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Wat vliegt de tijd! Dit is weeral het laatste clubblad voor 2022.  

We kunnen met trots zeggen dat het een jaar is waar we als club toch een grote stap voorwaarts hebben 

gezet niettegenstaande de onzekere toestanden in het bijna afgelopen jaar. 

Het ledenaantal steeg tot 513. Onze eigen wandelorganisaties behaalden telkens een mooie opkomst. 

Onze leden waren ook terug te vinden op vele andere wandelorganisaties wat resulteert in een mooie 

plaats in het clubklassement van afdeling 1: momenteel staan we op de 4de plaats. 

Onze ééndaagse uitstappen met de bus waren en zijn telkens een succes: mooie wandelingen en 

telkens volle bussen. 

Het vierde kwartaal doet ons natuurlijk ook al aan volgend jaar denken, maar eerst hebben we nog de 

busreis naar Rotselaar, onze Ardooise Veldbostocht, de hernieuwingstocht en het clubfeest als 

afsluiter van een goed wandeljaar. Dus stof genoeg om dit clubblad te vullen en aandachtig te lezen 

zodat u niets mist van de laatste activiteiten van 2022. 

 

Veel leesgenot vanwege jullie voorzitter, Walter. 

 

 

 

 

Lidgeld 2023. 

 

Wie zijn lidgeld betaalde voor 2022 moet vóór het einde van het jaar zijn lidgeld betalen om verder 

lid te blijven in 2023; dit kan al vanaf 10 oktober 2022. Uw huidige lidkaart blijft dan na betaling 

geldig tot eind 2023. Wie zijn huidige lidkaart kwijt is moet dit zo vroeg mogelijk melden aan het 

secretariaat zodat we een nieuwe kunnen aanvragen. 

Het lidgeld kan je storten op rekeningnummer BE31 7765 9860 2255. Voor al wie zijn lidgeld betaald 

heeft vóór 9 november zal alles dan op 11 november klaarliggen op een aparte stand op onze 

hernieuwingstocht: dat zal u en ons heel wat tijd besparen. 

 

Voorwoord. 2 

Club- en administratief nieuws van de Spartastappers. 2 

Onze voorbije activiteiten. 4 

De komende (eigen) organisaties. 12 

De ‘wandelavonturen’ van Anne V. en Filip S. 19 

Waar wandelden de Spartastappers de voorbije maanden? 24 

Familienieuws. 27 

Slotwoord. 28 

Inhoudstafel. 
 

Voorwoord. 
 

Club- en administratief nieuws van de Spartastappers. 
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Op onze hernieuwingstocht van 11 november zelf is het mogelijk om het lidmaatschap ter plaatse te 

hernieuwen voor 2023. Daarvoor moet je in zaal ’t Zonneke, Ardooisestraat te Koolskamp zijn (zie 

blz.13). 

Nieuwe leden kunnen zich lid maken vanaf 10 oktober 2022 en zijn lid tot 31 december 2023. 

Het lidgeld behouden we op : 

- € 15,00 per persoon, 

- Vanaf derde gezinslid +12 jaar: € 12,00, 

- Kinderen < 12 jaar: € 6,00. 

 

Voordelen als lid van de Spartastappers. 

 

Deze voordelen zijn: 

- 4 x per jaar het clubblad ‘het Spartaantje’, 

- 4 x per jaar het ‘Walking magazine’, 

- € 1,50 korting bij de inschrijving op alle wandelorganisaties, 

- een goede verzekering bij ongevallen tijdens de wandeltochten, maar ook op weg er naar toe of 

nadien, op weg naar huis, 

- voorrang bij deelname aan de één- of meerdaagse uitstappen met de bus, 

- per 15 afgestempelde wandeltochten bekom je een waardebon van € 2,50, 

- een clubspaarkaart: die zorgt voor korting op de deelnameprijs van het jaarlijks clubfeest; telkens 

je deelneemt aan één van de 6 wandeltochten van de Spartastappers, krijg je een stempel op deze 

kaart. Die stempel is € 2,00 waard. Dat betekent dat je tot € 12,00 kan besparen als je wil 

deelnemen aan het clubfeest. 

- clubkledij aan inkoopprijs, 

- je wordt lid van een familiale en dynamische club. 

 

Er is één wijziging in de voordelen: de wandelkalender ‘Walking in Belgium’ is niet meer gratis in 

het lidgeld inbegrepen. Je kan deze wandelkalender wel nog aankopen aan € 5,00 (winkelprijs is € 

17!). Het is mogelijk dit bedrag te betalen met de waardebonnen. 

 

Gebruik van de waardebonnen. 

 

➢ Waardebonnen van € 2,50 kunnen gebruikt worden voor betaling van : 

- wandelkalender ‘Walking in Belgium’, 

- deelname aan het clubfeest, 

- consumpties op eigen organisaties van de club, 

- aankoop clubkledij. 

Deze waardebonnen kunnen NIET gebruikt worden voor : 

- betaling van het lidgeld, 

- betaling van de uitstappen met de bus. 

