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Beste clubleden, 

 

Als de clubactiviteiten elkaar vlug opvolgen, staan we er niet bij stil dat de tijd vliegt. 

We staan alweer aan de vooravond van het derde kwartaal van 2022. Reeds zeven activiteiten achter 

de rug, nog zeven te gaan. De voorbije activiteiten waren één voor één een succes, zowel op gebied 

van opkomst als op gebied van tevredenheid van de wandelaars. 

Voor het bestuur en de ganse club is dit zeker een stimulans om op deze manier verder te gaan. Onze 

goede clubwerking zorgt er ook voor dat we op iedere organisatie nieuwe leden kunnen aansluiten. 

Momenteel staat de teller op 510 leden! 

Niettegenstaande de deelnamecijfers op vele tochten nog niet deze zijn van voor de corona, zien we 

dat de mensen toch stilaan terug de draad opnemen.  

Verder toont het klassement aan dat onze leden veelvuldig aanwezig zijn op organisaties onder 

Wandelsport Vlaanderen, wat dan weer resulteert in een mooie vijfde plaats in de eerste afdeling en 

dit als eerste West-Vlaamse club. 

Laat ons samen deze mooie plaats verdedigen door massaal te blijven wandelen.  

 

Veel leesgenot vanwege jullie voorzitter, Walter. 

Samenvatting: resterende activiteiten in 2022. 19 

Waar wandelden de Spartastappers de voorbije maanden? 20 

Familienieuws. 23 

Slotwoord. 23 

Voorwoord. 
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Spaarkaart en waardebonnen. 

 

➢ De clubspaarkaart van 2022 kan je, als je ze nog niet gekregen hebt, afhalen op elke wandeltocht 

die de Spartastappers organiseren. Voor de rest van 2022 staan er nog 3 eigen organisaties in de 

steigers: dat kan je nog een korting van in totaal € 6 opleveren voor het clubfeest op 19 november 

2022. Let wel: deze kortingsbonnen kunnen enkel gebruikt worden ter vermindering van de 

kostprijs van het clubfeest. 

 

➢ Per 15 afgestempelde wandelingen (in je wandelboekje) krijg je ook een waardebon van € 2,50; 

deze bonnen kunnen gebruikt worden voor het betalen (of voor een prijsvermindering) van het 

clubfeest, de aankoop van clubkledij en consumpties op eigen organisaties van de club. 

 

Clubfeest op 19 november 2022. 
 

Aandacht: de datum van het clubfeest is NIET 26 november (zoals vermeld op de clubspaarkaart), 

maar WEL zaterdag 19 november.  

 

Door de nog altijd geldende coronaregels was het clubfeest van 26 februari 2022 niet wat we gewoon 

waren. Daarom kijken we nu reeds uit naar 19 november om er terug een spetterend clubfeest van te 

maken, een feest met aperitief, een lekkere menu vergezeld van de nodige drankjes en natuurlijk de 

DJ voor de dansmuziek! 

 

Geplande busreizen in 2022. 
 

➢ Voor de busreis naar LIER van zondag 21 augustus zijn nog 7 plaatsen vrij om 2 bussen te vullen. 

Geïnteresseerden kunnen nog inschrijven door zich aan te melden bij Dany en door overschrijving 

van € 10 euro per persoon op rekeningnummer BE31 7765 9860 2255 met vermelding van naam, 

bestemming busreis en aantal deelnemers. 

 

➢ Voor de busreis naar ROTSELAAR van zaterdag 8 oktober staan er reeds enkele wandelaars op 

de reservelijst. Als er nog 15 inschrijvingen bijkomen, kunnen we ook hier 2 bussen inleggen om 

iedereen te kunnen laten genieten van deze mooie wandeling in Rotselaar. Ik zou zeggen, 

inschrijven maar! 

Club- en administratief nieuws van de Spartastappers. 
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Clubkampioenschap vanaf 1 januari 2022. 
 

Op 1 januari 2022 startte het nieuwe clubkampioenschap. Hieronder vind je belangrijkste info over 

dit clubkampioenschap. 
 

* De federatie heeft, op basis van het aantal leden op 1 oktober 2021, de clubs ingedeeld in reeksen 

van 25 clubs. Onze club zit in de hoogste reeks, waar we op dit moment de dertiende grootste club 

van Vlaanderen zijn.  

* Het komt erop aan punten te verdienen en zo de sterkte van de club in beeld te brengen. Men kan 

die punten verzamelen door te gaan wandelen op de organisaties van clubs aangesloten bij 

Wandelsport Vlaanderen 

Hoe worden de punten verdeeld? 

 Gewone wandeling van Wandelsport Vlaanderen: 1 punt, 

 Bonustocht (aangeduid met het icoontje B en samengebundeld per maand in het Walking 

Magazine): 2 punten, 

 Regionale Wandeldag (op 18 september 2022 in Sint Andries Brugge): 3 punten, 

De rangschikking van alle 9 afdelingen wordt wekelijks aangepast en kan je volgen op 

www.wandelsportvlaanderen.be. 

Toon jullie clubliefde en clubtrots door jullie eigen sportieve bijdrage! 

 

Waar kunnen we nog extra punten verdienen voor onze club? 
 

Je verdient 2 punten per inschrijving op de volgende bonustochten (opsomming voor juli, augustus 

en september). Door massaal te wandelen op deze organisaties kunnen we ons verder handhaven in 

de top van Afdeling 1 van het clubkampioenschap. 

 

Datum 
Bonustochten in West- en Oost-

Vlaanderen. 

Bonustochten in Vlaams-Brabant, Limburg 

en Antwerpen. 

3 juli St.-Maria-Lierde Zoutleeuw 

10 juli  Tessenderlo 

17 juli Assenede Rijkhoven, Eksel 

31 juli  Lommel, Niel-bij-As 

7 augustus  Puurs, Kortessem, Overijse 

14 augustus Oudenaarde  

21 augustus Ruiselede Lummen 

28 augustus  Schelle 

4 september Gits  Vlimmeren, Opglabbeek 

11 september Vichte, Mere Heverlee, Humbeek 

18 september Westende, Deinze  Meerhout 

25 september Wervik Brasschaat 

Administratief nieuws van Wandelsport Vlaanderen. 
 

 
 

http://www.wandelsportvlaanderen.be/
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Opm: voor enkele van deze verslagen maakte ik gebruik van de foto’s van J. Dekeerle, D. Van Damme en L. Brabant, waarvoor een grote dank u wel! 

