
 

Het Spartaantje 3, 1 juli 2020  Blz. 1 / 19 

 

 

 

 

 
 

Erkenningsnummer P924224 

Driemaandelijks - verantwoordelijk uitgever: 

Filip Savat, Rijselstraat 6, 8800 Roeselare. 

 : 0485/59 34 44. 

filipsavat.2@gmail.com .  

www.spartastappers.be . 

 

AFGIFTEKANTOOR ROESELARE 

 

Ondernemingsnummer: 0543.757.056 

RPR Gent afdeling Brugge. 

Secretariaat: Carine Galle, Lavendelstraat 16, 

8851 Koolskamp 

 : 0478/19 53 78,  : 051/74 46 64. 

carine.galle1@telenet.be 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

Voorwoord. 2 

Activiteiten in de voorbije maanden. 2 

Alternatieve wandeltochten in Coronatijden. 7 

Activiteiten in de komende maanden. 16 

Enkele aanbevolen tochten. 17 

Spartastappers: clubnieuws. 17 

Slotwoord. 19 

 

 

Het Spartaantje 
 
 

Inhoudstafel. 
 

Het Spartaantje 

DRIEMAANDELIJKS CONTACTBLAD 

van de Spartastappers, Ardooie 

Jaargang 21 – NUMMER 3 

Juli  – augustus - september 2020 

 

BPOST 

 
PB-PP 

BELGIE(N) - BELGIQUE 

mailto:filipsavat.2@gmail.com
http://www.spartastappers.be/
mailto:carine.galle1@telenet.be


 

Het Spartaantje 3, 1 juli 2020  Blz. 2 / 19 

 

 

 

 

Beste clubleden, Spartastappers, 

 

Na een zeer geslaagde Moezeltocht en een fantastische winterreis keken we uit naar het verdere 

verloop van een zéér goed ingezet wandeljaar. 

Het Coronavirus bezorgde evenwel een ferme deuk aan dit alles. De lockdown legde alles stil. Gedaan 

met het contact met onze wekelijkse wandelvrienden. Onze Skobiaktocht, de Natuur- en Bostocht en 

Sint-Germanustocht in Egem moesten geannuleerd worden.  

Dit is voor ons en alle andere wandelclubs natuurlijk een ferme streep door ons wandeljaar. Gelukkig 

mochten en konden we nog buiten voor een wandelingske in onze dichtste omgeving. We kenden ons 

toertje rap vanbuiten, maar het belangrijkste was toch dat we dit nog konden. 

Voor het bestuur was het ook niet prettig om niets te kunnen plannen. Bijeenkomsten waren verboden, 

maar niettemin hebben we samen toch één en ander uitgewerkt zodat jullie toch onze wandelingen in 

coronaversie konden doen. 

Velen onder jullie hebben reeds de Natuur- en Bostocht, Coronaversie, gewandeld, al of niet in 

etappes. Het doet ons als Bestuur dan ook deugd dat deze inspanning geloond heeft. Bedankt voor de 

vele mooie reacties die we al mochten ontvangen. Daarom heeft Filip hetzelfde uitgewerkt voor onze 

wandeling die start in Egem (meer info zie verder).  

Hopelijk gaat de bestrijding van het virus verder de goede kant uit en kunnen we opnieuw genieten 

van de mooie wandelingen en een gezellige babbel achteraf. 

 

Jullie voorzitter, 

 

Walter. 

 

 

 

 

Skobiaktocht, zaterdag 11 april 2020 (verslag door Dany en Marleen). 

 

Wat voor 2020 op paaszaterdag een absolute hoogdag had kunnen zijn voor de Spartastappers werd 

een editie met een wrang gevoel, of eigenlijk geen editie.  

We ontwaakten met een morgengloed die ons een prachtig wandelweertje voorspelde en zo werd het 

ook de ganse dag met een stralende zon en een lenteweertje om van te dromen. Helaas trok een virus 

alle aandacht naar zich en was de organisatie al een tijdje eerder geannuleerd.  

Toch vond ik dat deze Skobiaktocht ook een plaats verdiende in onze clubgeschiedenis. Een 

specialleke zelfs: Gabriel en Christine moesten ditmaal niet gaan hamsteren, het bestuur moest niet 

gaan uitpijlen en bijgevolg ook de pijlen niet gaan weghalen, zalen moesten we ook niet gaan 

gereedzetten en onze medewerkers werden ook al op tijdelijke werkeloosheid geplaatst.  

Hopelijk een unicum in onze geschiedenis. Het voelde aan als een grote leegte. Daarom trok ik mijn 

wandelschoenen aan om samen met Marleen de sfeer te gaan opsnuiven van een Skobiaktocht in 

Coronatijd.  

Voorwoord. 
 

Activiteiten in de voorbije maanden. 
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Om van alle afstanden te kunnen genieten, zonder de Coronaregels voor de voeten te treden, begonnen 

we er al de donderdag aan. Met het op papier mooi uitgestippeld wandelparkoers door Walter konden 

we niet verloren lopen. Temeer dat de gewijzigde startplaats, ons kot, ook al op het parkoers was 

gelegen. We kozen al direct voor de grootste afstand vanuit ons kot naar het Veldbos: 16,6 km. 

Daarvoor hadden we een stukje aanlooproute van 1,6 km nodig tot aan de Hogeschuurstraat. Het was 

een vreemd gevoel op deze stille wandelwegen, badend in de zon, in de verste verte geen kat te zien, 

wel een resem andere vreemde dieren die blijkbaar allen verstard ons aankeken. Daarbij viel de 

weelderige populatie aan beren in alle tinten nogal op. Eigenlijk een mooie verfraaiing van het lege 

straatbeeld. Gelukkig konden we ook genieten van een mooi panoramisch uitzicht op de streek, met 

in de verte de Sint-Martinuskerk van Koolskamp en zijn trotse watertoren die we wel de rug 

toekeerden vandaag. We hadden immers gekozen voor een andere troef van de weelde van Ardooie: 

zijn talrijke diepvriesbedrijven en zijn 

landbouw. Door de lockdown hadden we 

ook de week voordien onze geplande 

Mooimakersactie moeten annuleren en 

dat was duidelijk zichtbaar. Vooral toen 

we de plaats voorbijkwamen waar de 

loze vissertjes vorig jaar schoon werk 

hadden gemaakt en helaas hier nu terug 

de dijken en bermen ontsierd waren met 

een pak zwerfvuil: een doorn in de ogen 

van alle wandelaars. In de nabijheid van 

de struise Rysselende Molen staken we 

de baan over om door het in volle werking zijnde D’Arta onze weg verder te zetten. Op deze landelijke 

wegen hadden we wat last van onze gefronste wenkbrauwen toen we in deze Covid-19 tijd een nogal 

opvallende file fietsers tegen kwamen en wat verder zelfs door een kolonne van 4 wagens met NL-

nummerplaat werden voorbijgestoken, 

weliswaar met opvallende 200 m 

tussenafstand. 

