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Beste clubleden, 

 

Dit is reeds het vierde en laatste clubblad van 2020. Een jaar dat we niet vlug zullen vergeten. 

De wekelijkse contacten met onze wandelvrienden vielen weg. We konden evenwel, dankzij de vele 

clubs die hun tochten uitpijlden en enkele weken toegankelijk maakten, toch nog genieten van een 

wandeling. 

De heropstart naar georganiseerde tochten komt door de aanhoudende besmettingen maar traag op 

gang, maar we hopen dit jaar te kunnen afsluiten met enkele activiteiten die nog op de clubagenda 

staan. 

Tot op heden kunnen we enkel terugblikken op een geslaagde Moezeltocht, een mooie busreis naar 

Elingen en een prachtige winterreis naar Feldthurns Sudtirol Italie. Er werden immers reeds vier 

tochten geannuleerd.  

We kunnen wel zeggen dat we tevreden zijn met de opkomst op onze coronawandelingen. Resultaat 

daarvan is ook dat we een aantal mensen hebben kunnen overtuigen om lid te worden en te genieten 

van de wandelsport.  

Ik wil jullie allen namens het Bestuur danken voor de inzet en het respect dat jullie getoond hebben 

voor het geleverde werk in deze moeilijke tijden. 

 

Hou het gezond en hopelijk tot binnenkort! 

 

Jullie voorzitter, 

Walter 

 

 

 

 

 

Terugblik op onze alternatieve Coronawandelingen. 

 

Daar we onze Natuur- en Bostocht in Rumbeke en onze Sint-Germanustocht in Egem voor een 

langere tijd wilden laten bewandelen, hadden we gekozen om het parcours te beschrijven (met een 

bijhorende kaart) en er een kleine zoektocht aan te verbinden. 

De reacties daarop waren zeker positief, maar we merkte dat vele wandelaars toch de voorkeur gaven 

aan uitgepijlde wandelingen. 

Daar het inrichten van georganiseerde wandelingen verboden was en wij als bestuur onze leden toch 

eens wilden terugzien, hebben we dan beslist om, o.a. in samenspraak met de Sportdienst van 

Ardooie, drie wandeltochten uit te tekenen in iedere deelhoek van Ardooie-Koolskamp. De pijltjes 

en borden bleven telkens hangen tot na het weekend.  

 

De eerste dag waren we telkens met enkele bestuursleden en vrijwillige medewerkers (leden) 

aanwezig om alles coronaveilig te laten verlopen. Hierbij dan ook onze dank aan de gemeente Ardooie 

voor het geleverde materiaal en aan de medewerkers. 

We waren zeer tevreden over de opkomst. Vooral in het weekend werden er vele wandelaars gespot 

langs het parcours.  

 

Wat was het aanbod? 

Voorwoord. 
 

Activiteiten in de voorbije maanden. 
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- Van 13 tot 20 augustus: 2 parcours, vertrekkende vanaf de Albertzaal in Ardooie. 

- Van 1 tot 6 september: 5 parcours, vetrekkende vanuit OC De Tassche in Ardooie. 

- Van 16 tot 20 september: 2 parcours, vertrekkende vanuit De Ark in Ardooie. 

- Van 30 september tot 4 oktober: 4 parcours, vertrekkende vanuit het OC ’t Zonneke in Koolskamp. 

 

Enkele foto’s geven een beeld van de parcours. 
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We zijn er zeker van dat we in de 

toekomst de vruchten zullen 

plukken van onze geleverde 

inspanningen om iedereen verder 

aan het wandelen te houden. 

 

Hopelijk kunnen we gauw terug 

gaan naar de gewone gang van 

zaken. Hoop doet leven! 

 

 

 

 

Beselare (door Filip en Anne). 