 

Skobiaktocht: zaterdag 9 april 2022. 
 

Corona blijft ons parten spelen. Door de 

Coronamaatregelen konden we tijdens de 

Moezeltocht van 22 januari geen gratis glaasje 

Moezelwijn schenken: we hebben dit 

doorgeschoven naar de Skobiaktocht. Gevolg: 

de reeds getekende parcours moeten sterk 

aangepast worden want deze gratis bedeling 

gebeurt in Basisschool De Zonnebloem in 

Ardooie. Het wordt een serieuze puzzel, maar 

uiteindelijk is er een aanbod van 7 parcours. 

Door de parcoursopbouw zijn er niet minder 

dan 7 splitsingen nodig, maar met de ervaren 

bepijlers in onze club loopt alles alweer van 

een leien dakje. Door het slechte weer in de 

voormiddag beslissen we om eerst de rustpost 

klaar te zetten en pas in de namiddag te 

bepijlen. Er staat een stevig wind en die slaagt 

erin om mijn fiets drie keer omver te blazen. 

Wat meer is: de tweede keer ben ik solidair met  

 

mijn fiets en lig ik eveneens tegen dek, 

gelukkig zonder veel erg… Er wordt weer met 

tapijten (in Sint-Antonius), tafels en stoelen, 

frigo’s, glazen en drank gesleurd dat het een 

lieve lust is. Alles is tijdig klaar en op 9 april 

passeren 1.352 wandelaars (waaronder 226 

Spartastappers) de kassa. Er zijn ongetwijfeld 

meer wandelaars, maar zwartwandelaars 

zullen er wel altijd zijn. Stel je voor: € 1,5 

moeten betalen om in te schrijven… 

We laten het niet aan ons hartje komen en 

ruimen de boel op met een tevreden gevoel: we 

hebben weer veel mensen aangezet tot sporten. 

Elk op zijn eigen tempo en volgens de eigen 

capaciteiten; of je nu 6 km wandelt of 48 km 

(een deelneemster had er na de 31 km nog niet 

genoeg van en deed er nog eens de 17 km bij): 

iedereen levert een inspanning op zijn/haar 

niveau en dat moet geapprecieerd worden. 

 

Onze voorbije activiteiten. 
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Vlaanderen Wandelt Lokaal: zaterdag 24 april 2022. 

 

Binnen het bestuur bereiken we een consensus: 

we kiezen een bestaand café als rustpost voor 

deze wandeltocht, meer bepaald café/frituur 

‘De Korte Keer’ op de Kapelhoek. We hebben 

dan wel geen inkomsten, maar we hebben er 

ook geen werk aan. Lijkt me geen slecht 

compromis… 

Ik ga aan de slag om parcours uit te tekenen. 

Vanaf OC ’t Zonneke naar de rustpost, daar 

een lus voorzien en dan terug naar de startzaal. 

Die lus vind ik erg leuk: voor het eerst kan ik 

een wandeling door de Huwynsbossen laten 

passeren. Maar: vanaf ‘De Korte Keer’ loopt 

het parcours een 700 m langs de drukke ‘Oude 

Heirweg’: er is bovendien geen fiets- of voet-

pad. Ik zie op de kaart een dreef die ik 

mogelijks kan gebruiken als alternatief, maar 

dan moet ik een stukje over het land van een 

boerderij. Zal dat lukken? Ik ga op verkenning 

en wat blijkt: de eigenaar van dat stuk land 

heeft geen enkel bezwaar dat we over zijn land 

zouden passeren. Oef, dat is al een succes. Hij 

suggereert ook om door de aanpalende weide 

te stappen naar de Vliekaertstraat in plaats van 

door die dreef. Ik bel tevergeefs aan bij de 

vermoedelijke eigenaars van de dreef en de 

weide; ik spreek af met Walter D. om op 11 

april terug te gaan; eerst maken we afspraken 

met de uitbater van ‘De Korte Keer’ voor 24 

april. Hij is verbaasd dat hij om 07.00 u de 

deuren zal moeten openen, maar hij ziet het 

wel zitten. Als we vervolgens de eigenaars van 

de dreef en de weide gaan opzoeken, komen 

we van een kale reis terug. Er wordt 

geargumenteerd dat het privé-eigendom is en 

dat er daar niemand moet passeren want; ‘Os 

je giender da doet, gonder e hele massa andere 

da ook doen. Nèèn, der moe do niemand komn. 

Tis mienen eigendom’. Pfff. Een beetje 

bekrompen, vind ik. Dan toch maar de 

parcours langs de ‘Oude Heirweg’ laten 

passeren. Gelukkig is het stuk door de 

Huwynsbossen meer dan de moeite, dat zal dan 

die drukke weg wel compenseren. 

Om mijn kaartjes van de verschillende 

parcours te kunnen maken, ben ik ondertussen 

overgeschakeld van het programma 

‘Viewranger‘ naar ‘Outdooractive’; ik heb in 

Gent een opleiding gevolgd om te leren werken 

met ‘Basecamp’. Ik voer mijn GPX-bestanden 

van de verschillende parcours in en het 

resultaat mag er best wel zijn, al zeg ik het zelf. 

Ook de tabellen met het overzicht van de 

verschillende aangeboden parcours, rust-

posten en tussenafstanden giet ik in een nieuw 

kleedje en ook hierover ben ik heel tevreden. 

We verwachten eigenlijk niet zo veel 

deelnemers, aangezien er in West-Vlaanderen 

alleen al 14 tochten georganiseerd worden 

voor Vlaanderen Wandelt Lokaal. We klokken 

af op 430 deelnemers, al bij al een mooi 

resultaat. Trouwens, volgend jaar wordt er 

serieus gesleuteld aan dit concept want de 

opkomst is voor alle clubs eerder beperkt: in 

het slechtste geval zijn er 27 (!!!) deelnemers, 

in het beste geval 617. Als je dan rekening 

houdt met het werk dat iedereen er in steekt… 

Het verloopt tijdens de eigenlijke wandeldag 

vrijwel vlekkeloos, op enkele minieme 

probleempjes na. Tijdens mijn ochtendlijke 

parcourscontrole zie ik dat er enkele pijlen bij 

een landweg tussen de Solwater- en 

Brabantstraat verdraaid of verdwenen zijn. Dat 

moet toch echt zóooo leuk zijn om zoiets te 

doen… Een ander probleempje: sommigen 

hebben nog altijd niet door wat, bij een 

splitsing, (1ste maal) en (2de maal) precies 

betekenen. Ik pas de splitsing in de buurt van 

‘De Korte Keer’ dus aan om dat soort 

misverstanden de rest van de dag te vermijden. 

