De ‘wandelavonturen’ van Dany V. en Marleen V. 
 

Samenvatting: al onze activiteiten in 2022. 
 



 

Het Spartaantje 1, 1 januari 2022  Blz. 16 / 28 

 

hadden voor deze tweedaagse gekozen naast de vele andere bekende West-Vlaamse gezichten.  

De eerste dag oogde stralend en na het flinke ontbijt hadden we er zin in om daarvan de ganse dag te 

genieten en kozen dan ook voor het langste traject. Het begon al met een venijnige klim zodat het 

broodje te veel van deze morgen blijkbaar al een 

verdieping zakte. Gelukkig konden we dan wat zweven 

op het plateau, genietend van het immense uitzicht. Toen 

werd het wat avontuurlijker met een pad dat amper 

zichtbaar was in het hoge gras om de eerste 

coronaverzorgde rustpost in Taverneux te bereiken. Uit 

voorzorg reserveerden we al onze taartjes voor de 

terugreis. We trokken verder langs bospaden op en neer 

naar Achouffe waar de afwijking naar de plaatselijke 

horecastop bij sommigen wel voor een enige verwarring 

zorgde. Een prachtig nieuw pad rond Mont leidde ons 

naar het kleine Fontenaille. Door het hoge gras en de smalle greppelpaden was het oppassen waar ik 

mijn 41-ers veilig kon neerpoten en dit terwijl de graspollen op mijn zweetarmen poogden te 

ontkiemen. Terug in Taverneux stonden onze taartjes fris klaar. Voldoende om terug over kleine 

griezelpaden naar de eindmeet te stormen. Stormen zat er eigenlijk niet in daar had parcoursmeester 

Kurt voor gezorgd met enkele venijnige verrassingen op de flanken van Houffalize. Deze 

vossenstreken en de verloren 1926 kcal konden we gelukkig overvloedig wegspoelen met een frisse 

Lupulus in onze aankomstplaats.  

 De tweede dag wilden we ons niet plooien en kozen terug voor het langste traject. Ditmaal 26,2 km 

naar Tavigny en omstreken. Een zeer mooie wandeling met afwisselende natuur en voornamelijk het 

natuurreservaat van Bernistap en de vallei van de twee Ourthes als unieke doortochten. 
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De Mesa als toemaatje: 21 – 24 juni. 

 

We hadden het vorig arrangement gekoppeld aan de Mesa. Zo konden we eerst nog tussenin genieten 

van een weliswaar natte rustdag alvorens er terug in te vliegen. Ondertussen hadden we het gezelschap 

gekregen van Johny, Rika en Dorine. Ook Jean-Pierre Casteleyn, Danny Vandenkendelaere en Mia 

maakten dat we met 8 Spartastappers klaar stonden voor de slag van de Ardennen.  

Voor de eerste etappe trokken we na een nacht met felle regenbuien naar Marche-en-Famenne in de 

regen. Het was voor de Mesa wat aanpassen aan de coronamaatregels en daar waren ze bij de 

inschrijving wat stroever mee. We konden uiteindelijk dan toch starten aan onze eerste 24 km Mesa 

en het immense Kamp Albert I betreden waar we de ellenlange survivalpiste van ene Adjudant 

Lamotte als enige weg voor onze neus kregen. Een ploeterwerk door een modderparkoers over talrijke 

beekjes zodat je tot de knieën in de modder zakte en het permanent oppassen was geblazen om er niet 

van kop tot teen als een modderduivel uit te komen en dit lukte ons pas na 16 km. Onze eerste Mesa-

stappen waren al direct een serieuze Slag van de Ardennen. Gelukkig konden we nu wat hoogte 

winnen, naar klimmen had ik nog nooit zo uitgezien, en al vlug kregen we onze enige zeer verzorgde 

ruime rustpost in het vizier. Na de rust kregen we wat minder modderige wegen om onze startplaats 

terug te bereiken na 25 km.   

Voor de volgende slag reden we op dag 2 naar St.-

Hubert en kozen terug voor de 24 km. Het weer was 

een stuk beter en we kregen vandaag vooral 

boswegen in een heuvelachtig landschap met vooral 

dichte bossen onderbroken door kleine lieftallige 

dorpjes als Hatrival en Vesqueville. Onze 

modderpartij van de dag voordien konden we al wat 

beter plaatsen. 

