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Beste clubleden, 

Nu het georganiseerd wandelen stilaan terug wat normaler wordt, kunnen we ook al genieten van een 

vroege lente in maart. 

Zo konden jullie ook al kennis maken met enkele wijzigingen en nieuwigheden zoals het 

clubklassement en het afstempelen van de wandelboekjes bij inschrijving. 

Verder willen we jullie allen ook warm maken om massaal deel te nemen aan onze organisaties in de 

drukke aprilmaand die voor de deur staat, met daarin onze busreis naar Meise, onze Skobiaktocht en 

tenslotte Vlaanderen Wandelt Lokaal, drie wandelingen waar we veel punten kunnen verdienen voor 

het clubkampioenschap. Deze punten zullen er voor zorgen dat we onze mooie plaats, die we op 

heden bekleden, kunnen behouden. 

Nu maar hopen dat al deze vooruitzichten werkelijkheid worden en het lopende wandeljaar uitgroeit 

tot een succesjaar voor het ganse wandelgebeuren! 

 

Verder veel leesgenot vanwege jullie voorzitter, Walter. 

De komende eigen organisaties. 8 

Samenvatting: al onze activiteiten in 2022. 10 

De ‘wandelavonturen’ van Anne V. en Filip S. 10 

Waar wandelden de Spartastappers de voorbije maanden? 19 
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Neufmoulin, Ruisseau  de Cowan. 
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Spaarkaart en waardebonnen. 

 

➢ De clubspaarkaart van 2022 kan je, als je ze nog niet gekregen hebt, afhalen op elke wandeltocht 

die de Spartastappers organiseren. Voor de rest van 2022 staan er nog 5 eigen organisaties in de 

steigers: dat kan je nog een korting van in totaal € 10 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. 

 

Belangrijke info voor de deelnemers aan de Moezelreis van 26 tot en met 29 mei. 
 

➢ I.v.m. het vertrek op 26 mei: de vertrekplaats is de Albertzaal, Koning Albertstraat 8, Ardooie. De 

bus wordt geladen vanaf 06.00 u en het vertrek is om 06.15 u. 

➢ Iedereen dient een eigen picknick te voorzien voor de eerste middag. 

➢ Graag ook tegen uiterlijk 30 april 2022 betaling van het saldo ten bedrage van € 220 per persoon 

(op basis van tweepersoonskamer) en € 250 per persoon (op basis van éénpersoonskamer). 

Dit bedrag kan overgeschreven worden op  rekeningnummer BE26 0689 0359 4029.  

 

 
 

 

Clubkampioenschap vanaf 1 januari 2022. 
 

Op 1 januari 2022 startte 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 487 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, 

Club- en administratief nieuws van de Spartastappers. 
 

 
 

Administratief nieuws van Wandelsport Vlaanderen. 
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 Vlaanderen Wandelt Lokaal (op 24 april 2022 bij o.a. 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! 

 

Waar kunnen we nog extra punten verdienen voor onze club? 
 

➢ Je verdient 2 punten per inschrijving op de volgende bonustochten: 
 

Datum Plaats  Naam van de wandeling 

9 april 2022 Ardooie Skobiaktocht. 

17 april 2022 Geluveld 5de Bossentocht. 

Geraardsbergen Mattetaartentocht. 

2 mei 2022 Oostnieuwkerke Vierkaventocht. 

21 mei 2022 Lichtervelde Houtwaltocht. 

29 mei 2022 Ieper 50ste Internationale Driedaagse Wandeltocht. 

5 juni 2022 Stekene Smokkeltochten. 

26 juni 2022 Sint-Denijs 47ste Voettocht der Vlasstreek. 

 

➢ Je verdient 5 punten per inschrijving door op 24 april te komen wandelen op onze eigen 

organisatie in het kader van Vlaanderen Wandelt Lokaal met start in Koolskamp; zie verder. 
 

Door massaal te wandelen op deze organisaties kunnen we ons verder handhaven in de top van 

Afdeling 1 van het clubkampioenschap. 

 

Zonnebeke, 30 januari 2022. 

http://www.wandelsportvlaanderen.be/
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Moezeltocht : zaterdag 22 januari 2022. 
 

Het wordt ons niet gemakkelijk gemaakt. De gemeente kondigt een verplichte sluiting aan van alle 

zalen op het grondgebied van Ardooie. Laat ons zeggen dat dit een serieus probleem stelt voor de 

organisatie van onze Moezeltocht. We mogen noch De Ark, de zeer ruime startzaal, noch OC ’t 

Zonneke, de perfect gelegen rustpost, gebruiken. De logica van dergelijke beslissing ontgaat ons 

volledig. 

Op 7 januari beslissen we noodgedwongen om uit te wijken naar feestzaal De Biekorf  en we kunnen 

daarbij ook gebruik maken van café ‘De Mythe’.  