 

 Het is schandalig lang geleden dat we nog eens de wandelschoenen aangetrokken hebben. Maar: het 

terras is opnieuw aangelegd, de deuren zijn geschilderd (allez, ik heb er nog één overgelaten tegen 

dat het nog eens past), haar schouderoperatie is al enkele weken achter de rug (…) en dus wordt er 

vandaag, 4 juli, gewandeld. Een beetje rondgeneusd op www.wandelblog.be en daar wandelingen 

gevonden bij de Drevestappers. We vertrekken op het 

marktpleintje van Beselare en algauw is er een eerste 

wandelpaadje op ons parcours. We volgen een deel van de 

Heksenwandeling via leuke onverharde landwegen. Het zijn 

private wegen, maar wandelaars mogen er toch gebruik van 

maken. Dat kunnen we echt wel appreciëren! Via De Reutel 

komen we in het ‘Vredesbos Polygon Wood’, waar 

519 hoogstammen, recent aangeplant, elk een gekende, 

gesneuvelde militair die op één van de twee begraafplaatsen 

van het Polygoonbos zijn laatste rustplaats vond, herdenken. 

We wandelen ook voorbij het opvallende Vredesmonument en 

zien 2 bonte spechten die verstoppertje spelen met ons. In het 
Polygoonbos: het Vredesmonument. 

http://www.wandelblog.be/
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Polygoonbos laten we het parcours van 7 km voor 

wat het is en schakelen we over op het parcours van 

de ‘Back to Normal’-wandeling. Die is 16 km lang, 

maar we maken er onze eigen (kortere) versie van. 

We genieten volop van de ruisende bomen in het 

bos. Langzamerhand krijgen we wat honger en het 

is bijna niet te geloven, maar op de hoek van de 

Lange Dreve en de Lotegatstraat is café-taverne ‘De 

Dreve’ toch wel open zeker! Hoeveel geluk kan een 

mens hebben… We eten onze picknick, uiteraard 

vergezeld van een biertje en vertrekken dan weer 

voor 

de volgende kilometers. Het geluid van de A19 stoort 

maar een beetje en eens we de autosnelweg hebben 

gedwarst, valt het geluid bijna volledig weg dankzij de 

toch wel stevige ZW-wind. Die zorgt trouwens dat de 

nodige zweetdruppels aanwezig zijn op diverse 

plaatsen op ons lijf. We maken een lusje door het 

Nonnebos, dat vrijwel volledig verkaveld is met 

vakantiewoningen en vaste bewoning. Niet zo 

aangenaam, vinden wij. Er volgt alweer een leuke 

onverharde landweg tussen de maïs- en 

aardappelvelden. In de Grote Molenstraat laten we het 

parcours van de Drevestappers achter ons; we dwarsen 

de A19 nogmaals en via een overwoekerde landweg 

komen we weer in de Lotegatstraat. Het gaat richting 

Zonnebeke, waar we passeren voorbij de O.-L.-

Vrouwekerk, die werd heropgebouwd tussen 1921 en 

1924 naar een ontwerp van architect Huib Hoste; de 

hallenkerk wordt beschouwd als de eerste moderne 

kerk in België. We wandelen door het schitterende 

Kasteelpark, waar talrijke herdenkingsmonumenten verwijzen naar WO I. We hebben vroeger al eens 

een bezoek gebracht aan het ‘Memorial Museum Passchendaele 1917’: dat is ook een 

indrukwekkende beleving! Tussen de Plasstraat en de Citernestraat ligt het volgende mooie 

wandelpad op ons te wachten; er staan onderweg veel bankjes om uit te rusten en er zijn talrijke 

borden met uitleg omtrent de gebeurtenissen van WO I. Als we weer aan de Polygoonbossen komen, 

verlaten we het parcours van de 16 km om zo’n 100 m verder opnieuw de wandeling van de 7 km op 

te pikken. ‘Het begint wat te “smukk’n” ‘, zegt zij. Ik woon nu al lang genoeg in Roeselare om op 

gepaste wijze te reageren: ‘Wuk?’. En na de uitleg: ‘Ach zo, je bedoelt dat het een beetje 

motregent…’. De druppeltjes vliegen bijna horizontaal over het land door de strakke wind, maar echt 

nat worden we gelukkig niet. Tot aan de startplaats genieten we nogmaals van enkele kilometers 

onverharde paadjes en landwegen. En terug in Beselare is café ‘Den Elfpenner’ open. Wat kan een 

mens nog meer willen… Ach, ik weet het al: een verkwikkende douche       . 

Een winnaar vinden voor de straatnaamwedstrijd was weer moeilijk: Lotegatstraat, 

Sprookjesbosdreef, Fabeltjesbosdreef, Vuilewaasstraat… Maar de winnaar wordt: de Frezebergstraat. 