Ondertussen hadden we het 

Provinciedomein ’t Veld bereikt, goed 

voor enkele kilometers genieten van 

een prachtig stukje natuur. Alle mooie 

plekken kwamen we voorbij. Het spel 

van de stralende zonnestralen tussen de 

bomen en weerkaatsend op de ’t zeetje 

en andere vennen zorgde voor enig 

spektakelstuk. We kwamen slechts 

enkele wandelaars tegen in het bos. Uit 

het bos gekomen volgden we de 
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Bloemgatstraat waar we terug overvallen werden door de 

berenpopulatie. Uiteindelijk kwamen we na een goede 10 km 

aan, op papier, onze rustpost: de turnzaal van Sint-Antonius. 

Helaas stonden we hier ook voor een ‘lock’ deur. Dan maar 

zonder verpozen verder rond het kasteeldomein en tussen de 

uitgestrekte groentevelden van Ardooie met zijn talrijke 

groentenverwerkende bedrijven waar, ondanks Corona, het niet 

aan activiteit ontbrak. De hopen pastinaak en bergen 

schorseneren lagen ongeduldig te wachten op hun hoesje om in de diepvries tot rust te komen. 

Ondertussen waren we terug in de dicht bewoonde wereld van Ardooie gekomen en liepen de rustpost 

Albertzaal, ook al in volledige Coronarust, noodgedwongen voorbij naar ons kot. Eindelijk rust en 

onze verdiende pannenkoeken, dat mocht op een Skobiaktocht in coronatijd niet ontbreken, en 

uiteraard ook het streekbiertje niet na deze prachttocht van 16,6 km.  

De vrijdag hielden we het op 6,5 km of de voorziene lus van de 29 km. Een rustige landelijke lus 

waar amper een auto of fietser onze wegen kruiste. Het zonnetje was opnieuw van de partij en door 

de bloemenwijk van Ardooie bereikten we de rand van bebouwde kern, met uitbreidingsintenties. We 

wandelden tot aan de flanken van de autosnelweg, waar vooral de vrachtwagens de plak zwaaiden en 

volgden die ook een eindje tot over de spoorweg. Pas voorbij de spoorweg gekomen kregen we te 

maken met onze eerste wandelende tegenliggers van de dag, dan nog wel twee Spartastappers zeker: 

Eddy Werbrouck en Monique Vangansbeke. Een 

korte babbel met in acht name van de corona-afstand 

was ons enig sociaal contact van de wandeling. Iets 

wat we op de Skobiaktocht 2020 door omstandig-

heden enorm moesten missen. We vervolgden onze 

weg met zicht op Koolskamp en een andere troef van 

het industriële leven van Ardooie: Sioen. Op onze 

terugweg kregen we nog een verse portie van die 

gekruide, prikkelende gezonde boerenkost te 

verwerken. De nasmaak droegen we mee tot in ons 

kot.  

Op paaszaterdag restte ons dan nog de 8,6 km en zaten al bij het ontsnappen uit ons kot direct terug 

op het parkoers. We liepen de lege Albertzaal voorbij voor een ontdekkingstochtje door de stadskern. 

Op het Roelenspleintje speelde een gezinnetje een geïmproviseerd kegelspel en aan de mooi versierde 

gevel van het persclublokaal een terechte 

en duidelijke boodschap: ‘Als we nu eens 

met zijn allen ons aan de regels houden 

dan kunnen we elkaar binnen een paar 

weken hopelijk feliciteren in plaats van te 

condoleren’. 

Aan de marktplaats gekomen liepen we 

efkens rond de Erwtenplukster, de Sint-

Martinuskerk en Skobiak. De Ardooise 

fratsenmaker en volksheld bleef mooi op 
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zijn voetstuk staan, troosteloos kijkend 

naar een lege marktplaats. Het viel ons 

op dat er in de stadskern weinig 

zwerfvuil viel te bespeuren, met dank 

aan het mooie werk dat de vele 

Mooimakers uit Ardooie hadden verricht 

in de laatste week van februari. Na een 

groene kronkel in het verlaten stadspark 

liepen we via een ommetje naar de 

Waterbek. Deze groene long ontstond 

hier 9 jaar terug en is ondertussen 

uitgegroeid tot een ideaal wandelgebied 

in de dorpskern. Vandaag heerste er echter hier ook vooral rust. Vandaar liepen we door het 

sportterrein naar de Ark waar normaal hier een drukte van jewelste had moeten heersen. Het doet raar 

om door de donkere kille  stille gang tussen de evenementenzaal en de sportzaal te lopen naar een 

lege parking. Lang bleven we er niet bij stilstaan en vervolgden onze weg via de Watervalstraat en 

het Meersenpad en zo kwamen we terug op een stukje weg van de vorige dag om naar ons kot te 

lopen. Gelukkig was die pikante boerenlucht van gisteren onder de aarde ingewerkt. In onze eindpost 

konden we de Skobiaktocht volledig afsluiten met de restanten aan pannenkoeken en vooral hopen 

dat het bij een unicum blijft.  

Het moment dat we elkaar kunnen feliciteren op onze vertrouwde organisaties kan niet vroeg genoeg 

komen. Tot binnenkort! 

 

Fotoreportage: https://photos.app.goo.gl/M4DETzL944ka6kgF6 . 
 

Wandeling op en rond de Poelberg (door Filip en Anne). 

 

We willen gaan stappen. Er zijn geen georganiseerde wandeltochten en dus organiseren we het maar 

zelf. Ik heb al genoeg gefietst, dus wordt het vandaag een wandeling. Ik heb gezien dat een nieuw 

stukje wandelknooppuntennetwerk kan gewandeld worden op en rond de Poelberg en dat spreekt ons 

wel aan. Ik stippel een wandeling uit en op een zonnige 1 juni vertrekken we in de 

buurt van Dentergem. Na enkele kilometer op de bekende ‘rustige, landelijke 

wegen’ gaan we rechtsaf naar de Meikensbossen. We zien her en der de gekende 

bruin-witte bordjes van het wandelknooppuntennetwerk. In het 63 ha grote gebied 

vind je een mooie afwisseling van oude en jonge bossen, dreven, hooilanden en 

enkele poelen. Er zijn (uiteraard) wandelpaden, maar ook ruiters en fietsers 

kunnen er hun hartje ophalen. We genieten met volle teugen van de omgeving, 

maar ook aan dit liedje komt een einde. We stappen verder richting oost; ik herken 

enkele straten die ik volgde tijdens een fietstochtje langs de ‘Mandelroute’. Ik zie dat op de 

elektriciteitspalen en verkeersborden de wit-rode streepjes van de GR 128 overschilderd zijn. Dan 

herinner ik mij dat twee jaar geleden de route op enkele plaatsen werd gewijzigd. Net voor 

Wontergem beginnen we aan de terugweg en daar duiken de bekende wit-rode streepjes weer op. Er 

volgt een schitterend stuk met onverharde paadjes langs weilanden en kleine bosjes, langs de Sterre- 

https://photos.app.goo.gl/M4DETzL944ka6kgF6
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en Speibeek. Je zou bijna denken dat men, speciaal voor ons, het gras heeft gemaaid. We vinden een 

bankje en vinden dit, na zo’n 10 km, een uitgelezen plaats om onze picknick binnen te spelen.  

We stappen verder in de richting van de Poelberg, een getuigenheuvel van 45 m hoogte ten zuiden 

van de cuesta van Tielt. Het cuestafront, de steile helling van de cuesta, verloopt als een grillige lijn 

van Koolskamp, over Egem, Pittem, Tielt, Kanegem en Aarsele naar Vinkt. Het ontstaan ervan gaat 

zo’n 7 miljoen jaar terug en is te verklaren door de zandige kleilagen in de ondergrond, die beter 

bestand waren tegen erosie. 