De parcours moeten ingrijpend aangepast worden: een nieuwe startplaats, in OC ’t Zonneke mogen 

we geen rustpost organiseren maar we krijgen wel toelating om de toiletten te gebruiken. Ook het 

schenken van het traditionele gratis glaasje Moezelwijn valt weg. Niet leuk… 

Op donderdag 20 januari spreken de bepijlers om 9 u af aan De Biekorf. Het ophangen van de pijlen 

gaat heel vlot, na nauwelijks 2 uurtjes is de klus geklaard en kunnen we de lokale horeca (in dit geval 

Café Montana) gaan steunen. De dag daarna wordt het serieus puzzelen om de startzaal coronaproof 

in te richten: sleuren met tafels en stoelen, frigo’s vullen met drank, tafels voor de inschrijving, 

afstempeling en secretariaat klaarzetten, zorgen dat onze wijnboer een def tige plaats krijgt om zijn 

waren/wijn aan de wandelaar te brengen, een plaatsje voorzien om de kaartjes van de parcours op te 

hangen, duidelijke richtlijnen i.v.m. het betreden en weer verlaten van de zaal: werk bij de vleet. 

Bovendien voorzien we parkeergelegenheid, niet alleen bij De Ark, maar we kunnen dit keer ook 

gebruik maken van de parkeerplaatsen van enkele bedrijven in de buurt, namelijk Metafox en Sioen. 

22 januari, 06.30 u. De eerste wandelaars zijn al vol ongeduld aan het aanschuiven. Samen met Gino 

D. beman ik de CST-scan-post. Dit blijkt geen gemakkelijke klus. Vrijwel iedereen heeft een CST-

pasje, maar bij zowat de helft van de wandelaars is het een papieren versie die moeilijk of soms 

helemaal niet te scannen is. We passen er een mouw aan en in totaal moeten we slechts 3 mensen 

weigeren. We krijgen berichten dat de rij wachtenden zich uitstrekt tot aan de Fabrieksstraat, zo’n 

200 m verder. Slik. We zijn ontzettend blij dat de wandelaars bereid zijn om het er voor over te hebben 

om een hele tijd aan te schuiven om te kunnen inschrijven. Het is erg druk: onze koffie is al koud 

geworden vooraleer we tijd hebben om een slok te nemen, Gino D. heeft geen tijd om zijn koffiekoek 

op te eten, mijn boterham blijft ’s middags een uur onaangeroerd liggen vooraleer ik een eerste hap 

kan nemen. Sommige wandelaars hebben minder geduld en beginnen aan hun wandeling zonder in 

te schrijven. Dat leverde wel problemen op aan de rustpost: zonder betaalbewijs kon men geen 

gebruik maken van de toiletten in OC ’t Zonneke. Dat lokte bij enkele wandelaars erg ongepaste 

reacties uit. Jammer voor het gebrek aan begrip bij deze mensen. Maar, voor alle duidelijkheid: af en 

toe komen er wandelaars binnen die zeggen: ‘wij hebben de wandeling al gemaakt, maar we willen 

nu nog inschrijven en afstampelen’. ‘Breek nou mijn klomp’ zeg ik tegen Gino D. ‘het is toch wel 

sjiek, dat ze zich nu toch nog inschrijven!’. Dat wordt volmondig beaamd en bezegeld met een glaasje 

lekkere Moezelwijn. 

De zaal zit goed vol, er worden bonnetjes (en dus ook drankjes) verkocht bij de vleet. De wandelaars 

zijn blij dat ze weer op een ‘normale’ manier een wandeltocht konden maken en achteraf weer 

genieten van een babbel en een drankje. De wijnboer doet goede zaken en rond 18 u is de zaal 

Onze voorbije activiteiten. 

 

GR 412, Bernissart. GR 412, Bernissart. 
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grotendeels opgekuist. De medewerkers genieten van een lekker kippenstoofpotje met gratinpatatjes. 

Ik val bijna van mijn stoel als ik zie dat er 1953 deelnemers waren, waaronder zo maar eventjes 259 

Spartastappers! Een schitterend resultaat, zeker weten. Een meer dan gemeende ‘dank je wel’ voor 

alle medewerkers die in deze niet eenvoudige omstandigheden toch hun beste beentje voorzetten om 

alles in goede banen te leiden. 

Het gratis glaasje Moezelwijn wordt verschoven naar de Skobiaktocht op 9 april, maar eerst is er nog 

de busreis naar Meise op 3 april, waarvoor al 104 wandelaars zich inschreven! 
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Met dank aan Johan Dekeerle voor de foto’s. 

 

Clubfeest: zaterdag 26 februari 2022. 
 