En toen waren onze boterhammen op... 

Zonnebeke: het Kasteelpark. 
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De Transardennaise (door Filip en Anne). 

 

We hebben een wandelvakantie geboekt om begin september te gaan stappen in de Maestrazgo, een 

dunbevolkte regio in Aragon, Spanje. Maar, wat te verwachten was: er volgt een annulatie en we 

moeten op zoek naar iets anders, dichter bij huis. En bij dezelfde organisatie, Anders Reizen, vinden 

we een waardig alternatief: de Transardense Route of GTA (Grande Traversée des Ardennes). 

Op 1 september boeken we de reis, alles wordt heel snel in orde gebracht en zie: op 10 september 

overnachten we reeds in de buurt van La Roche-en-Ardenne. De trektocht start in het centrum van La 

Roche, maar omdat we de auto achterlaten op de parking van het hotel, hebben we al 3 km extra 

gestapt vooraleer aan de eigenlijke tocht te beginnen. En, zoals in de beschrijving stond: het begint 

onmiddellijk met een stevige klim van zo’n 160 m hoogteverschil. Het sein om onze trui in de rugzak 

te proppen: die hebben we niet meer nodig! Bossen, velden en dorpjes volgen elkaar op. Het is perfect 

wandelweer: zon en niet te warm, een licht briesje. We picknicken in de schaduw van de kerk van 

Cens en via Wyompont en Roumont gaat het naar Sprimont. Er volgt een schitterend stukje, met 

knuppelpad, door een moerassig gebied waar we een beverdam zien en via een oude 

spoorwegbedding die de Westelijke Ourthe dwarst, komen we aan in ons hotel in Lavacherie. Er staan 

29 km en 585 hoogtemeters op de teller. Uiteraard hebben we een Westmalle verdiend na de vele 

liters water die we onderweg al dronken. Onze bagage staat reeds op ons te wachten en wat doet die 

douche deugd! We genieten van een lekker 3-gangenmenu, drinken nog een slaapmutsje en binnen 

de kortste keren liggen we onder de wol. 

Op dag 2 staat een iets kortere etappe geprogrammeerd naar Saint-Hubert. Opnieuw starten we met 

een deftige beklimming, en alweer verdwijnt de trui in de rugzak. Een mooi pad door het bos, een 

afdaling tussen de weiden naar het dorpje Tonny. Net voorbij het dorp sta ik voor een dilemma: mijn 

GPX-gegevens sturen me naar rechts, lichtjes bergop, de markering wil dat ik rechtdoor ga. Ik besluit 

mijn GPX te volgen en, jawel, 700 m verder staan we voor een hek: de weg is afgesloten. Zucht. ‘In 

het vervolg toch maar de markeringen volgen’ zegt ze wat spottend.  Een mooi paadje tussen 

manshoge varens wordt gevolgd door kilometers naaldbossen. Soms zijn dit heel donkere bossen, 

waar geen straaltje zon de bodem bereikt; ze wisselen af met tot 30 m hoge sparren waar weinig 

ondergroei is. Dan weer volgen gemengde bossen en beukenbossen. We komen onderweg aan het 

hoogste punt op onze tocht: 557 m. Vandaar gaat het langzaam bergaf naar Saint-Hubert. We klokken 

af op 17,4 km en 392 hoogtemeters. Na het inchecken in het hotel nemen we een ligbad, gaan we er 

eentje drinken op de markt van het stadje en bezoeken we de indrukwekkende gotische St.-Pieter & 

Paulus basiliek. 

Na een deugddoende nachtrust vertrekken we voor een lange etappe, naar het noorden, richting 

