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Door het mooie weer en de abnormaal hoge temperaturen waanden we ons al in de zomer. Nochtans 

is de lente nog in het land. 

Dit is reeds het tweede clubblaadje van de 20e jaargang. Voor de leden die het lidgeld nog niet 

betaalden, is dit jammer genoeg dan ook de laatste editie. 

De lidkaart 2018 is sinds 28 februari niet meer geldig. Jullie zullen dit vermoedelijk reeds gemerkt 

hebben bij het inscannen. Reden temeer om jullie lidmaatschap zo vlug mogelijk te hernieuwen, zodat 

jullie verder kunnen genieten van alle voordelen die gepaard gaan met de lidkaart. 

Verder staat er nog veel te gebeuren in ons jubileumjaar “20 jaar Spartastappers”. Dit alles kan ook 

makkelijk opgevolgd worden in ons clubblad, alsook op onze website. 

We zijn het jaar alvast reeds goed ingezet met een geslaagde Moezeltocht en we kunnen nu reeds 

afklokken op een ledenaantal van 400. 

Zoals gezegd op het clubfeest: kunnen we nog beter doen? Ons antwoord: yes, we can! 

 

Jullie voorzitter, 

 

Walter 

 

 

 

 

Moezeltocht, 19 januari 2019. 

 

Sinds meerdere jaren is onze Moezeltocht onze opener van ons wandeljaar. De weersvoorspellingen 

waren hoopgevend, droog en zonnig.  

Deze tocht trekt jaarlijks richting Koolskamp, waar OC ’t Zonneke dienst doet als rustpost.  

De lichte vrieskou schrok de wandelaars niet af om reeds vroeg te starten. Het startuur werd door 

iedereen gerespecteerd waardoor om 06.45 uur de eerste deelnemers werden gescand. 

Alles verliep vlot. Onderweg werd aan alle wandelaars een gratis glaasje Moezelwijn aangeboden. 

Voor de non-alcohol was er koffie en frisdrank voorzien. Dit alles ging door in de voetbalkantine van 

Koolskamp, een mooie, goed verwarmde locatie. 

Vanaf de 10 km was er nog een lus naar de Waterbek, het waterspaarbekken van Ardooie. Dit mooie 

natuurgebied met nieuwe wandelpaden was een mooie afsluiter van de wandeling. 

In de Ark kon men gezellig napraten, ondertussen genietend van een glaasje. De wijnboer was 

opnieuw aanwezig in de startzaal. Op de wijnstand kon men wijn proeven en aankopen, wat velen 

ook deden. 

Om 16 uur werden dan opnieuw 2 waardebonnen voor een verblijf in Hotel Rebstock in de Moezel 

uitgeloot. De gelukkige winnaars waren iemand van de Lachende Wandelaars Aalter en iemand van 

de Sportraad Lendelede.  

Verder konden we nog een aantal deelnemers plezier doen met een ½ kg pralines of Tupperware 

materiaal. 

Voorwoord. 
 

Activiteiten in de voorbije maanden. 
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We konden afsluiten op een totaal van 1728 deelnemers, wat zeker een goed resultaat kan genoemd 

worden. Voor ons was het ook belangrijk dat de wandelaars tevreden waren, wat o.a. bleek uit de vele 

reacties, zoals mooi parcours, mooie start- en rustzalen, vriendelijke bediening, enz… 

Als afsluiter werd er nog genoten, samen met de medewerkers, van een lekker kalkoengebraad met 

gratinaardappelen, vergezeld van een lekker glaasje wijn of bier. 

Dan het laatste materiaal opruimen, inladen en naar de materiaalpost om alles te lossen, met tenslotte 

op zondag nog afpijlen en alle materiaal wegzetten. 