 

➢ Gebruik clubspaarkaart: deze kaart kan enkel gebruikt worden om een korting te krijgen op de  

deelnameprijs van het clubfeest. 
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Waar kunnen we nog extra punten verdienen voor onze club? 
 

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

november en december). Door massaal te wandelen op deze organisaties kunnen we ons verder 

handhaven in de top van Afdeling 1 van het clubkampioenschap. 

 

 
 

 

 

Sint-Germanustocht: zaterdag 16 juli 2022. 
 . 

Laat ons er geen doekjes om winden: het was 

een prima organisatie daar in Egem op 16 juli. 

En: er waren de gebruikelijke probleempjes. 

Maar: probleempjes zijn er om opgelost te 

worden… 

Het kaartwerk is achter de rug: de parcours zijn 

uitgestippeld (door een combinatie van lussen 

zijn er 8 parcours tussen 4 en 38 km lang, voor 

elk wat wils…), het cateringwerk is achter de 

rug: drank en alle mogelijke voedingswaren 

zijn besteld. 

Mijn bijdrage is uiteraard zorgen voor 

aantrekkelijke parcours en ook al zijn ze een 

doorslagje van de parcours van het vorige jaar, 

toch heb ik weer wat nieuwe veldwegen 

gevonden. Bovendien kan ik opnieuw gebruik 

maken van een zeer mooie private weg tussen 

de Straatgoedweg en de Damstraat. Bij het 

bepijlen heb ik een aspirant-bepijler bij, Jan C. 

We zullen samen de 8 km lange lus in 

Schuiferskapelle voor onze rekening nemen. 

Algauw merk ik dat Jan C. er wel feeling voor 

heeft: ik moet nauwelijks aanwijzingen geven, 

hij heeft onmiddellijk door waar de pijlen het 

best opgehangen worden. Zo zijn we in een 

mum van tijd klaar en maar best ook, want 

Walter D. is even het noorden kwijt. Ik geef 

hem via de telefoon de nodige bijsturing en we 

nemen een deel van zijn parcours over, van 

Schuiferskapelle richting Egem. Dan krijg ik 

nog een telefoon van Gabriël V. Eén van de 

nieuwe veldwegen in het parcours loopt van de 

Kasteeldreef naar de Egemsebinnenweg en 

geeft zo aansluiting geeft op de Zwevezeelse 

Voetweg. En wat laat Gabriël V. mij weten: dat 

onverharde pad is verdwenen, omgeploegd… 

Ik bespaar jullie de krachttermen die 

opborrelen. We zijn genoodzaakt om dan zoals 

vorig jaar het verharde stuk van de Egemse-

binnenweg te nemen. Jammer, maar helaas… 

Ik mag ook niet vergeten de reeds geprinte 

kaartjes aan te passen, bedenk ik ook nog. 

Datum 
Bonustochten in West- en 

Oost-Vlaanderen. 

Bonustochten in Vlaams-Brabant, 

Limburg en Antwerpen. 

2 oktober  Zonhoven, Ternat, Ramsel 

9 oktober Zedelgem Diest, Duffel 

16 oktober  Paal 

22 oktober Nieuwpoort  

23 oktober  Zwalm, Heusden-Zolder 

1 november Koekelare  

6 november Ingelmunster Peer 

13 november  Oudsbergen, Herk-de-Stad 

11 december Sinaai  

Onze voorbije activiteiten. 
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Tegen 11 u is alles bepijld en worden de 

dorstige kelen bevloeid met enkele stevige 

biertjes. 

De volgende dag duikt een volgend probleem 

op: in de Basisschool De Akker in Egem, de 

startlocatie van onze wandeltocht, is een 

aannemer bezig met onderhoudswerken, 

waardoor de speelplaats onder het afdak niet 

kan gebruikt worden. En gezien de 

aangekondigde temperaturen is dat geen goede 

zaak: schaduw zal een broodnodig iets zijn op 

16 juli. Maar zie: we kunnen, na enig aan-

dringen, dan toch gebruik maken van dit deel 

van de speelplaats. De tent wordt geplaatst, de 

barbecue en bakplaten worden geïnstalleerd. 

Ook de rustposten in de Vliegveldweg en in 

Schuiferskapelle, Club 77, worden  klaargezet. 

16 juli, alweer zeer vroeg in de ochtend. Het is 

reeds een gezellige drukte in de startzaal; Anne 

V. installeert zich aan de bonnetjes-

verkoopstand, ik spring op mijn fiets en begin 

aan de verkenning/controle van de parcours. 