Een clubfeest, dat jaarlijks een succes is geweest, organiseren 

in tijden met beperkte mogelijkheden, en achteraf kunnen 

zeggen dat het toch geslaagd was: dat was een moeilijke 

opdracht. Er waren wat minpuntjes en dit in gedachten 

houdende, hebben we nu reeds een DJ en een (nieuwe) traiteur 

vastgelegd om op 19 november 2022 er terug een super 

clubfeest van te maken waar er lekker gegeten en gedronken 

wordt en er terug kan gedanst worden tot in de vroege uurtjes. 

Toch duidelijk maken dat het echt niet allemaal kommer en 

kwel was: we kunnen terugblikken op een gezellige avond waar 

iedereen genoot van het samen zijn onder de clubleden. 

Wees er terug bij op 19 november 2022 zouden we zeggen!  

 

Met dank aan Johan Dekeerle voor de foto’s. 
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Eéndaagse busreis op zondag 3 april 2022: 37 ste Crackstochten in Meise. 
 

* 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. 

 

Mogen we vragen om zeker stipt  aanwezig te zijn, zodat we tijdig kunnen vertrekken. 

 

Skobiaktocht: zaterdag 9 april 2022. 
 

Na twee jaar afwezigheid is onze Skobiaktocht terug, weliswaar met enkele wijzigingen.  

Aangezien we het gratis glas wijn niet konden aanbieden op onze Moezeltocht, hebben we ervoor 

gezorgd dat dit nu op onze Skobiaktocht kan gebeuren. Daarvoor moesten de parcours wel sterk 

aangepast worden om een bijkomende post te hebben voor het gratis glas wijn. Een gevolg hiervan is 

dat het Provinciedomein ’t Veld pas vanaf het parcours van 17 km wordt aangedaan.  

Info: 

* Startzaal: De Ark, Melkerijstraat 2, Ardooie. 

* Starturen: tussen 6.30 u en 15u.  

* Afstanden: 6 – 10 – 13 – 17 – 22 – 26 en 31 km. 

Daar dit onze bonustocht is, zijn er dubbele punten te verdienen voor het clubkampioenschap. We 

hopen dan ook jullie allen te mogen verwelkomen. Uiteraard kan je dan ook je clubspaarkaart laten 

afstempelen. Hopelijk is het een zonovergoten dag ! 

De komende (eigen) organisaties. 

 

Provinciedomein ‘t Veld. 
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Vlaanderen Wandelt Lokaal: zondag 24 april 2022. 
 

Op zondag 24 april 2022 zijn de Spartastappers Ardooie één van de 14 West-Vlaamse organisatoren 

van de tweede editie van Vlaanderen Wandelt Lokaal. 

 

Info: 

* Nieuwe startzaal: OC ’t Zonneke, Ardooisestraat 12, 8851 Koolskamp. 

* Starturen: tussen 6.30 u en 15 u. 

* Afstanden: 5 – 9 – 12 – 16 – 18 en 20 km 

 

Met deze tocht trekken we eens een andere richting uit, nl. naar de Kortekeer; voor alle afstanden 

vanaf de 9 km is hier een rustpost voorzien. De parcours van 16, 18 en 20 km wandelen bovendien 

door de Huwynsbossen. 

Ook deze wandeling levert veel punten op voor het clubkampioenschap (5 punten per deelnemende 

Spartastapper!) en uiteraard krijg je ook weer een stempel op je clubspaarkaart. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Huwynsbossen. 

Huwynsbossen. 

Kapel O.L.V. van Bijstand. 
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Natuur- en Bostocht: zondag 22 mei 2022. 

 

Vooraleer we met 67 clubleden voor 4 dagen naar de wijnboer gaan in de Moezel, organiseren we 

nog voor de derde keer onze Natuur- en Bostocht in Rumbeke. 

Met start- en aankomst in zaal Den Hazelt, kunnen we jullie opnieuw een mooie natuurwandeling 

aanbieden door de groene longen van Roeselare: het Sterrebos, het Bergmolenbos en de Kleiputten. 

We doen dan ook een oproep aan jullie om massaal deel te nemen! 

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

 

 

 
 

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

9 april 2022 Skobiaktocht, Ardooie. 

24 april 2022 Vlaanderen Wandelt Lokaal, Koolskamp. 

22 mei 2022 Natuur- en Bostocht, Rumbeke. 

26 – 29 mei 2022 Moezelreis naar Bruttig-Fankel. 

16 juli 2022 Sint-Germanustocht, Egem. 

21 augustus 2022 Busreis Lier. 

6 september 2022 Ardooise Weekdagtocht, De Tassche. 

8 oktober 2022 Busreis Rotselaar. 

22 oktober 2022 Ardooise Veldbostocht, Sint-Antonius. 

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.  

 

 

 

 

Busreis naar Schilde, zondag 19 december 2021. 

 

Op een mistige ochtend vertrekt een autocar 

met 63 mensen aan boord voor een ritje naar 

Schilde, waar wandelclub ‘De Bosgeuzen 

Voorkempen’ een tocht heeft georganiseerd. 