Conclusie: de cafébaas is tevreden, wij, van het 

bestuur, zijn tevreden, de wandelaars zijn 

tevreden. Leve de wandelsport, denk ik dan… 
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Kapel O.L.V. van Bijstand. 

Tijdens de ochtendlijke parcourscontrole… 

Poëzie in de Huwynsbossen. 

De mooiste boom in de Huwynsbossen. 
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Natuur- en Bostocht: zondag 22 mei 2022. 

  

Ronny C., parcoursverantwoordelijk voor deze 

tocht, heeft het zich met recht en reden 

gemakkelijk gemaakt: de parcours waren al 

uitgetekend voor de editie van 2020 maar door 

een of ander virus kon dit niet doorgaan. 

Uiteraard (hoe zou je zelf zijn…) heeft hij deze 

parcours gerecupereerd voor de editie van 

2022. Toch vraagt hij of ik eens mee wil gaan 

kijken voor een kleine aanpassing op de lus die 

voorzien is in Oekene. Hij heeft enkele nieuwe 

paadjes gevonden en vraagt mijn oordeel 

daarover. Met de fiets verkennen we deze 

stukjes parcours in de buurt van het urnenveld 

in Oekene. Ik ben hier heel enthousiast over, 

tot ik een stuurfoutje maak. Een onelegante 

valpartij is de voorbode van enkele pijnlijke 

ribben. Anne V. steekt nog een handje toe (?) 

door mij ’s avonds nog eens dicht tegen haar 

‘gillet’ te trekken. ‘Krak’ zegt het. ‘Oei’ zegt 

zij. ‘Auw’ zeg ik… Zucht. Het wordt nog wat 

pijnlijker… Soit, gelukkig ben ik een sterke 

beer ( ) en kan ik tegen een stootje. 

Alhoewel: we zijn drie weken verder en niezen 

of kuchen doet nog altijd geen deugd. 

Er duiken wat zijdelingse probleempjes op. In 

de school in Oekene die we gebruiken als 

rustpost, is er op dezelfde dag van onze 

wandeltocht een schoolfeest. In de startzaal, 

OC Den Hazelt, is er op 21 mei een communie-

feest in de kleine zaal; gevolg is dat we dit deel 

van het OC maar kunnen klaarzetten op 22 

mei, om 05.30u ’s morgens. En je weet al wat 

ik denk over vroeg opstaan… 

De rustpost in de school op de Zilverberg is een 

nieuwkomer. De infrastructuur valt best mee, 

alleen bevinden de toiletten zich helemaal aan 

de andere kant van de speelplaats; bijgevolg 

zijn er veel pijlen nodig om de weg naar die 

toiletten aan te geven. Maar uiteraard is dat een 

detail. 

Op 22 mei, om 05.30u, arriveren we in Den 

Hazelt en, ongelofelijk maar waar: de eerste 

wandelaars staan op dat vroege uur al te 

trappelen om te kunnen inschrijven. 

Wat gebeurt er verder in de loop van de dag? 

Ronny C. moet vaststellen dat er in het 

Sterrebos, zoals de ‘traditie’ het wil, paaltjes 

met pijlen verdwenen of omver getrokken zijn. 

In de RP op de Zilverberg is de uitgang op een 

andere plaats dan de ingang. Dat is erg 

belangrijk, want bij de uitgang is een splitsing 

voorzien. Als je niet aandachtig bent en buiten 

gaat via de ingang, dan mis je uiteraard deze 

splitsing en sta je stomverbaasd na (te) korte 

tijd weer in de startzaal. 

Voor de rest: veel lovende woorden voor het 

parcours en de gehele organisatie. We krijgen 

het bezoek van 2 wandelclubs die met een bus 

gekomen zijn. Enkelen van hen zijn 

teleurgesteld dat er in de late namiddag geen 

Rodenbach meer te krijgen is. Niet bepaald een 

drama, vind ik: er zijn nog andere lekkere 

biertjes te bekomen. 

We klokken af op 1.587 deelnemers 

(medewerkers inbegrepen): alweer een 

succesvolle tocht, quasi perfect georganiseerd 

door toedoen van onze toegewijde helpers

. 
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Kasteel van Rumbeke. 
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Moezelreis: donderdag 26 - zondag 29 mei 2022. 

 

Op 26 mei, voor dag en dauw, stappen 1 

slaperige en 63 wakkere Spartastappers op de 

bus van Demonie Drive om richting Monschau 

te rijden. Daar is een eerste, korte wandeling 

geprogrammeerd.  

We worden, zoals de duiven, ‘gelost’ op de 

parking bij Dreistegen, trekken de wandel-

schoenen aan en verdwijnen in het bos. Een 

mooi paadje gaat flink bergop. Onze conditie 

wordt onmiddellijk stevig op de proef gesteld: 

van 430 m gaat het naar 520 m. Een korte 

rustpauze zorgt voor een hergroepering en 

sommigen vinden ook hun (noodzakelijke) 

tweede adem terug. Een breed bospad gaat 

langzaam bergaf, een smal pad gaat daarna 

steil bergaf en brengt ons bij de Norbertus-

kapelle, een perfecte picknick- en plasplaats. 

Een houten vervangbrug leidt ons over de Rur 

en dan volgen we over 1,4 km de RAVel L48 

– Vennbahn: de voormalige spoorweg is een 

druk gebruikt fietspad geworden. Het is een 

wat merkwaardige situatie want, ook al 

bevinden we ons in Duitsland, de spoorweg-

bedding is nog altijd Belgisch grondgebied. 

Een mooi, smal en af en toe modderig pad 

loopt naast het bruine water van de Rur. Wat 

verder wordt de keuze aangeboden: ofwel blijf 

je de vallei van de Rur volgen, ofwel maak je 

een klimmetje van 60 m naar een uitzichtpunt, 

de Ehrensteinsley. Echt spectaculair kan je het 

uitzicht echter niet noemen. 