 Dag 3 was wellicht de meest betekenisvolle van het 

Ardennenoffensief met Bastogne als startplaats. We 

hadden te maken met een lekker wandelweertje en 

een parcours vol afwisseling. Uitgestrekte weilanden en bosstroken met telkens een zachte klim of 

afdaling en mooi uitzicht, wat een wandelgenot. De vele oorlogsmonumenten vooral in het laatste 

gedeelte van de kleine 24 km maakten indruk. Het viel op dat er heel wat schoolgroepen deze etappe 

hadden uitgekozen als schooluitstap. In de grote rustpost op de Ferme de Bizon, Recogne, konden we 

de vermaarde broodje bizonworst soldaat maken. Langs een grote grindgroeve en grindpaden 
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bereikten we al na 23 km het historisch Bastogne. Ruimschoots de tijd voor een terrasje dachten de 

vrouwen (en de mannen ook). 

Op de vierde dag kozen we in Durby voor de 18 km gezien we daarna onze tenten terug in Ardooie 

moesten gaan opslaan. Best een pittige laatste etappe naar Le Petit Han om dan door de bossen naar 

de adventure Valley te trekken waar we in het domein een rustpost hadden. Om dan te eindigen in 

alle rust langs de sierlijke Ourthe in het toeristisch stadje Durbuy. Voor één dag ingenomen door onze 

krijgsmacht die ons 4 dagen wandelplezier had bezorgd. 

WalkOn Autumn, 12 - 13 november 2021. 

 

Corona strooide wat roet in ons eten. De vrijdag hadden we eerst een opwarmertje gepland in eigen 

streek (Lichtervelde) en de maandag bij onze terugreis een ommetje naar Gelinden. Helaas beiden 

geannuleerd. Dan maar de heenweg wat later aangevangen en wat vroeger thuiskomen de maandag, 

maar wel volop genieten van twee prachtige herfstwandelingen tussenin. En dit dan beloond met een 

culinair genieten van de opbrengst van het wildseizoen. Ook de wandelingen waren door corona in 

een aangepast nieuw kleedje gestopt. De rustposten vonden we terug in de plaatselijke horeca maar 

de startzaal was wel een compleet verzorgde rustpost met de nodige bevoorrading.  

 De eerste dag kozen we voor de 21 km. De wegen naar Achouffe, langs de jachtzone, waren ons niet 

vreemd. De stop sloegen we over om volop te genieten van de romantische vallei van de beek van de 

Martin Moulin. Terecht het ‘Pays des Castors’ (beverland) genoemd. Na het laveren tussen de 

boomwortels en de passage van de molen was het wat klimmen naar het hoger gelegen Wilogne en 
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via kleine wandelpaadjes verder naar en rond Mont waar we in Café La Fleuriste aan een verlengde 

pauze toe waren. Daarna bereikten we via Taverneux en leuke bospaden terug de Ourthe, een andere 

speeltuin van de bevers en uiteindelijk de meet.  

De tweede dag viel het weer wat minder mee en uit het lussenwerk kozen we eerst voor de 11,4 km. 

naar de hoogte van Cetturu, een panoramisch Ardens weidelandschap. Na een wat gladde afdaling 

naar de Ourthe bedding bereikten we terug de startzaal.  Net op tijd voor de lunch. De miezerige regen 

beïnvloedde onze parcourskeuze voor de namiddag en het werd de 9 i.p.v. de 14 km. Een goede keuze 

bleek achteraf het parcours was immers behoorlijk glad en gevaarlijk geworden en de regenvlagen 

namen toe. Toch een mooie lus op de flanken van en rond Houffalize. Houffalize in de herfst levert 

wel heel wat andere poëtische beelden op dan in de zomer. Terug hadden we kunnen genieten van 

twee mooie wandelingen met opnieuw onbekende hoekjes die we hebben kunnen ontdekken. 

 

 

Houffalize: arrangementen in 2022. 

 

Deze arrangementen worden ook in 2022 aangeboden en wil je erbij zijn dan stel je best de boeking 

van het arrangement voor de WalkOn Summer en Mesa niet uit, immers het hotel is snel volgeboekt. 

In elk geval zullen wij er ook terug bijzijn voor de Summer en Mesa. 