Het is een kort maar stevig klimmetje naar de ‘top’ van de 

Poelberg. Daarbij passeren we voorbij het voormalig klooster ‘De 

Hoop’ met het Poelbergschooltje, opgericht in 1882. In de 

Woestijnbosstraat staat de gekende Poelbergmolen; de oudste 

gekende vermelding ervan dateert uit 1668. We genieten van het 

weidse uitzicht; we kunnen kilometers ver kijken! Het gaat dan vrij 

steil naar beneden en we 

laten de GR 128 achter 

ons. Op weg naar de auto 

komen we nog twee 

merkwaardige 

gebouwtjes tegen: de 

‘Annakapel’, in de 

volksmond ook ‘Koortskapel’ of ‘Kutskapel’ genoemd 

(1752?); daar schuin tegenover zien we plots een ruïne 

staan: de Nieuwe Sint-Annakapel, gebouwd op een spie 
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gelegen tussen de Tieltseweg en een landwegel, de ‘Klijtstraat’. Deze kapel dateert uit 1864 en werd 

opgericht met de bedoeling in deze uithoek van Dentergem een nieuwe parochie te stichten. De 

plaatselijke bevolking was voor de kerkdienst immers aangewezen op de veraf gelegen kerken, maar 

het bisdom zag geen heil in het stichten van een nieuwe parochie. De kapel werd niet ingewijd en 

werd nooit als kerkgebouw gebruikt. De Klijtstraat is een mooie semi-verharde landweg en nog wat 

verder, als afsluiter voor een leuke wandeling, volgt nog een flink stuk onverhard tot we terug aan de 

auto arriveren na zo’n 19 km.  

Voor de straatnaamwedstrijd boden meerdere kandidaten zich aan: Katteknok, Kattesteertstraat, 

Godskrijgstraat, Goedlevenstraat. Maar, wordt tot winnaar uitgeroepen: de Mankemerriestraat. 

 

 

 

Beste Spartastappers, om jullie de kans te geven toch wat te genieten van onze wandeltochten van 24 

mei en 18 juli, die t.g.v. de Coronamaatregelen niet doorgaan, bieden we u graag deze tochten aan in 

een Coronaversie met enkele leuke vragen. 

Op onze eerstvolgende wandeltocht (normaal gezien…) op 1 september 2020 kan je een stempel in 

je wandelboekje krijgen (en je weet: 15 stempels = de gebruikelijke waardebon), op voorwaarde dat 

je de antwoorden op de vragen hebt doorgegeven. 

Je mag ook gerust een verslagje maken of leuke foto’s opsturen die we graag op onze website 

en in het Spartaantje  zouden willen publiceren. 

Het bestuur van de Spartastappers wenst u vooral veel plezier en hou het veilig.  

 

Natuur- en bostocht (door Dany en Ronny). 

 

Voor deze tocht zijn er verschillende mogelijkheden. Lus 1 start aan Den Hazelt (Pastoor Slossestraat, 

Rumbeke): de afstand is 5,6 km. Je kan deze wandeling verlengen met een tweede lus van 5,3 km, 

zodat je dan 10,9 km stapt. Er is ook nog een derde lus van 6,4 km, zo kom je in totaal aan 17,3 km. 

Maar: je kan er ook 3 afzonderlijke wandelingen van maken: 3 maal wandelplezier! Voor lus 2 start 

je dan op de hoek van de Moorseelsesteenweg en de Grenadierstraat, voor lus 3 start je op de hoek 

van de Oude Zilverbergstraat met de Gentstraat.  

De antwoorden voor deze tocht kan je per mail doorsturen naar spartastappersardooie@outlook.com 

of je kan ze in de bus stoppen bij Dany (Hoflandstraat 4, Ardooie). Graag hadden we de antwoorden 

ontvangen tegen 21 juli ten laatste. Na die datum zijn de private doorgangen niet meer toegelaten.  

De antwoorden op de vragen zullen na 21 juli beschikbaar zijn op onze eerstvolgende wandeling of 

op de website, net als de fotoreportages van onze leden. 

Noteer ook in uw wandelboekje de tocht en eventueel de antwoorden. Een raad: lees de bijhorende 

vragen vóór je start met je wandeling… 

 

De wegbeschrijving. 

Alle afstanden: we starten aan het plein voor Den Hazelt en gaan, kijkend naar foto1, naar L en 

volgen het wandelpad. De Koestraat dwarsen en RD naast de beek, op het graspad, en volgen die tot 

aan eerste kruispunt van paden: R en RD (Warellesgoed) en naar R tot Hoogstraat. Hier L de baan 

volgen tot aan eerste zijweg L = Braamstraat en deze volgen achter Mango Café en naar L (een pad) 

Alternatieve wandeltochten in Coronatijden. 
 

mailto:spartastappersardooie@outlook.com
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tot het einde: Kaasterstraat naar R tot aan het kruispunt. De baan dwarsen en het Sterrebos 

binnengaan. De middelste laan RD volgen en RD tot het verzamelpunt van wegen. Daar de eerste 

laan L inslaan en volgen tot aan het derde kruispunt van paden: R en RD over brugje rond het kasteel 

en R naar kasteelpoort en RD tot aan derde pad L en dit volgen RD tot buiten het Sterrebos. De 

Sterrebosdreef volgen we naar L tot aan het kruispunt met Moorseelsesteenweg: R en 100 m verder 

SPLITSING:     

→ De 5,6 km steekt de baan over en slaat de Grenadierstraat in: zie verder terugweg 1. 

→ De overige afstanden (10,9 en 17,3) blijven R en gaan RD tot aan de lichten om de rijksweg te 

dwarsen en nemen pad RD en dan naar R = Oude Zilverbergstraat. Neem eerste ingang L van het 

natuurreservaat en ga naar R (over het grasveld) om het terug te verlaten en RD de Bergstraat te 

volgen. Aan eerste straat links (Babilliestraat) gaan we schuin L in de boomgaard en volgen het pad 

naar R door de boomgaard om dan terug R door het poortje in de Bergstraat te komen en deze naar L 

te volgen. Iets voorbij het Landschapsmuseum gaan we naar R, een pad tussen een dubbele bomenrij 

en volgen dit tot op het einde. We volgen de Oude Zilverbergstraat naar L en aan nummer 70b gaan 

we R in de richting van een boerderij. Net voor de boerderij slaan we L af op een boerenslag die 

eindigt op de Wezestraat: RD en vervolgens nogmaals RD (klein pad, privaat negeren) tot aan Sint-

Henricusstraat waar we RD tussen de bomen een graspad naar L volgen tot aan de Zilverbergstraat: 

SPLITSING: 

→ De 10,9 km steekt de baan over en gaat naar L: zie verder terugweg 2. 

