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Beste clubleden, 

Nu we hopelijk terug op de goede weg zijn om de coronacrisis te overwinnen, zijn we al volop bezig 

binnen het bestuur om het resterende jaarprogramma op punt te stellen. Hopelijk worden we niet 

opnieuw teruggefloten. 

Met ‘Vlaanderen Wandelt Lokaal’ hopen we een goede heropstart door te voeren van het 

georganiseerd wandelen, waar we met ons allen zeker naar uitkijken. Wat we het voorbije jaar 

meegemaakt hebben, was immers niet niks. 

De permanent uitgepijlde wandeltochten hebben zeker wat soelaas gebracht. Ik denk dat een dikke 

dank-u-wel aan alle clubs die daarvoor instonden, zeker op zijn plaats is. 

Ik denk evenwel dat het nu stilaan tijd wordt om de draad terug op te nemen. We zullen ons uiteraard 

nog aan diverse regels moeten houden, maar we hebben dit er zeker voor over. 

Het clubblad krijgen jullie een beetje vroeger gezien er bepaalde wijzigingen/aanvullingen zijn. Het 

is dus belangrijk het clubblad zeker goed na te lezen om niets te missen. 

 

Jullie voorzitter, Walter. 

 

 

 

 

De spaarkaarten. 

 

De clubspaarkaart die vorig jaar werd opgestart, werd door de coronacrisis noodgedwongen 

stopgezet. Nu de wandeltochten langzaamaan terug opstarten, kan je deze kaart opnieuw laten 

afstempelen op de tochten van de Spartastappers.  

Wie kwam wandelen op onze Moezeltocht van 2020 had daar reeds zijn spaarkaart ontvangen en 

heeft aldus al 1 stempel. Wie deze nog niet ontving, kan de kaart afhalen op 27 juni. 

Deze spaarkaart geeft recht op een korting van  € 2 per stempel voor deelname aan ons clubfeest van 

27 november 2021 en kan enkel daarvoor aangewend worden. 

Jullie kunnen dus nog stempels verdienen op:  

* 27 juni: Vlaanderen Wandelt Lokaal, 

* 17 juli: Sint Germanustocht, 

* 7 september: Midweektocht, 

* 23 oktober: Ardooise Veldbostocht. 

Het spaarboekje van Wandelsport Vlaanderen, Limited Edition, kan ingewisseld worden in Lummen 

en Antwerpen, tijdens onze busreizen daarheen. 

 

Het Spartaantje op papier of via e-mail. 

 

Iedereen die een e-mailadres heeft, krijgt het Spartaantje per e-mail toegestuurd. Wie geen e-

mailadres heeft krijgt het uiteraard per post, net zoals de leden die wel een e-mailadres hebben maar 

toch expliciet een exemplaar per post hebben aangevraagd. 

Het Spartaantje is ook terug te vinden op onze website: https://www.spartastappers.be/spartaantje/ . 

Voorwoord. 
 

Clubnieuws. 
 

 
 

https://www.spartastappers.be/spartaantje/
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Nieuw: dia-avond op 1 oktober. 

 

Hierbij nodigen wij alle leden uit voor een terugblik op onze prachtige winterreis naar Feldthurns en 

een vooruitblik op de zomerreis naar Feldthurns van 2023 met een digitale voorstelling, samengesteld 

door Dany. Als u erbij wil zijn, moet u die vrijdagavond om 19.30u in GC ’t Hofland zijn: Oude 

Lichterveldestraat 13, Ardooie. Reserveren is niet nodig. 

 

 

 

 

De jaarlijkse 10.000 stappen beweging waar Ardooie voor de eerste keer aan deelnam onder de naam 

Ardooie United, is een onverhoopt succes geworden. Het vooropgestelde doel om 40.000 km te 

wandelen, fietsen, lopen of een andere manier van bewegen, werd verpulverd. We haalden namelijk 

104.000 km! 

Onze Skobiaktocht, één van de permanente wandelingen, heeft, samen met de overige initiatieven 

van de andere verenigingen van Ardooie, veel Ardooienaren op pad gebracht. 

Over de Natuur- en Bostocht leest u verder een kort verslagje. 

 

 

 

 

Vlaanderen Wandelt Lokaal: zondag 27 juni 2021. 

 

We hopen natuurlijk om jullie allen terug te zien na een jaar met het gemis van een babbel bij een 

lekker glas. Kom samen met vrienden en kennissen genieten van een blij weerzien met de vele 

wandelvrienden.  

Teneinde deze wandelorganisatie te kunnen organiseren conform de opgelegde coronaregels hebben 

we uitgekeken naar een startplaats waar ook buiten voldoende ruimte is, nl. op Hoeve De Klemmaart, 

die reeds diverse malen een mooie rustpost was op onze wandelingen. In de startplaats is er enkel 

drankgelegenheid voorzien volgens de coronaregels. Gelieve hiermede rekening te willen houden. 