Meer info over WalkOn Summer van 17 tot en met 19 of 20 juni 2022 vind je in de ‘Walking in 

Belgium’ op pagina 167 en 169 (Lupuluswalk = eerste dag en vraagt een aparte inschrijving voor 

deze wandeling). Alsook op pagina 43 in Walking Magazine 29 (december 2021) dat ieder lid heeft 

ontvangen, vind je meer info over hoe inschrijven. 

Over het arrangement Mesa van 20 tot en met 24 of 25 juni 2022 vind je tevens de info op pagina 

43 van de Walking Magazine, alsook op pagina 149 in de Walking in Belgium. Voor de inschrijving 

aan de wandelingen van de Mesa zelf zal het nog wachten zijn tot maart. Ook de startplaatsen zullen 

pas bekend zijn in januari. De nodige info zal je kunnen vinden op de site van de Mesa: 

http://www.marche-mesa.com . Ook het parcours zal je daar tegen juni kunnen terugvinden. 

De WalkOn Autumn wordt op 12 en 13 november 2022 georganiseerd en over deze zullen we in 

een latere Walking magazine ongetwijfeld meer info krijgen.  

 

 

 

http://www.marche-mesa.com/
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Busreis naar Asse, zaterdag 9 oktober 2021. 

 

Ik word gered door mijn inwendige wekker: 20 minuten later dan voorzien schiet ik wakker. Toch 

slaag ik er in om, mét picknick in de rugzak, om 06.50 u te arriveren aan de Albertzaal. Oef. De bus 

staat er al met draaiende motor te wachten. Anne V. is er niet bij, jullie weten al wat ze aan het doen 

is. Een dutje doen op de bus is er echt niet bij: blijkbaar zijn er veel ‘ochtendmensen’ mee. Als je het 

nog niet doorhad: ik ben géén ochtendmens…  

Een dik uur later, na een wat mistige rit, komen we aan in Asse-ter-Heide. De inschrijfkaarten worden 

uitgedeeld en iedereen krijgt nog een bonnetje, goed voor een koffie; ik trek mijn wandelschoenen 

aan en vertrek onmiddellijk voor de 21 km. Door het mistig weer is genieten van een weids uitzicht 

over het landschap er voorlopig niet bij, maar het heeft ook zijn charmes: het lijkt allemaal wat wazig, 

onbereikbaar door de mistflarden. En het levert wel leuke foto’s op: de mistige velden en daarboven 

af en toe een waterig zonnetje. 

Al heel vlug kom ik, na de eerste splitsing, op een mooi pad en stap ik voorbij enkele bosjes naar een 

woonwijk. Die laat ik snel achter mij en langs de Semelaardbeek gaat het, alweer onverhard, naar de 

Putstraat. Heel vlug volgt al het volgende onverharde pad dat naar het Kravaalbos loopt. Dit 80 ha 

grote bos is voor een groot stuk privaat bezit, maar er blijven voldoende mogelijkheden over voor de 

wandelaars. Op een bepaald ogenblik heb ik een ‘Aha-erlebenis’: ik herken deze plaats! En dan 

herinner ik het me: hier heb ik met Anne V. nog gepicknickt op 14 juni 2021. De zomer, die naar 

mijn aanvoelen nauwelijks ‘zomer’ kon genoemd worden, is voorbij; de herfst is duidelijk zijn 

opwachting aan het maken: op veel plaatsen zijn de varens al bruin, de bladeren van de bomen 

beginnen te verkleuren. Op meerdere plaatsen zijn de maïs en aardappelen al geoogst. Af en toe is er 

wat moddergeploeter, mijn schoenen en broekspijpen zijn alweer bespat met slijk. Via een combinatie 

van de ‘Kravaal-Kartelowandeling’  en wandelknooppunten van het netwerk ‘Brabantse Kouters’ 

kom ik aan de rustpost in Mazenzele. Ik heb me voorgenomen om vandaag eens flink van jetje te 

geven en dus laat ik de rustpost rechts liggen. De wandeling volgt een tijdje de GR 128 en de Streek-

GR Groene Gordel naar het Paardenbos. Natuurpunt heeft er recent stukken grond aangekocht: 

‘Paddebroeken’ is een klein natuurgebied op het grondgebied van Merchtem. Enkele asfaltwegen 

brengen me naar de wijk ‘Waaierberg’. Ik heb een foto genomen van het parcours toen ik deze morgen 

vertrok en ik stel vast dat het parcours dat uitgepijld is niet overeenstemt met het kaartje. Het is al de 

vijfde keer dit jaar dat ik zoiets opmerk. Akkoord, ik loop niet verloren (de situatie in Wervik, voor 

wie daar gewandeld heeft: dat was pas een drama…) maar ik vind het ergerlijk dat zoiets gebeurt. 