→ De 17,3 km maakt hier eerst een lus van 6,4 km: steek de baan over ga naar R tot aan de 

Meensesteenweg om deze aan de oversteekplaats te dwarsen. Voor de kerk gaan we naar L en direct 

R (= Kerklaan). Op einde L (= Karabinierstraat), RD en direct naar R (= Oude Schoolstraat). Deze 

volgen we naar linksdraaiend en vervolgens RD het pad. Einde pad RD (= Wulfkolstraat) aan bord 

“einde Zilverberg” pad R inslaan en rechts volgen tot einde op Karabinierstraat: L en aan kruispunt 

de baan dwarsen en RD (= Zilverbergstraat). In de bocht de aardeweg R inslaan en volgen tot op het 

einde naast de oude spoorweg; deze naar L volgen tot aan het kruispunt met de Kleine 

Zilverbergstraat. Hier naar L en RD en RD en RD en RD en in bocht naar R (= Wulfkolstraat) en 

nogmaals R (blijft Wulfkolstraat) tot aan kruispunt met Knokuilstraat waar we L deze volgen tot aan 

kruispunt met de Duivelshoekstraat. Hier gaan we R en volgen deze tot aan de Zilverstraat: L. Op het 

einde de drukke baan dwarsen en RD (= Kleine Zilverstraat) tot einde in de Gentstraat: L en steeds 

RD tot gans op het einde = Oude Zilverbergstraat = einde lus = naar R voor terugweg 2. 

 De terugweg 2 = deze voor de 10,9 km en 17,3 km (na lus) vanaf de Zilverberg: we volgen de Oude 

Zilverbergstraat nog enkele meters tot aan het kruisbeeld rechts waar we het pad ernaast inslaan en 

dit steeds RD volgen tot op het einde in de Gentstraat: L en volgen tot einde weg: Wagenstraat: R en 

wat verder (= 155 stappen) gaan we naar L op de brede grindweg het Bergmolenbos binnen, die we 

steeds RD volgen tot op het einde aan de straat(= Babilliestraat). Helaas, door de werken kunnen we 

hier niet verder door het natuurgebied van de kleiputten wat aanvankelijk was voorzien. Bijgevolg 

gaan we hier naar L en einde straat R = Bergstraat. Vervolgens eerste R = Oude Maria’s-Lindestraat. 

We volgen die tot aan het infobord van het Bergmolenbos en gaan hier L het bos binnen op de 

grindweg. We verlaten de grindweg naar R rond de heuvel en dan terug naar R (grindweg) naar de 

uitgang van het natuurreservaat. We volgen R de Oude Zilverbergstraat en dwarsen eerst de 

Moorseelsesteenweg om dan ook L de rijksweg te dwarsen en RD verder de Moorseelsesteenweg te 

volgen tot aan de eerste straat rechts = Grenadiersstraat. 
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De terugweg 1 en vervolg terugweg 2 = deze voor alle afstanden: we volgen de Grenadierstraat in 

eerste bocht naar links en blijven die straat volgen tot gans op het einde = Kaasterstraat: R en aan 

kruispunt L = Maria’s-Lindestraat volgen tot aan rondpunt. Daar gaan we compleet naar L en volgen 

de Ruiterijstraat RD en RD en ook de richting fietsknooppunt 40 en komen zo in een bocht aan de 

Regenbeek. Verder naar R, de aanlokkelijke bruggetjes links van ons steken we niet over, maar slaan 

200 m verder wel het eerste pad rechts in en komen zo in de Palfreniersstraat: RD naar pyloon en L 

en direct R verder Palfreniersstraat tot aan kruispunt met Koestraat. Hier gaan we naar L en RD (aan 

pad) en volgen deze tot aan de eerste straat naar R = Pastoor Slossestraat die ons terug naar de parking 

aan Den Hazelt brengt. 

 

Vragen Natuur- en Bostocht 2020. 

Vraag 1: Alle afstanden: Welke officiële wandelroutes kom je tegen op het door u afgelegde 

parkoers?  

Vraag 2: Alle afstanden: Hoeveel wegen leiden naar het punt op FOTO 2?  

Vraag 3: Extra voor parkoers 10.9 en 17.3: Hoeveel soorten appelbomen tel je in deze 

hoogstammengaard?  

Vraag 4: Extra voor parkoers 10.9 en 17.3: Welke meridiaan passeren we in dit mooie landschap?  

Vraag 5: Extra voor parkoers 17.3: Uit welk jaar dateert deze foto? 

 

FOTO 1: STARTPLAATS  FOTO 2: bij vraag 2  FOTO 3: bij vraag 5 

Ondertussen hebben we van velen reeds positieve reacties ontvangen en ook de antwoorden op de 

vragen. 

 

Wij hebben genoten van deze corona wandeling. We vroegen ons af of er nog dergelijke wandelingen 

beschikbaar zijn. 

Vele groetjes, Juliette 

 

 

Dag Carine, 

Bedankt voor de coronaversie van de natuur en bostocht. 

Vorige zondag hebben mijn echtgenote en ik de kortste afstand gewandeld dit met start en einde bij 

ons thuis zodanig dat we toch aan een kleine 10 km kwamen. 

Woensdag hebben we dan samen met mijn schoonbroer en schoonzus (Jean-Pierre Casteleyn en 

Linda) de 12 km gewandeld. 

We hebben telkens van de wandelingen genoten. Dank dus voor dit iniatief. 

Met vriendelijke groeten, Danny Vandekendelaere 
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Dank je wel voor dit initiatief, het is een supermooie tocht.  

De laatste lus (op de Zilverberg) doe ik één van de volgende dagen en dan stuur ik ook de antwoorden 

en wat foto's. 

Het was echt genieten. Er was ook een koppel uit Pittem dat nog steeds de mail krijgen maar dit jaar 

geen lid meer is, maar ze gaan volgend jaar terug lid worden zeiden ze, want met wandelen zie je 

veel meer dan met fietsen en ze vonden de weggetjes fantastisch.  

Veel groetjes, Annemieke Quanjard 

 

 

Dag Carine 

Bedankt voor jullie tijd en energie om een alternatief aan te bieden. 

Deze zomer wordt anders maar ons kleine land heeft ook veel mooie plekjes. 

Grtjs, Martine Vanhaesebrouck 

 

 

Hey Carine, 

Wat een fantastisch initiatief!! We zetten deze wandeling alvast in onze agenda        . We zijn heel blij 

met de moeite die jullie hiervoor gedaan hebben en we missen de wandelingen enorm! Hopelijk 

kunnen we gauw weer een drankje nuttigen op 1 van de wandeltochten. Stay safe 

Groeten, Nathalie Knockaert en Sofie Verschaete 

 

 

Dag Carine, 

Super initiatief. Op die manier wordt de band met de leden aangehouden en kunnen deze hun favoriete 

sport blijven beoefenen in coronatijd zonder steeds rond de kerktoren te moeten draaien. 

Zeer goed gedaan, proficiat. 

Met sportieve groeten, Carine Vanhulle – Wandelsport Vlaanderen 

 

 

Leuk dat we dit kunnen wandelen, gaan we zeker doen. 

Grt, Demasure-Casteleyn 

 

 

We zijn lid bij de Textieltrekkers Vichte en wonen in Waregem. We hebben verleden donderdag jullie 

natuur- en boswandeling vanuit Rumbeke gedaan volgens de routebeschrijving. PRACHTIG!! 

Hartelijk dank voor jullie initiatief en zeker voor herhaling vatbaar. Hopelijk volgen andere clubs 

jullie voorbeeld in deze ongewone coronatijden. 