Voor nieuwe leden is er nu ook een speciale actie van de Federatie. Wie op of na 27 juni lid wordt 

van een club krijgt de resterende maanden van 2021 gratis en wordt zo lid tot einde 2022. Dit voor 

de prijs van € 15 per persoon; vanaf de derde persoon uit dezelfde familie en voor kinderen is de prijs 

€ 12. 

 

Info: * startplaats: Hoeve De Klemmaert, Langestraat 6, 8850 Ardooie. 

* starturen: 07.00 u tot 15.00 u. 

* afstanden: 5 – 9 – 14 – 18 en 24 km; de parcours vanaf 14 km gaan door Provinciedomein ’t 

Veld. De parcours 14, 18 en 24 km passeren voorbij café ’t Veldkruis: een plas- en/of 

drinkpauze behoren tot de mogelijkheden. 

* inschrijfgeld: leden betalen € 1,50, niet-leden betalen € 2,50 en kinderen jonger dan 12 jaar 

wandelen gratis. 

* Een extraatje: per schijf van 20 deelnemers wordt 1 fles moezelwijn uitgeloot. 

 

Onze voorbije activiteiten. 
 

De komende eigen organisaties. 
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Sint-Germanustocht: zaterdag 17 juli 2021. 

 

Zoals het nu is, zijn we van plan onze Sint-Germanustocht te organiseren. Terwijl ik dit schrijf, is het 

evenwel nog allemaal niet zeker onder welke voorwaarden we dit zullen kunnen doen. Belangrijke 

vragen moeten nog een antwoord krijgen: - kunnen we spek en ei geven? 

- kunnen we barbecueworsten bakken? 

Sowieso zal er kunnen gewandeld worden en kunnen we hopelijk na de wandeling genieten van een 

gezellig samenzijn met een drankje. 

 

Info: * startplaats: Vrije Basisschool Egem, Molenakker 97, 8740 Egem. 

* starturen: 07.00 u tot 15.00 u. 

* afstanden: 4 – 6 – 8 – 10 – 13 – 18 – 24 en 31 km.  

* inschrijfgeld: leden betalen € 1,50, niet-leden betalen € 2,50 en kinderen jonger dan 12 jaar 

wandelen gratis. 

 

Midweektocht: dinsdag 7 september 2021. 

 

Ook hiervoor is het hopen dat er ons niets meer in de weg gelegd wordt om deze wandeling te laten 

doorgaan. Het parcours loopt richting Beveren doorheen het nieuwe natuurdomein langs de 

Krommebeek. 

 

Info: * startplaats: OC De Tassche, Roeselaarsestraat 161, 8850 Ardooie. 

* starturen: 07.00 u tot 15.00 u. 

* afstanden: de parcoursverantwoordelijke is nog hard aan het nadenken… 

* inschrijfgeld: leden betalen € 1,50, niet-leden betalen € 2,50 en kinderen jonger dan 12 jaar 

wandelen gratis. 

 

 

 

 

De busreis naar Wuustwezel: 04 juli 2021. 

 
Wandelclub St.-Michielstappers in Brecht heeft laten weten dat deze wandeltocht geannuleerd 

wordt; deze busreis kan bijgevolg niet doorgaan. 
 

De busreis naar Lummen: 22 augustus 2021. 

 
Op zondag 22 augustus trekken we naar het beroemdste klaverblad van België maar niet om aan een 

of andere verkeersellende deel te nemen. Lummen heeft immers heel wat meer te bieden en is die dag 

het centrum voor ‘Limburg Wandelt’. Deze wandeltocht wordt aangeboden door ‘De Lummense 

Dalmatiers’, een club die ook al 20 jaar mocht vieren en oorspronkelijk een leven kende als ‘De 

Schoonbeekse Bevertjes’.   

De eendaagse busreizen.  
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Den Dikkeneek en De Onze Lieve Vrouweboom: in deze bosrijke omgeving staat nog een 

eeuwenoude bomengeschiedenis te pronken. De duizendjarige eik met zijn familie bergt een hoop 

onopgeloste mysteries teruggaande tot de Karolingische tijden. Hier werd recht gesproken en 

gezwegen. Met zijn stamomtrek van 6,3 m werd hij onlangs tot ‘weireldboom’ uitgeroepen. Een meer 

vrome geschiedenis schuilt onder 

de Onze-Lieve-Vrouweboom, op 

de top van de Willekensberg 

gelegen. Deze monumentale rode 

berk (stamomtrek van 4,5 m) staat 

naast een kapel waar vroeger een 

soortgenoot, in de 17de eeuw, in 

zijn holte, een toevluchtsoord 

voor een Mariabeeld bezorgde. 