Tant pis, na wat wenkbrauwengefrons stap ik verder. Via Voetweg 79, een stukje asfalt en een 

landweg, arriveer ik opnieuw in Mazenzele.  

Ik negeer opnieuw de rustpost en moet dan gedurende 2 kilometer hetzelfde parcours van daarnet 

volgen. Gelukkig is het een leuke afwisseling van smalle paden en een mooie landweg. Twee 

wandelaars halen mij in (die stappen zeker 7 km/u, vermoed ik) en het is grappig om te zien: ze 

wandelen 100 % synchroon: gelijke passen, het armengezwaai is perfect hetzelfde. 

Enkele paadjes verder arriveer ik in Krokegem. Ik zie onderweg enkele huizen waar het motto 

blijkbaar ‘Brol en Co’ is: hopen planken, afgedankte brommers, autobanden, wasmachines en 

De ‘wandelavonturen’ van Anne V. en Filip S. 
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lavabo’s liggen in de voortuin of oprit. Tja. Misschien, heel misschien, zitten er nog bruikbare stukken 

tussen… De mist verdwijnt langzaam, de zon komt er door, de trui gaat uit. 

Na 21 km kom ik aan de startzaal. Het is niet eens 12 u en de bus vertrekt om 16 u… De benen voelen 

nog fris aan en ik dus doe er nog de lus van 7 km bij. Ik krijg een ander stuk van het Kravaalbos voor 

de voeten geschoven en passeer daarbij voorbij het uitgestrekte ‘Landgoed Haelterman’. Het laatste 

stuk tot aan de rustpost in Mazenzele is hetzelfde als deze morgen, maar nu geniet ik er van in het 

zonnetje. Op de terugweg naar de startzaal wandel ik nog via een tof paadje door een maïsveld. 

Minder leuk is het stukje dat volgt. Een bosje werd volledig gerooid: het geeft een wat troosteloze 

aanblik. Na de laatste splitsing stap ik nog 2,5 km naar het eindpunt. Ik heb 28,4 km en 32.872 stappen 

op de teller en dat volstaat voor vandaag. Er staat Affligem Blond op de kaart en dat smaakt! Ik 

verorber mijn picknick en zie andere Spartastappers druppelsgewijze toekomen; enkelen onder hen 

zijn blij dat ze onderweg het café en speelveld van De Kampioenen konden bezoeken. Er volgt een 

tweede Affligem Blond want op één been kan je niet staan.  

Besluit: ik ben toch wel een beetje jaloers op zij die in deze streek parcours mogen uitstippelen: er is 

hier een overvloed aan voetwegels, kerkwegels en andere landwegen. Het was een zeer mooie 

wandeling, goed bepijld, startzaal en rustpost waren prima. Het heeft niet geregend, er is niemand in 

een beek of van een brugje gevallen… En WRC Manke Fiel zal een serieuze (drank)omzet gehad 

hebben: hun penningmeester zal tevreden zijn. 

Leuke straatnamen onderweg: Koereit, Veegang, Krom Dagwand, Sollendriesweg, Sultweg. De 

leukste naam vond ik wel ‘Cleygatweg’. 
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Kwaremont, 9 november 2021: een kort verslag. 

 

* Organisatie: ik heb me gebaseerd op de wandeling van ‘Omloop Kluisbergen’ van 3 november; 

door omstandigheden konden we niet deelnemen. Ik heb een parcours uitgestippeld op basis van 

de Strava-gegevens van Laurent B. die wel deze wandeling maakte, waarvoor dank! De GPX-

gegevens zijn opgeladen in mijn smartphone en, na een vervelende wegomlegging, vertrekken we 

aan het welbekende kerkje van Kwaremont. 

* Weer: de zon schijnt, maar op het ogenblik dat we willen starten kijken we even naar elkaar en 

zeggen terzelfdertijd: ‘brrr, het is toch wel frisjes’. Later op de dag wordt er, zeker bij de 

beklimmingen, flink gezweet. Dus: vrijwel perfect wandelweer. 