We kunnen wederom terugblikken op een geslaagde organisatie, met dank aan allen die dit mogelijk 

maakten en zich hiervoor hebben ingezet! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Meer foto’s vind je hier: 

* Van Patrick Ollevier:  photos.google.com/share/AF1QipN6BV3Q2c-9QRrs7QNu9_g6ltnLc-

Ys7RAbic3eCe7HX6D_PLgY5ll9x7hep-xa-

Q?key=TTlQby1aVGo2dkJmT0k4S1JZb2d1WGNza0x3Yi13 

* Van Josiane Questroy: 

- een verslag: wandelblog.com/2019/01/19/moezeltocht-ardooie/ 

- een fotoreportage: photos.app.goo.gl/hoDHQpkSDZA2hfZM9 

 

Michelbeke, 9 februari 2019 (verslag door Filip). 

 

Het weerbericht van 9 februari belooft niet veel goeds, maar ik trek me er niets van aan. Omdat ik fan 

ben van de Vlaamse Ardennen, rij ik naar Michelbeke voor de 19de Geutelingentocht van Dwars Door 

Brakel (DDB): men belooft mij een “schitterend Vlaamse Ardennenparcours”. Ik ben bovendien, als 

volleyballiefhebber, ook nieuwsgierig naar de startzaal want daar speelt Saturnus Michelbeke, 

damesploeg in Liga A, zijn thuismatchen. Dat valt dik tegen: het lijkt meer op een grote hangar dan 

op een deftige sportzaal. Buiten staat nog een tent waar je kan genieten van hoempamuziek en andere 

schlagers. 

https://photos.google.com/share/AF1QipN6BV3Q2c-9QRrs7QNu9_g6ltnLc-Ys7RAbic3eCe7HX6D_PLgY5ll9x7hep-xa-Q?key=TTlQby1aVGo2dkJmT0k4S1JZb2d1WGNza0x3Yi13
https://photos.google.com/share/AF1QipN6BV3Q2c-9QRrs7QNu9_g6ltnLc-Ys7RAbic3eCe7HX6D_PLgY5ll9x7hep-xa-Q?key=TTlQby1aVGo2dkJmT0k4S1JZb2d1WGNza0x3Yi13
https://photos.google.com/share/AF1QipN6BV3Q2c-9QRrs7QNu9_g6ltnLc-Ys7RAbic3eCe7HX6D_PLgY5ll9x7hep-xa-Q?key=TTlQby1aVGo2dkJmT0k4S1JZb2d1WGNza0x3Yi13
https://wandelblog.com/2019/01/19/moezeltocht-ardooie/
https://photos.app.goo.gl/hoDHQpkSDZA2hfZM9
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Ik schrijf in en bekijk de kaartjes met de parcours om te beslissen welke afstand ik zal doen. Het zijn 

de meest erbarmelijke kaartjes die ik in lange tijd gezien heb: een stratenplan waarop met stift (!) de 

parcours getekend werden. Wat stel ik bovendien vast: er zijn 4 lussen, die allemaal terugkeren naar 

de startzaal. Zucht. Makkelijk voor de organiserende club, maar de parcours overlappen elkaar dus 

wel. De club maakt gebruik van gele, rode, groene en blauwe pijlen voor telkens een andere lus. Een 

tegenvaller voor  DDB: door de overvloedige regen (en dus massa’s modder) heeft men in laatste 

instantie de groene lus van 6 km moeten vervangen door een alternatief van 2 km. 

Ik besluit te beginnen met de gele lus en vertrek langs het ‘Mijnwerkerspad’, een tot wandel- en 

fietspad omgevormde spoorweg in de vallei van de Zwalm, die vroeger mijnwerkers vanuit Zottegem 

naar de steenkoolmijnen in Henegouwen bracht. Altijd leuk, zo’n oude spoorwegbedding! Aan de 