De Willekensberg, die we 

bereiken via een holle weg, is dan 

een getuige uit een wel miljoenen 

jaar oud verleden. Toen liet de zee 

hier een zandbank achter die door de eeuwen heen een zandstenenheuvel baarde. 

Thiewinkel en Lummensbroek: in de Demervallei en langs de Mandelbeek wandelen we in het 

Lummensbroek langs de ‘Kleen Meulen’, een 

olieslag- en graanmolen uit 1715. Het 

Lummensbroek is een 50 ha groot natuur-

domein met vijvers, hooi- en weilanden; we 

slingeren langs paadjes door een speeltuin van 

vogels naar de Demer waar de ‘ Grote Molen’ 

uit 1684 staat. We trekken verder door de 

natuur naar het natuurgebied ’Thiewinkel’, 

een echt cultuurlandschap met vijvers, 

houtkanten, naaldbossen en vochtig mos. 

Verscheidenheid troef hier en een paradijs voor alle boswezentjes. 
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Meer info kan je vinden op: https://www.delummensedalmatiers.be/ en ook in Walking Magazine 27 

(juni 2021) op pagina 40-41. 

 

Info: * busreis: vertrek aan de Albertzaal, Koning Albertstraat, Ardooie, om 07.00 u. Terugkeer 

voorzien omstreeks 18 u. 

* startplaats: GCOC Oosterhof, Dr. Vanderhoeydonckstraat 56, 3560 Lummen. 

* afstanden: 4 – 6 – 8 – 10 – 15 – 20 – 25 – 30 en 35 km. Een terrasje doen in Lummen 

behoort uiteraard ook tot de mogelijkheden. 

* inschrijfgeld: het bestuur van de Spartastappers betaalt het inschrijfgeld voor deze 

wandeltocht. 

 

De busreis naar Asse: 09 oktober 2021. 

 
Natuurwandeling door de Kravaalvelden en het Kravaalbos, in 

het Land van Asse en langs de flanken van de Putberg.  

Baamistocht: wellicht vraag je je ook af vanwaar deze bizarre 

naam komt. Baamis is de samentrekking van Sint-Bavo-mis. 

Sint-Bavo wordt aangeroepen voor een goede oogst en heeft zijn 

naamdag op 1 oktober. Baamis is een term die duidt op het najaar 

in de landbouwmiddens. Het moment dat de landbouwers aan 

hun grondeigenaars na een hopelijk vruchtbare oogst hun pacht 

dienden te betalen. 

De inrichting van deze tocht is in handen van WRC Manke Fiel. 

De wandelclub is in 1992 ontstaan en nam de naam aan van een 

levende legende uit Asse. Iemand die zijn streek op de kaart 

plaatste en de bezieler was van een streekmuseum, thans het Museum De Vaerenberg. De club telt 

ongeveer 280 leden en organiseert naast de Baamistocht ook de Manke Fieltocht en de 

Hopduveltocht. 

Kuieren in het Kravaalbos : Het Kravaalbos is 

de natuurparel die in de onmiddellijke omgeving 

van de startplaats ligt. De naam van dit bos is 

afgeleid van het middeleeuws ‘carvaal’, wat 

steenvallei betekent. Vroeger werd hier aan 

zandsteen-winning gedaan, ‘De Gensjt’ in de 

volksmond, en leverde de beroemde Affligemse 

steen op. Deze steen is vermaard als bouw-

materiaal voor kerken zoals voor de O.-L.-V-

kathedraal van Antwerpen, de Dom van Keulen 

en de Notre-Dame van Amiens. Nu worden nog 

regelmatig fossielen opgegraven.  

Ook de vijver in het Kravaalbos is er een nog 

stille getuige van. Het achtergelaten landschap 

groeide uit tot een paradijs voor de natuurliefhebbers. De vermaarde boshyacinthen in het voorjaar 

en de prachtige herfstkleuren in het najaar zijn een weergave van de grote variatie aan fauna en flora, 

https://www.delummensedalmatiers.be/
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waar ook heel wat bos-wild zijn thuis heeft gevonden. Een uitloper van het Kravaalbos zijn de 

Kravaalvelden: een smallere strook hakhoutbos met drassige grasweiden en broeken waar wilde hop 

en elzen de overhand hebben.  

Meer naar Asse ligt de Putberg, ooit een knooppunt van Romeinse wegen. Deze oer-Vlaamse holle 

helling met 450 m kasseien staat op het verlanglijstje van menig fietsfanaat, de groene flanken op 

deze van de wandelaar. 