Vriendelijke groeten, Cecile en Willy 

 

 

Hallo, 

Vandaag hebben we de natuur- en boswandeling 2020 gedaan. We hebben ons geamuseerd, was een 

hele mooie wandeling. Onze beste dank en vele grtjs en tot gauw, 

Lieven en Katty, 
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Dag vrienden van het bestuur, 

Eerst en vooral bedankt voor het mooie initiatief. Het was een mooie en duidelijke wandeling (2x een 

beetje hulp gehad van buren) maar ergens verloren gelopen. Wij hebben er 3 lussen van gemaakt en 

zo 3 mooie wandelingen gemaakt. 

Groetjes 

 

 

Beste bestuursleden, 

Graag hadden we jullie bedankt voor de mooie wandeling(en) die uw club heeft uitgestippeld. Een 

prachtig initiatief van jullie in deze rare tijden (en zonder er een centje aan te verdienen). 

Reeds een tweede keer gewandeld met vrienden uit Zedelgem, nu niet gemist in de Bergstraat. 

We waarderen dit ten zeerste. We hebben er van genoten. Chapeau!!! 

Wandelgroetjes, Gerda & Jef (Lid van de Colliemolen Staden) 

 

Sint-Germanuswandeling, Coronaversie (door Filip). 

 

Er zijn 3 mogelijke startplaatsen: Egem (kerk), Klijtmolenstraat of Schuiferskapelle (kerk). Bij elk 

parcours horen enkele vragen. Let op: de vragen in de tekst staan niet altijd in dezelfde volgorde als 

in de lijst hieronder! Graag hadden we de antwoorden ontvangen tegen 1 september: je kan ze 

opsturen naar filipsavat.2@gmail.com . Vergeet niet te vermelden welke wandeling je hebt gemaakt! 

De wandeling zal ook terug te vinden zijn op de website van de club. Ook op www.wandelblog.com 

kan je, behalve onze Coronatochten, nog een massa andere wandelingen terug vinden. 

 

Vraag 1: welk van de volgende fietsroutes kom je tegen op je wandeling?  Maak de juiste bolletjes 

zwart: 

O Fietsen langs Vlaamse wegen O Veldroute O Verbiestroute O Wastineroute 

Vraag 2: ter hoogte van huisnummer 1, wat ligt er aan de overkant van de straat, links naast het 

bosje? …………………………………...… 

Vraag 3: vul aan: “From little seeds grow ……………………………………………………” 

Vraag 4: op het kruispunt van de Vijfpachtgoenstraat met de Rattestraat staat: 

O een kapelletje O een kruisbeeld O een kerk 

Vraag 5: de “Amusant Platteland”-fietsroute valt een klein stukje samen met de (groene – gele – 

rode – blauwe) mountainbike-route. 

Vraag 6: met wie delen “De Torensjotters” hun clublokaal? ………………………………………… 

Vraag 7: Mieke Vande Walle wil dat je iets doet vooraleer het bedrijf te betreden. Wat? …………… 

 

Eerste mogelijkheid: startplaats Egem. Deze wandeling bestaat uit 4 lussen, die allemaal 

vertrekken aan de Sint-Germanuskerk van Egem. Hou zeker rekening met de wegenwerken tussen 

Egem en Pittem, waardoor de startplaats wat moeilijker te bereiken is. Je krijgt eerst een 

overzichtskaart en dan een beschrijving van de 4 parcoursen: je kan kiezen tussen 4,5 km, 9 km, 15,5 

km of 21,35 km. 

mailto:filipsavat.2@gmail.com
http://www.wandelblog.com/
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Parcours 1 (4,5 km): kijkend naar de voorgevel van de kerk, L naast de kerk de Paardestraat nemen 

(vraag 1). L meedraaien ter hoogte van de bakkerij VDB. De zijstraten negeren; als de Paardestraat 

naar R draait, RD de Korte Veldweg nemen; de (al dan niet doodlopende) zijstraten negeren en 

stappen tot aan de Wingensesteenweg. L afslaan op het fietspad, 70 m verder de steenweg dwarsen 

en de Straatgoedweg nemen. R op T-kruising. Op het einde van de asfaltverharding, de onverharde 

landweg RD nemen. RD de geasfalteerde Klijtmolenstraat nemen. Na 300 m: splitsing: parcoursen 

2, 3 en 4 nemen L de Plattebeursvoetweg, jullie gaan RD tot aan kruispunt. R de Klijtmolenstraat 

(vraag 2) blijven volgen tot aan de Turkijensteenweg. Deze 50 m naar R volgen en dan scherpe bocht 

naar L: de Baertstraat. Na 100 m, ter hoogte van het laatste huis aan de R-zijde: R de Tieltsevoetweg 

(vraag 3). Deze straat volgen tot je weer in de Paardestraat bent. Deze naar L volgen tot aan de kerk. 

 

Parcours 2 (9 km): kijkend naar de voorgevel van de kerk, L naast de kerk de Paardestraat nemen 

(vraag 1). L meedraaien ter hoogte van bakkerij VDB. De zijstraten negeren; als de Paardestraat naar 

R draait, RD de Korte Veldweg nemen; de (al dan niet doodlopende) zijstraten negeren en stappen 

tot aan de Wingensesteenweg. L afslaan op het fietspad, 70 m verder de steenweg dwarsen en de 

Straatgoedweg nemen. R op T-kruising. Op het einde van de asfaltverharding de onverharde landweg 

RD nemen. RD de geasfalteerde Klijtmolenstraat nemen. Na 300 m: splitsing: parcoursen 2, 3 en 4 

nemen L de Plattebeursvoetweg, parcours 1 gaat RD. De Plattebeursvoetweg wordt de geasfalteerde 

Plattebeursstraat. Op T-kruising: R de Damstraat nemen. Op T-kruising schuin R de Damstraat 

blijven volgen tot aan de Turkijenkapel. L de Welkomstraat nemen; die gaat naadloos over in de 

Vijfpachtgoenstraat; je blijft deze volgen en (vraag 4) negeert dus de Rattestraat. Ter hoogte van een 

kapelletje met 2 boompjes (aan de R-zijde): splitsing: parcoursen 3 en 4 gaan RD, jullie nemen R een 

landweg in de richting van huisnr. 36. Voorbij dit huis kom je weer op een asfaltweg: ga RD. Aan het 

volgende kruispunt neem je R de Damstraat. T-kruising: L de Klijtmolenstraat. Ter hoogte van de 

poort van ‘De Wilge’ neem je de middelste van de drie straten (in de richting van de kerk van Egem) 

(vraag 2) tot aan de Turkijensteenweg. Deze 50 m naar R volgen en dan scherpe bocht naar L: de 

Baertstraat. Na 100 m, ter hoogte van het laatste huis (huisnr.23) aan de rechterzijde: R de 

Tieltsevoetweg (vraag 3). Deze straat volgen tot je weer in de Paardestraat bent. Deze straat naar L 

volgen tot aan de kerk. 
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Parcours 3 (15,5 km): kijkend naar de voorgevel van de kerk, L naast de kerk de Paardestraat nemen 

(vraag 1). L meedraaien ter hoogte van bakkerij VDB. De zijstraten negeren; als de Paardestraat naar 

R draait, RD de Korte Veldweg nemen; de (al dan niet doodlopende) zijstraten negeren en stappen 

tot aan de Wingensesteenweg. L afslaan op het fietspad, 70 m verder de steenweg dwarsen en de 