* Gezelschap: Anne V. Ze moet geen baby’tjes meer op de wereld helpen komen… 

* Parcours: een fantastische wandeling met een festival van voetwegels en tegelpaden, brede en 

smalle landwegen. Er zijn meerdere ‘weidedoorsteekjes’: van het ene draaipoortje naar het 

volgende draaipoortje, soms tussen de grazende (en schijtende…) koeien door. Mooie panorama’s 

(kan moeilijk anders als je stukken van de ‘Panoramawandeling volgt…), pittige klimmetjes, 

akkers, weiden en stukjes bos wisselen elkaar mooi af. Ons keerpunt ligt bij de opvallend grote 

kerk van het gehucht ‘Klijpe’. 

* Rustpauze: na 17 km op het terras van café ‘d’ Oude Hoeve’ langs de ‘Ronde van Vlaanderen-

straat’. Leuk detail: om de 20 m zijn op het wegdek van deze straat de namen van de winnaars van 

de Ronde van Vlaanderen geschilderd. 

* Goede daad vandaag: net voor we ons neervlijen op het hierboven vermelde terras zien we links 

van de straat een ons welbekend bord hangen: ‘Opgelet weldra splitsing’. ’s Avonds telefoneren 

we naar de voorzitter van de ‘Omloop Kluisbergen’ om hem daar attent op te maken. Hij zal het 

bord zo snel mogelijk gaan ophalen. 

* Eindbalans: 22 km en 440 hoogtemeters in een prachtige omgeving. 
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Boeschepe, 5 december 2021. 

 

Het weer nodigt uit om te gaan wandelen. Maar… In de wandelkalender van Wandelsport Vlaanderen 

staan in België 12 tochten aangekondigd, waarvan er welgeteld één niet geannuleerd is. Jullie kennen 

de reden al voor al deze annulaties… 

Wij willen gaan wandelen en dus zullen we gaan wandelen. Punt. Ik begin te zoeken op een zeer 

interessante Franse website, https://www.randogps.net waar, per departement, zeer veel wandelingen 

te vinden zijn, mét kaart en voor wie wil, mét GPX. 

Aangezien we pas tegen 11 u vertrekken mag de wandeling niet te lang zijn en ik vind er eentje van 

15 km met start in Boeschepe, net over de Franse grens. We parkeren aan de kerk en laten de leuke 

dorpskern al snel achter ons. We passeren voorbij het ‘Monument de la Reconnaisance au Sacré-

Coeur’, opgericht als dank voor het feit dat de bevolking van Boeschepe in WO II gespaard gebleven 

is. Algauw volgt een eerste mooie landweg die ons, met de te verwachten modderige stroken, naar de 

Mont Kokereel (110 m) brengt. We hebben een mooi uitzicht op de omgeving en na een flinke 

https://www.randogps.net/
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afdaling volgt een passage langs camping ‘Les Houblonnières’ en inderdaad, aan de andere kant van 

de straat zien we de palen van een uit de kluiten gewassen hoppeveld. Wat verder stappen we voorbij 

een mooi kapelletje, ‘O.L.V van Vlaanderen/N.D. de Flandre’. Het moge duidelijk zijn dat het 

Vlaamse verleden in dit deel van Frankrijk nog niet vergeten is: Nederlandstalige opschriften, namen 

en vlaggen met de Vlaamse leeuw zijn nadrukkelijk aanwezig. 

We picknicken in het ‘Parc Départemental Marguerite Yourcenar’ op de flanken van de Zwarte Berg. 

Het kasteeltje waar de schrijfster tijdens haar jeugdjaren woonde werd in 1918 gebombardeerd en het 

plaatsvervangende gebouw is momenteel een verblijfplaats voor schrijvers die inspiratie willen 

opdoen in deze mooie omgeving. 