Bitter kruid: even bekend als de Affligemse steen is de 

hopteelt in de streek. De staakvelden met dit bitter kruid 

zijn hier wel wat uit het gezichtsveld verdwenen en 

vervangen door haagvelden hoppe voor de oogst van 

hoppescheuten, hopkeesten, zowaar een culinaire 

delicatesse.  

Wat wel is gebleven zijn de leuke volkse cafés. Zoals 

‘Bij Stinne’ met de aanpalende voetbalvelden, aan het 

Kravaalbos gelegen, was het decor voor de derde 

bioscoopfilm van FC De Kampioenen.  

Maar ook in het naburige Meldert en in Asse-Ter-Heide 

zijn heel wat volkse kroegen en terrasjes waar menig 

streekbiertjes kunnen smaken en uiteraard ook in de 

startzaal en rustplaatsen.       

Meer info kan je vinden op: www.mankefiel.be 

 

Info: * busreis: vertrek aan de Albertzaal, Koning Albertstraat, Ardooie, om 07.00 u. Terugkeer 

voorzien omstreeks 18 u. 

* startplaats: ‘De Leerheide’, Oostkouter 1, Asse (Asse-Ter-Heide). 

* afstanden:  3 – 5  – 7 – 10 – 14 en 21 km. 

* inschrijfgeld: het bestuur van de Spartastappers betaalt het inschrijfgeld voor deze 

wandeltocht. 

 

De busreis naar Antwerpen: 19 december 2021. 

 

Informatie over deze busreis krijgen jullie in een volgend Spartaantje. 

 

De reservaties.  

 

Hierna vinden jullie de reservatielijst voor de busreizen, zoals bekend op 3 juni. Mogelijks is deze 

lijst al veranderd als u dit Spartaantje leest. Deze reservaties hebben ons langs diverse kanalen bereikt. 

Wie nog wil deelnemen aan één van deze busreizen: er zijn nog enkele plaatsen beschikbaar (zie tabel 

hieronder), maar informeer zeker eerst bij Carine om te weten of je kan inschrijven. Mogelijks kan er 

een reservelijst aangelegd worden. Aan jullie om je plaatsje te verzilveren door de bijdrage van € 10 

te storten op rekeningnummer BE31 7765 9860 2255, ofwel door cash te betalen op onze 

eerstvolgende georganiseerde wandeling (Vlaanderen Wandelt Lokaal op 27 juni). 

Mogelijks kan het voorkomen dat een inschrijving, door omstandigheden, moet geannuleerd worden; 

wil dit zeker tijdig melden aan het secretariaat bij Carine.  

http://www.mankefiel.be/
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De Moezel, Duitsland: donderdag 26 mei t.e.m. zondag 29 mei 2022. 
 

Opgelet:  voor diegenen die reeds ingeschreven waren voor 2021 zouden wij willen vragen na te zien 

of de data nog altijd passen. Laat ons tijdig weten als u zou willen annuleren. Wij hebben op dit 

ogenblik 10 personen op de reservelijst staan. 
 

Feldthurns, Dolomieten, Italië: zaterdag 10 juni t.e.m. zaterdag 17 juni 2023. 
 

Hier ook dezelfde vraag om een eventuele annulatie tijdig te laten weten. Voor deze reis zijn nog 

slechts 3 plaatsen beschikbaar. 

Reservaties Busreizen 2021 Lummen Asse Antwerpen 

DATUM NAAM 22/08 9/10 19/12 

12/12/2020 Vanhecke-Baert 2 2 2 

12/12/2020 Defour-Termote 2 2 2 

12/12/2020 Vanhalewyn-Vermeersch 2 2 2 

12/12/2020 Demuynck-Deweerdt 2 2 2 

12/12/2020 Caes-Galle 1 1 1 

12/12/2020 Casier-Galloo  1 2 

12/12/2020 Savat-Vanhecke 2 1  

12/12/2020 Verhaest-Deweerdt 1 1 2 

12/12/2020 Queqain-Bekaert 2 2 2 

12/12/2020 Luc Lamsens  1  

12/12/2020 Debusschere-Mullier 2 2  

13/12/2020 Mullier-Brouckaert 2 2 2 

13/12/2020 Demeulenaere-Demuynck 2 2 2 

15/12/2020 Huyghebaert-Dejonghe 2 2 2 

16/12/2020 Timperman-Withoeck 2 2 2 

17/12/2020 Blondia-Schoonbaert 2 2 2 

18/12/2020 Schotte-Verfaillie 2 2  

19/12/2020 Deleu-Verstraete 2 2 2 

19/12/2020 Vermuynck + Jeroen  3 3 3 

19/12/2020 Dekeerle-Oosterlinck 2 2 2 

19/12/2020 Verhelle Ronny 1 1  

20/12/2020 Vandamme-Yssers 2 2 2 

6/01/2021 De Vlaminck-Detavernier 2 2 2 

25/01/2021 Robbetjes en Slosse  4 4 4 

1/04/2021 Verhaeghe-Vynckier 2   

01/06/2021 Vanhove-Declerck  2 2 2 

3/06/2021 Naeyaert-Vandorpe 2 2 2 

3/06/2021 Verheyen-Vermeersch 2 2 2 

 TOTAAL 52 51 46 

  NOG BESCHIKBAAR 6 7 12 

De meerdaagse busreizen.  
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27 juni Vlaanderen Wandelt Lokaal. 