Nassogne. We stappen nagenoeg de volledig dag door het uitgestrekte woud van Saint-Hubert, de 

afwisseling in de bossen is even groot als de vorige dag. Er staan enkele stevige beklimmingen op het 

programma, de temperatuur gaat richting 28°C en bijgevolg zijn we heel blij met onze 7 liter 

watervoorraad. Na de gebruikelijke startklim komen we voorbij een gigantische kerstboomplantage, 

duizenden bomen staan te wachten op de nodige kerstballen. In een wildpark zien we tientallen herten; 

het zullen zowaar de enige levende reeën zijn die we in 7 dagen zullen zien! We klimmen tot een 540 

m hoogte en komen voorbij een monument(je) voor koning Albert, die daar blijkbaar graag ging 

wandelen in de herfst van 1933. Er volgt een lange afdaling langs bospaden en een kronkelend 

asfaltbaantje. Een groepje mountainbikers vlammen ons voorbij aan hoge snelheid, sommigen dragen 

niet eens een helm… Als we bijna beneden zijn zien we in de berm het kadaver van een ree en haar 

kalfje. We hebben het gissen naar de doodsoorzaak. Aan de oevers van La Masblette pauzeren we 

even, want de eerste beklimming wacht op ons. Aanvankelijk gaat het geleidelijk omhoog via een 
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mooi bospad, maar dan gaat de steiltegraad met een ruk omhoog. Er wordt vrijwel niets meer gezegd, 

we houden onze ademhaling onder controle en stappen aan een rustig tempo naar boven. Als we de 

175 m geklommen hebben en de zweetdruppels weggeveegd hebben, genieten we van ons 

lunchpakket. Het gaat weer bergaf tot aan Fourneau Saint-Michel; we laten het openluchtmuseum 

voor wat het is. Even een drukke weg volgen en dan volgt de tweede beklimming: van 290 naar 520 

m. Het asfaltbaantje slingert gestadig omhoog, het zweet vloeit rijkelijk en boven staat gelukkig een 

bankje waar we gretig gebruik van maken. We spelen, zoals elke namiddag, een sappige appel en een 

handvol noten naar binnen. Een smal bospaadje voert ons weer naar beneden. Plots zien we nog 2 

wandelaars staan: het zijn 2 Duitse dames die ook een deel van de GTA doen en in hetzelfde hotel 

logeerden. We zijn nogal verbaasd, want toen wij deze morgen vertrokken, moesten zij nog beginnen 

met het ontbijt… Blijkt dat ze het wat te lastig vonden en ze hebben een taxi genomen om hen tot 

halverwege het traject te brengen… Ze twijfelen over de te volgen richting en we zeggen dat ze ons 

maar moeten volgen. Als uitsmijter voor vandaag volgt nog een hellingetje van zo’n 100 m klimmen 

om in Nassogne toe te komen. We logeren in “Le Beau Séjour”, een ***-hotel. We voelen ons wat 

onwennig als we daar aankomen met onze bergschoenen en met zweet doorweekt t-shirt en de andere 

deftige gasten bekijken. Maar we trekken er ons geen fluit van aan. Een douche later gaan we terrassen 

in het dorp, trots op onze dag: 27, 4 km met 740 hoogtemeters. Wij krijgen alweer een 3-gangen menu 

voorgeschoteld, uitermate lekker. En we genieten van een flesje wijn, niet goedkoop, maar we vinden 

dat we het verdiend hebben. 

Dag 4: Nassogne – Mirwart, richting zuiden. De kortste etappe, maar de hoge temperatuur en 500 

hoogtemeters veroorzaken ook weer de nodige stroompjes transpiratievocht. In tegenstelling met de 

voorbije dag starten we met een flinke afdaling. In Masbourg dwarsen we opnieuw de Masblette en 

dan volgt een korte maar steile helling. Een stukje asfalt en dan weer de bossen in. Als we tussen de 

weiden verder stappen zien we in de diepte Fourneau Saint-Michel liggen, waar we gisteren 

passeerden. Na een lange afdaling kruisen we de drukke N803. We picknicken terwijl we op het 

brugje over een beekje zitten, maar blijven niet lang zitten omwille van het storende lawaai van de 

auto’s. Twee klimmetjes en een passage langs La Lomme later arriveren we in Mirwart, “un des plus 

beaux villages de la Wallonie”. Er is geen slaapgelegenheid in het dorp, maar wel in Hatrival, zo’n 

15 km verder. De transfer is geregeld: we telefoneren naar de eigenaar van de B&B Gaussignac en 

20 minuten later worden we opgehaald door zijn medewerker. De heren spreken allebei quasi perfect 

Nederlands en weten ook interessante dingen te vertellen over de omgeving. Een ligbad en 2 La 

Chouffes later genieten we nogmaals van een uitstekend avondmaal. We maken kennis met 2 Gentse 

dames die we al eens gezien hadden in Nassogne: zij doen een verkorte versie van de GTA en stappen 

4 dagen. Maar hun conditie is blijkbaar wat minder en de volgende dag starten zij niet opnieuw in 

Mirwart maar worden ze gevoerd naar Transinne, zo’n 8 km verder. 