Straatgoedweg nemen. R op T-kruising. Op het einde van de asfaltverharding de onverharde landweg 

RD nemen. RD de geasfalteerde Klijtmolenstraat nemen. Na 300 m: splitsing: parcoursen 2, 3 en 4 

nemen L de Plattebeursvoetweg, parcours 1 gaat RD. De Plattebeursvoetweg wordt de geasfalteerde 

Plattebeursstraat. Op T-kruising: R de Damstraat nemen. Op T-kruising schuin R de Damstraat 

blijven volgen tot aan de Turkijenkapel. L de Welkomstraat nemen; die gaat naadloos over in de 

Vijfpachtgoenstraat; je blijft deze volgen en (vraag 4) negeert dus de Rattestraat. Ter hoogte van een 

kapelletje met 2 boompjes (aan de R-zijde): splitsing: parcours 2 gaat R, jullie gaan RD en dan L: de 

Bergmolenstraat. Je volgt de kronkelende, geasfalteerde straat tot aan de Wingensesteenweg. Daar ga 

je eventjes naar R om 60 m verder L de Hooitstraat te nemen. Je volgt deze straat die na enkele haakse 

bochten overgaat in een onverharde landweg. Op een Y-kruising ga je R. de weg wordt weer verhard 

en je negeert de zijwegen (vraag 5) om dan L de Dosseweg te nemen. Aan de T-kruising met de grote 

populier is de volgende splitsing: parcours 4 gaat naar L, jullie gaan naar R, bergaf naar de 

Kapellebeek. Je blijft deze Vrouwenboomstraat volgen en negeert alle eventuele zijstraten en 

landwegen, tot je aan de Wingensesteenweg komt. Die moet je schuin L dwarsen om de 

Vijfpachtgoenstraat te nemen. Ter hoogte van fietsknooppunt 56 verandert de straatnaam in 

Hoogserleistraat: je gaat gewoon RD. De zijstraat L (‘Het Kamp’) laat je inderdaad links liggen en 

250 m verder neem je R een landweg. Als de weg weer geasfalteerd is, ga je RD. Op het einde ga je 

R en onmiddellijk L: de Vijfpachtgoenstraat; die volg je tot aan het kapelletje met de 2 boompjes: ga 

L in de richting van huisnr.36. Voorbij dit huis kom je weer op een asfaltweg: ga RD. Aan het 

volgende kruispunt neem je R de Damstraat. T-kruising: L de Klijtmolenstraat. Ter hoogte van de 

poort van ‘De Wilge’ neem je de middelste van de drie straten (in de richting van de kerk van Egem) 

(vraag 2) tot aan de Turkijensteenweg. Deze 50 m naar R volgen en dan scherpe bocht naar L: de 

Baertstraat. Na 100 m, ter hoogte van het laatste huis (huisnr.23) aan de rechterzijde: R de 

Tieltsevoetweg (vraag 3). Deze straat volgen tot je weer in de Paardestraat bent. Deze straat naar L 

volgen tot aan de kerk. 

 

Parcours 4 (21,35 km): kijkend naar de voorgevel van de kerk, L naast de kerk de Paardestraat 

nemen (vraag 1). L meedraaien ter hoogte van bakkerij VDB. De zijstraten negeren; als de 

Paardestraat naar R draait, RD de Korte Veldweg nemen; de (al dan niet doodlopende) zijstraten 

negeren en stappen tot aan de Wingensesteenweg. L afslaan op het fietspad, 70 m verder de steenweg 

dwarsen en de Straatgoedweg nemen. R op T-kruising. Op het einde van de asfaltverharding de 

onverharde landweg RD nemen. RD de geasfalteerde Klijtmolenstraat nemen. Na 300 m: splitsing: 

parcoursen 2, 3 en 4 nemen L de Plattebeursvoetweg, parcours 1 gaat RD. De Plattebeursvoetweg 

wordt de geasfalteerde Plattebeursstraat. Op T-kruising: R de Damstraat nemen. Op T-kruising schuin 

R de Damstraat blijven volgen tot aan de Turkijenkapel. L de Welkomstraat nemen; die gaat naadloos 

over in de Vijfpachtgoenstraat; je blijft deze volgen en (vraag 4) negeert dus de Rattestraat. Ter 

hoogte van een kapelletje met 2 boompjes (aan de R-zijde): splitsing: parcours 2 gaat R, jullie gaan 

RD en dan L: de Bergmolenstraat. Je volgt de kronkelende, geasfalteerde straat tot aan de 

Wingensesteenweg. Daar ga je eventjes naar R om 60 m verder L de Hooitstraat te nemen. Je volgt 
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deze straat die na enkele haakse bochten overgaat in een onverharde landweg. Op een Y-kruising ga 

je R. de weg wordt weer verhard en je negeert de zijwegen (vraag 5) om dan L de Dosseweg te 

nemen. Aan de T-kruising met de grote populier is de volgende splitsing: parcours 3 gaat naar R, 

jullie gaan naar L. Er volgt een haakse bocht en je negeert de Hulswallestraat alsook de 

Steenakkerstraat. Wat verder, zo’n 100 m voorbij het huis met de opvallende uitbouw in Cortenstaal, 

neem je L een graspad. Je komt in een woonwijk en gaat RD, ook aan de kapel ga je RD. 100 m 

verder (ter hoogte van huisnr.23) neem je R een pad; op het einde ga je even naar L en, ter hoogte 

van het zebrapad, ga je naar R: je volgt dit pad RD, blijft de straat (Drie Wilgen) RD volgen, komt 

opnieuw op een wandelpad. Je passeert een blauw tennisveld (R staan bankjes waar je zou kunnen 

picknicken…). Neem RD het brugje en ga L en dan R; je passeert het voetbalveld en gaat dan schuin 

L op een wandelpad in de richting van 4 grijze garagepoorten (vraag 6). Dat pad volg je RD tot je op 

een T-kruispunt komt. Ga R en blijf deze Veldstraat RD volgen tot je na 1,5 km aan de 

Rijckegemkouterstraat komt: ga daar R. Aan het volgende kruispunt ga je R en even verder opnieuw 

R (Tommekouterstraat). Blijf deze straat volgen tot aan de T-kruising met de Kapellebeekwegel: ga 

daar L. Er volgt een haakse bocht naar R, (vraag 7) je negeert de Bruwaenestraat en dwarst de 

Schuiferskapelsesteenweg. Na 120 m, net voorbij het met klimop begroeide huis, neem je R de 

Ganzebruggestraat. Je volgt deze onverharde weg tot je aan een asfaltweg komt; daar ga je L. Je houdt 

geen rekening met eventuele zijstraten en landwegen, tot je aan de Wingensesteenweg komt. Die 

moet je schuin L dwarsen om de Vijfpachtgoenstraat te nemen. Ter hoogte van fietsknooppunt 56 

verandert de straatnaam in Hoogserleistraat: je gaat gewoon RD. De zijstraat L (‘Het Kamp’) laat je 

inderdaad links liggen en 250 m verder neem je R een landweg. Als de weg weer geasfalteerd is, ga 

je RD. Op het einde ga je R en onmiddellijk L: de Vijfpachtgoenstraat; die volg je tot aan het 

kapelletje met de 2 boompjes: ga L in de richting van huisnr.36. Voorbij dit huis kom je weer op een 

asfaltweg: ga RD. Aan het volgende kruispunt neem je R de Damstraat. T-kruising: L de 

Klijtmolenstraat. Ter hoogte van de poort van ‘De Wilge’ neem je de middelste van de drie straten 

(in de richting van de kerk van Egem) (vraag 2) tot aan de Turkijensteenweg. Deze 50 m naar R 

volgen en dan scherpe bocht naar L: de Baertstraat. Na 100 m, ter hoogte van het laatste huis 

(huisnr.23) aan de rechterzijde: R de Tieltsevoetweg (vraag 3). Deze straat volgen tot je weer in de 

Paardestraat bent. Deze straat naar L volgen tot aan de kerk. 