Van de 10 wandeltochten op deze datum onder 

de vleugels van Wandelsport Vlaanderen, gaan 

er slechts 2 door. Oef, denk je dan. Na een 

voorspoedige rit (met mond-masker en een 

aanvaardbare hoeveelheid geklets onderweg) 

arriveren we aan de startzaal. Terwijl we 

uitstappen maakt een dame ons duidelijk dat 

we eigenlijk helemaal niet welkom zijn: we 

verstoren de rust in deze anders zo rustige 

straat, de bus blokkeert de straat en haar vader 

van 91 staat buiten op haar te wachten… Een 

vriendelijk onthaal kan je dit niet noemen, 

Samenvatting: onze resterende activiteiten in 2022. 

 

De ‘wandelavonturen’ van Anne V. en Filip S. 
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maar voor alle duidelijkheid: deze dame was 

echt wel de uitzondering op de regel: tijdens de 

wandeling kruisen andere wandelaars en zeer 

veel mountainbikers ons pad en vrijwel 

iedereen zegt vriendelijk goedendag. 

Of de startzaal (‘De Wip’) helemaal ‘corona-

proof’ was laten we in het midden: we nemen 

een foto van het kaartje met het parcours 

(trouwens: zeer mooi kaartje!) en vertrekken 

voor de  21 km. We stappen voorbij de Sint-

Guibertuskerk, een neogotische bakstenen 

kruiskerk uit 1921. Via een smal paadje komen 

we wat verder op het Renier Sniederspad. Hij 

was samen met zijn broer een letterkundige, 

tijdgenoot van Conscience. We komen via dit 

pad en knooppunten van het wandelnetwerk 

‘Kempense Hoven’ aan het Antitankkanaal. 

Het is een 33 km lange verdedigings-gracht ten 

noordoosten van Antwerpen, tussen de 

Schelde en het Albertkanaal. De gracht is 

tussen 1938-1940 aangelegd als onderdeel van 

de vesting Antwerpen. Deze KW-Linie tussen 

Koningshooikt (Lier) en Waver telde ook zo’n 

400 bunkers waarvan we er onderweg 

meerdere opmerken. Onderweg horen we 

enkele spechten die er lustig op los timmeren 

en zien we mooie geweizwammetjes. 

We wandelen door de Schildese en Halse 

bossen; her en der zijn er ook stukjes heide en 

vennetjes te bewonderen. We krijgen veel 

onverharde paden voor de schoenen geschoven 

maar modderbaden worden ons bespaard; het 

is de laatste tijd bij andere wandelingen wel 

anders geweest. De enige tegenvaller is het 

weer: de omschrijving ‘grijs en grauw’ is 

perfect van toepassing op het weer van 

vandaag. Maar: er is nauwelijks wind, de 

temperatuur is prima voor een wandeling en 

alleen op het einde is er wat gemiezel (‘dat het 

smukt’ zegt Anne V.). 

We komen in de rustpost met de mooiste naam: 

’t Lekker Koeike’. Als we onmiddellijk weer 

zouden vertrekken zijn we veel te vroeg 

opnieuw in de startzaal en dus lassen we een 

drinkpauze in. Zowel binnen als buiten horen 

we flink wat West-Vlaams ‘klappen’: de 

Spartastappers zijn prominent aanwezig.  

Na een stukje ‘heen en terug’ wandelen we 

opnieuw langs het Antitankkanaal en passeren 

we onder de E 34. Zo komen we aan het 

Albertkanaal; we stappen voorbij de aanzet 

van een kanaal dat van Oelegem naar Zandvliet 

zou lopen, zodat de verbinding tussen Luik en 

de Antwerpse haven vlotter kon verlopen. Het 

project werd stilgelegd in 1975 en definitief 

geschrapt in 2003. 

We volgen een pad naast de E 34 en ontmoeten 

enkele Spartastappers die daar in een groepje 

staan te staan. Blijkbaar heeft Jacques Q. een 

slippertje gemaakt en een nat pak is zijn deel. 

Andere Spartastappers schieten hem te hulp 

met droge kleren, maar zijn natte broek blijft 

zijn natte broek. 

We komen bij vissersclub ‘De Watervrienden’, 

vinden een plaatsje aan de bar met een kop 

soep (voor haar) en een Westmalle (voor mij). 

Terwijl we picknicken komen Walter D., 

Ronny C., Danny V. en Marleen V. ook toe. 

