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Het jaar loopt stilaan op zijn einde, ons jubileumjaar 20 jaar Spartastappers!  

We hebben dit op de gepaste manier gevierd, een gezellige avond met 

receptie, etentje, een dansje en een drankje! 

Er werd ook veel gewandeld het hele jaar door en we behaalden mooie 

resultaten op vele wandelingen her en der. Daarom een dikke proficiat aan 

allen! 

We kunnen voor 2020 nu reeds een dertigtal nieuwe leden verwelkomen, een teken dat onze club een 

goede uitstraling heeft en het wandelen leeft onder de mensen. 

Voor 2020 hopen we verder te gaan op het zelfde elan en hopen jullie terug een mooi programma te 

kunnen aanbieden. 

Veel leesgenot!  

 

Jullie voorzitter, 

 

Walter. 

 

 

 

 

Ardooise Veldbostocht, zaterdag 19 oktober 2019 (verslag door Filip). 

 

Barslecht. Dat is het minste dat je kan zeggen van de weersvoorspellingen de dagen die aan de 

Veldbostocht voorafgaan: 90% kans op regen… 

De voorbereidingen verliepen gelukkig prima. Ik was tijdig op de hoogte van de werken die werden 

uitgevoerd in het Provinciedomein ’t Veld. De dikke laag modder op de bodem van ‘t Zeetje, 

gedurende vele jaren aangevoerd door de Veldbeek, wordt uitgebaggerd. Door de werken is een deel 

van het Provinciedomein niet toegankelijk. Ik moet een beetje puzzelen en besluit de richting van de 

parcours om te draaien: tegenwijzerzin i.p.v. wijzerzin. Ik beslis ook enkele lussen een beetje in te 

korten en ik ben heel tevreden met het eindresultaat: 9 parcours en slechts 2 rustposten. 

De vrijdag worden de startzaal en rustpost in de Langestraat klaargezet, terwijl ik de pijlen ga 

ophangen in ’t Veld. In de namiddag moeten de ‘wandeltochtpijlen’ (de vroegere ‘Marspijlen’) nog 

opgehangen worden. Als ik de eerste pijlen ter hoogte van de ‘Rysselende Molen’ wil aanbrengen 

valt de regen met bakken uit de lucht. Ik heb geen zin om me te laten natregenen en blijf 

noodgedwongen zowat 3 kwartier in de auto 

zitten tot het wat minder regent. Daarna verbetert 

het weer en na een uurtje of twee hangen de 

nodige pijlen tot in Meulebeke en Ingelmunster.  

Ik heb nog wat tijd over en besluit om nu al een 

deel van het parcours controleren; ik rij via de 

Elbestraat, de Krinkelstraat en de Oude 

Pittemstraat naar de Maeneghemstraat. Daar valt 

mijn mond toch wel even open als ik het 

volgende te zien krijg:  

Voorwoord. 
 

Activiteiten in de voorbije maanden. 
 

Overstroming in de Maeneghemstraat. 
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Lichte paniek en ik begin onmiddellijk een alternatief parcours te zoeken op de kaart. Een 

buurtbewoner stelt me echter gerust: “Tegen morgen is da woater ollemole weg, zie mo grust”. En 

effectief, de volgende morgen om 6 uur, zie ik inderdaad dat een alternatief parcours niet nodig is: de 

weg is helemaal ‘watervrij’. 

En voor de rest: een rustige, probleemloze 

wandeldag. Rond 8 u vallen er wat 

druppels, maar de rest van de dag valt het 

weer echt wel mee. Toch komen we maar 

aan 699 deelnemers (160 Spartastappers 

en 84 niet-aangeslotenen!), want ook in 

Torhout en Rekkem zijn er wandel-

tochten, dus op nauwelijks 25 km. Maar: 

de wandelaars zijn tevreden met de 

parcours en de rustposten, ik krijg geen 

enkel telefoontje i.v.m. parcours-

problemen zoals verdwenen of gedraaide 

pijlen. De eclairs en de Chimay (vooral de 

blonde…) passeren vlotjes over de toog. 

We kunnen toch maar weer terugblikken op een geslaagde, goed georganiseerde tocht, dank zij 

(alweer) de helpende handen van een aantal van onze leden. Hartelijk dank daarvoor! 