We komen na 9,4 km aan in Monschau en 

uiteraard belanden we op een terrasje. Er wordt 

duchtig gesmikkeld van grote stukken taart en 

wafels; o.a. Ronny C. zet hier zijn beste beentje 

voor. 

We stappen op de bus voor de rest van de rit 

naar Bruttig-Fankel. De kamers worden 

verdeeld, het zweet wordt afgespoeld, het diner 

wordt met veel smaak verorberd, afspraken 

worden gemaakt voor het ontbijt van de 

volgende dag. 

 

Spartastappers op de Ehrensteinsley. 

Rustplaats langs de RAVel L48. 



 

Het Spartaantje 3, 1 juli 2022  Blz. 11 / 24 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Er is een gevarieerd programma voorzien voor 

27 mei, de tweede dag. De volledige groep 

stapt vanaf het hotel naar Cochem. Het pad 

tussen de wijngaarden is niet erg boeiend, maar 

onze aandacht wordt getrokken door het lawaai 

van een kleine helikopter. Het duurt even voor 

we doorhebben wat hij aan het doen is, maar 

dan zien we het: hij is systematisch de druiven 

aan het besproeien. En: ik vind dat hij op een 

bepaald ogenblik toch wel heel dicht in onze 

buurt komt. In elk geval levert het mooie foto’s 

op. 

Het laatste deel van deze ochtendwandeling 

stappen we langs de oever van de Moezel. We 

hebben een mooi zicht op de talrijke 

cruiseschepen en op de ‘Reichsburg Cochem’, 

het kasteel dat de wijde omgeving domineert. 

We slenteren wat rond in het zeer toeristische 

stadje, eten een hapje, drinken een glaasje 

wijn. Een deel van de groep speelt voor 

‘rivierkapitein’ en keert terug met de boot tot 

in Beilstein; een half uurtje stappen later zijn 

zij terug in het hotel, de anderen keren langs de 

andere oever terug. Maar daarbij wordt niet de 

oever gevolgd, dat zou te gemakkelijk zijn. Het 

gaat via smalle paadjes tussen de wijngaarden 

omhoog: van 100 m hoogte klimmen naar 300 

m. Soms gaat het heel geleidelijk bergop, 

sommige stukjes zijn echte kuitenbijters. Op 

een bepaald ogenblik moet er zelfs geduwd 

worden tegen een achterwerk om de eigenares 

ervan naar boven te krijgen. Walter D. neemt 

deze taak met plezier op zich… 

In Valwigerberg nemen we een welverdiende 

rustpauze in Landgasthaus Kaster. Een 

verfrissende pint smaakt heerlijk. Door de 

bossen volgt een stevige afdaling via het 

valleitje van de Kabainer Bach. Moe maar zeer 

voldaan na deze prachtige wandeling arriveren 

we in Hotel Rebstock. We hebben 20 km 

gestapt met zo’n 500 hoogtemeters. Alweer 

doet die douche ongelofelijk veel deugd, 

alweer smaakt het diner (toch voor de 

meesten…) lekker. ’s Avonds kunnen de 

liefhebbers in de kelder van het hotel enkele 

wijntjes proeven. Het gaat er, zacht uitgedrukt, 

luidruchtig aan toe. De enthousiaste bende is 

met moeite stil te krijgen voor de uitleg over de 

verschillende wijnsoorten. Achteraf kunnen 

we een bestelling plaatsen en geloof me, er 

wordt een serieuze hoeveelheid wijn besteld.
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Cochem : de Reichsburg. 
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Op zaterdag 28 mei brengt de bus ons naar 

Mörsdorf, bekend voor zijn ‘Hängerseilbrücke 

Geierlay’. De brug werd gebouwd in 2015 en 

is 360 m lang. Ze hangt zo’n 100 m boven de 

dalbodem van de Mörsdorfer Bach. Het was 

een tijd de langste hangbrug van Europa, maar 

ondertussen zijn er de Titan TR (Duitsland, 

483 m) en de Sky Bridge 721 (Tsjechië, 721 

m…) bijgekomen. 

Opnieuw splitst de groep zich op: zij die onder 

de brug zullen stappen, zij die het erop wagen 

om er over te stappen. Het is behoorlijk druk 

en de brug schommelt dan ook heen en weer. 

Het voelt aan alsof ik op een zwalpend schip 

op zee zit. Uit de andere richting komen enkele 

zwaargewicht-motards aangestapt die de brug 

nog meer in beweging brengen. We raken 

heelhuids aan de overzijde, maar een rustpauze 

is voor sommigen heel erg welkom. De 

uitdrukking ‘ik deed het in mijn broek van de 

schrik’ wordt gelukkig niet letterlijk genomen. 

Wat verder komen de twee groepen opnieuw 

samen om zich vervolgens weer te splitsen in 

een korte en een lange wandeling. De korte 

wandelaars keren terug naar de bus en rijden 

vervolgens naar de Rijn om een bezoekje te 

brengen aan de Loreley. 

Wij stappen mee met de lange wandelaars. We 

wijken af van de tocht die we in augustus 

hebben voorbereid en dat is een verbetering: 

een prachtig pad voert ons langs de Mörsdorfer 

Bach. Toch een stressmomentje: de afstand 

tussen de kop en de staart van de groep wordt 

te groot en de staart is de weg kwijtgeraakt 

(was het hier naar links of naar rechts?). 

Gelukkig zijn sommigen voorzien van een 

stevig stemgeluid en wordt de groep herenigd. 

We vallen elkaar huilend in de armen en 

zweren dat dit nooit meer zal gebeuren. Neen, 

dat laatste zinnetje is fantasie van 

mijnentwege, maar het klonk zo mooi… 

We hebben deze morgen een lunchpakket 

meegekregen en bij de ‘Fettsmühle’ kunnen 

we picknicken. De uitbaters van deze 

voormalige molen hebben speciaal voor ons de 

deuren geopend en zijn toch wat overrompeld 

als onze bende daar toekomt. Ze moeten alles 

uit de (koel)kast halen om de dorstigen te 

laven. Als we vertrekken zijn ze door hun 

voorraden heen: Ronny C. geniet van het 

laatste ijsje. 