Dag 5. We beginnen vandaag aan de vijvers van het Provinciaal Domein van Mirwart die zijn 

aangelegd op de loop van de Marsau; er zijn 35 vijvers voor het kweken van forel en 

zoetwaterkreeftjes. Vandaar gaat het 8 km aan een stuk geleidelijk klimmend door de bossen. Een 

stukje van de route loopt bijna evenwijdig met de E 411 en het lawaai van het verkeer vinden we wel 

storend. De passage door Transinne is wat minder aangenaam en gelukkig komen enkele km verder 

weer in het bos. We vinden een leuke picknickplaats en genieten van de overweldigende stilte: ik 

meet een waarde van amper 30 dB. De rest van de dag gaat het vrijwel continu bergaf. We passeren 

door het boekendorp Redu en lopen langs de schotelantennes van het ESA Redu Centre: daarmee 

volgt en test men een hele reeks satellieten. Grappig is wel dat we hier de 2 Gentse dames inhalen. 

Na de stukken asfalt volgt gelukkig nog een 5-tal kilometer door de bossen: een leuk pad brengt ons 

naar de Lesse die we volgen tot aan ons volgend hotel, “Le Moulin de Daverdisse”. Op het terras 
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genieten we, na 23,2 km en 490 hoogtemeters, van een welverdiende vloeibare beloning (en het was 

geen water…). Het is alweer een deftig hotel en alweer zeer lekker avondeten. 

Dag 6 begint met een uitstekend ontbijt. De Gentse dames keren terug naar huis en wij vertrekken 

naar Paliseul. Het begint met een stevige beklimming waarbij we onmiddellijk 200 m moeten stijgen. 

Maar ondertussen zijn onze benen het al gewoon en weten we perfect welk tempo we moeten 

aanhouden om boven te komen zonder gehijg; we kunnen al probleemloos blijven praten en 

commentaar geven op de mooie en minder mooie huizen die we zien langs de weg. We duiken het 

bos in en een kaarsrecht bospad brengt ons naar Porcheresse. Op 22 augustus 1914, bij het begin van 

WO I, werden bijna alle huizen in Porcheresse afgebrand door het Duitse leger. Zoals in bijna alle 

andere dorpen is het heel rustig en stil: de meeste dorpjes lijken uitgestorven, we zien nauwelijks 

mensen. In Nassogne en Saint-Hubert waren er veel (lawaaierige) moto’s (de moto starten en dan nog 

5 minuutjes blijven kletsen…), in Redu waren er wat toeristen, maar voor de rest: vrijwel niemand 

op straat. Soms zien we enkele mountainbikers, op zondag zijn er wat wandelaars, maar anders: 

niemand. 

Dit is, op de startklim na, een makkelijk traject: het gaat licht golvend op en neer en gezwind stappen 

we naar Our, waar we even halt houden op de brug over L’Our. Een stuk bos, een (te) lang stuk asfalt 

door Beth, Opont en Fresnes en een volgend stuk bos brengen ons naar het eindstation van vandaag. 

Het hotel ligt een stukje buiten het dorp en we besluiten om eerst op de markt te genieten van een 

verfrissing (inderdaad, een biertje…). In “Auberge La Hutte Lurette” logeren we in een apart gebouw 

op de tweede verdieping: een ruime kamer en een uitstekende douche. We krijgen op het terras een 

uitgebreid en lekker avondmaal na onze 22,6 km. We hebben het niet echt gemerkt, maar we hebben 

toch 513 hoogtemeters gedaan.  