 

 

 

 

Hernieuwingstocht, maandag 11 november 2019. 

 

Traditioneel geven we onze leden de kans om hun lidmaatschap tijdig te hernieuwen. Dit koppelen 

we aan een wandelingske en een gezellig samenzijn, met dit jaar een lekkere Sangria of een andere 

koude of warme drank. 

De opkomst was zéér goed, het weer was wat minder, wat voor velen een reden was om minder 

kilometers te stappen en er ééntje meer te nuttigen in de warme zaal van OC De Tassche. 

Vijver in Provinciedomein ’t Veld. 

Nieuwsgierige toeschouwers tijdens 

het ophangen van de pijlen. 

Vliegenzwammen in ’t Veld. 
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De zaal zal goed vol en dat het gezellig 

was, konden we horen, een geslaagd 

moment dus voor de leden onderling om 

elkaar wat beter te leren kennen. 

Tegen de middag waren er bijna 350 leden 

hernieuwd. Sommigen hadden reeds hun 

lidgeld gestort, maar kwamen langs om hun 

‘Walking in Belgium’ en nieuwe lidkaart af 

te halen. 

Foto’s van deze activiteit en andere zijn 

ook te bekijken op onze website 

www.spartastappers.be . 

Dank aan onze huisfotograaf Johan! 

 

Clubfeest, zaterdag 23 november 2019. 

 

Na de viering van het 20-jarig bestaan, 

het gezellig samenzijn op de 

hernieuwingsvoormiddag en nu het 

jaarlijks clubfeest kunnen we niet 

anders zeggen dan dat de 

Spartastappers graag feesten. 

Een feestjaar afsluiten met een 

clubfeest is altijd plezant. Dit jaar 

hadden we gekozen voor een ruimere 

formule. Na 20 jaar konden er wel een 

paar lekkere hapjes bij de cava 

geserveerd worden, alsook een lekker 

voorgerechtje, hoofdgerecht en als afsluiter een subliem dessertje! 

De tafels waren vooraf geschikt en een bloempje en kaarsje nodigden uit tot een gezellig feest. 

Vanaf 18 u kwamen de leden binnen, waar ze verwelkomd werden door Walter en hun tafel werden 

aangewezen. De flessen cava werden uitgeschonken door ons serveerteam van de avond (waarvoor 

dank!) en de traiteur bracht de ‘amusekes’ rond. 

Alvorens aan ons diner te beginnen, werden de vele prijzen (53 in totaal) uitgeloot onder de 

aanwezigen.  Daarna kende het aanschuiven aan het buffet een vlot verloop.  

Tussen voor- en hoofdgerecht hield de voorzitter zijn jaarlijks woordje over het voorbije wandeljaar, 

waarin de resultaten alweer beter waren dan de voorgaande jaren, en waarbij er ook een moment van 

stilte werd gehouden. 

Het weer was wat minder op 11 november… 

http://www.spartastappers.be/
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Vervolgens kon iedereen genieten van het 

hoofdgerecht en konden we bij rondgang 

in de zaal horen dat het lekker was, want 

velen lieten zich nog een tweede maal 

bedienen. Als afsluiter volgde dan nog 

een lekker dessertbord met lekkernijen. 

We zouden dan ook zeggen, “de 

afwezigen hadden ongelijk!”. Wie weet, 

zijn jullie er volgend jaar bij. Na zo’n 

maaltijd was het dan ook hoog tijd om de 

calorieën er terug af te krijgen met een  

dansje. En of er gedanst werd! 

Als verrassing mochten we ook nog een special guest verwelkomen, 

speciaal afgereisd vanuit het Sportpaleis, namelijk Jettie Pallettie die flink 

van jetje gaf en ons vergastte op een daverend optreden! 

We kunnen dus wederom stellen dat de all-in formule een succes blijft. 

Tevreden en voldaan konden we afsluiten om 02 h 00. 

Aan iedereen onze dank om bij te dragen aan deze gezellige avond en ook 

onze speciale dank aan onze huisfotograaf Johan (zie foto’s op website 

www.spartastappers.be ). 

 

 

Geluveld, zondag 24 november 2019 (verslag door Filip). 