En zoals alle andere keren zijn ook nu weer al 

een aantal vroege vogels op pad. Ik verken 

eerst de parcours van 4 en 7 km en fiets 

vervolgens de lus van 10 km. Daarna rij ik naar 

Schuiferskapelle, doe ik de lus van 8 km om 

dan terug te keren naar Egem. Na zowat 50 km 

in de benen (wielen?) maakt mijn achterwerk 

me duidelijk dat dat ruim voldoende is en dat 

de riem er wel af mag voor vandaag. Alle 

borden en pijltjes hingen nog zoals we ze 

eergisteren hebben opgehangen: ideale 

toestand. De rest van de dag krijg ik ook geen 

enkele melding van verdwenen pijlen of 

verloren gelopen wandelaars: hoera! De rest 

van de dag lekker luieren… 

In de startzaal is het een drukte van jewelste: 

spek en eieren worden in grote hoeveelheden 

verorberd en later op de dag verdwijnen ook 

een serieuze hoeveelheid broodjes met worst in 

de hongerige kelen. Aan de BBQ-stand is het 

puffen en zweten; daar moeten ze niet op hun 

lauweren rusten. De drankomzet kan, gezien 

de hoge temperaturen, omschreven worden als 

behoorlijk omvangrijk... 

Ik word op een bepaald ogenblik gesommeerd 

om me te melden bij Marie-Jeanne V. op de 

speelplaats; ze toont me haar voeten, die er op 

zijn zachtst gezegd niet zo netjes uitzien. Dolle 

pret bij de anderen aan haar tafeltje als ik daar 

als een bedremmeld schooljongentje sta te 

draaien. De Zwevezeelse voetweg is nagenoeg 

overgroeid door het hoge gras en de passage 

daar was inderdaad niet zo simpel (bij mijn 

controle met de fiets  ’s morgens moest ik voet 

aan de grond zetten, verder fietsen lukte niet 

meer). Ik red mij uit deze situatie door haar, 

met een brede grijns, de raad te geven de 

volgende keer niet meer met sandalen te gaan 

stappen.  

Wat we min of meer verwacht hadden i.v.m. de 

voorspelde warmte, gebeurt ook: veel inschrij-

vingen in de voormiddag, maar daarna valt het 

wat stil. Toch mogen we meer dan tevreden 

zijn met 1.140 deelnemers. Dat kunnen we 

zeker een succes noemen want door de hitte en 

de hoge brandstofprijzen merken we dat er 

nagenoeg op alle wandeltochten minder 

deelnemers zijn dan vorige jaren. 

Als ik rond 17 u begin met het weghalen van 

de splitsingsborden zie ik, net na de start in 

Egem, nog een wandelaar. Tiens, denk ik: 

wanneer is die gestart? Een zwartwandelaar? 

Ik neem poolshoogte en hij vertelt me dat hij 

eerst de 38 km gewandeld heeft en er nu nog 

het lusje van 4 km bijdoet. ‘Dat is dan een 

mooie marathon’ zegt hij droog. Slik. 42 km? 

Dat zie ik mezelf nog niet direct doen en al 

zeker niet bij deze temparaturen. Chapeau! 

Als alles opgeruimd is, besluiten we nog met 

een lekkere BBQ voor de medewerkers. En 

eerlijk: we gingen vroeger naar bed dan op 

andere dagen… 
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De private landweg bij zonsopkomst. 

De maan boven de Tieltse Voetweg. 

Marie-Jeanne V. ging er 

met vuile voeten door… 

Klaprozen langs de Vliegveldweg. 
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Busreis Lier: zondag 21 augustus 2022. 

 

Zo maar eventjes 2 volle autocars van 

DemonieDrive lopen ’s morgens vol met zo’n 

87 enthousiaste Spartastappers, 1 niet zo 

enthousiaste/wakkere Spartastapper en nog 

een tiental wandelaars van andere clubs. Ik 

weet niet hoe het op de andere bus was, maar 

ondergetekende was heel blij dat het op ‘onze’ 

bus vrij rustig was. 

Aangekomen in Lier krijgen we onze 

inschrijvingskaart en bekijken we de kaartjes 

van de parcours. Op 15 augustus werd ik in 

Wevelgem aangenaam verrast: we zijn van 

plan om de 20 km te stappen, maar als we naar 

de tabellen kijken, zegt Anne V.: ‘de 20 km is 

er eigenlijk 22,6, dus kunnen we evengoed de 

25,6 km doen’. Hola, dat hoor ik graag, zeker 

als ik vaststel dat het verschil in afstand zich 

vooral situeert in het Provinciedomein 

Bergelen en dat betekent toch zo’n 3 km extra 

in het groen. En dus: in Lier gaan we voor de 

28 km.  

We starten gezwind met een lusje van 4 km op 

de dijk langs de Nete en door wat bosjes, maar 

er is ook een stuk langs een drukke weg. Na 

een korte plaspauze stappen we opnieuw naar 

de eerste splitsing, waar we nu links de dijk 

nemen die de ‘Polder van Lier’, een 

gecontroleerd overstromingsgebied, begrenst. 

De tunnel onder de R 16 is versierd met mooie 

‘street art’. Na een passage door een speelbos 

en het Stadspark van Lier leidt een brug ons 

over de Binnennete naar het Zimmerplein. 