We vertrekken en mogen een privé-pad 

gebruiken om onze weg te vervolgen: het is 

een heerlijk stukje natuur. We blijven lange 

tijd de dalbodem volgen en komen dan in de 

vallei van de Flaumbach. Via een leuk graspad 

en een brugje stappen we langs een kruisweg 

naar Kloster Maria Engelport waar we een 

rust- en plaspauze houden. Dat is nodig want 

hierna volgt een stevig klim: het gaat van 170 

naar 310 m! Het is alweer een mooi maar lastig 

pad. Een volgende rustpauze is welkom. 

Mijn verwachting is dat het vanaf nu vlotjes zal 

gaan: simpelweg een lange afdaling richting 

Bruttig-Fankel. In eerste instantie klopt het 

ook, maar dan wordt het pad versperd door een 

vijftal omgewaaide bomen. Het wordt een 

serieuze klauterpartij om er voorbij te raken. 

Stoere mannen (waaronder ikzelf) vangen met 

plezier de dames op die van een talud naar 

beneden glijden. Wat verder duiken de 

volgende, quasi onoverkomelijke hindernissen 

op. Ik kijk op mijn GPS en besluit om de bocht 

af te snijden: op het gemakjes daalt iedereen de 

steile helling af en zonder kleerscheuren 

belanden we weer op het pad. Oef… 

We komen uit het bos en een mooi uitzicht op 

de Moezel, van Beilstein tot Bruttig-Fankel is 

onze beloning. De drie D’s die volgen ken je 

al: drankske, douchke, dinertje. Ik weet niet 

welke van de drie het meest deugd doet… 

De dansavond laat ik aan mij passeren. 

Toevallig (gelukkig??) is er die avond de finale 

van de Champions League. Er wordt gedanst 

dat het een lieve lust is en tijdens de rust plaats 

zelfs ik een danspasje met mijn madam. Ik 

moet niet uitleggen waarom we binnen de 

kortste keren in slaap vallen. 
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Mörsdorf : Hängerseilbrücke Geierlay. 

Mörsdorf : Hängerseilbrücke Geierlay. 

Verscholen in het gras : Spartastappers… 

Met 30 op een rijtje… 
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29 mei: het is alweer de laatste dag. De bus 

brengt ons, zij het niet zonder moeite, naar de 

start van de laatste wandeling: Kloster Maria 

Martental. De korte wandelaars keren met de 

bus terug naar Cochem, de lange wandelaars 

volgen de vallei van de Endert. Het is een 

prachtig pad, nu eens breed, dan weer smal, 

soms met losliggende stenen. Een water-

valletje en niet minder dan 7 (voormalige) 

watermolens liggen op ons 10,2 km lang pad. 

Zo komen we tegen 13 u aan in hotel 

Weismühle waar we met de volledige groep 

genieten van een heerlijke lunch. Er wacht nog 

een afsluitende wandeling van een kleine 4 km 

naar de bus die in Cochem geparkeerd staat. De 

wandelschoenen gaan uit en chauffeur Jan 

brengt ons vlotjes terug naar Ardooie. Na het 

afscheid rijden we naar huis. Boris, onze kat, 

is, zoals altijd als we enkele dagen niet thuis 

waren, boos en laat al miauwend duidelijk 

merken dat hij niet gediend is met onze reisjes. 

Hij weet dan nog niet dat we van 8 tot 17 juni 

een trektocht maken in de Luberon… 
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Het is al de derde keer dat we met een groep naar de Moezel zijn gegaan bij onze welgekende 

wijnboer Christiani-Ostermann. Voor de allereerste reis hebben Marnix en ikzelf nog de eerste 

voorbereidingen gedaan, zijnde de contacten met het hotel, wandelingen voorbereiden enz. Het 

was voor mij dan ook een emotionele reis met vele herinneringen. 

Vooreerst wens ik Walter te bedanken voor het opdragen van de wandeling over de Valwigerberg 

aan Marnix. Dit was een wandeling, als één van de mooiste in de Moezel, die wij meermaals samen 

hebben gemaakt.  Dit eerbetoon heeft mij dan ook echt deugd gedaan. 

Verder wil ik ook iedereen bedanken om er voor mij te zijn als het efkes niet meer ging! 

 

                                    Liefs, Carine  

 

 

 

Bedevaart Halle: zondag 05 en maandag 06 juni 2022. 
 

In het Pinksterweekend trokken 7 Spartastappers op bedevaart te voet vanuit Beveren (Roeselare) 

naar Halle, dit over een afstand van 96 km. 

Een dikke proficiat aan: 

Ingrid Demuynck - Frans Mullier - Dorine Vannieuwenhuyze - Walter Demuynck –  

Walter Vereenooghe - Nelly Robbe - Monique Robbe. 

Mogen onze gebeden en aangestoken kaarsen bijdragen tot een spoedig herstel van de zieken binnen 

de club en dat we allen verder gezond mogen blijven! 

 

 

 

 

Sint-Germanustocht: zaterdag 16 juli 2022. 
 

De parcours zijn klaar; de gelijkenis met vorig jaar is zeer duidelijk, maar toch zijn er enkele nieuwe 

paadjes opgenomen in de parcours. De rustposten bleven dezelfde: Club 77 in Schuiferskapelle en de 

loods in de Vliegveldweg. Door een combinatie van afstanden en lussen kunnen de enthousiaste 

wandelaars afstanden tot 38 km afleggen. Zoals elk jaar is er tussen 06.30 en 09.30 u een gratis ontbijt 

met eieren en spek voorzien. 

* Afstanden: 4 – 7 – 10 – 15 – 17 – 19 – 28 en 38 km. 

* Start: tussen 06.30 en 15 u. 

* Startzaal: Vrije Gemengde Basisschool, Molenakker 97, 8740 Egem. 

* Inschrijfgeld: leden betalen € 1,50, niet-leden betalen € 3,00 en kinderen jonger dan 12 jaar 

wandelen gratis. 

 

 

 

 

 

 

De komende (eigen) organisaties. 
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Eéndaagse busreis op zondag 21 augustus 2022: Zimmertocht in Lier. 
 

Ontdek Lier, het Brugge van de Kempen en geniet van de mooie natuur rond Lier. Snuif de sfeer op 

van dit mooie stadje en zijn pittoreske Begijnhof en Zimmertoren. 

 Afstanden: 4 – 8 – 12 – 15 – 22 en 28 km. 

 Afspraak om 7.00 u aan zaal Albertzaal, Koning Albertstraat 6, Ardooie; terug om 18.00 u. 

 Deelnamepijs: € 10 (inschrijfkaart inbegrepen).  