 

“Yes, you can”. Een variante van het bekendere “Yes, we can”. Zondagmorgen 24 november, de dag 

na het clubfeest. Enkele hersencellen zijn reeds wakker en beslissen dat ik het kan. Ze luisteren 

duidelijk niet naar de rest van mijn lichaam: dat zegt iets helemaal anders. Met frisse tegenzin trek ik 

toch mijn wandelplunje aan en rij ik naar Geluveld, waar ik start voor de 20 km. Na zowat 100 meter 

kan ik linksaf om daar een gratis glas Gluhwein te gaan halen. Ik besluit wijselijk om niet op dat 

aanbod in te gaan. De mist in mijn hoofd mag dan al min of meer weggetrokken zijn, tijdens de 

wandeling is het andere koek: ik kan met moeite 100 meter ver zien: ik zie vage schimmen van bomen 

en boerderijen. De draden van de hoogspanningsleidingen hangen te zweven in de lucht, de pylonen 

zijn nauwelijks zichtbaar. Het heeft ook zijn charmes, zo’n quasi onzichtbaar landschap. 

 

Na zowat 3 km krijg ik een stukje 

onverhard voorgeschoteld en het 

resultaat is onmiddellijk te zien: 

modderige schoenen en broeks-

pijpen (maar dat is echter in niets te 

vergelijken met het modderbad, 

enkele weken later, in Dentergem, 

op 7 december…). 

 

http://www.spartastappers.be/


 

Het Spartaantje, 1 januari 2020  Blz. 6 / 14 

 

De parcoursverantwoordelijke heeft zich voor een aanzienlijk stuk laten inspireren door GR-paden 

(in dit geval de GR 5A Zuid), en dat levert vrijwel altijd mooie resultaten op. Ik dwars de 

provinciegrens en kom op Waals grondgebied. Wat verder stap ik voorbij een motocrossterrein en 

via de Rue Voorstraete en Rue de Dadizele kom ik in de dorpskern van Houtem, waar de eerste 

rustpost te vinden is in de plaatselijke lagere school: een aftandse zaaltje met eerder beperkt comfort. 

Ik heb goed doorgestapt en voel al flink wat zweetdruppels op mijn voorhoofd en rug parelen; 

gelukkig brengt een Omer mijn vochtvoorraad weer op peil. 

Er volgt een prachtig paadje langs de spoorlijn Ieper – Wervik. Er gaat een belletje rinkelen en juist, 

ik herken het pad van een fietstocht die mij ooit langs hier voerde. Onder de spoorweg door gaat het 

richting Zandvoorde. Ik dwars de vallei van de Paling- en Bassenvillebeek om wat verder, na een 

venijnig klimmetje, toe te komen in de erg drukke rustpost naast de kerk van Zandvoorde. Ik haal een 

stempeltje en vertrek direct weer voor de laatste 6,5 km. Dat laatste stuk gaat o.a. door de 

Gasthuisbossen. De bomen zijn al volop in de herfstkleuren getooid: mooi! Als afsluiter is er nog een 

leuk pad in de richting van de kerk van Geluveld. 

Ik kom na een goeie 3 uur aan in de vrij kleine startzaal en moet toch wel even zoeken om een vrije 

stoel te vinden. Het is heel druk, wat niet te verwonderen is als je leest dat er 2.745 wandelaars waren. 

En daar zijn ook 65 Spartastappers bij. Ja, dit is een tocht die ik wil aanbevelen voor volgend jaar! 

De straatnaamwedstrijd: ‘Rue de la Cortewilde’ is een sterke kandidaat, maar ook ‘Klijtgatstraat’ 

maakt kans. Maar dan gaat het parcours door de ‘Poezelhoekstraat’ en dan ken je direct de winnaar… 

 

Gits, zondag 1 december 2019 (zeer kort (en erg subjectief) verslag door Filip). 

 

* Waardering parcours 15 km: 6/10. * Gezelschap onderweg: 10/10. 

* Onverhard + modder: 1/10. * Biertje achteraf: 9/10. 

* Sfeer in de startzaal: 7/10. * Spartastappers: 107/2.187. 