Daar staat de Zimmertoren te blinken, we 

bekijken vol verwondering naar de bekende 

klok. Bijna missen we een smalle doorgang 

naar het begijnhof uit de 13de eeuw en met 

Godshuizen uit de 17de eeuw. De kassei-

straatjes liggen er zeer oneffen bij, maar omdat 

de omgeving prachtig en rustig is, hoor je ons 

niet klagen. Er volgt een heerlijk stukje van 2 

km op de Vesten van Lier en zo arriveren we 

algauw in de tweede rustpost. Bij een (eerste) 

drankje is het quasi vanzelfsprekend dat de 

vergelijking met Brugge gemaakt wordt: een 

begijnhof, kasseistraatjes, groene vesten. Maar 

het grote verschil is: hier ontbreken de hordes 

toeristen die Brugge onveilig maken. 

We zwaaien naar de andere Spartastappers in 

de zaal en vertrekken naar een visclub, rustpost 

3 die 6,5 km verder te vinden is. Na een nieuwe 

woonwijk en een dijk langs de Grote Nete 

komen we aan het Netekanaal dat we wat 

verder dwarsen via een fiets- en wandelpad dat 

naast de spoorwegbrug loopt. De rest van het 

parcours tot aan de visclub is een heerlijk 

stukje natuur langs de Steenbeemden, een 

natuurgebied dat bestaat uit natte hooilanden, 

broekbossen en vijvers. De paadjes slingeren 

door het beboste gebied tot bij de rustpost. Het 

is een aftands gebouwtje; voor alle 

duidelijkheid hangt er een klein papiertje aan 

het raam: ‘Rustpost wandeltocht’. Geen 

kaartjes, geen tabel, geen broodjes… Gelukkig 

hebben we onze voorzorgen genomen. Na de 

picknick wandelen we terug op de dijk langs 

de Kleine Nete. De zon doet alweer haar best 

en de zonnebril komt goed van pas. We nemen 

hetzelfde pad naast de spoorwegbrug om aan 

de overzijde van het Netekanaal te geraken. Op 

weg naar de rustpost stappen we door 

‘Nazareth Zuid’, een volgende natuurgebied 

met dreven en leuke paadjes, plassen en 

knuppelpaden: dit is het soort omgeving 

waarvoor je gaat wandelen. Na het Sionpark 

volgt nog een stukje stad en dan zijn we weer 

op de vesten langs de Nete. Na 28,5 km 

bereiken we ons eindpunt; een Westmalle 

Tripel is meer dan welkom. 

Heb ik deze keer opnieuw kritiek? Tuurlijk. De 

kaartjes met de parcours zijn voor de korte 

afstanden ok, maar voor de langere parcours 

raak ik er nauwelijks wijs uit. Dikke blauwe 

lijnen maskeren andere gegevens op de kaart. 

Het parcours zelf zit eerder ingewikkeld in 
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elkaar: er zijn nogal wat ‘heen en terug’-

stukken, sommige ervan zijn behoorlijk lang. 

De splitsingsborden vind ik onduidelijk en ik 

ben niet de enige; bij elke splitsing staan 

wandelaars te draaien en dralen en twijfelen in 

welke richting ze moeten verder stappen. De 

parcours kruisen elkaar op enkele plaatsen en 

ook daar zien we wandelaars beduusd 

rondkijken. 

Afgezien daarvan: Lier is een leuk stadje, veel 

kans dat we hier nog eens op weekend komen. 

Er waren prachtige natuurgebieden, dijken, 

plassen met waterlelies, hoge rietkragen, 

bosjes. En dan geniet je met volle teugen. 

Terwijl we nippen van ons drankje, valt het mij 

op dat ik enkele bekende gezichten niet zie. 

Blijkt dat ze op hun wandeling zich niet 

realiseerden dat ze voorbij de Zimmertoren 

gepasseerd waren, en dus moesten ze dat 

goedmaken door terug te keren naar het 

Zimmerplein. Om niet in de problemen te 

raken worden de namen van de betrokken 

bestuursleden hier niet vermeld… 

 

’s Morgensvroeg op de bus. 

Street Art in de tunnel onder de R16. 

Lier: Zimmertoren. 
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Knuppelpad in natuurgebied Nazareth Zuid. Lier: Sint-Gummaruskerk. 

Op de dijk langs de Kleine Nete. 
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Weekdagtocht: dinsdag 6 september 2022. 

 

Dit was een vrijwel rimpelloze editie van onze 

Weekdagtocht: bijna perfecte voorberei-

dingen, een ideale startzaal, een wat speciale 

rustpost in Beveren, ideaal wandelweer werd 

voorspeld. 

Toch komt er bijna een klink in de kabel bij de 

voorbereidingen. Het wandel- en fietspad naast 

het voetbalveld van Beveren en langs de 

Onledebeek is opgebroken. Mijn collega-

bepijlers, Walter D. en Dany V. besluiten om 

de wandelaars toch langs dit pad naar het 

Pastoorsbos te sturen en dat levert geen 

problemen op, op 6 september. Als ik begin 

aan mijn bepijlingsronde in Beveren wordt het 

probleem wel wat groter: tussen de Beverse-

steenweg en de Wijnendalestraat is het pad ook 

opgebroken, maar zijn er vergaande voorberei-

dingen om een nieuw wegdek aan te brengen. 