 

Op zondag 21 augustus nodigen de Kleitrappers uit Terhagen ons uit 

naar hun Zimmertocht. Een ontdekking van het mooie Lier met zijn 

historische gebouwen, gezellige cafés en prachtige natuur. De 

Kleitrappers zijn een club met ongeveer 200 leden die wel een zeer 

actief leven erop nahouden. Ze hebben een eigen clubhuis waar ook 

heel wat andere activiteiten doorgaan om hun leden te vermaken. Dit 

naast hun jaarlijkse zes georganiseerde tochten.  

 LIER: deze stad van 36.000 inwoners ligt in de provincie Antwerpen en kende zijn ontstaan wellicht 

in de 7de of 8ste eeuw, te danken aan zijn patroonheilige Gummarus. De stad ligt aan de samenloop 

van de Grote en Kleine Nete wat garant staat voor een mooi natuurgebied en wordt naast de Netestad 

ook de ‘Poort van de Kempen’ genoemd. Lier en de Lierenaars kregen nogal wat bijnamen zoals 

‘Lierke Plezierke’ of de ‘Pallieters’, dit te danken aan Felix Timmermans. Als spotnaam erven ze uit 

de 15de eeuw de ‘Schapenkoppen’, op heel wat monumenten in de stad terug te vinden. Alles wijst op 

een gezellige stad met een rijk uitgaansleven. In de talrijke leuke cafés vind je de eigen brouwsels 

zoals de Sint-Gummarusbieren, het Lierse Kerstbier, de Liter van Pallieter, de Caves en de Mammoet-

bieren. Het Liers Vlaaike mag je ook niet missen.  

ZIMMERTOREN: Lier is ook een mooie stad met 

gezellige pittoreske straatjes en steegjes waarvoor het 

wel eens ‘het Brugge van de Kempen’ wordt 

genoemd. De kleurrijke Zimmertoren met museum is 

wellicht het uithangbord. Deze is genoemd naar de 

maker van de mooie wonderklok, Louis Zimmer. Dit 

gebouw is het resultaat van het verbouwen van de 

middeleeuwse Corneliustoren. 

Het 2 ha grote Unesco-erfgoed begijnhof (13de eeuw) 

met zijn Godshuizen uit de 17de eeuw doet ons al 

meer aan onze West-Vlaamse trots denken. Ook het 

stadhuis en belforttoren uit de 18de eeuw zijn Unesco-

erfgoed. Het stadhuis ontstond uit het verbouwen van 

de Lakenhalle uit de 14de eeuw. De activiteiten van 

de Lakenhalle werden toen in het uit het Vleeshuis 

(uit 1418) ondergebracht. Dit gildehuis van de slagers 

kreeg daarnaast door de eeuwen heen nog heel wat 

bestemmingen zoals gerechtshof, gevangenis en nu 

een tentoonstellingsruimte.  
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De Sint-Gummaruskerk (gotisch) is de kerk met de oudste toren, bekend als de ‘Peperbus’, uit de 14de 

eeuw, nu een bedevaartsoord. De kerk bevat een beiaard (16de eeuw) en naast mooie gotisch 

glasramen ook antieke schilderijen. Deze kerk is (net als de nog oudere maar vervallen Kluizekerk) 

toegewijd aan Sint-Gummarus, de patroonheilige en stichter van de stad. Deze ridder, later 

heiligverklaard na heel wat wonderverhalen, is de patroon van al wie met been- en echtbreuken te 

maken heeft. Zo slaagde hij erin om met zijn riem een afgebroken boom te herstellen. Maar ook brak 

hij met zijn wrede echtgenote en leefde verder als een kluizenaar. Samen met de Heilige Romuldus 

bouwde hij dan de een kapel die later de Kluizekerk werd. 

HET GROENE LIER: de stad is omringd door een 4,2 

km lange groene corridor, zijnde de Lierse Vesten. Een 

stuk wandel-paradijs dat de stad insluit en waaraan ook 

het uitgestrekte stadspark aansluit. 

De Grote-, Kleine-, Beneden-, Boven- en Kanaal-Nete 

en talrijke beken, spuikommen en eilandjes zijn de 

bronnen voor een veelvoud aan natuurgebieden en een 

wandelparadijs bij uitstek. 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Midweektocht: dinsdag 6 september 2022. 

 

Het parcours loopt richting Beveren met rustpost in Het Jeugdatelier. Opnieuw wordt het nieuwe 

natuurdomein langs de Krommebeek doorkruist. 

* 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. 
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Eéndaagse busreis op zaterdag 8 oktober 2022: Najaarstocht in Rotselaar. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

16 juli 2022 Sint-Germanustocht, Egem. 

21 augustus 2022 Busreis Lier. 

6 september 2022 Ardooise Weekdagtocht, De Tassche. 

8 oktober 2022 Busreis Rotselaar. 

22 oktober 2022 Ardooise Veldbostocht, Sint-Antonius. 

11 november 2022 Hernieuwingstocht. 

19 november 2022 Clubfeest 2022. 

 

Samenvatting: onze resterende activiteiten in 2022. 
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Datum Organiserende Club Naam van de wandeltocht # Spartastappers 

25/03/2022 De Waterhoekstappers Heestert 9e Scaldistocht 11 

26/03/2022 Velodroomvrienden Moorslede Pater Lievenstocht 53 

26/03/2022 Wandelclub Vier Op Een Rij Groot-Zedelgem 31e Leeuwtocht 54 

26/03/2022 Belg/Ned Wandelverbroedering Wellicht Wandeling 2 

27/03/2022 Globetrotters Hageland 36e Parel van het Hageland 1 

27/03/2022 Wsv De Keignaerttrippers Oostende Vzw 48e Lentetocht 3 

27/03/2022 Rhodesstappers Kachtem 16e Sint-Janswandeling 75 

27/03/2022 Wandelclub Reigerstappers Vinderhoute 43e Reigertocht 4 

30/03/2022 Scheldestappers Zingem Midweektocht in memoriam Leonard Van de Velde 9 