 

Tweede mogelijkheid: startplaats Klijtmolen-

straat. Deze lus van 4,6 km start aan de tennisclub 

De Wilge, waar je kan parkeren langs de 

Klijtmolenstraat. Je gaat in de richting van de 

doodlopende straat en net voorbij het huis sla je R 

de Plattebeursvoetweg in; die gaat over in de 

geasfalteerde Plattebeursstraat. Op T-kruising: R 

de Damstraat nemen. Op T-kruising schuin R de 

Damstraat blijven volgen tot aan de 

Turkijenkapel. L de Welkomstraat nemen; die 

gaat naadloos over in de Vijfpachtgoenstraat; je 

blijft deze volgen en (vraag 4) negeert dus de 

Rattestraat. Ter hoogte van een kapelletje met 2 
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boompjes (aan de R-zijde) neem je R een landweg in de richting van huisnr. 36. Voorbij dit huis kom 

je weer op een asfaltweg: ga RD. Aan het volgende kruispunt neem je R de Damstraat. T-kruising: L 

de Klijtmolenstraat; deze volgen tot aan je startplaats. 

 

Derde mogelijkheid: startplaats 

Schuiferskapelle. Deze lus van 7,3 km 

start aan de kerk van Schuiferskapelle. 

Je neemt de Henri D’Hontstraat, 

richting Tielt. Na ongeveer 100 m neem 

je, ter hoogte van het zebrapad, L een 

wandelpad. Je volgt dit pad RD, blijft 

de straat (Drie Wilgen) RD volgen, 

komt opnieuw op een wandelpad. Je 

passeert een blauw tennisveld (R staan 

bankjes waar je zou kunnen 

picknicken…). Neem RD het brugje en 

ga L en dan R; je passeert het 

voetbalveld en gaat dan schuin L op een 

wandelpad in de richting van 4 grijze 

garagepoorten (vraag 6). Dat pad volg 

je RD tot je op een T-kruispunt komt. 

Ga R en blijf deze Veldstraat RD volgen tot je na 1,5 km aan de Rijckegem-kouterstraat komt: ga 

daar R. Aan het volgende kruispunt ga je R en even verder opnieuw R (Tommekouterstraat). Blijf 

deze straat volgen tot aan de T-kruising met de Kapellebeekwegel: ga daar L. Er volgt een haakse 

bocht naar R, (vraag 7) je negeert de Bruwaenestraat en dwarst de Schuiferskapelsesteenweg. Na 120 

m, net voorbij het met klimop begroeide huis, neem je R de Ganzebruggestraat. Je volgt deze 

onverharde weg tot je aan een asfaltweg komt. Ga RD, er volgt een klimmetje tot aan de grote 

populier. Negeer de Dosseweg,  de Hulswallestraat alsook de Steenakkerstraat. Wat verder, zo’n 100 

m voorbij het huis met de opvallende uitbouw in Cortenstaal, neem je L een graspad. Je komt in een 

woonwijk en gaat RD, ook aan de kapel ga je RD tot je weer aan de kerk komt. 

 

 

 

 

Ardooise Midweektocht, dinsdag 1 september 2020. 
 

Dit wordt een wandeltocht in ‘light’-versie, gezien de vele voorwaarden, opgelegd door WSV, 

waaraan moet voldaan worden . Dat betekent het volgende: in de startzaal is een afzonderlijke ruimte 

waar je kan inschrijven én terzelfdertijd je wandelboekje laat afstempelen. Er is slechts een beperkte 

catering: er zijn geen broodjes, er is alleen drank in flessen. Er zijn ook geen georganiseerde 

rustposten. Je zorgt dus best zelf voor wat proviand en drank voor onderweg als je een grotere afstand 

wil doen. Voor de parcoursen die naar Beveren gaan: je zal daar zeker een geopende 

drankgelegenheid vinden. 

Activiteiten in de komende maanden. 
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Zo zijn de vooruitzichten op dit ogenblik. Mogelijks versoepelen de maatregelen nog in de komende 

weken/ maanden. Kijk dus regelmatig naar de website: daar vind je de laatste aanpassingen. 

 

De wandeltocht start in het OC De Tassche te Ardooie. De wandeling zal sowieso uitgepijld zijn.  

Er zijn 6 parcours uitgestippeld: 4 – 7 – 11 – 13 – 16 en 19 km. De 4 en 7 km maken een lus rond de 

startplaats, de andere afstanden gaan, via een korte (3,9 km) of langere (6,1 km) route naar Beveren. 

Ofwel keer je direct terug naar OC De Tassche (de 11 km) ofwel maak je nog een lus van 5,4 km. 

Afhankelijk van de versoepelingen kunnen uiteraard ook hier nog aanpassingen gebeuren… 

 

Wat is er te zien onderweg? Iedereen passeert op het kruispunt van de Rumbeeksegravier en de 

Izegemseaardeweg een boerderij die al voorkomt op de Ferrariskaarten van 1770. De 7 km stapt 

vervolgens voorbij de beschermde Hoeve De Roode Poort, die reeds in 1688 werd vermeld. De 11, 

16 en 21 km passeren voorbij de neogotische Claeyssens kapel (1902) op de hoek van de Hooistraat 

en de Claeyssensstraat. In Beveren is o.a. het vermelden waard: het Parochiaal Centrum ’t Lokaal. 

Dit was oorspronkelijk een in 1919 gebouwde noodkerk en was van 1925 tot 1953 congregatiekapel. 

De parcoursen stappen dan voorbij de kerk van de Heilige Kruisverheffing. De kerk dateert uit de 

15de eeuw, werd herbouwd tussen 1608 en 1628, na de beeldenstorm. Na een bombardement in 1918 

werd de kerk nogmaals heropgebouwd als een gotische hallenkerk. De lus in Beveren gaat vervolgens 

voorbij het kerkhof van Beveren en gaat dan naar het nieuwe bedrijvenpark ‘Krommebeekpark’. 

Langs de Onledebeek gaat het terug naar Beveren. Om naar de startzaal te stappen gaan alle parcours 

vanuit Beveren door het Pastoorsbos, langs de Krommebeek en door het nieuwe Krommebeekbos. 

Bij de brug over de Krommebeek zie je rechts nog de hoeve ‘De Blauwe Toren’, die reeds vermeld 

werd in 1546. 

 

September: Maand van de Sportclub. 
 

We hebben ingetekend op de ‘Maand van de Sportclub’ om onze sporttak en onze club te promoten. 