17 juli Sint-Germanustocht Egem. 

22 augustus Eendaagse busuitstap Lummen. 

7 september Midweektocht. 

1 oktober Dia-avond. 

9 oktober Eendaagse busreis Asse. 

23 oktober Ardooise veldbostocht. 

11 november Hernieuwingstocht. 

27 november Clubfeest. 

19 december Eendaagse busuitstap Antwerpen – kerstwandeling. 

 

 

 

 

Nieuwkerke, 18 april 2021. 

 

We rijden naar de West-Vlaamse heuvels in het zuiden 

van onze provincie, meer bepaald naar Nieuwkerke voor 

een Corona-wandeling van de Heuvellandstappers. De 

zon schijnt maar er staat alweer een frisse wind. We 

parkeren op het marktplein van het dorp. Het is half april 

en de linden langs het toegangspad naar de kerk staan er 

nog kaal bij. De laat-gotische Onze-Lieve-Vrouwekerk 

is voor een groot deel opgetrokken met de lokale 

ijzerzandsteen. Alle getuigenheuvels in de streek 

(Kemmelberg, Scherpeberg, Rode Berg, Zwarte berg, 

Catsberg enz.) 

hebben op de top 

een laag van die 

ijzerzandsteen die 

hen beschermt 

tegen de erosie. Een gevolg hiervan is dat de bodem op de 

heuvels arm is en niet geschikt voor landbouw; bijgevolg vind 

je op vrijwel elke heuvel bossen. 

We starten voor de 20 km en na enkele honderden meter volgt 

al een eerste onverharde landweg. We dwarsen de 

Kemmelstraat en nemen een smal pad tussen 2 bomenrijen. We 

zagen langs de landweg daarnet en nu ook langs dit pad enkele 

hindernissen die deel uitmaken van een avonturenpad voor 

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

Nieuwkerke: Onze-Lieve-Vrouwkerk. 

Samenvatting: onze resterende activiteiten in 2021. 
 

Nieuwkerke: Pont d’Amour. 
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kinderen. Het pad ligt op een talud; het zijn de overblijfselen van een oude tramroute. Aan de Pont 

d’Amour (de naam lijkt ons wat overdreven romantisch…) moeten we naar beneden en komen we op 

de Streek-GR Heuvelland. Ondertussen hebben we een mooi uitzicht op de heuvelrij van de West-

Vlaamse heuvels en we proberen ze te herkennen. 

Het pad maakt enkele bochten 

en gaat langzaam naar 

beneden: we zakken van 65 

naar 40 m. Even wat verhard 

en dan weer een mooie 

landweg die naar de vallei van 

de Douve gaat. We dwarsen 

de Dranouterstraat en krijgen 

een zigzaggend pad voor de 

voeten. Het loopt tussen de 

akkers waar de boeren druk aan het ploegen en eggen zijn; er worden ook al aardappelen gepoot. 

De Ammaniestraat brengt ons naar de ‘Coin Perdu’. We komen op de GR 128, wandelen even op de 

grens met Frankrijk en steken die vervolgens ook over voor een kort stukje bij onze zuiderburen. We 

vinden een plaatsje in de graskant om te picknicken en starten voor 

het tweede deel. Het klimt van 50 naar 75 m en zakt dan opnieuw 

naar 50 m. Er volgt een lang stuk asfalt, maar dat deert ons niet 

aangezien we een prachtig uitzicht hebben naar het ZW; we zien 

o.a. de kerktorens van Bailleul of Belle. Langs de weg staat een 

kruisbeeld, opgericht in 1909 ter nagedachtenis aan de 

terechtstelling van drie katholieke priesters, die stierven voor hun 

geloof; het is een blijvende getuige van de godsdiensttwisten die 

de streek troffen tijdens de tweede helft van de 16de eeuw. Aan het 

volgende kruispunt moeten wij R afslaan, de andere parcours gaan 

RD. Er volgt 2 km op betonwegen, gelukkig zijn er interessante 

dingen te zien zoals een indrukwekkende vierkantshoeve: de 

omwalde hoeve Cense Westhove, die reeds vermeld is op de 

Ferrariskaart (1770-1778). Naast de boerderij staat nog een Britse, 

halfronde bunker die gebruikt werd als bomvrije schuilplaats tijdens de Eerste Wereldoorlog, 

Zicht op de West-Vlaamse heuvels. 