* Zonsondergang: 10/10. * Straatnaamwedstrijd: Duivigestraat had gekund, maar 

 * Zweetproductie: 2/10.  ‘De Waaiberg’ wint. 
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Moezeltocht, zaterdag 18 januari 2020. 

 

Onze eerste wandeltocht van het 

nieuwe jaar brengt onze gedachten 

terug naar de Moezel: de moezelboer 

zal opnieuw van de partij zijn met een 

aanbod van zijn eigen wijnen en 

mogelijkheid tot aankoop. 

Maar vooral, er is opnieuw een mooi 

aanbod om te wandelen. Met start in 

zaal De Ark vertrekken de wandelaars 

langs landelijke wegen naar de 

rustpost ’t Zonneke in Koolskamp. 

De 20 en 22 km gaan eerst door de 

‘Waterbek’ en het ‘Volksplein’, om 

na de rustpost in de startzaal de anderen te vervoegen naar ’t Zonneke. 

Deze 2 afstanden maken eerst nog een lus van 7 km om terug in de rustpost te komen. Hierna trekken 

alle afstanden via diverse routes naar de verzorgde voetbalcafetaria waar iedereen kan genieten van 

een gratis glaasje Moezelwijn, koffie of frisdrank, dit uiteraard op vertoon van een geldige 

inschrijfkaart. 

Vervolgens vertrekt iedereen terug naar de startzaal waar de 10, 12 en 15 km nog naar de ‘Waterbek’ 

wandelen, om zo terug te keren naar de startzaal. 

Om 16 u worden er opnieuw 2 reizen naar de Moezel verloot: 

- 1 reis wordt verloot onder alle deelnemers, aanwezig of niet, 

- 1 reis wordt verloot onder de deelnemers aanwezig in de zaal. 

Tussendoor kan men uiteraard nog genieten van een lekker stuk taart of een drankje. 

 

INFO MOEZELTOCHT: 

- Startzaal: De Ark, Melkerijstraat 2, Ardooie. 

- Afstanden: 6 – 8 – 10 – 12 – 15 – 20 en 22 km. 

- Starten kan vanaf 7 tot 15 u. 

- Inschrijfgeld: * leden: € 1,50, 

* niet-leden: € 2,00, 

* kinderen -12 jaar: gratis. 

- Iedereen krijgt een gratis glaasje moezelwijn, koffie of frisdrank (enkel te verkrijgen op de 

voorziene locatie). 

 

We hopen uiteraard op goed weer en op een zéér talrijke opkomst van alle Spartastappers; het is ook 

een ideaal moment voor een late nieuwjaarswens! 

 

 

Activiteiten in de komende maanden. 
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Busreis Elingen, zaterdag 9 februari 2020. 
 

Door het succes van de inschrijvingen werd er gekeken voor een grotere bus. Daardoor zijn er nu nog 

17 plaatsen vrij. 

De mensen die op de reservelijst stonden, kunnen nu definitief bevestigen door betaling van € 10. 

We zouden uiteraard ook nog graag de resterende plaatsen ingevuld zien voor deze uitstap naar het 

mooie Pajottenland! 

 

De bus vertrekt om 7.00 u in de Koning Albertstraat te Ardooie aan de Brandweerkazerne en de 

terugkeer is voorzien om 18 u. 
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Winterreis Feldthurns, 23 februari – 1 maart 2020. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Onze winterreis nadert met rasse schreden, dus hoog tijd voor de laatste praktische schikkingen 

(opgelet: er volgt geen afzonderlijke brief meer!).  We zijn verheugd om met een groep van 54 

personen te kunnen vertrekken. 

 

- Betaling saldo reis. 

Mogen wij vragen dat iedereen het saldo stort tegen uiterlijk 31 januari 2020 op de reisrekening 

BE26 0689 0359 4029, zijnde: 

➔ op basis van tweepersoonskamer: nog te betalen: € 350,00 per persoon, 

➔ op basis van éénpersoonskamer: nog te betalen: € 420,00 per persoon. 

- Vertrekplaats en – uur. 

Koning Albertstraat 8850 Ardooie (aan brandweerkazerne); wij zouden inladen vanaf zaterdag 

middernacht om dan te vertrekken om 00.30 u. 