We hebben 2 data bepaald waarop we jullie een wandeling kunnen aanbieden: 

 

 Woensdag 16 september 2020: start vanuit De Ark, Ardooie. 

 Woensdag 30 september 2020: start vanuit ’t Zonneke, Koolskamp. 

 

Op deze twee data zullen wij, om onze club in de spotlights te plaatsen, in samenwerking met de 

Sportdienst van Ardooie, een wandeling aanbieden voor onze leden, maar ook voor niet-leden. 

Er zullen telkens 2 lussen zijn. De pijlen blijven hangen van de woensdag tot en met het volgende 

weekend. Er is vrije start, maar: er is enkel op de woensdag mogelijkheid om je wandelboekje te 

laten afstempelen tussen 9 u en 17 uur. 

 

Busreis Asse: zaterdag 10 oktober 2020. 
 

Voor deze busreis op 10 oktober zijn nog 3 plaatsen beschikbaar. Neem contact op met Dany als je 

zou willen deelnemen (kostprijs: slechts € 10!). 
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Ardooise Veldbostocht: zaterdag 24 oktober 2020. 
 

Door de vele regelgevingen omtrent het organiseren in coronatijden hebben we beslist om de 

startplaats van onze Ardooise Veldbostocht te veranderen. 

We hebben gekozen voor de grote zaal “De Ark” zodat we meer ruimte hebben om de tafels wat 

verder uit elkaar te plaatsen en zo de afstandsregels te kunnen respecteren. Zo kunnen we toch zoveel 

mogelijk wandelaars ontvangen op een veilige manier. De oorspronkelijke startplaats op ’t Veld 

wordt nu rustpost. Zegge het voort aan jullie wandelvrienden. Dit is éénmalig! 

Meer info in volgend clubblad. 

 

En verder… 

 

 

Meer informatie over deze 2 activiteiten volgen in Het Spartaantje van 1 oktober. 

 

OPGELET : voor last minute aanpassingen is het aangewezen de website in het oog te houden! 

 

 

 

 

Door de nog steeds onzekere situatie is het aangeraden de info op te volgen via de website van 

Wandelsport Vlaanderen en via onze eigen website “www.spartastappers.be”  

De clubs kunnen nog steeds hun wandeling zonder kosten annuleren. Daarom vermeld ik hier geen 

tochten.  

Ik wil jullie allen wel blijven aansporen om burenclubs te blijven steunen in deze moeilijke tijden 

door massaal aanwezig te zijn. We hebben elkaar zeker nodig!  

 

 

 

 

Spaaractie voor de rugzak of poncho. 

 

Het Bestuursorgaan van Wandelsport Vlaanderen VZW (dit is de nieuwe benaming voor de Raad van 

Bestuur) heeft beslist om de periode voor de spaaractie voor de rugzak of poncho voorlopig te 

verlengen tot einde april 2021. De afhaalpunten zullen gecommuniceerd worden van zodra er daar 

meer zicht op is. 

 

 

 

 

 

 

Woensdag 11 november  Hernieuwingstocht (vertrekkend uit OC De Tassche). 

Zaterdag 21 november  Clubfeest in De Ark. 

Spartastappers: clubnieuws. 

 
 

Enkele aanbevolen tochten. 
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De clubspaarkaart. 

 

Per deelname aan onze eigen wandeltochten bekom je een stempel op onze spaarkaart, goed voor een 

korting van 2 euro bij inschrijving op ons clubfeest van 21 november. Deze spaarkaart op uw naam 

kan afgehaald worden op de eigen organisaties.  

LET OP: de alternatieve coronawandelingen komen hiervoor niet in aanmerking. Maar voor deze 

wandelingen kan je wel een stempel bekomen in je wandelboekje. 

 

In de (verre) toekomst: clubreizen in 2021 en 2022. 

 

A MEERDAAGSE REIS NAAR DE MOEZEL IN 2021. 

 

Na de vele successen van onze meerdaagse reizen willen we geen jaar overslaan. We hebben dan 

ook een optie genomen in Hotel Rebstock in Bruttig Fankel, bij onze gekende wijnboer, voor het 

Hemelvaartweekend van 13 tot en met 16 mei 2021. 

Vooraleer dit definitief vast te leggen, zouden wij graag weten wie eventueel geïnteresseerd zou 

zijn. Bij voldoende interesse kunnen we dan in actie schieten om het hotel definitief vast te leggen 

en een interessante prijs te bedingen. 

Aarzel dus niet om je naam op te geven als je er bij wil zijn. Houd er wel rekening mee dat deze 

reis doorgaat in het Hemelvaartweekend, een periode met vele communie- en andere feesten. 

Momenteel zijn er nog slechts 3 plaatsen vrij. 

 

B MEERDAAGSE REIS FELDTHURNS SUDTIROL ITALIE in 2022. 

 

Ingevolge het succes van onze winterreis zouden wij eventueel ook eens een zomerreis naar 

hetzelfde hotel organiseren. Deze reis zou wel buiten de zomerperiode doorgaan, aangezien het 

in de zomer veel te warm is om te wandelen. 

We hebben voorlopig als datum genomen: van zaterdag 11 tot en met zaterdag 18 juni 2022.  

Dit is ook de periode waar men kan genieten van een grote bloemenpracht, wat voor de 

natuurliefhebbers onder ons veel mooie foto’s kan opleveren. 

Dit op voorwaarde natuurlijk dat er voldoende geïnteresseerden zouden zijn. Daarom doen wij 

een oproep dat iedereen die graag deze reis zou meemaken, zijn naam zou opgeven. Zo hebben 

wij er zicht op of wij al dan niet deze optie moeten vastleggen. 

Voor deze reis zijn er nog 16 plaatsen vrij. 

 

Familienieuws. 

 

Jammer genoeg vielen er opnieuw enkele overlijdens te betreuren: 

 

- De heer Georges Deleu: vader en schoonvader van Rik Deleu en Linda Deven, vader en 

schoonvader van Johny Deleu en Christiane Verstraete. 

- De heer Julien Devlieger: vader en schoonvader van Kathia Devlieger en Johan Braeckeveldt, 

grootvader van Nick Braeckeveldt. 
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- De heer Noël Vandaele: vader en schoonvader van Ingrid Maertens en Johan Vandaele. Noël 

was ook lang lid van onze club! 

- Mevrouw Marie-Thérèse Vereecke: moeder en schoonmoeder van Annemie Provoost en 

Marnic Dekokere, grootmoeder van Lara De Coker. 

Mogen wij iedereen nogmaals onze oprechte deelneming betuigen. 

 

 

 

 

Na 2 maanden van verontrustende cijfers over het coronavirus beginnen we nu terug naar een betere 

periode te gaan. Het was voor iedereen zeker een moeilijke tijd, maar we hebben niettemin toch 

geprobeerd er iets positiefs van te maken en kunnen, denk ik, stellen dat we daar in geslaagd zijn. 

Alvast bedankt voor de waardering voor het geleverde werk. 

Hopelijk kunnen alle voorziene activiteiten doorgaan en zullen we later toch nog kunnen terugkijken 

op het voorbije hectische jaar en zeggen dat iedereen er gezond en wel is doorgekomen! 

 

Wij kijken nu reeds uit om jullie allen terug te zien !  

 

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

Slotwoord. 

 
 