We hebben uitstekend geslapen en na het ontbijt vertrekken we voor de laatste etappe. De lucht is 

dreigend grijs, de temperatuur is zo’n 8 graden lager dan de voorbije dagen. Er staat een stevige N-

wind, maar gelukkig stappen we weer pal zuidwaarts. In de beschrijving staat dat dit de 

gemakkelijkste trip is: golvend, een leuke afwisseling van bossen en velden, niet te veel verharde 

wegen, leuke brede en smalle bospaadjes. De lucht klaart langzaam op en na 26 km komen we aan 

het “Belvédère d’Auclin”: na 120 trappen krijgen we een prachtig uitzicht over Bouillon. We 

beginnen te beseffen dat het bijna voorbij is. Maar eerst volgt er nog een steile afdaling naar de 

Semois. De citadel bezoeken zal wel voor een andere keer zijn. De GTA eindigt hier en we zijn 

eigenlijk een beetje teleurgesteld dat het einde van de route op geen enkele manier is gemarkeerd: 

geen bord met een tekst in de aard van “Proficiat, U wandelde de GTA!”. Dat zou toch mooie ‘selfies’ 

opleveren! Dan maar een terrasje zoeken. Normaal gezien eindigt het arrangement hier, maar wij 

hebben een nachtje bijgeboekt in B&B “La Ramonette”. We moeten wel zelf nog op zoek naar een 

restaurantje. Eens dat gevonden stappen we naar onze B&B, waar we, zoals men dat pleegt te zeggen, 

“moe maar gelukkig” aankomen. We hebben 29,5 km achter de kiezen met 530 hoogtematers. De 

GTA is zo’n 152 km lang, maar omdat niet alle logies op het eigenlijke traject liggen, kwamen er wat 

kilometers bij en komen we uit op 166,6 km. 

Een kleine domper op de vreugde is dat onze koffers nog niet nagebracht zijn, maar de dame van de 

B&B pleegt een telefoontje en een half uurtje later kunnen we douchen: we hebben de volledige 

bovenverdieping voor ons alleen en genieten van het wat antieke interieur. Daarna stappen we een 

kilometertje naar Bouillon, genieten we van ons lekker diner, en vallen tegen 22 u als een blok in 

slaap. 

Na een lekker ontbijt in de veranda komt onze taxi (inbegrepen in de prijs van het arrangement!) ons 

ophalen in Bouillon en brengt ons naar La Roche-en-Ardenne, waar de auto braafjes op ons staat te 

wachten. 
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Conclusie:  absoluut de moeite! We waren verbaasd over de grote variatie aan boomsoorten en 

onderbegroeiing in de bossen, we zagen erg weinig beesten. Heel veel sporen van everzwijnen 

(omgewoelde stukken bodem), maar de beesten zelf? Ho maar: 0 stuks! Geen enkel levend hert, één 

levende en één dode vos, één hazelworm, 3 eekhoorns. We hadden uitstekende logies (altijd 3 sterren, 

soms vonden we het zelfs wat té) en we hebben zeer lekker gegeten. We hadden geen problemen met 

onze conditie want we hadden vooraf voldoende gestapt/getraind. Gemakkelijk: bagage werd 

vervoerd, transfers waren geregeld, GPX-bestanden waren beschikbaar. Die bestanden heb je niet 

echt nodig, de markering met geel-witte streepjes was zeer duidelijk. Negatieve vaststelling: de mens 

veroorzaakt toch wel ontzettend veel lawaai: op veel plaatsen hoorden en zagen we bosmaaiers, 

hakselaars, auto’s, vrachtwagens, vliegtuigen, brullende motoren, enz. 

Maar bovenal: een ontzettend toffe ervaring. Uiteraard hadden we geluk met het mooie weer. Een 

aanrader voor iedereen die een beetje getraind is. 
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Nu er, mits de goede naleving van de maatregelen, voor ons wat meer mogelijkheden zijn, hebben 

we beslist om het resterende programma van 2020 toch te laten doorgaan in een coronaproofversie. 

 

Hierna volgt een overzicht met de komende activiteiten. 

 

Ardooise Veldbostocht, zaterdag 24 oktober 2020. 

 

- De startplaats is gewijzigd naar De Ark, Melkerijstraat, Ardooie, i.p.v. in de turnzaal van Sint-

Antonius in Meulebeke aangezien de Ark veel ruimer is. 

- Er zijn enkel koffie, thee en koude dranken te verkrijgen in de startzaal, maar geen etenswaren. 

- Inschrijving via scanning en met onmiddellijke afstempeling van de boekjes. 