Ik besluit ter plaatse om een omwegje te 

maken: via een smal pad naast de beek kom ik 

in de Onledemeersstraat en zo bereik ik de 

Wijnendalestraat. Pfff: ook daar zijn wegen-

werken bezig. Ik waag het er op en hang mijn 

pijltjes op om wat verder weer op het eerst 

uitgestippelde parcours langs de beek te 

komen. 

Op 6 september weer ontiegelijk vroeg uit de 

veren, een zwijgend ontbijt, fiets op het 

fietsrek plaatsen, zaklamp en rugzakje met 

reservepijlen meenemen. Anne V. afzetten aan 

de startzaal, met mijn slaapkop even zwaaien 

naar de andere medewerkers en dan de fiets op. 

Het gaat redelijk vlot: ik geniet van de 

zonsopkomst om 07.04 u, rij met klapperende 

tanden over de oneffen paadjes van het 

Krommebeekbos, stel vast dat men gisteren 

nog een laag beton heeft gegoten op het 

wandelpad naast de Onledebeek: het was een 

goede beslissing om een omwegje te voorzien! 

In het Pastoorsbos is één pijltje gedraaid. Dat 

is vlug in orde gebracht en fluitend (toch in 

gedachten ben ik aan het fluiten) rij ik naar de 

startzaal. De rest van de dag krijg ik geen enkel 

telefoontje van verloren gelopen wandelaars: 

ik kan op mijn lauweren rusten en besluit mijn 

tijd nuttig te gebruiken. Soms ben ik 

vooruitziend; vandaag is zo’n dag want ik heb 

mijn laptop bij en ik hou me bezig met het 

uittekenen van de kaartjes voor de Ardooise 

Veldbostocht op 22 oktober. 

De opkomst is uitstekend: 692 wandelaars 

dagen op, waaronder 159 Spartastappers. Toch 

enkele bemerkingen: Ronny C. is heel vroeg 

aanwezig en ziet al om 05.50 u wandelaars 

vertrekken! Conclusie: die hebben zich niet 

ingeschreven want de startzaal is nog niet 

open. Misschien (hopelijk) schrijven ze zich 

nog in na hun wandeling. Wij (Anne V. en 

ikzelf) zien ook af en toe wandelaars binnen-

komen die rondkijken, voorbij de 

inschrijvingstafel naar de kaartjes met parcours 

stappen en vervolgens aan hun wandeling 

beginnen. Er waren met andere woorden zeker 

meer dan 692 deelnemers… We laten het niet 

aan ons hartje komen en na het opruimen 

spelen de medewerkers met veel plezier een 

lekkere koude schotel binnen. Op weg naar 

huis worden we nog getrakteerd op een 

spectaculaire wolkenhemel (een ‘shelfcloud’ 

lees ik achteraf) met bliksemschichten en wat 

later een zware stortbui. Gelukkig gebeurde dit 

niet overdag! 

Een nagekomen bericht: Rony C. heeft slechts 

één (1!) rijsttaartje gegeten vandaag.
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Zonsopkomst langs de Krommebeek. 

Een spectaculaire ‘shelfcloud’ op 6 september. 
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Eéndaagse busreis op zaterdag 8 oktober 2022: Najaarstocht in Rotselaar. 

 

Info: de bus vertrekt op 8 oktober om 07.00 u aan de Albertzaal, Koning Albertstraat, Ardooie. 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Onze activiteiten in de toekomst. 
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Ardooise Veldbostocht: zaterdag 22 oktober 2022. 

 

Info: * startplaats: Vrije Basisschool Sint-Antonius, Sint-Antoniusstraat 3, 8760 Meulebeke. 

* starturen: 07.00 u tot 15.00 u. 

* afstanden: de parcoursverantwoordelijke heeft ook nu hard nagedacht en schudde de 

volgende afstanden uit zijn mouw: 5 – 7 – 10 – 12 – 15 – 20 – 22 en 26 km. Alle parcours 

passeren door het provinciedomein ’t Veld; voor de 20, 22 en 26 km komt daar bovendien  

het Rhodesgoed bij. 

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

wandelen gratis. 

 

Hernieuwingstocht: vrijdag 11 november 2022. 

 

Naar jaarlijkse gewoonte organiseren wij op 11 november onze ledenhernieuwing. Dit gaat door in 

zaal ’t Zonneke in Koolskamp, Ardooisestraat, van 08.00 tot 12.00 u. 

Tijdens die voormiddag kunnen jullie: 

- een wandeling maken van 5 of  9 km (9 km met rustpost), 

- je lidgeld voor 2023 betalen, 

- je formulier voor terugbetaling door het ziekenfonds afhalen, 

- genieten van gratis consumpties, 

- eventueel de ‘Walking in Belgium’ aankopen voor € 5,00 of 2 waardebonnen, 

- kledij aankopen. 

 

We willen er wel op wijzen dat de huidige lidkaart van 2022 blijft gelden voor 2023. Jullie zullen dus 

voor 2023 géén nieuwe lidkaart bekomen. 