Boembekemolen gaat het naar links, tegen de toch wel stevige wind in en langzaam bergop. Het 

begint een beetje te druppelen en dan stevig te regenen. Ik ben te optimistisch als ik denk dat het een 

buitje is dat wel vlug zal overwaaien. Voor ik het goed besef striemt de regen mij in het gezicht: de 

regen zwiept vrijwel horizontaal over de velden en binnen 

de kortste keren ben ik doorweekt. Het heeft geen zin meer 

om mijn regenjasje aan te trekken en ik kan maar hopen dat 

het droog zal worden. Terugkerend naar de startzaal, met de 

wind in de rug, vallen er nog wat regenbuien, zodat ook 

mijn achterkant lekker (?) nat wordt… 

Terug in de startzaal 

versterk ik de 

inwendige mens en 

vertrek dan voor de 

blauwe lus. Erg 

boeiend is deze lus 

niet. Er zijn wel 2 

kleinere paadjes die 

ik leuk vind. De zon 

komt er zowaar door 

en langzaam (maar dan echt langzaam…) drogen mijn kleren. 

De rode lus valt voor meer dan 2 km samen met de blauwe lus, 

die slaan we dus over. Ik doe wel nog de verkorte groene lus 

en die heeft wel veel onverharde paadjes. Het gaat eerst stevig 

bergop (de Berendries: tot 14%...) om dan door wat bosjes, 

langs een alpacaboerderij en via leuke, modderige paadjes naar 

de Zwalm af te dalen.  

Ik blijf toch wat op mijn honger zitten: de aankondiging “schitterend Vlaamse Ardennenparcours” 

beantwoordt niet echt aan mijn verwachtingen. Gelukkig was er het groene lusje, dat maakte veel 

goed. Net zoals die ‘Gentse Strop’ om af te ronden… 

En drie dag later zijn mijn wandelschoenen eindelijk droog… 
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Ons resterend programma voor 2019. 

 

zaterdag 13 april Skobiaktocht 

zaterdag 11 mei Busreis Hulst 

zondag 26 mei Natuur- en Bostocht Rumbeke 

zaterdag 8 juni Busreis Scherpenheuvel 

zaterdag 20 juli Sint-Germanustocht Egem 

15 t.e.m. 18 augustus Meerdaagse reis naar Epen 

dinsdag 3 september Weekdagtocht 

zaterdag 14 september Viering 20 jarig bestaan 

zaterdag 5 oktober Busreis Lille 

zaterdag 19 oktober Veldbostocht 

maandag 11 november Hernieuwingstocht 

zaterdag 23 november Clubfeest (nieuwe datum!) 

 

13de Skobiaktocht, zaterdag 13 april 2019. 

 

Na het succes van onze promotocht van vorig jaar behouden we deze formule. 

 

Dat wil zeggen: 

 

* dat we opnieuw deelnemen aan het Walk-on Wandelcriterium 

* dat we opnieuw een goed doel steunen, waarbij ditmaal € 0,10 per wandelaar wordt afgestaan voor 

de aanplanting van een WalkOn-wandelbos. 

* dat er opnieuw een Kidspad is op de 5 en 9 km, waaraan verbonden: 

➔ een zoektocht onderweg, 

➔ een springkasteel in de startzaal, 

➔ de mogelijkheid tot het verzamelen van zwerfvuil, 

➔ gratis deelname voor -12 jarigen met 2 gratis pannenkoeken na de wandeling. 

* dat we samenwerken met Mooimakers. 

* dat er een stempelkaart wordt overhandigd voor alle WalkOn-wandelingen, wat inhoudt: 

- bij 5 stempels ontvangt men een kortingsbon voor aankoop op de Wandelsport Vlaanderen 

webshop, 

- bij 8 stempels ontvangt men een WalkOn-gadget, 

- bij 14 stempels ontvangt men een waardebon van € 50 van Vayamundo! 

* dat er voor iedereen een bon voor 2 gratis pannenkoeken is bij inschrijving. 

 

Start in de Ark vanaf 06.30 u tot 15.00 u. 

 

 

Activiteiten in de komende maanden. 
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Keuze afstanden: 

 

➔ 5 en 9 km met kidspad, 

➔ vanaf 13 km tot 30 km gaat men door het Provinciaal Domein ’t Veld, 

➔ alle afstanden doen het waterspaarbekken “De Waterbek” aan. 