- Onderweg wordt nog een bezoek ingelast. Waar dit zal zijn, hangt af van de verkeers-

omstandigheden onderweg. 

- Aankomst in het hotel wordt voorzien rond 17.30 u. 

- Meer info over het hotel kun je terugvinden op de website www.hotel-oberwirt.it . 

- Wie nog vragen heeft, kan uiteraard steeds terecht bij Carine of Dany. 

 

Dank bij voorbaat aan iedereen voor de vlotte betaling! 

 

Busreis Lummen, zondag 23 augustus 2020. 

 

Wie meegaat naar deze wandeling in het mooie Limburg vangt 2 vliegen in één klap, te weten: 

 

- ten eerste: is dit een mooie wandeling langs kastelen, vijvers, land- en boswegels. 

- ten tweede: iedereen heeft een speciaal afstempelboekje gekregen waaraan na 15 wandelingen een 

regencape of na 25 wandelingen een rugzak verbonden is. 

Deze geschenken kunnen enkel bekomen worden op de data vermeld binnenin dit boekje. Lummen 

is één van die wandelingen, en het is zodoende een ideale gelegenheid om één van deze geschenken 

te verkrijgen, anders is het wachten tot 12 december voor de Kerstwandeling in Ieper van wandel-

club Nooit Moe Boezinge. 

http://www.hotel-oberwirt.it/
https://www.bing.com/images/search?view=detailV2&ccid=Nc9VmufB&id=33AF386D4F0AA3A7E586E1EE5A3F101AE525BAD0&thid=OIP.Nc9VmufBaFAH2v4LansRiwHaDo&mediaurl=http%3a%2f%2fwww.zolerhof.com%2fbilder%2fwinter-in-sudtirol.jpg&exph=940&expw=1920&q=feldthurns+winter&simid=608056137350907070&selectedIndex=0
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Nu reeds inschrijven door betaling van € 10 geeft je zekerheid dat je erbij kan zijn. Nu zijn er nog 20 

plaatsen vrij op de bus van 58 personen. 

Ook deze keer vertrekt de bus om 7.00 u in de Koning Albertstraat te Ardooie aan de Brandweer-

kazerne en de terugkeer is voorzien om 18 u. 

 

Busreis Asse, zaterdag 10 oktober 2020. 

 

Wandeling door de Kravaalvelden en het Kravaalbos in het land van Asse en langs de flanken van de 

Putberg. Verdere informatie volgt nog. 

Voor deze busreis zijn er nu nog 14 plaatsen vrij op een bus van 58 personen. 

De bus vertrekt eveneens om 7.00 u in de Koning Albertstraat te Ardooie aan de Brandweerkazerne 

en de terugkeer is voorzien om 18 u. 

 

 

 

 

Het éénmalig stempelboekje. 

 

Iedereen die hernieuwt vóór 1 januari 2020 ontvangt een speciaal stempelboekje, uitgegeven door 

Wandelsport Vlaanderen. 

Bij afstempeling hiervan, ontvangt men na 15 wandelingen een gratis poncho, ofwel na 25 

wandelingen een gratis rugzak.  

Afhaling van deze beloning is enkel mogelijk op volgende data en wandeltochten: 

- 29 maart: Antwerpen Wandelt, 

- 26 april: Vlaanderen Wandelt Koksijde, 

- 26 april: Vlaanderen Wandelt Asse, 

- 3 mei: Oost-Vlaanderen Wandelt Herzele, 

- 23 augustus: Limburg Wandelt Lummen, 

- 26-27 september: Wandelbeurs Mechelen,  

- 12 december: West-Vlaanderen Wandelt Ieper. 

 

 Voor ons, Spartastappers, zijn de 3 meest voor de hand liggende afhaalmogelijkheden Koksijde, 

Ieper en onze busreis naar Lummen (dus nog een reden te meer om zich voor deze reis in te 

schrijven…). 

 Let op: voor het ontvangen van de kortingsbonnen van de eigen club dienen steeds beide boekjes 

afgestempeld te worden. 

Nieuws van de Federatie. 