We hopen op een massale opkomst zodat al een groot deel van de papierwinkel verwerkt kan worden 

en jullie ook tijdig hernieuwd zullen zijn. Dit moet immers gebeuren vóór 31 december 2022 om 

vanaf 1 januari 2023 opnieuw te kunnen inschrijven als lid van een wandelclub. 

 

Voor wie op 11 november niet aanwezig kan zijn is er een tweede afhaalmoment voorzien op de 

datum van ons clubfeest (19 november) tussen 17.00 en 18.00u in de zaal De Ark, Melkerijstraat 2, 

Ardooie (zie blz.14). 
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Clubfeest: zaterdag 19 november 2022. 

 

Place to be: Zaal de Ark, Melkerijstraat 2, Ardooie; deuren 

gaan open vanaf 18.15 u. 

 

Programma vanaf 18 h 15: 

- ontvangst en aanbieding aperitief met bijhorende hapjes, 

vergezeld van wat achtergrondmuziek van onze DJ, 

- woordje van de voorzitter, 

- op aangeven van de traiteur kan daarna aangeschoven worden 

aan het buffet. 

We voorzien opnieuw een all-in prijs: 

 € 50 voor leden, 

 € 60 voor niet-leden, 

 € 30 voor kinderen jonger dan 12 jaar. 

Voor de betaling kan je je waardebonnen gebruiken. Uit praktische overwegingen kunnen de bonnen 

enkel verrekend worden bij cash betaling en niet bij overschrijving. 

 

Inbegrepen in deze prijs: 

 Welkomstdrankje (de gekende Moezelwijn!), vergezeld van 3 aperitiefhapjes. 

 Warm hoofdgerecht met keuze tussen: 

- gepekeld varkenshaasje met warme groentjes en sausjes en kroketjes, 

- gebakken zalmfilet op bedje van broccolipuree en bisquesaus, afgewerkt met garnalen, 

bieslooksnippers, tuinkers en gegrild kerstomaatje. 

 Dessert: warme appeltaart met 2 bolletjes roomijs. 

 Alle dranken (wijn, bier, frisdrank, koffie, thee) zijn de ganse avond inbegrepen. 

 Muziek en dans: DJ Wilfried zorgt voor aangepaste dansmuziek. 

Naar gewoonte kunnen jullie de tafels zelf samenstellen naar wens. Wil daartoe de lijst op één of 

andere wandeling of op de hernieuwing doorgeven aan Walter, of op walter.demuynck1@telenet.be . 

Inschrijven voor het clubfeest is mogelijk tot 11 november 2022. 

 

Kortom, we zullen er alweer een fantastische avond van maken, onder het motto van Margriet 

Hermans: “Lekker blijven hangen!” 

mailto:walter.demuynck1@telenet.be


 

Het Spartaantje 4, 1 oktober 2022  Blz. 15 / 28 

 

Meerdaagse reis naar Feldthurns (Dolomieten, Italië): zondag 11 tot zondag 18 

juni 2023. 

 

Deze reis nadert met rasse schreden. Tijd dus voor wat meer informatie. 

In samenspraak met Bartl (hotel) en Jan (begeleider) hebben wij getracht voor jullie een mooi 

programma samen te stellen. 

Voor het ogenblik is deze reis volgeboekt met 53 deelnemers. Er werd een reservelijst aangelegd, 

waarop ook al enkele personen genoteerd staan. 

De prijs voor deze 8-daagse reis bedraagt € 850, waarin inbegrepen: annulatieverzekering, vervoer, 

verblijf in halfpension, alle activiteiten, liften, middageten in de almen of hutten, begeleiding door 2 

ervaren gidsen, fooien. 

De wandelingen zijn telkens tussen de 9 en 14 km lang met een wandeltijd tussen de 3,5 en 5 u. 

 

PROGRAMMA. 

 

Zondag 11 juni. 

 

We vertrekken op zondagmorgen om 0.30 u in 

Ardooie op onze gebruikelijke startplaats aan 

de Brandweerkazerne, Koning Albertstraat. 

Iedereen dient een picknick te voorzien voor de 

eerste dag. Afhankelijk van de gekozen weg, 

voorzien we rond de middag een bezoek aan de 

Botanische Tuinen van München waar op een 

oppervlakte van meer dan 21 ha circa 14.000 

plantensoorten worden gekweekt.  

Aankomst in het hotel is voorzien omstreeks 

17.00 u. Bij aankomst: kamerverdeling, avondmaal en welkomstdrink. 

 

 Maandag 12 juni.  

 

Voor deze dag hebben we een lichte maar langere almenwandeling gepland over één van de mooiste 

hoogvlakten van Zuid-Tirol: de Rodenecker- en Lusner-Almen, met mogelijkheid voor de 

sportievelingen onder ons om de Astjoch 2.194 m te beklimmen. Middageten is voorzien in één van 

de Berggasthöfen, avondeten nemen we in het hotel. 

Dinsdag 13 juni. 
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Op dinsdag wandelen we op de Seiser-Alm, de grootste hooggelegen alm van Europa met een 

oppervlakte van 57 km² (= 8.000 voetbalvelden). 