- Afstanden : 5 – 9 – 13 – 17 en 21 km. 

- Starten kan tussen 7 en 15 u.  

- Er zijn geen rustposten onderweg, maar er is wel mogelijkheid om halt te houden in de 

Keunepuppe in ’t Veld (voor de 13, 17 en 21 km) en er is lokale horeca op de markt in Ardooie. 

- Volg de instructies van de medewerkers; deze instructies zijn ook terug te vinden op de website, 

zodat alles goed en veilig kan verlopen. 

 

Hernieuwingstocht, woensdag 11 november 2020. 
 

Ook hier hebben we enkele wijzigingen moeten doorvoeren om iedereen in de mogelijkheid te stellen 

zijn lidmaatschap te hernieuwen en wandelboek af te halen: 

Activiteiten in de komende maanden. 
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- Zowel in de voor- als in de namiddag kan je langskomen van 8.30 tot 15 u. 

- We vragen iedereen het lidgeld van € 15 per persoon (€ 12,50 vanaf het derde gezinslid en € 12 

per kind tot 12 jaar) over te schrijven op ons rekeningnummer BE31 7765 9860 2255. 

- Walking in Belgium en formulieren voor de mutualiteit zullen klaarliggen. 

- Nieuwe wandelboekjes zijn beschikbaar. 

- De kortingsbonnen blijven geldig, maar zijn enkel terug bruikbaar na de coronatijd. 

- Iedereen krijgt gratis 1 glas moezelwijn of frisdrank of een koffie aangeboden. 

- Er is keuze tussen twee wandelafstanden. 

- Nieuwe leden zijn uiteraard steeds welkom. 

 

Wat is inbegrepen in het bedrag van het lidgeld? 

- Minstens € 0,40 op wandelingen, op vertoon van de lidkaart. 

- Gratis wandelkalender “Walking in Belgium”. 

- Goede verzekering bij ongevallen. 

- Gratis wandelboekjes voor afstempeling na wandelingen. 

- Bij 15 wandeltochten kortingsbon van € 2,50. 

- Gratis 4 à 5 maal per jaar Walkingmagazine. 

- Voorrang op clubuitstappen. 

- Jaarlijks clubfeest aan democratische prijs. 

- Lid zijn van een goed werkende en dynamische club!  

 

Clubfeest, zaterdag 21 november 2020. 
 

Ons Clubfeest gaat ook door in coronaversie (meer uitleg op website) en dat gaat als volgt: 

 

- Deuren zijn open vanaf 18 u, kom binnen via de aangeduide ingang. 

- De tafels staan op corona-afstand. 

- Let op: er zitten maximaal 10 personen per tafel: de samenstelling van de tafels dient vooraf 

medegedeeld te worden aan Walter via walter.demuynck1@telenet.be . 

 

Programma en menu: 

- Aperitief vergezeld van 3 hapjes, zijnde: mini loempia, lepel met meloen en parmaham en mini-

zakousti. 

- Soepje op basis van kalfsfond met spekkorstjes. 

- Voorgerecht: bordje wildpastei met cruditées. 

- Hoofdgerecht: zalmfilet in witte wijnsaus of brochetje van varken, vergezeld van kroketjes, gratin 

en 5 soorten groentjes. 

- IJsbuffet bestaande uit 5 artisanaal gemaakte soorten ijs in een roosje. 

- Ganse avond drank inbegrepen. 

 

Tussendoor is er een woordje van de voorzitter en de uitreiking van de prijzen aan de winnaars van 

de zoektochten in Rumbeke en Egem. 

 

mailto:walter.demuynck1@telenet.be
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Aanvullend: 

- Een mooie reportage op groot scherm van onze prachtige wintervakantie van dit jaar in Feldthurns 

Sudtirol Italië, samengesteld door Dany uit de vele eigen en toegestuurde foto’s en filmpjes. 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- Een optreden van muzikaal en komisch 

talent uit Ardooie “Maximus” (Yannick 

Uytenhove), die ons op sleeptouw zal 

nemen met zijn amusement gedurende 2 x 

45 minuten, ook gekend van het liedje 

“Ardooie”. 