Er wordt geploegd en gepoot. 
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De 2 km betonwegen worden (gelukkig maar) gevolgd door 

zowat 3 km onverharde paden en landwegen. We passeren 

daarbij voorbij de ‘Poellepelhoeve’, waar we een 

merkwaardige ontdekking doen i.v.m. onze voorzitter… 

Het gaat ondertussen 

weer bergop van 25 

naar 75 m: we zijn blij 

met onze water-

voorraad. Omdat we 

naar het N stappen, 

krijgen we opnieuw 

zicht op de ‘bergen’ 

van de West-Vlaamse 

heuvels. Aan de 

Zwartmolenhoek 

moeten we scherp naar 

links en nemen we een zeer hobbelig pad, bezaaid met allerlei 

steenbrokken. We geraken erdoor zonder verzwikte enkels… 

We komen op het kruispunt waar we 

daarnet naar R moesten, nu gaan we naar 

L. Aan het ‘Westhof Farm Cemetery’ 

houden we even halt en trouwe lezers 

weten al wat we daar doen: een 

appelpauze inlassen. Het is een kleine 

begraafplaats, met een oppervlakte van 

500 m²; er liggen 136 militairen 

begraven. In de hoek staat een  ‘Cross of 

Sacrifice’. 

Na nogmaals een kilometer onverhard 

(met een stukje knuppelpad) komen we 

terug in Nieuwkerke. Even wat stretchen 

om de spieren los te maken (we hadden 195 m hoogteverschil…) en, tja, van uit de grond van ons 

hart hopen dat de horeca algauw weer mag openen. 

De straatnaam van de dag: Sneukelstraat. 

 

 

 

  

   

 

 

 

Een zeer hobbelig paadje. 

Wie we hier hebben: 

Walter Demuynck… 

Westhof Farm Cemetery. 
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Leuven – Sint-Joris-Weert, 2 mei 2021. 

 

We vervangen onze voorziene week vakantie in Frankrijk noodgedwongen (wat zou daar de oorzaak 

van zijn?) door een weekje in eigen land. Ik vind een leuke chalet in Huldenberg, 15 km ten Z van 

Leuven. De chalet is ‘very, very cosy’ zoals de Engelstalige eigenares het uitdrukt. We moeten haar 

gelijk geven: een grote tuin en een wreed gezellig interieur. Het weer is echter minder ‘cosy’: het is 

te koud om te genieten van het terras. 

Ik heb een gevuld programma opgesteld en op 

zondag 2 mei beginnen we met een 

Treinstapper van GR. We rijden naar Sint-

Joris-Weert, nemen daar de trein naar Leuven 

om dan te voet terug te keren; we maken 

vandaag een combinatie van de GR 128, GR 

512, Streek-GR Dijleland en de Streek-GR 

Hageland. De tocht begint met een flinke lus 

naar het O, waarbij we meerdere interessante 

plaatsen passeren zoals het Provinciaal 

Domein Kessel-Lo (met veel groen en een 

grote vijver) en de voormalige Benedictijnen-

abdij van Vlierbeek, gesticht in 1127 (ik  

bespaar u de woelige geschiedenis van de 

abdij). In 1838 stierf de laatste monnik van 

Vlierbeek; interessant zijn de 

neoclassicistische abdijkerk en de herberg ‘In 

de Rozenkrans’. 

We volgen het Negenbunderpad in de vallei van de Abdijbeek en vinden wat verder een bankje waar 

we kunnen picknicken. We zijn wel op regen voorzien, maar toch zijn we blij dat het nog altijd droog 

blijft, ondanks de dreigende wolkenhemel. Het zal ijdele hoop blijken… 

Het gaat even bergop door het Lindebos; op de flank ervan passeren we een wijngaard. We stappen 

door het gehucht Linden en dan volgt een afwisseling van smalle paadjes en verharde, maar heel 

rustige straten. Het gaat wat op (St.-Martinusberg, 

Predikherenberg) en neer; het regent (regenjas aan), het stopt 

met regenen (regenjas uit); en dit gebeurt meerdere keren… 

We dwarsen een spoorlijn en komen bij een volgende abdij: 

Abdij van ’t Park; het regent opnieuw en gelukkig kunnen we 

schuilen onder de toegangs-poort. Dit is een 

Norbertijnenabdij, gesticht in 1129. De gebouwen zijn 

opgetrokken in diverse stijlen, gaande van romaans, over 

gotiek en renaissance naar barok. Ook deze abdij kende een 

woelige geschiedenis. Opvallende elementen zijn de 2,2 km 

lange abdijmuur, de 4 visvijvers met watermolen en de Sint-

Jan-de-Evangelistkerk. 