We wisselen wat bevindingen uit en 

vertrekken dan weer voor de laatste 7 km. Een 

wat modderig en licht golvend pad laat ons 

rond het imposante ‘Fort van Oelegem’ 

stappen. Het fort werd tussen 1909 en 1914 

gebouwd als uitbreiding van de in 1878 

ontworpen tweede verdedigingsgordel van 

Antwerpen. In de winter is dit de belangrijkste 

vleermuizenoverwinteringssite van 

Vlaanderen. We horen enkele stemmen en zien 

wat beweging boven op het fort. ‘Mohow, er 

zijn hier nog soldaten’ zegt Anne V. Ik draai 

me om, wil een repliek geven, maar dan zie ik 

aan haar blik dat ze me in het ootje neemt. Ja, 

ze is met voorsprong de leukste thuis… 

Een tof vlonderpad brengt ons voorbij een 

bomkrater van een V1 en we wandelen verder 

langs de ‘Groot Schijn’, een zijriviertje van de 

Schelde. We bevinden ons in het Domein 

Vrieselhof; de vallei van het riviertje bestaat 
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enerzijds uit open graslanden en anderzijds uit 

gesloten loofbossen met enkele naaldhout-

aanplanten.  

Er is een opvallende soortenrijkdom door de 

variatie aan bodemsoorten. O.a. het kleine 

blauwgrasland is zeer uitzonderlijk en is 

waarschijnlijk het laatste van zijn soort in 

Vlaanderen. Er komen in dit gebied blijkbaar 

ook 7 zeldzame tot uiterst zeldzame soorten 

mos voor: het is de enige plaats in Vlaanderen 

waar ‘Geel Schorpioenmos’ voorkomt. 

Het kasteel Vrieselhof werd in neo-Vlaamse-

renaissancestijl tussen 1917-1919 gebouwd; 

het werd reeds voor het eerst vermeld in de 14de 

eeuw. Een beukendreef van 1 km leidt naar de 

Schildesteenweg. 

Eventjes moeten we door een woonwijk, dan 

komen we op de GR 565 die we blijven volgen 

tot we bijna opnieuw in de startzaal komen. Er 

volgt nog een passage door een andere 

woonwijk met, naar mijn gevoel, belachelijk 

grote villa’s met perfect getrimde tuinen waar 

geen enkel afgevallen blaadje op het gazon 

ligt. Elk zijn gedacht, denk ik dan. 

We versterken de inwendige mens met een 

Westmalle Triple, trekken propere schoenen 

aan en tegen 17 u zijn we weer in Ardooie. En 

in mijn hoofd rijpt een plannetje voor een 

verblijf van enkele dagen in de omgeving van 

Schilde… 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Het R. Sniederspad. Het Antitankkanaal. 
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Een bunker op de KW-Linie. 

Fort van Oelegem. 

Kasteel Vrieselhof. 

Geweizwammetje. 
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Houffalize, 2 tot 5 maart 2022. 

 

We vinden zowaar een gaatje in onze drukke agenda’s en vertrekken op 2 maart naar Houffalize. Ik 

heb een leuke vakantiewoning gevonden en Danny V. heeft me een paar tips gegeven voor 

wandelingen die hij en Marleen V. daar reeds maakten. Het wordt een vlotte rit naar Cetturu, deel-

gemeente van Houffalize; onderweg realiseren we ons plots dat we noch brood, noch toespijs 

meegenomen hebben. ‘Had jij niet…?’. ‘Neen, jij hebt gezegd dat…’. Je kent het wel… Maar toch 

komen we vrolijk en welgemutst aan bij de vakantiewoning. De dame die verantwoordelijk is voor 

de woning, geeft ons de nodige uitleg over verwarming, elektriciteit enz. Ons middagmaal hebben 

we wél bij en wat later vertrekken we voor de Feeënwandeling in Achouffe. We beginnen met de 

eerste lus, passeren voorbij de brouwerij (hoera, denk ik, straks drinken we een ‘Choufke’) en stappen 

dan door de Vallée des Fées langs een riviertje. We verlaten de vallei en het gaat plots stevig bergop. 

Het is perfect wandelweer: de zon schijnt, er is nauwelijks wind; onze vestimentaire voorzieningen 

worden aangepast aan de weersomstandigheden. Een steile afdaling brengt ons bij de Moulin de 

Wilogne en we blijven de vallei volgen tot in Achouffe. Het is een zeer oneffen pad met veel 

boomwortels, er ligt bovendien een flinke portie modder. We ploeteren verder en halen even later 3 

jongedames in; één van hen heeft plasticzakken rond haar witte sneakers vastgemaakt. Tja, dat zou 

misschien kunnen helpen… 

Terug in Achouffe vertrekken we voor de tweede lus van de Feeënwandeling: alweer een behoorlijke 

klim en een steile afdaling zorgen ervoor dat er echt niet veel gepraat wordt. Als we terug bij ons 

startpunt arriveren na deze zeer mooi, maar toch inspannende wandeling, stellen we vast dat de 

brasserieën gesloten zijn. Zucht. Maar we maken er geen drama van; we moeten nog voor onze 

bevoorrading zorgen en daarvoor rijden we naar Houffalize: we doen wat inkopen en (uiteraard) 

drinken we een La Chouffe. 
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Een verkwikkende nachtrust later starten we voor een eerste serieuze wandeling. De zon is alweer 

volop van de partij, staalblauwe lucht. Het is zo’n 4 °C: lekker fris, maar er is nauwelijks wind. Het 

gaat wat op en neer, bossen en open ruimte wisselen elkaar af. Door de nachtvorst zijn de plassen op 

ons pad bevroren; Anne V. geniet van het krakende geluid als ze op het ijs stapt. We komen in 