Het gaat kronkelend bergaf voorbij enkele visvijvers en 2,5 km asfalt verder komen we in het dorpje 

Berthen. Met de ‘Chemin d’Ypres’, een modderig paadje tussen de velden, beginnen we langzaam 

aan de beklimming van de ‘Monts-des-Cats’. Via de Rue des Rossignols en een steil bospad komen 

we aan een kerkhofje dat naast een zendmast ligt. Deze ‘Emetteur FM – TNT Dunkerque – Mont-

des-Cats’ is 200m hoog (ter vergelijking: die van Egem is 305 m hoog), maar omdat hij ook op de 

Catsberg staat, op 151 m hoogte, is hij van heinde en ver te zien. We stappen verder, voorbij de 

‘Chapelle de la Passion’ tot aan het klooster op de top van de Catsberg. We genieten van het uitzicht 

dat we hebben op de omgeving en zien o.a. in de verte de Zwarte Berg. De parochiekerk naast de 

abdij is opgetrokken in ijzerzandsteen, de gesteentensoort die typerend is voor al de getuigenheuvels 

in de West-Vlaamse Heuvels en die ook voorkomt in de Vlaamse Ardennen, het Pajottenland en het 

Hageland.  

Even twijfelen we over het te volgen parcours, maar dan zien we in de verte dat het zicht op de 

omgeving geblokkeerd wordt door, wat we vermoeden, stevige regenbuien zijn: het ziet er zeer 

donkergrijs en dreigend uit. PVD (= potverdorie), de hele tijd was er een lekker zonnetje en nu begint 

het af te koelen en voelen we zowaar de eerste druppels. We trekken onze regenjas aan en stappen, 

iets vlugger dan voordien, richting Boeschepe. Het blijft gelukkig bij die enkele druppels en we 

genieten nog van 2 schitterende paadjes die, langs de rand van een bosje, ons terug naar de kerk van 

Boeschepe brengen. We doen een poging om de lokale horeca te steunen, maar dat zal niet voor 

vandaag zijn: de cafés in het dorp zijn gesloten op zondagnamiddag en als we onderweg stoppen bij 

‘Den Grooten Onzen Here’ (wat een leuke naam!) zegt de niet zo vriendelijke baas: ‘C’est seulement 

restaurant’. Tiens, 2 van de 10 tafeltjes zijn bezet…  Soit, we rijden naar huis, nemen een douche en 

gaan met plezier een hapje eten in ’t Vosken langs de Meensesteenweg. 

Voila, we hebben 15 km gestapt en in deze streek gaan we zeker nog wandelen: rustige omgeving, 

een toffe afwisseling van bosjes en velden, bergop en bergaf… Als de horeca nu nog meewil, zal het 

100% geslaagd zijn. 
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Datum Naam van de organiserende club Naam van de wandeltocht 
Deelnemende 

Spartastappers 

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

2/09/2021 Milieu 2000 39e Kattenbosserheidetocht 2 

2/09/2021 Michiel Mispelonvrienden Broukentocht 16 

3/09/2021 Wandelclub Beernem Vzw Kermistocht 12 

4/09/2021 Heuvellandstappers Elfbergentocht 12 

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

4/09/2021 Scheldestappers Zingem 17e Scheldevalleitocht 3 

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

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 

Waar wandelden Spartastappers de voorbije maanden? 
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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 Wsv De Dauwstappers Vzw Najaarstocht 2 

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

12/09/2021 De Hanestappers 12e Nazomertocht 13 

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

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

14/09/2021 Vzw De Pompoenstappers Witte Bergenwandeling 1 

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 Wnd De Natuurvrienden Deinze 39e Canteclaermarsen - De Gordel der Leiestreek 39 