Samen met de Schlern, de Zuid-Tiroolse Tafelberg, heeft de Seiser-Alm een magische 

aantrekkingskracht voor wandelaars.  

Het middageten is opnieuw voorzien in een Alm. 

Na het avondeten in het hotel is er de kegelavond (wat door velen die deelnamen aan de winterreis 

terug een brede lach zal tevoorschijn toveren). 

 

Woensdag 14 juni. 

 

Die dag wandelen we over de waalwegen van het appel- en wijnland in de Vinschgau. We vertrekken 

in de appelgemeente Partschins, gaan door de bloemen-en wijngemeente Algund en sluiten af met de 

Tappeinerweg, één van de mooiste promenades van Italië.  

Het middageten wordt gereserveerd in Meran. Na het middageten is er nog ruimte en tijd om het 

mondaine Meran, de voormalige hoofdstad van Tirol, te bezoeken. 

Het avondeten wordt opgediend in een boerderij. 
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Donderdag 15 juni. 

 

Langs Val Gardena rijden 

we naar Grödner Joch waar 

we op de flanken van de 

Cislesbergen een bloemen-

rijke wandeling maken naar 

Colfusch.  

Na het middagmaal in de 

Edelweisshutte maken we 

een korte Dolomitenrondrit 

tot op de Passo di Pordoi en 

keren terug via de Passo di 

Sella. We genieten van 

onvergetelijke uitzichten. 

Na het pizza-, pasta- en 

grappa-avondmaal kunnen 

we in de hotelkelder nog 

proeven van heerlijke 

Eiscktaler wijnen. 

 

Vrijdag 16 juni. 

 

We gaan met de lift van St Andrä naar Kreuztal (Plose-gebied), waar groep A de 3-Gipfeltocht kan 

doen en groep B de Brixner Höhenweg naar de Ochensalm heen en terug. Beide groepen komen terug 

aan de Skihutte waar de bus hen opwacht. 

Dit is een mooie dag in de bergen met schitterende panorama’s en uitzichten. 
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De wandeling van groep A is 

ook een beetje een herdenkings-

wandeling voor Marnix. 

Op onze voorbereidingsreis in 

2018 deden wij uiteraard ook 

deze wandeling en heeft Marnix 

in een hutje een tekst in een boek 

geschreven. Naar daar te kunnen 

teruggaan, heeft voor mij een 

grote emotionele waarde die ik 

graag zou delen met jullie. 

Carine. 

 

Zaterdag 17 juni. 

 

We wandelen vandaag op de hellingen boven Feldthurns. Vertrekken doen we in Latzfons en dan 

wandelen we via Verdings naar Säben waar we het klooster, een arendsnest boven Klausen, kunnen 

bezoeken. 

Het middageten is voorzien in de tuin van Gasthof Huber in Klausen en door de sappig groene weiden 

en onder indrukwekkende kastanjebomen keren we daarna terug naar Feldthurns. 

‘s Avonds besluiten we die heerlijke vakantieweek met een galadiner. 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Zondag 18 juni. 

Ciao - Auf Wiedersehen en dan op weg, terug naar Ardooie. 

 

Zoals jullie zien, is het terug een goedgevuld programma met voor iedereen wat wils. 

Mogen we aan iedereen die zich heeft ingeschreven voor de reis, vragen om tegen uiterlijk 1 

december 2022 een voorschot van € 300,00 per persoon te betalen door overschrijving op de 

REISREKENING van de club BE26 0689 0359 4029, met vermelding van naam/namen + reis 

Feldthurns 2023? 

Opgelet: de betaling van het voorschot geldt als definitieve inschrijving.  
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Elfbergentocht, zaterdag 3 september 2022. 

 

We zijn er vandaag (relatief) vroeg bij: om 

09.45 u staan we reeds in Westouter om te 

starten. Behalve de ‘gewone’ wandeltocht is er 

ook de Elfbergentocht Flanders Summits, een 

trailwalk van 35, 42 of 55 km. 6 Spartastappers 

hebben hieraan deelgenomen: chapeau! Wij 

beperken ons tot de 25 km. De kaartjes zien er 

goed uit, maar over de pijltjes van de 

Heuvellandstappers zijn we na verloop van tijd 

minder te spreken. Ze zijn donkerrood en 

vallen dus echt niet op. De volgende dag lezen 

we op FB de commentaar van een wandelaar-

ster die gestart was voor de 55 km en 

verschillende keren verkeerd gelopen was 

omdat ze de pijltjes niet vond. Resultaat: ze 

stapte 59 km en was 4 minuten te laat binnen. 

Gelukkig heeft ze haar diploma toch gekregen. 

Bovendien zit het parcours vrij ingewikkeld in 

elkaar: er zijn talloze splitsingen, zodat we ons 

kopje er goed moeten bijhouden. Ook de 

overzichtstabellen zorgen voor nogal wat 

verwarring. 