Steinbach, een piepklein dorpje, en stappen vandaar naar de RAVel L 163. Deze voormalig spoorweg-

beddingen zijn altijd meer dan de moeite om te volgen tijdens een wandeling. Met wat moeite 

klauteren we de berm op als we de spoorweg willen verlaten. We stappen door het volgende dorpje, 

Limerlé, en een mooie landweg brengt ons in Cherapont. We vinden een mooi picknickplaatsje aan 

de oever van L’Ourthe Orientale die hier tussen twee grote vijvers stroomt. 

Vanaf hier volgen we gedurende een hele tijd de GR 57: we volgen eerst de vallei, dan gaat het flink 

bergop; een prachtig uitzicht op de wijde omgeving is onze beloning. Een langzame afdaling brengt 

ons weer bij de Ourthe die meandert dat het een lieve lust is. Het is duidelijk dat hier bevers leven 

want we zien dat er aan talrijke bomen geknaagd werd, sommige liggen al op de grond. De volgende 

klim brengt ons weer in Limerlé, een asfaltwegje leidt naar Steinbach. 

‘L histoire se répète’: opnieuw een klim en opnieuw afdalen naar de Ourthe waar we bij de ‘Rocher 

de Bistain’ een rustpauze inlassen. We stappen nog 3 km door de bossen om in ons verblijf te 

arriveren. We hebben 27 km en 550 hoogtemeters op de teller staan. De rest van de dag? Douchen, 

een hapje eten in Hotel des Postes en om 22 u liggen we al onder wol (het is weliswaar een dekbed, 

maar het resultaat is hetzelfde). 

 

Soms overdrijft ze een beetje… 

Een stevige klim wacht op ons. 

Keuze te over. 
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Vertrekken op dag 2 met perfect wandelweer. 

Ravel L 163. 
Picknick bij de vijvers in Cherapont. 

De bevers lieten hun sporen na. 
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Ook de volgende dag is het hetzelfde perfecte wandelweer. Koud, maar zonnig en nauwelijks wind. 

De wandeling begint met een serieus obstakel: door de recente stormen versperren omgevallen bomen 

het pad; we worstelen ons erdoor, maar er lijkt geen einde aan te komen. We beslissen dan toch maar 

om dwars door een weide naar de weg te stappen. We passeren het kerkje van het dorp en duiken dan 

de bossen in. Het gaat opnieuw omhoog en omlaag. We komen op de Eisleck Trail en klimmen van 

410 naar 480 m; een prachtig uitzicht op een valleitje onder ons is de beloning van deze klim. Wat 

verder komen we bij het Canal de Bernistap. In 1829 begon men met het graven van een kanaal dat 

de Maas met de Rijn zou verbinden via de Ourthe en de Moezel. Het project, een initiatief van de 

toenmalige Nederlandse regering en Willem I, zou inhouden dat men vanaf de Ourthe een 

hoogteverschil van 400 m moest overwinnen en, eens voorbij de waterscheidingslijn van de Maas en 

Rijn, weer 300 m naar beneden moest. Er waren zo maar eventjes 215 sluizen voorzien en op het 

hoogste punt een tunnel van 2,5 km lang. De werken vorderden zeer traag: 1 meter per dag. Door de 

veranderende politieke situatie (de onafhankelijkheid van België in 1830, de ‘geboorte’ van het 

Groothertogdom Luxemburg) vallen de werken definitief stil in 1832. Momenteel is het een prachtig 

natuurgebiedje waar we ook meerdere beverdammen kunnen zien. 

Een 2 km lang graspad brengt ons van Buret naar Boeur, het zicht op de omgeving is fenomenaal. De 

route van Boeur naar Tavigny is minder interessant: een wat saaie asfaltweg die gelukkig gevolgd 

wordt door de mooie Sentier 46, eerst aan de rand van, en dan door een bos. In een gehuchtje, 

Neufmoulin, zien we een aantal rood-witte linten in de velden en bordjes met ‘Verboden voor 

voetgangers’. We realiseren ons dat in het weekend de rally ‘Boucles de Bastogne’ georganiseerd  

worden. We hebben echt geen zin in het lawaai van de motoren en piepende banden, maar voorlopig 

is het nog rustig. 

Via een mooie dreef komen we aan de Chapelle Saint-Roch waar we een rustpauze inlassen. Een slok 

cola, een koek, een stukje chocolade zorgen na 17 km voor wat extra energie. We dalen af naar 

Houffalize en passeren dicht bij de gebouwen van Vayamundo. Hier pikken we de GR 57 op die we 

blijven volgen tot we weer in Cetturu aankomen: ook dit laatste stuk was zeer afwisselend met open 

velden, gemengde bossen, moerassige gebieden, gras- en bospaden. Heerlijk wandelen! 