 

Leuven: station. 

Abdij van ’t Park: toegangspoort. 
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We stappen langs een andere spoorweg en plots zegt Anne V.: ‘Kijk daar: een Dixi-Toi-Toi! Dat 

komt goed van pas…’. En ze verdwijnt voor enkele minuten. ‘Er was zelfs toiletpapier’ zegt ze met 

een brede grijns als ze weer tevoorschijn komt. ‘Schatje, als je moet kakken, moet je kakken’ 

antwoord ik met een even brede grijns. 

Ondertussen zijn we in 

Heverlee beland en wandelen 

we voorbij het stadion van 

OHL en langs meerdere 

gebouwen van de KU 

Leuven. In het Kasteelpark 

Arenberg, met zicht op de 

Dijle en het kasteel, nemen 

we een korte appelpauze. Het 

kasteel werd voor eerst 

vermeld in 1371 en onderging 

ook weer talrijke verbouwin-

gen. Karakteristiek zijn de 

twee grote hoektorens met 

perenspitsen, waarop telkens 

een Duitse Adelaar prijkt. 

Enkele meter verder zien we 

nog een mooie onderslagwatermolen uit 1286 met 2 metalen waterwielen. 

We vervolgen onze weg naar het Z langs de Dijle. Het begint te regenen (regenjasje aan) en we 

schuilen even in een vogelkijkhut, waar we een mooi zicht hebben op enkele roeibootjes op de Dijle 

en op het moerassig gebied op de oevers. Het stopt met regenen (jasje uit…) en we stappen door het 

Egenhovebos om zo onder E 40 door te wandelen. Het gaat verder over de dalbodem van de Dijle die 

hier vrij spel gekregen heeft en er duchtig op los meandert. Bosjes, vijvers, nog een kasteel (Kasteel 

Heverlee: Kasteel Arenberg. 

Roeibootje op  de Dijle. 
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van Overschie of Neerijse) volgen elkaar in hoog tempo op in het 250 ha grote natuurreservaat ’Doode 

Bemde’ – de naam verwijst naar de vochtige graslanden die niet geschikt waren voor landbouw. 

Op weg naar het station van Sint-Joris-Weert mogen we nog genieten van ‘Zwette Jean’, een 

voormalige stoomtrambedding die in het bos enkele meters boven de dalbodem uittorent. Als we aan 

ons eindpunt komen, voelen we toch wel dat we 28,7 km gestapt hebben, maar de eindbalans is 100%  

positief: een erg gevarieerde wandeling met architectuur, geschiedenis, bosjes, brede valleien, 

kronkelende beken en riviertjes: met volle teugen genoten, een echte aanrader. 

 

 

 

 

‘Zwette Jean’. Dijle. 
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Loppem, 20 mei: kort (en alweer een zeer subjectief) verslag.  

 

* Organisatie: Vier op een rij, Zedelgem. 

* Weer: zwaar bewolkt, frisse wind. Na een kwartier plots bedenken dat ik noch regenjas noch 

paraplu bij heb… 

* Gezelschap: geen (Anne V. moet kindjes op de wereld helpen komen). 

* Startplaats: Kerk van Loppem; er zijn 2 bordjes waar de parcours op staan (genre: ‘dit is het 

parcours 4, 8, 25 km’); geen kaartjes, geen QR-code, geen noodnummer voor het geval er pijltjes 

verdwenen zijn of je zou verloren lopen. 

* Pluspunten voor het parcours: 

- ik wist niet dat het park van het Kasteel van Loppem zo groot was: mooi! 

- de passage door het Nieuwenhovebos, Kampveld en Domein Erkegem: groen en onverhard in 

overvloed! 

* Minpunten voor het parcours: heen en terug over 1,1 km vind ik van het goede te veel. Anderzijds: 

als je een autosnelweg moet dwarsen, ben je gebonden aan de aanwezige bruggen en die zijn er 

niet in overvloed. 

* Straatnaamwinnaar: geen, wegens te mager aanbod. 

* Verbruik onderweg: 1 appel en 1,25 liter water. 

PS: ik ben droog gearriveerd. 

 

 

 

 

 

 

 

Kasteel van Loppem.  Mooie dreef in het Kampveld. 



 

Het Spartaantje 3, 1 juli 2021  Blz. 16 / 18 

 

Rumbeke, 29 mei: Natuur- en Bostocht.  