 

* De lidkaart is nu een hardere kaart (zoals een bankkaart). Draag er zorg voor, want ze moet 2 jaar 

gebruikt worden. Ze zal natuurlijk voor het 2de jaar enkel kunnen gebruikt worden na betaling van 

het lidgeld voor 2021 en dat dient te gebeuren tegen uiterlijk 31 december 2020. 

 

Algemeen administratief nieuws. 
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* Huldiging wandelaars: naar jaarlijkse gewoonte worden op de Nieuwjaarsbijeenkomst van de 

federatie, op 23 januari 2020 in Gits, de wandelaars gehuldigd die: 

- ofwel 1.000 tochten of een veelvoud daarvan hebben gewandeld, 

- ofwel 20.000 km of een veelvoud daarvan gestapt hebben. 

Wie voor één van deze mogelijkheden in aanmerking komt, kan zijn naam opgeven aan Carine en 

kan dan gratis aanschuiven voor receptie en diner op de Nieuwjaarsbijeenkomst van de Federatie 

op 23 januari 2020. 

 

* Vanaf 1 januari 2020 zal het inschrijfgeld op ALLE tochten een minimum bedragen van: 

- voor leden: € 1,50, 

- voor niet-leden: € 2,00. 

 

WalkOn wandelcriterium 2020. 

 

Dit jaar zijn we opnieuw één van de 50 deelnemende clubs in het Walk-On Wandelgebeuren. 

Wie zijn spaarkaart 2019 nog moet indienen, kan dit nog op de organisatie van WSV Marke, nl. op 

Kortrijk Feeëriek op 28 december. 

De trekking van de hoofdprijzen vindt plaats op zondag 2 februari 2020 in Oostduinkerke. Deze tocht 

is tevens de eerste van het nieuwe jaar. 

Met de opbrengst van 2019 wordt op 7 maart in het groene lint van Oostende een boomplantdag 

gehouden waar een deel bos aangeplant wordt.  

Dit jaar ontvangt men : 

- na 5 + 7 = 12 stempels , + 3 = 15 stempels en + 5 = 20 stempels telkens een gadget; 

- na 20 stempels een waardebon van € 50 voor een reservatie bij Vayamundo; 

Je doet ook nog mee voor de hoofdprijzen van 2020 bij het indienen van de spaarkaart. 

We hopen samen met Mooimakers en de wandelaars tot een wereld te komen zonder zwerfvuil en 

bewust omgaan met de natuur! 

 

 

 

 

Hernieuwing van het lidmaatschap: allerlaatste kans! 

 

Daar de lidkaart maar geldig is tot 31 december 2019 en sommigen nog niet hernieuwd hebben, werd 

er beslist om op 28 december 2019, van 10 tot 12 u, nog een bijkomend, maar ALLERLAATSTE 

hernieuwmoment in te lassen. 

Dit gaat door bij Carine thuis, in de Lavendelstraat 16, 8851 Koolskamp (0478/19 53 78): je kan 

daar de ‘Walking in Belgium’ en de lidkaart afhalen. 

Het lidgeld ten bedrag van € 15 kan betaald worden: 

- ofwel door storting op de rekeningnummer BE31 7765 9860 2255 met vermelding van je naam; 

- ofwel cash aan Carine. 

 

Waarom is dit belangrijk? Wie niet hernieuwd heeft vóór 31 december 2019 zal niet meer als lid 

gescand worden en zal € 2 moeten betalen als niet-lid. Leden betalen vanaf 1 januari 2020 € 1,50. 

Spartastappers: clubnieuws. 
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Droevig nieuws: 2 overlijdens. 

 

Tot onze grote spijt moeten we 2 overlijdens meedelen: 

- Clara Degraeve, moeder en schoonmoeder van Luc en Marieanne Lamsens-Vanwynsberghe, 

- Georges Clarysse, vader en schoonvader van Marleen Clarysse en Rudi Wittevrongel. 

Langs deze weg willen wij namens het bestuur en de leden nogmaals onze oprechte deelneming 

betuigen. 

 

Nieuw: de Clubspaartkaart. 

 

Om de leden die komen wandelen op onze eigen organisaties te belonen, hebben we opnieuw 

geopteerd voor een spaarkaart. Deze kaart zal beschikbaar zijn op onze eerste organisatie, de 

Moezeltocht, en kan afgehaald worden bij Carine aan de afstempeling. 