De rally zal zo te zien, voorbij onze vakantiewoning passeren: ook hier hangen rood -witte linten en 

staan nadarafsluitingen klaar. Het scenario van gisteren herhaalt zich: een deugddoende douche, een 

vreselijk lekkere kiptajine (voor haar) en vistajine (voor mij) in ‘La Grande Bleue’, sluiten deze 

onovertroffen wandeldag af na 26 km en 510 hoogtemeters. 

 

 
Dag 3: een mooi graspad om te eindigen. 

Het kerkje van Tavigny. 



 

Het Spartaantje 2, 1 april 2022  Blz. 18 / 20 

 

 

In het kort, diverse data. 
 

➢ Geluveld, 2 januari. Een zompige weide en verrassend mooie stukken onverhard. 

➢ Koekelare, 15 januari. De rustpost in De Mokker lijkt me helemaal niet ‘coronaproof’; dan maar 

picknicken aan het ‘Vladslo German War Cemetery’. Door het Praatbos en de Domeinbossen van 

Koekelare stappen: leuk. 

➢ Veldegem, 16 januari. We herdopen deze wandeling in de ‘Erwin Kerkhove’-wandeling: 

onderweg zien we op tientallen afsluitingen bordjes hangen met de naam van de firma die ze 

plaatste. 

➢ Zonnebeke, 30 januari. Tyne Cot Cemetery blijft indrukwekkend. Wenkbrouwengefrons bij de 

trage bediening in de (mooie) rustpost. 

➢ Gits, 5 januari. Ik neem onderweg 1 foto. 

➢ Ruddervoorde, 13 februari. Anne V. vindt het nogal vervelend dat ik onderweg voorspel langs 

waar de wandeling zal passeren. Leuke passage door het Plaisiersbos. We zien dat naast het bos 

de voorbereidingen getroffen worden om 2 nieuwe windmolens te plaatsen. 

➢ Wervik, 22 februari. 3 lussen vanuit de startzaal en veel wind. Uiteraard gaat het parcours door de 

Balokken. 

➢ Hulste, 8 maart. Keuze te over voor de leukste straatnaam van de dag: Treurnietstraat, Tweede 

Doorsnijdstraat, ’t Stroomke, Helleput. 

➢ Ledegem, 12 maart. Waarom is het ’18 km-parcours’ 20,7 km lang? En dan blijkt dat men zich 

vergist heeft: het is nog 1 km langer… Mooie onverharde stukken langs de Pompeschitters-

wandeling, maar ook wat saaie stukken in Dadizele. 

➢ Kachtem, 27 maart. Ik ontmoet enkele Spartastappers in de startzaal. Als ik 2.46 u later arriveer, 

maken ze aanstalten om naar huis te gaan… Rhodesgoed: altijd leuk daar te wandelen. En: deze 

keer zonder modder. 

Dag 3 : Canal de Bernistap. 
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Datum Organiserende club Naam van de tocht Spartastappers 

6/01/2022 De Rakkers Bolderbergse Driekoningentocht 2 

8/01/2022 Wsv Colliemolen Oostnieuwkerke-Staden Putje Wintertocht 63 

15/01/2022 Wandelclub Koekelare Vzw Nieuwjaarstocht 91 

16/01/2022 Wandelclub Vier Op Een Rij Groot-Zedelgem 33e Wintertocht 72 

22/01/2022 De Spartastappers Ardooie Moezeltocht 258 

23/01/2022 Wervikse Wandelsport Vereniging Vzw 35e Gaperstocht 58 

29/01/2022 De Randstappers 5e Geutelingendorptocht 23 

30/01/2022 Wsv De Lachende Wandelaars Aalter Vzw Aalter in de winter - Viggaaltocht 26 

30/01/2022 Drevestappers Zonnebeke 4e War Memories 76 

30/01/2022 Padstappers Geraardsbergen Manneken-Pistochten - Priortrofee 3 

5/02/2022 Gitse Wandelclub 'Voetje Voor Voetje' 31e Blasiustocht 132 

6/02/2022 Wandelclub Beernem Vzw Bloemendaletocht 6 

12/02/2022 De Margriete Stappers Oliebollentocht 125 

12/02/2022 Wandelclub D&A Pannepotjestocht 16 

13/02/2022 Godelievestappers Ruddervoorde Vzw Valentijntocht 75 

13/02/2022 Spoetnikstappers 24e Strandjutterstocht 11 

13/02/2022 Wandelclub Reigerstappers Vinderhoute 40e Valentijntjestocht - Viggaaltocht 6 