2/04/2022 Wandelclub Koekelare Vzw Blarentocht 60 

3/04/2022 Kreketrekkers Kortemark Hapkintocht - Kom op tegen Kanker 22 

3/04/2022 Wandelclub Cracks Wolvertem 37e Crackstochten 104 

3/04/2022 De Winkelse Stappers 28e Lentetocht 22 

5/04/2022 Vzw Wandelklub De Duintrappers Westende Lentekriebeltocht 2 

6/04/2022 Gitse Wandelclub 'Voetje Voor Voetje' Godelievetocht 43 

7/04/2022 Wtc Nieuwpoort Jachthaventocht 3 

8/04/2022 De 12 Uren Van Lauwe Leietocht 3 

9/04/2022 De Spartastappers Ardooie Skobiaktocht 226 

10/04/2022 De Witsoone Stappers Krombeke 30e Hoppelandtocht 13 

10/04/2022 Pasar Oostkamp 19e Rooiveldtocht 44 

10/04/2022 Wandelclub Old Time Stappers 19e Old-Time-wandeltocht 1 

10/04/2022 Wnd De Natuurvrienden Deinze 18e Kunsttocht 9 

10/04/2022 Wsv De Ranstuilen 42e Internationale Wandeltocht - Walk 2 Gether-tocht 2 

10/04/2022 De 7mijl-Stappers Moorsele Stekseltocht 6 

12/04/2022 Samen Uit Samen Thuis Sonnistocht 1 

12/04/2022 Wandelclub Beernem Vzw Lattenklieverstocht 31 

14/04/2022 Wsjv Nacht Van Vlaanderen Torhout 28e August De Maeretocht 34 

16/04/2022 Hanske De Krijger Oudenaarde Koppenbergtocht 8 

16/04/2022 Donderslagtrippers Solterheidetocht 3 

16/04/2022 Wsv De Keignaerttrippers Oostende Vzw 11e Wandelen met Prins Karel en Ensor 1 

16/04/2022 De Trekvogels Boekhoute Vzw Meetjesland… maak het mee - 15e Bloesemtocht 6 

16/04/2022 Wsv Colliemolen Oostnieuwkerke-Staden Lentetocht 68 

17/04/2022 Watewystappers Plattelandstocht 37 

17/04/2022 Wvk Puurs Home 35e Lippeloboswandeling 2 

17/04/2022 Drevestappers Zonnebeke 5e Bossentocht 28 

17/04/2022 Dommeltrippers 23e Kolisbostocht 3 

17/04/2022 Padstappers Geraardsbergen Mattentaarttochten - Priortrofee 4 

18/04/2022 Heuvellandstappers Kemmelbergtocht 14 

18/04/2022 Wak (Wandelclub Al Kontent) Paastocht 2 

18/04/2022 Milieu 2000 Paastocht 3 

18/04/2022 Godelievestappers Ruddervoorde Vzw Houtlandtocht 39 

Waar wandelden de Spartastappers de voorbije maanden? 
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19/04/2022 Aviflorastappers Aviflorawandeltocht - Paastocht 47 

21/04/2022 De Dragonders Aprilse grillen 1 

23/04/2022 Marcheurs De La Sylle - Bassilly Marche printanière de la Sylle 2 

23/04/2022 Wsv De Molenstappers Ruiselede Rondom Ruiselede 37 

23/04/2022 De Rustige Bos-Stappers Jabbeke 32e Parel van Groot-Jabbeke 25 

24/04/2022 Wnd De Natuurvrienden Deinze Vlaanderen Wandelt Lokaal in Deinze 2 

24/04/2022 Donderslagtrippers Vlaanderen Wandelt Lokaal in Meeuwen 1 

24/04/2022 Drevestappers Zonnebeke Vlaanderen Wandelt Lokaal in Zonnebeke 2 

24/04/2022 Brugse Metten Wandelclub Vlaanderen Wandelt Lokaal in Sint-Kruis 2 

24/04/2022 Vzw Wandelklub De Duintrappers Westende Vlaanderen Wandelt Lokaal in Westende 2 

24/04/2022 Wandelclub Diksmuide Vlaanderen Wandelt Lokaal in Diksmuide 4 

24/04/2022 De Ijzerstappers Vlaanderen Wandelt Lokaal in Alveringem 2 

24/04/2022 De Spartastappers Ardooie Vlaanderen Wandelt Lokaal in Ardooie 197 

24/04/2022 Wandel Mee Brueghel Vlaanderen Wandelt Lokaal in Peer 1 

24/04/2022 Wtc Nieuwpoort Vlaanderen Wandelt Lokaal in Nieuwpoort 2 

24/04/2022 Wsv De Brigandtrotters Vlaanderen Wandelt Lokaal in Izegem 9 

26/04/2022 Wandelclub 'Nooit Moe Boezinge' Vzw In en rond Boezinge 21 

27/04/2022 De Textieltrekkers Vzw Vichte 18e Grastocht 20 

28/04/2022 Torenvrienden Lentetocht 1 

30/04/2022 Vos Schaffen Gildentocht 2 

30/04/2022 Postiljon Wandelclub Merelbeke Husdinetocht 2 

30/04/2022 Wandelclub Hoger Op Woumen De Blankaarttocht 57 

1/05/2022 De Leeuwerik Landen 49e Sint-Gertrudistocht 2 

1/05/2022 De Randstappers 4e Dwars door Horebeke 2 

1/05/2022 De Waterhoekstappers Heestert 23e West-Vlaamse Wandelhappening 32 

1/05/2022 'T Wandel Voetje De Schakeltocht 46 

1/05/2022 Wandelclub Roal Benti 30e Krekentocht 1 

2/05/2022 Sportkring Oostnieuwkerke Vierkaventocht 55 

7/05/2022 Scheldestappers Zingem 34e Lozermeitocht 36 

8/05/2022 Florastappers Gent Vzw Vrijbuiterstocht 6 

8/05/2022 Dsf - Kloenstappers 10-kerkenwandeling 53 

8/05/2022 Wandelclub De Parkvrienden Zaventem Vlaams-Brabant Wandelt - Airportwandeling 10 

8/05/2022 Spoetnikstappers Kronkelend door Middelkerke 3 

8/05/2022 De Hanestappers 18e Voorjaarstocht 6 

10/05/2022 Wandelclub Vier Op Een Rij Groot-Zedelgem 18e In en rond Aartrijke 30 

13/05/2022 Wsv De Molenstappers Ruiselede Lentetocht - Bossentocht 25 

14/05/2022 Wandelclub Koekelare Vzw Meitocht 38 

14/05/2022 W.V. Voor De Wind Rondje Sluis 7 

14/05/2022 Wnd De Natuurvrienden Deinze 24e Basiel De Craenetocht 25 

15/05/2022 Comité Provincial Du Hainaut 43e Marche Provinciale du Hainaut 2 

15/05/2022 Wsv Colliemolen Oostnieuwkerke-Staden Vijfwegentocht 49 

15/05/2022 Wandelklub Temse Wandel Mee Dag 2 

15/05/2022 Vzw Wandelklub De Duintrappers Westende Picontocht - 31e Wandelsessie van de Westhoek 3 