Kortom, het wordt opnieuw een wandeling voor iedereen en in het bijzonder voor de jonge gezinnen. 

Maak jullie kinderen, kleinkinderen en vrienden warm om deel te nemen aan deze groene, 

milieubewuste en gezonde activiteit! 

 

Inschrijving: 

 

* € 1,10 voor leden, 

* € 1,50 voor niet-leden. 

 

Vlaamse Wandeldag, Roeselare, zondag 28 april 2019. 

 

Zoals reeds vermeld in het vorig Spartaantje wandelen de Spartastappers gratis op deze organisatie. 

De inschrijving (€ 1,50) wordt betaald door de clubkas. 

Dit alles is enkel mogelijk op vertoon van jullie lidkaart bij de scanning. 

Toon dat jullie echte West-Vlamingen zijn en ga wandelen in Roeselare. De Colliemolen garandeert 

een vlekkeloze organisatie. 

Start is in de Expohallen in Roeselare. 

We hopen op een massale opkomst van de Spartastappers. Wees erbij! 

 

2de Natuur- en bostocht, zondag 26 mei 2019. 

 

Zondag 26 mei zijn er federale verkiezingen, maar onze wandeling gaat toch door. Het zal een beetje 

puzzelen worden voor onze medewerkers in de voormiddag. Goede afspraken zullen er wel voor 

zorgen dat alles goed kan verlopen.  

Ronny heeft reeds zijn parcours uitgetekend en de toegangsvergunningen zijn reeds in zijn bezit. Nu 

nog de wandelaars na hun stemplicht naar Rumbeke lokken. 

De start is opnieuw in zaal Den Hazelt in Rumbeke. Starten kan vanaf 06.30 tot 15.00 u. 

Inschrijving: € 1,10 leden, € 1,50 niet-leden. 

Alle afstanden gaan door het Sterrebos, de grotere afstanden gaan ook door het Bergmolenbos en de 

Kleiputten. Er is keuze tussen 5-7-10-12-15-20-25 en 30 km. 

We zouden zeggen: kom genieten na jullie stemplicht vervuld te hebben! 
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 Vanaf 1 januari 2019 kan enkel nog ingeschreven worden door scanning van de lidkaart. Houd 

daarom altijd uw lidkaart klaar bij de inschrijving. 

Vanaf 2019 krijgt u geen inschrijfkaart meer, maar een betalingsbewijs. Je hoeft aldus niets meer 

in de bak aan de deur te deponeren. Dit bewijs houden jullie bij tijdens de wandeling en geven 

jullie dan af bij de afstempeling van het wandelboekje. Enkel bij afgifte van dit betalingsbewijs 

zal het wandelboekje nog afgestempeld worden. 

 

 Uit respect voor de organisatoren en de medewerkers werd er ook een charter uitgewerkt om de 

starturen die vermeld zijn in de “Walking in Belgium” te respecteren. 

Dit houdt in dat pas vanaf 15 minuten voor het opgegeven startuur de startzalen zullen geopend 

zijn. Dit geeft de clubs de mogelijkheid om alles op te starten. Toon jullie een respectvolle 

Spartastapper! De wandelsport vaart er wel bij. 

 

 De lidkaart 2019 zal niet meer geldig zijn tot einde februari 2020, maar het lidmaatschap vervalt 

op 31 december 2019. Iedereen zal dus moeten hernieuwen vóór einde 2019! 

 

 Zoals reeds gezegd in het voorwoord is de oude lidkaart van 2018 niet meer geldig sinds 28 

februari 2019. Willen jullie verder blijven genieten van alle voordelen als lid kunnen jullie 

uiteraard nog steeds hernieuwen. 

Hernieuwing is nog mogelijk door storting van € 15,00 op rekeningnummer BE31 7765 9860 2255 

met vermelding van de naam van het lid. 