16/02/2022 De Witsoone Stappers Krombeke 16e ROOKOP-wandeling 11 

19/02/2022 Wandelclub Koekelare Vzw Wintertocht 35 

19/02/2022 De Curieusneuzen Pittem Valentijnstocht 34 

20/02/2022 Bavostappers Zittaart 23e Wintertocht 2 

20/02/2022 Drevestappers Zonnebeke 4e Toveressentocht 20 

22/02/2022 Wervikse Wandelsport Vereniging Vzw 20e Krokustocht 17 

24/02/2022 Kreketrekkers Kortemark Krokustocht 22 

26/02/2022 De 12 Uren Van Lauwe Kazemattentocht 25 

26/02/2022 Watewystappers Krokussentocht 84 

27/02/2022 Wandelclub Kruikenburg Sprokkelmaandtocht 2 

27/02/2022 Wandelclub Eernegem Keytewandeling 32 

27/02/2022 Heuvellandstappers Geuzentocht 13 

27/02/2022 De Textieltrekkers Vzw Vichte 19e Aktiv-wandeltochten 31 

28/02/2022 Aviat Karnavaltocht 1 

1/03/2022 De Winkelse Stappers 45e Meerhoektocht 37 

2/03/2022 Levenslijn Team Damme Krokustocht 18 

3/03/2022 Wtc Sporton Deurne-Diest Abdijwandeling 2 

3/03/2022 Vzw Wandelklub De Duintrappers Westende Krokustocht 8 

4/03/2022 Wandelclub Beernem Vzw Rondom Oostveld 23 

4/03/2022 Reynaertstappers VZW 21e Krokustocht 3 

5/03/2022 Wsv Colliemolen Oostnieuwkerke-Staden Krokustocht 89 

6/03/2022 Wsjv Nacht Van Vlaanderen Torhout 38e Verloren Kosttocht 61 

6/03/2022 Sportraad Lendelede 10e 't Voals Plat 50 

7/03/2022 Sportkring Oostnieuwkerke Lentetocht in Oostnieuwkerke 36 

Waar wandelden de Spartastappers de voorbije maanden? 
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8/03/2022 Bavostappers Bavikhove Vlasboer Bavo's Lentetocht 31 

11/03/2022 De Rustige Bos-Stappers Jabbeke 32e Bibbertocht 22 

12/03/2022 Everbeekse Wandeltochten Vzw 8e Vlaanderens Mooiste 2 

12/03/2022 Wak (Wandelclub Al Kontent) MPI-tocht 3 

12/03/2022 'T Wandel Voetje Primeurtocht 70 

12/03/2022 Wjsv De Brugsche Globetrotters 35e Globetrotterswandeltocht 27 

13/03/2022 Spoetnikstappers Krokodillentocht 8 

13/03/2022 Wandelclub 'De Westhoekstappers' 34e Dwars door de Westhoek 10 

13/03/2022 Wsk Marke Vzw 26e Lentetocht MFC De Kindervriend 34 

13/03/2022 Wsv De Lachende Wandelaars Aalter Vzw 41e Marsen van Aalter 9 

19/03/2022 Michiel Mispelonvrienden Ruidenbergtocht 40 

19/03/2022 De Mijnlamp Beringen-Mijn Lentetocht 1 

19/03/2022 Vzw Vredeseilanden Dwars door het Beverhoutsveld 45 

19/03/2022 Wnd De Natuurvrienden Deinze 30e Gulden-Eitocht - Viggaaltocht 14 

20/03/2022 Wervikse Wandelsport Vereniging Vzw 20e Memorial March of Peace 15 

20/03/2022 Feestcomite De Marollen Sijsele 20e Tocht rondom Sijsele 8 

20/03/2022 Dwp - De Wandelende Pekkers Filou Classic Walk 56 

 

 

 
 

Overlijden van mevrouw Maria Vandevoorde: moeder en schoonmoeder van Myrianne De Jonghe 

en Maurice Huyghebaert. 

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

 
 

 

Als bestuur van een wandelclub is het niet altijd makkelijk om iets te organiseren, nu er telkens zaken 

zijn die we niet zelf in de hand hebben, vooral als men afhangt van derden. 

Als bestuur willen we ons dan ook verontschuldigen voor het feit dat het clubfeest niet de verwachte 

resultaten heeft opgeleverd en hopen we dat jullie daar begrip voor kunnen opbrengen. Op onze laatste 

bestuursvergadering werd één en ander geëvalueerd en werden de nodige lessen getrokken. 

Het feit dat de Spartastappers een fantastische groep zijn waar we de nodige waardering van krijgen, 

geeft ons de moed om verder te werken en kijken we uit naar onze volgende organisaties. 

Met deze drive moeten we dit wandeljaar zeker succesvol kunnen afsluiten. 

 

Jullie Bestuur, 

 
Walter, Carine, Dany,Ronny en Filip 

 

 

 

 

Slotwoord. 

 
 

Familienieuws. 

 
 