15/05/2022 Wsv Land Van Rhode 33e Lentetocht 4 

16/05/2022 Wsv De Trotters Vzw Bloeimaandtocht 4 
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17/05/2022 Aviflorastappers Aviflorawandeltocht - Lentetocht 57 

18/05/2022 Wervikse Wandelsport Vereniging Vzw 30e Koolzakroute 16 

18/05/2022 Wsv Egmont Zottegem Pannenkoek Mikado midweekwandeling 2 

19/05/2022 Velodroomvrienden Moorslede Sportobellotocht 20 

21/05/2022 De Margriete Stappers Oliebollentocht 88 

22/05/2022 De Spartastappers Ardooie Natuur- en Bostocht 211 

22/05/2022 Op Stap Zwalm 6e Molentocht 1 

26/05/2022 Wandelclub Diksmuide Hemelvaarttocht 30 

26/05/2022 Aviat Internationale Trudotocht 1 

26/05/2022 Wsv Egmont Zottegem 27e Egmonttocht 6 

27/05/2022 Organisatiecomite 'De 100 Km Van Ieper' 100 km van Ieper - 50e Internat. Driedaagse Wandeltocht 18 

27/05/2022 Levenslijn Team Damme Levenslijntocht 11 

28/05/2022 Watewystappers Rondom Wakken 38 

28/05/2022 De Beiaardstappers D17, Deinze in het land van Nevele 4 

28/05/2022 Omloop Kluisbergen Vzw Helletocht 5 

28/05/2022 De Buskanters Houthulst 13e Muziektocht 10 

29/05/2022 De Textieltrekkers Vzw Vichte 3e Rondom Grijsloke 14 

31/05/2022 Wjsv De Brugsche Globetrotters 1e Herdenkingstocht Eric Schreel 18 

3/06/2022 De 7mijl-Stappers Moorsele Sinksenvrijdagtocht 16 

4/06/2022 De Winkelse Stappers 2e Manor Goes Classic-tocht 19 

4/06/2022 Hanske De Krijger Oudenaarde Molentocht 6 

4/06/2022 Boerenkrijgstappers Overmere Heidemeerstocht Puur Natuur - 2e tocht Donkmeertrofee 2 

4/06/2022 Wsv Colliemolen Oostnieuwkerke-Staden Poeltocht 29 

5/06/2022 Wnd De Natuurvrienden Deinze 36e Vriendschapstocht 4 

5/06/2022 Wsjv Nacht Van Vlaanderen Torhout 29e Wijnendalebostocht 14 

5/06/2022 Buencamino Vzw Step Forward Meestappen voor MS in Nieuwpoort 3 

5/06/2022 Wellense Bokkerijders Internationale Bokkenrijderstocht 4 

6/06/2022 Wsv De Lachende Wandelaars Aalter Vzw Rondom Kanegem 47 

6/06/2022 Padstappers Geraardsbergen Gaverswandeling - Priortrofee 3 

6/06/2022 Heuvellandstappers Wijngaardtocht 9 

7/06/2022 Gitse Wandelclub 'Voetje Voor Voetje' Akkertocht 42 

11/06/2022 Scheldestappers Zingem 39e Sloebertocht 3 

11/06/2022 Godelievestappers Ruddervoorde Vzw Warekentocht 79 

14/06/2022 Wsv Land Van Rhode 2e Kluizetocht 2 

16/06/2022 Wandelclub Beernem Vzw Rondom de Kijkuit 22 

17/06/2022 Vzw De Nacht 41e Nacht van Vlaanderen 16 

18/06/2022 Wandelclub Reigerstappers Vinderhoute 25e Ledeganck-Madoutocht 2 

18/06/2022 Trailwalk.Be Lupulus Walk 4 

18/06/2022 Vzw De Nacht 25e Batjestocht 17 

18/06/2022 Brugse Metten Wandelclub 15e Zeehaven Brugge Wandeling 12 

19/06/2022 De Haverlostappers 32e Haverlotocht 8 

19/06/2022 Spoetnikstappers 22e Hondenwandeling De Natte Neuzen 2 

19/06/2022 Watewystappers Poelbergtocht 54 

20/06/2022 Wsv De Keignaerttrippers Oostende Vzw 11e Rondom De Vosseslag 9 

21/06/2022 Aviflorastappers Aviflorawandeltocht - Einde-examentocht 57 
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21/06/2022 Marche Européenne Du Souvenir Et De l'Amitié Marche Européenne du Souvenir et de l'Amitié 2022 10 

22/06/2022 ’t Wandelvoetje Zilverbergstatietocht 34 

 

 

 

 

Met droefheid melden wij het overlijden van Agnes Vansteeland: 

- moeder en schoonmoeder van Joris Kerckhof – Annemie Cambie, 

- tante van Walter, Francine, Martin en Ingrid Demuynck. 
 

 

 

 

Als jullie dit allemaal gelezen zult hebben, zijn jullie zeker op de hoogte van het reilen en zeilen van 

de club.  

Na het succes van de Moezelreis kijken degenen die mee waren en ook reeds ingeschreven zijn voor 

de zomerreis 2023 naar Feldthurns Italië, daar reeds vol vertrouwen naar uit. 

De reisverantwoordelijken zijn nu al aan het brainstormen om jullie in 2024 opnieuw een mooie 

bestemming te kunnen aanbieden waar we met een grote groep naartoe kunnen om aldaar te kunnen 

genieten van een prachtig wandelgebied. 

In naam van het voltallig bestuur wil ik iedereen, van vrijwillig medewerker tot actief wandelclublid, 

bedanken voor de inzet om de club tot zo’n hoog niveau te brengen. 

Doe zo voort en iedereen zal zich de Spartastappers herinneren als een hechte, warme club waar 

clubliefde op de eerste plaats komt. 
 

Jullie bestuur, Walter, Carine, Dany, Ronny en Filip. 

Slotwoord. 

 
 

Familienieuws. 
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