 

 

 

 

 

 

We zijn er van overtuigd dat dit alles de dansavond zal doen vergeten. Dit is zeker een niet te missen 

jaarlijkse clubavond! 

Dit alles is mogelijk voor de prijs van: * € 35 voor leden, 

* € 50 voor niet-leden, 

* € 20 voor kinderen tot 12 jaar. 

 

Inschrijving is hier ook enkel mogelijk door overschrijving op rekeningnummer BE31 7765 9860 

2255, dit uiterlijk tegen 11 november 2020, met vermelding van naam en aantal personen. 

Wees er terug bij en reserveer tijdig jullie tafel van 10 personen !  

 

Na een geslaagde jaarstart met de Moezeltocht en de prachtige winterreis hopen we dat deze 3 

activiteiten kunnen doorgaan om zo toch nog een mooi jaareinde te hebben binnen het clubgebeuren. 

 

OPGELET : voor last minute aanpassingen is het aangewezen de website in het oog te houden! 
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24 januari  Moezeltocht vanuit De Ark, Ardooie. 

10 april  Skobiaktocht vanuit De Ark, Ardooie. 

30 mei Natuur- en Bostocht vanuit PC Den Hazelt, Rumbeke. 

13-16 mei Reis naar de Moezel. 

Dany en de Voorzitter van de Terrasstappers (rarara…) gaan nog met hun 

echtgenotes op verkenning om jullie een mooi programma te kunnen aanbieden. 

 

17 juli Sint-Germanustocht in Egem. 

7 september  Midweektocht vanuit De Tassche, Ardooie. 

23 oktober  Ardooise Veldbostocht vanuit Sint-)Antonius, Meulebeke. 

11 november  Hernieuwingstocht vanuit ’t Zonneke, Koolskamp. 

27 november  Clubfeest. 

 

Er zullen ook nog 3 eendaagse busreizen worden vastgelegd, van zodra de kalender van 2021bekend 

is. 

 

 

 

 

 

 

Ons programma voor 2021. 
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Op de homepagina van Wandelsport Vlaanderen kan je de wandelingen terugvinden die nog zullen 

doorgaan in 2020. 

Daar staat telkens vermeld of je vooraf moet inschrijven of dat je de dag zelf kan inschrijven. 

Op deze tochten wordt telkens ingeschreven met scanning en kunnen de wandelboekjes (ook het 

Unlimited voor de poncho of rugzakje) worden afgestempeld bij inschrijving. 

 

 

 

 

We moeten jammer genoeg opnieuw enkele overlijdens meedelen: 

- Henriette Degryse, moeder en schoonmoeder van Dirk Vandamme en Nadine Yssers, 

- Frans Baert, vader en schoonvader van Kathy Baert en Lieven Vanhecke, 

- Gilbert Lapeire, vader en schoonvader van Chris Lapeire en Annemie Priem. 

 

 

 

 

Zowel voor bestuurders als wandelaars-leden is het een jaar dat we niet rap zullen vergeten.  

Veel van het voorbereidende werk leidde tot niets, maar toch zijn we blijven doordoen. 

Onze coronawandelingen bleken telkens een gewaardeerd succes te zijn. Nu nog hopen dat de 

maatregelen niet meer verstrengen zodat we de rest van ons jaarprogramma toch nog kunnen 

afwerken in coronaveilige omstandigheden. 

Zoals jullie zullen gemerkt hebben, zijn we voor een aantal zaken op de rem moeten gaan staan. Een 

jaar zonder inkomsten is voor niemand aangenaam, zeker nu de wederkerende vaste kosten (clubblad, 

werkingskosten, enz…) blijven bestaan. 

We hopen op betere tijden maar 

hielden er niettemin aan, het lidgeld 

en de deelnameprijzen op hetzelfde 

lage niveau te houden zoals in de 

betere tijden. 

Namens het Bestuur willen we jullie 

allen (452 leden) dan ook bedanken 

voor het begrip en vertrouwen en 

hopen jullie te mogen ontmoeten op 

onze laatste activiteiten van 2020. 

 

Hou het veilig en blijf gezond!  

 

Het bestuur: Walter, Carine, Dany, 

Ronny en Filip. 

Slotwoord. 

 
 

Spartastappers: clubnieuws. 

 
 

Resterende wandeltochten in 2020. 
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