19/09/2021 De Randstappers 19e Kasseidorptocht 1 

19/09/2021 Vzw Wandelklub De Duintrappers Westende 51e Duin- en Poldertocht 14 

21/09/2021 Bavostappers Bavikhove Met vlasboer Bavo op de buiten 41 

25/09/2021 De Ijzerstappers IJzerbroekentocht 5 

25/09/2021 Gitse Wandelclub 'Voetje Voor Voetje' Rondom Onledemolen 54 

25/09/2021 Wsv Land Van Rhode 
22e Deliriumtocht - 20e 50 km door Land van 
Rode 

4 

25/09/2021 Dwp - De Wandelende Pekkers Rhodesgoed wandel 2-daagse 16 

25/09/2021 Levenslijn Team Damme Kermistocht 2 

26/09/2021 Dwp - De Wandelende Pekkers Rhodesgoed wandel 2-daagse 17 

26/09/2021 Pasar Oostkamp 30e Torenhoftocht 16 

26/09/2021 Wervikse Wandelsport Vereniging Vzw 44e Tabakstocht 24 

28/09/2021 Aviflorastappers Aviflorawandeltocht - Nazomertocht 66 

2/10/2021 De Margriete Stappers Veldtocht 73 

2/10/2021 Op Stap Zwalm 2-daagse Zwalmtocht 1 

3/10/2021 Wsv De Lachende Wandelaars Aalter Vzw Biezemveldtocht 3 

4/10/2021 Sportkring Oostnieuwkerke Herfsttocht 49 

6/10/2021 'T Wandel Voetje Rode Neuzentocht 5 

9/10/2021 Wandelclub Koekelare Vzw Natuurwandeling 25 

9/10/2021 Wrc Manke Fiel Baamistochten 80 

9/10/2021 Velodroomvrienden Moorslede Grimmerttocht 15 

10/10/2021 Wandelclub 'Nooit Moe Boezinge' Vzw Van Sas tot Sastocht 9 

10/10/2021 Wandelclub De Parkvrienden Zaventem 31e Herfsttocht 2 

10/10/2021 Dsf - Kloenstappers 2e Pompoentjestocht 54 

10/10/2021 
Wandelclub Vier Op Een Rij Groot-
Zedelgem 

38e Zilleghemtocht 22 

12/10/2021 Wnd De Natuurvrienden Deinze Tweede-dag-van-de-week-tocht 7 

16/10/2021 Wsjv Nacht Van Vlaanderen Torhout Groenhovebostocht 46 

16/10/2021 De 12 Uren Van Lauwe Open Grenstocht 15 

17/10/2021 De Grevenbroekers Achelse Kluiswandeling 1 

17/10/2021 Wandelclub Kadee Bornem 53e Oktoberfestmarsen 1 

17/10/2021 Wsv Wandelend Paal 49e Internationale Tocht 2 

17/10/2021 Drevestappers Zonnebeke 4e Rondom kaasdorp Passendale 93 

18/10/2021 Samen Uit Samen Thuis Hengelhoeftocht 1 

23/10/2021 De Spartastappers Ardooie Ardooise Veldbostocht 192 

23/10/2021 Wtc Nieuwpoort Jeanne Pannetocht 8 
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23/10/2021 Wandelclub Paul Gerard Herdenkingstocht August Molenberghs 1 