 

 Ook in 2019 blijft het systeem van de kortingsbonnen gelden, zijnde een kortingsbon van € 2,50 

per 15 wandelingen. We voeren enkel een wijziging in omtrent het gebruik van de kortingsbonnen: 

de bonnen kunnen enkel nog gebruikt worden voor betaling van: 

- clubfeest, 

- clubkledij, 

- eendaagse busreizen, 

- jetons op eigen wandelorganisaties. 

De bonnen kunnen niet meer gebruikt worden voor het vernieuwen van het lidgeld! 

  

Administratie.  
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Eéndaagse busreizen in 2019. 

 

Vooreerst willen we melden dat de bestemming van onze busreis van 5 oktober werd gewijzigd. We 

gaan naar Lille in plaats van naar Bergen op Zoom. Reden is dat Bergen op Zoom veranderd is 

van organisatiedatum. 

In Lille organiseren de Zandstappers hun Krawatentocht. Lille is ook gekend van de Krawatencross 

en is de woonplaats van onze wereldkampioenen veldrijden Sanne Cant en Wout van Aert. 

Wie wil meegaan, gelieve te storten en dit reeds te melden aan Dany, zodat we tijdig weten welke 

bus we moeten bestellen (dubbeldekker of 2 bussen). 

 

Diegenen die zich reeds inschreven, maar nog niet betaald hebben voor de uitstap naar Hulst 

of Scherpenheuvel, gelieve zo vlug te willen storten of te melden als u wenst af te zeggen. 

* Uitstap naar Hulst op zaterdag 11 mei 2019: nog een 8-tal plaatsen vrij. 

* Uitstap naar Scherpenheuvel op zaterdag 8 juni 2019: nog 1 plaats vrij. 

 

Je inschrijving is enkel geldig na betaling van € 10,00. De stortingen moeten gebeuren op 

rekeningnummer BE31 7765 9860 2255 met vermelding van je naam en de bestemming (Hulst, 

Scherpenheuvel of Lille). Annulatie en terugbetaling is enkel mogelijk bij een geldige reden.  

We vertrekken telkens om 07.00 u aan de Albertzaal, Koning Albertstraat, Ardooie. 

Info over de wandelingen is terug te vinden op onze website. 

 

Meerdaagse busreizen in 2019 en 2020. 

 

A EPEN: van donderdag 15 augustus tot en met zondag 18 augustus 2019. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Busreizen in 2019 en 2020.  
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Op dit ogenblik is deze reis volgeboekt; er staan zelfs 2 koppels op de reservelijst. 

 

* de deelnemers betaalden reeds een voorschot van € 75,00 per persoon. 

* gelieve het resterende bedrag van € 250,00 per persoon te betalen vóór 15 juli 2019 op 

reisrekeningnummer BE26 0689 0359 4029 met vermelding je naam en de bestemming. 

* de verdere praktische informatie volgt nog met een afzonderlijk schrijven. 

 

B Winterreis FELDTHURNS, SUDTIROL, ITALIE: van zondag 23 februari 2020 tot zondag 

1 maart 2020. 

 

Op de voorstellingsavond was er 

zeer veel interesse en hebben 

velen zich reeds opgegeven om 

mee te gaan. 

Deze winterreis voor 2020 gaat 

door van zondag 23 februari tot 

en met zondag 1 maart 2020 

(het vertrek is 1 dag later dan 

voorzien, op verzoek van het 

hotel). 

De deelnameprijs bedraagt € 

650,00 per persoon op basis van 

een tweepersoonskamer. Voor 

een eenpersoonskamer dient er 

een opleg van € 10,00 per dag 

bijbetaald te worden. 

Daarin is inbegrepen: 

- Verblijf in vol pension (dus ook eten op de middag), 

- Busreis, 

- Begeleiding ter plaatse, 

- Alle liften, 

- Alle activiteiten.  

Alleen de dranken dienen nog ter plaatse betaald te worden. 