 

Ronny heeft zijn beste beentje voorgezet (als wandelaar is dat wel te verwachten…) en toverde 7 

parcours uit zijn hoed. De bepijlersploegen gingen vrijdag 28 mei op stap met de fiets (op stap met 

de fiets?) om de pijltjes en andere nodige borden op te hangen. Ik neem de verste stukken van de 

parcours 18, 20 en 23 km voor mijn rekening. Van de Zilverberg gaat het via de Stroroute voorbij de 

indrukwekkende grote serres aan Vierkaven en zo terug naar de Zilverberg. Ik dacht dat ik de 

omgeving al goed kende, maar toch leer ik weer nieuwe wegen kennen. Het is prachtig weer en ik 

ben blij dat ik mijn drankfles (met water…) bij me heb. Enig probleem: ik zeul een hele hoop pijltjes 

mee in mijn fietstassen maar ik heb nagelaten mijn banden stevig op te blazen. En dus ben ik af en 

toe zelf serieus aan het blazen en puffen. Gelukkig kunnen we (de bepijlers) na afloop eindelijk nog 

eens een terrasje doen om bij te praten. 

We komen, als parcoursbouwers wel te verstaan, tot de conclusie dat die Coronawandelingen toch 

wel heel interessant zijn: als we parcours uitstippelen, moeten we deze keer geen rekening houden 

met de maximale afstand tussen rustposten, waardoor je anders met handen en (vooral) voeten 

gebonden bent. Nu kunnen we probleemloos verderaf gelegen paadjes in onze parcours opnemen. 

Nadeel is natuurlijk dat er dan geen toiletvoorzieningen zijn. Maar voor sommigen (drie maal 

raden…) zijn enkele struiken of een dikke boom ruim voldoende… En in de zomer is er overal maïs 

in overvloed… 

Op 29 mei gaan we (Anne V. en ondergetekende) om 15.15u op stap nadat ons bezoek vertrokken is. 

We vertrekken voor de 15 km en krijgen voor de voeten: de Regenbeek, het Sterrebos, leuke paadjes 

in de omgeving van de Bergstraat, het jonge Bergmolenbos, de Kleiputten. Als je wilde genieten van 

veel groen: hier moet je zijn! Na het dwarsen van de drukke Rijksweg gaat het door de woonwijken 

van Maria’s Linde en zo komen we aan de Babilliebeek die we over een kilometer volgen. We stappen 

nog voorbij het kerkhof van Rumbeke en de Velodrome Odiel Defraeye om zo weer aan de startplaats 

te arriveren na een kleine 3 uur stappen. Wow, dat was de moeite! 

Ook heel aangenaam: de echt wel talrijke zeer positieve reacties die op Facebook verschenen in de 

groep Wandelblog. En nu: op naar de volgende Spartastapperswandeling! 

 

 

 

 

 

Langs de Regenbeek.  

De Kleiputten. 
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Kasteel van Rumbeke.  

Aan de vroegere Zilverbergstatie.  

Op weg naar de Oude Zilverbergstraat. 
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Na de melding van het overlijden van Marnix Caes, echtgenoot van onze secretaresse Carine, die veel 

te vroeg van ons is heengegaan, hebben we kort nadien ook het overlijden moeten verwerken van 

Etienne Vanhove. Nauwelijks 2 maanden na Etienne is ook zijn echtgenote Carine Alliet overleden. 

Ze waren vele jaren werkmakkers, voetbalvrienden, goede wandelaars en zeer actieve medewerkers 

binnen de club. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Marnix (+ 27 maart 2021) Etienne (+ 16 april 2021) en Carine (+ 10 juni 2021) 

 

Mogen de vele rouwbetuigingen een steun zijn bij de verwerking van dit grote verlies! 

 

 

 

 

Dit Spartaantje is terug een hele boterham 

geworden, maar jammer genoeg is er op heden 

nog niets 100 % zeker. 

Check daarom regelmatig de website van de 

club. Onze webmaster Dany houdt de 

veranderingen zeer nauwgezet bij, zodat jullie 

tijdig op de hoogte zijn van eventuele 

wijzigingen. 

Verder hoop ik dat jullie allen zo vlug mogelijk 

gevaccineerd worden, zodat we er terug eens 

goed kunnen tegenaan gaan.  

Vervolgens doe ik hierbij een warme oproep om 

aanwezig te zijn op Vlaanderen Wandelt Lokaal 

en  noteer ook reeds de bijkomende datum van 1 oktober, onze reisavond. 

Tenslotte wil ik namens het Bestuur iedereen bedanken voor het blijvend vertrouwen in de club in dit 

ongewone jaar. Een vlotte hernieuwing met op heden 445 leden is daar een duidelijk bewijs van! 

 

Jullie voorzitter, Walter. 

Slotwoord. 

 
 

Familienieuws. 
 