24/10/2021 Wk Werchter Vzw 11e Winteruurtocht 2 

24/10/2021 Scheldestappers Zingem Herfsttocht 2 

24/10/2021 Wsk Marke Vzw 30e Wandeltocht Herdenking Marcel Verstraete 33 

24/10/2021 Michiel Mispelonvrienden 24e Handzaamsetocht 31 

25/10/2021 Sportkring Oostnieuwkerke Rondom Oostnieuwkerke 39 

26/10/2021 Blijf Jong Genebos Goortocht 1 

26/10/2021 Aviflorastappers Aviflorawandeltocht - Jubileumtocht 15 jaar 63 

28/10/2021 De Textieltrekkers Vzw Vichte 16e Zaaitocht 22 

30/10/2021 De Bosdravers Bostocht 1 

30/10/2021 Spoetnikstappers Halloweentocht 2 

30/10/2021 Reynaertstappers VZW 7e Herfsttocht 2 

30/10/2021 Wandelclub 'De Westhoekstappers' Herfsttocht 18 

30/10/2021 De Buskanters Houthulst 13e Pompoentocht 7 

31/10/2021 Wsv Egmont Zottegem Halloween Pompoenentocht 1 

31/10/2021 De Witsoone Stappers Krombeke 30e Frontieretocht 12 

31/10/2021 Watewystappers Herfsttocht 47 

1/11/2021 Wandelclub Koekelare Vzw Allerheiligentocht 33 

1/11/2021 Wandelclub Roal Benti Allerheiligentocht 2 

3/11/2021 Omloop Kluisbergen Vzw 12e Herfsttocht 11 

4/11/2021 Wandelclub D&A Frontalierstocht 1 

5/11/2021 Gitse Wandelclub 'Voetje Voor Voetje' Wandel Mee Dag 49 

6/11/2021 Florastappers Gent Vzw Spokentocht 1 

7/11/2021 Wsv De Brigandtrotters 30e Brigandtrotterstocht 92 

7/11/2021 Wsv Land Van Rhode 34e Pannenkoekentocht 6 

7/11/2021 Les Vaillants Acrenois Marche de l'ACHO 2 

11/11/2021 Wsv De Lachende Wandelaars Aalter Vzw Wandel Mee Dag 5 

11/11/2021 Les Amis De La Nature Ath Asbl Marche de la cité des Géants 4 

11/11/2021 Pasar Zulte Zulte Wandelt 4 

11/11/2021 Levenslijn Team Damme Damme Wandelt 6 

11/11/2021 Wervikse Wandelsport Vereniging Vzw Wervik Wandelt 4 

11/11/2021 Hanske De Krijger Oudenaarde Wandel Mee Dag - Fun & Family 2 

11/11/2021 Kreketrekkers Kortemark Wandel Mee Dag - Pannenkoekentocht 31 

13/11/2021 Presto Ichtegem 17e Sint-Maartenstocht 15 

13/11/2021 Spoetnikstappers 21e Poldertocht 4 

13/11/2021 Wnd De Natuurvrienden Deinze 39e Wandel-Mee-Dag - Viggaaltocht 16 

14/11/2021 Wsv Horizon Donk 30e Horizontocht 2 

14/11/2021 Wsv De Keignaerttrippers Oostende Vzw Vlaanderen Wandelt – Herfsttocht 49 

14/11/2021 Boerenkrijgstappers Overmere 
Boerenkrijgstapperstocht - Slotwandeling 

Donkmeertrofee 2021 
3 

14/11/2021 Heuvellandstappers Hellegattocht 25 

16/11/2021 De Winkelse Stappers 43e Meerhoektocht 39 

20/11/2021 Wervikse Wandelsport Vereniging Vzw 22e Herfsttocht 25 

20/11/2021 Wsvl Federatieleden WalkOn Autumn Edition 4 

20/11/2021 
Wandelclub Vier Op Een Rij Groot-
Zedelgem 

40e Sint-Elooiwandeltocht 59 

21/11/2021 Wsvl Federatieleden WalkOn Autumn Edition 4 

21/11/2021 Postiljon Wandelclub Merelbeke Leietocht 3 

21/11/2021 Wsv Colliemolen Oostnieuwkerke-Staden Vredestocht 47 
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27/11/2021 De 7mijl-Stappers Moorsele Mannavita warme wijntocht 26 

27/11/2021 Wandelclub Koekelare Vzw Sint-Niklaastocht 24 

27/11/2021 Wandelclub Roal Benti Heihoektocht 1 

28/11/2021 Wsv De Lachende Wandelaars Aalter Vzw Uilenspiegeltocht - Viggaaltocht 12 

28/11/2021 Wandelclub Cracks Wolvertem 31e Herfsttocht 1 

28/11/2021 Padstappers Geraardsbergen Sinterklaastocht 1 

 

 

 

 

Na het overlijden van Daniël, Marnix, Etienne en Carine moeten wij jammer genoeg opnieuw 

droevig nieuws melden, nu we terug afscheid moeten nemen van drie trouwe leden: 

- Frans Scheldeman, echtgenoot van Jacqueline Bonte. 

- Antoine Lambrecht, echtgenoot van Alice Demuynck. 

- Katrien Lannoo, echtgenote van ons bestuurslid Ronny Casier. 

Katrien was vele jaren onze trouwe koffiemadam en de laatste jaren onze afstempelaar. 

Moge het medeleven van bestuur en alle leden een steun zijn om dit grote verlies te verwerken! 

 

 

 

 

We kijken met gemengde gevoelens terug op een bewogen jaar dat overschaduwd werd door de vele 

sterfgevallen. Stuk voor stuk mensen die zich vele jaren ingezet hebben voor de club. 

Niettemin kunnen we op sportief vlak positiever zijn. Het aantal leden blijft stijgen en aan de uitslagen 

kunnen we zien dat we, ondanks de moeilijke tijden, massaal gaan wandelen.  

Doe zo verder en we zullen een mooi klassement kunnen realiseren. 

Met de gedachte dat onze gezondheid het belangrijkste is in het leven, wens ik jullie allen een goede 

gezondheid toe. 

Geniet op een veilige manier van de feestdagen die voor de deur staan en op naar een fantastisch 

wandeljaar 2022! 

 

Jullie Bestuur, 

Walter, Carine, Dany, 

Ronny en Filip 

 

 

 

. 

 

 

 

 

 

Slotwoord. 

 
 

Familienieuws. 

 
 