We zouden dan ook aan iedereen, die zijn naam reeds heeft opgegeven, willen verzoeken om vóór 

15 juni 2019 een voorschot van € 300,00 per persoon te willen betalen op de reisrekening van de 

club, zijnde: BE26 0689 0359 4029. 

Bij niet-betaling tegen die datum worden de plaatsen terug vrijgegeven. 

 

Brochures zijn ter beschikking op de Skobiaktocht en kunnen afgehaald worden bij Dany 

op het secretariaat. 

Ten gepaste tijde volgt nog de bijkomende praktische informatie. 

Verdere info kan bekomen worden bij Carine en/of Dany. 
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Zaterdag 6 april Koekelare WalkOn Wandeling 

Zondag 7 april  Sint-Eloois-Winkel  25e Lentetocht  

Zaterdag 13 april  Ardooie  Skobiaktocht WalkOn 

Zondag 14 april  Machelen  17de Kunsttocht  

Zaterdag 20 april  Kortemark Lakosta-tocht 

Zondag 21 april  Tielt  Natuurtocht  

Maandag 22 april  Kemmel Kemmelbergtocht  

Zaterdag 27 april  Zerkegem  Parel van Groot-Jabbeke 

Zondag 28 april  Roeselare  

Spartastappers wandelen gratis! 

Vlaamse Wandeldag 

Woensdag 1 mei Heestert West-Vlaamse wandelhappening 

Zaterdag 4 mei  Hooglede  Kermiswandeling 

Zaterdag 11 mei  Busreis Hulst  Nog 8 plaatsen vrij 

Zaterdag 18 mei  Lichtervelde Houtwaltocht  

Zondag 19 mei  Langemark  Vijfwegentocht  

Zaterdag 25 mei  Wakken  Rondom Wakken  

Zondag 26 mei  Rumbeke 2de Natuur- en Bostocht  

Zaterdag 1 juni  Poelkapelle Poeltocht  

Zondag 2 juni  Petegem aan de Leie  Vriendschapstocht  

Zaterdag 8 juni  Busreis Scherpenheuvel  Nog 1 plaats vrij 

Zondag 9 juni  Aarsele  Dwars door Aarsele 

Zaterdag 15 juni  Ploegsteert  Mars der Kleiputten  

Zondag 23 juni  Tielt  Poelbergtocht  

Zaterdag 29 juni  Avelgem  Guldensporentochten (aanrader!) 

 

  

Aanbevolen tochten tweede kwartaal 2019. 
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* Wij feliciteren onze jubilarissen Frans Decruw en Maria Delmotte met 

hun 60 jarig huwelijk! 

 

 

 

 

 

 

 

* Met droefenis melden wij het overlijden van ons lid Julien Benoot. Wij wensen onze oprechte 

deelneming te betuigen aan Annie en de familie bij dit veel te vroege heengaan! 

 

* We wensen jullie hierbij ook de inhoud niet te 

onthouden van de brief die wij mochten 

ontvangen van Minister H. Crevits n.a.v. ons 

jubileumjaar: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Op de diavo 

 

Dit Spartaantje is opnieuw een flinke bron informatie voor jullie. Hou het bij, zodat jullie niets hoeven 

te missen van het clubgebeuren. 

Wij konden tot op heden reeds 35 nieuwe leden verwelkomen in onze club. De wandelsport blijft 

zeker groeien. Het mooie weer in februari heeft zeker velen aangezet om van de wandelsport te 

genieten, waarna ze aansloten bij één of andere club. 

Een goede organisatie is zeker een stimulans daarvoor, ons doel nu en in de toekomst! 

Hopende op een verdere goede samenwerking wensen wij iedereen een goede gezondheid toe, zodat 

jullie verder kunnen genieten van deze gezonde ontspanning. 

Uitkijkend jullie te mogen ontmoeten op één of andere wandeltocht, en onze dank aan jullie allen 

voor de inzet. 

 

Het bestuur: Walter, Carine, Dany, Gabriel, Ronny en Filip. 

Slotwoord. 

 
 

Varia. 
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