Op deze kaart staan onze zes tochten. Per deelname aan een tocht ontvang je een stempel. Per stempel 

krijg je € 2 korting op de kostprijs van het clubfeest. 

De waardebonnen ten bedrage van € 2,50 blijven uiteraard ook nog gelden. 

 

Jaaroverzicht van de eigen tochten in 2019. 

 

Moezeltocht 1.728 deelnemers 

Skobiaktocht 2.084 deelnemers 

Natuur- en Bostocht  1.470 deelnemers 

Sint-Germanustocht Egem 1.072 deelnemers 

Midweektocht 806 deelnemers 

Ardooise Veldbostocht  699 deelnemers 

 

Alles samengeteld  verwelkomden we 7.859 wandelaars; dat zijn er 334 meer dan in 2018! 
 

Puntenstand tot eind november (Beneluxwandeling). 
 

Brigandtrotters 13.312 

Watewystappers 10.947 

Voetje Voor Voetje Gits 10.510 

Spartastappers Ardooie  10.095 

Colliemolen  9.068 

Heuvellandstappers  9.017 

Wsv Wervik 8.880 

Nooit Moe Boezinge 8.307 

Wsv Beernem 8.166 

Textieltrekkers Vichte  7.761 

 

We staan dus op een mooie vierde plaats. Proficiat en dank aan allen voor de geleverde 

inspanningen! 
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Zaterdag 4 januari Hooglede: Nieuwjaarswandeling. 

Zondag 5 januari Oedelem: Nieuwjaarstocht. 

Zaterdag 11 januari Staden: Putje Wintertocht. 

Zondag 12 januari Geluwe: Gaperstocht. 

Zaterdag 18 januari Ardooie: Moezeltocht. 

Zondag 26 januari Zonnebeke: War Memories. 

Zaterdag 8 februari Lichtervelde: Oliebollentocht. 

Zondag 9 februari Elingen: busreis Spartastappers. 

Zondag 16 februari Beselare: Toveressentocht. 

Zondag 23 februari Kaster: Aktiv Wandeltocht. 

Zaterdag 29 februari Tielt: Krokussentocht. 

Zaterdag 7 maart Westrozebeke: Krokustocht. 

Zaterdag 14 maart Ledegem: Primeurtocht. 

Zondag 15 maart  Mesen: Memorial March Of Peace. 

Zaterdag 21 maart Kruishoutem: Gulden Eitocht. 

Zondag 29 maart  Oostende: Lentetocht. 

 

 

 

 

 

Zaterdag 18 januari Moezeltocht 

Zondag 9 februari  Eendaagse busreis naar Ellingen: wandeling in het Pajottenland. 

23 februari tem 1 maart  Meerdaagse winterreis naar Feldthurns Sud Tirol Italië. 

Zaterdag 11 april  Skobiaktocht. 

Zondag 24 mei  Natuur- en Bostocht Rumbeke. 

Zaterdag 18 juli  Sint-Germanustocht Egem. 

Zondag 23 augustus  Eendaagse busreis naar Lummen. 

Dinsdag 1 september  Ardooise Midweektocht. 

Zaterdag 10 oktober  Eendaagse busreis naar Asse. 

Zaterdag 24 oktober  Ardooise Veldbostocht. 

Woensdag 11 november  Hernieuwingstocht. 

Zaterdag 21 november  Clubfeest. 

 

 

 

 

 

 

Spartastappers: overzicht van de eigen organisaties in 2020. 
 

Enkele aanbevolen tochten voor het eerste kwartaal 2020. 
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Een jubileumjaar gaat evenzeer snel voorbij. Het geeft natuurlijk een goed gevoel als alles goed 

verlopen is. Het zal voor het bestuur opnieuw een uitdaging zijn om in 2020 even goed of zelfs beter 

te doen.  

Hopelijk mogen we jullie terug verwelkomen als Spartastapper in 2020. 

 

 

Ondertussen willen we in naam van het bestuur iedereen  

Prettige Feesten en een gezond 2020 toewensen! 

 

Walter, Carine, Dany, Gabriel, Ronny en Filip 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Slotwoord. 

 
 

Auvergne: Roche Tuilière en Roche Sanadoire. 