Van Westouter stappen we naar Sint-Jans-

Cappel. Na een lang stuk asfalt in de 

Langedreef (…) volgen er vrijwel de hele tijd 

onverharde veldwegen en paadjes. Ze brengen 

ons naar de Mont Noir en ook al hebben we al 

meerdere keren in die omgeving gewandeld, 

toch stappen we opnieuw op ons onbekende 

paadjes. Vooral het stuk bos in het ‘Parc 

Départemental Marguerite Yourcenar’ kan ons 

heel erg bekoren. 

Na een korte (plas)pauze volgt een lus van 5 

km: enkele toffe, onverharde veldwegen en een 

lange, saaie straat verder komen we terug in 

Sint-Jans-Cappel. Tijd voor de picknick. 

Buiten zien we vele deelnemers aan de trail: als 

hun parcours en het onze samenvalt, hebben 

we soms het gevoel dat we aan een 

slakkengangetje aan het stappen zijn. Nu ja, als 

De ‘wandelavonturen’ van Anne V. en Filip S. 
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je 55 km moet doen in 12 u, moet je er wel 

stevig de pas in zetten. 

Op weg naar de rustpost in Loker wandelen 

we, na wat verharde, maar toch aangename 

asfaltwegen, naar de volgende beklimming van 

de Mont Noir. Wat zien we nog onderweg: het 

‘Cimetière militaire commonwealth du Mont 

Noir’, de bekende kabelbaan Cordoba tussen 

de Mont Noir en de Rode Berg, het 

wijndomein ‘Entre Deux Monts’. 

Via de Hollebergweg komen we in de mooie 

rustpost in Loker. Er wachten ons nog 4 km: 

we kronkelen wat heen en weer over de Rode 

Berg om zo weer in Westouter te belanden na 

26, 5 km. Voor ons was het geen Elfbergen-

tocht, maar een Vierbergentocht: 2 maal de 

Mont Noir en 2 maal de Rode Berg zorgden 

voor 455 hoogtemeters en daar waren we heel 

tevreden mee. Onze watervoorraad van 2 liter 

is op en dus zijn we wel verplicht (?) om onze 

dorst te lessen  met een lokaal biertje. Een 

babbeltje met Caroline P. besluit deze schone 

wandeldag. 

 

 

 

De kabelbaan tussen de Mont Noir en de Rode Berg. 
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Villers-la-Ville, zaterdag 10 en zondag 11 september 2022. 

 

Ik heb een heel leuke gite gevonden in Waals-

Brabant, meer bepaald in Villers-la-Ville. De 

gite ligt in het park van een kasteeltje niet ver 

van het stadje dat zo’n 10.000 inwoners telt. 

De plaats is vooral bekend voor de schitterende 

ruïnes van een cisterciënzerabdij uit 1146. 

Zaterdagvoormiddag bezoeken we de abdij en 

vergapen we ons aan de majestueuze resten 

van de kerk, de kloosterommegang en het 

paleis van de abt. We genieten van de mooie 

tuinen en zien ook wijngaarden op de flanken 

van de tuin. Jammer genoeg heeft men in 1854 

dwars door deze tuin de spoorlijn Ottignies – 

Charleroi aangelegd. Afgezien daarvan blijft 

het een absolute aanrader om deze abdij te 

bezoeken. In het Bezoekerscentrum genieten 

we van een IX, een lokaal bio-biertje. 

En wat doen we in de namiddag? Juist: we 

maken een zelf uitgestippelde wandeling van 

13 km. We volgen de vallei van ‘La Thyle’, 

een zijriviertje van de Dijle, en na een passage 

door de weiden via enkele draaipoortjes komen 

we in Villers-la-Ville. Een mooie dreef brengt 

ons opnieuw bij de abdij en een kasseiweg 

loodst ons door het Bois de l’Hermitage 

omhoog naar 136 m. Een lange afdaling leidt 

opnieuw naar de vallei van ‘La Thyle’. Door 

aan afdamming is er een grote vijver ontstaan; 

het was vroeger ook de voeding voor een 

(verdwenen) watermolen. Na een korte klim 

nemen we een rustpauze om vervolgens naar 

de volgende vallei te stappen via een door 

erosie uitgesleten paadje. In die vallei stroomt 

de Ry d’Hez. Via de Sentier 83T volgen we het 

riviertje gedurende 4 km. Het is een schitterend 

pad, dat er door de stortbui van de voorbije 

nacht toch hier en daar modderig bijligt. Het 

ganse gebied is moerassig, af en toe moeten we 

het beekje dwarsen: men heeft met wat takken 

en boomstammetjes geprobeerd om ‘brugjes’ 

te maken. Ook al is het glibberig, we blijven 

toch op de been. En dan zien we eerst een 

kleine en daarna een grote beverdam; door die 

afdammingen zijn enkele grote plassen 

ontstaan. De bevers blijven echter uit het zicht. 

Soms is het zoeken naar het juiste pad, we 

moeten ons een weg banen door de hoge 

brandnetels en bramen. Daarom moeten we 

toch even grijnzen als we een bordje passeren 

met de tekst ‘Sentier Touristique’. Zoveel 

toeristen zullen hier wel niet komen wandelen 

is onze commentaar. Het is een van de tofste 

paadjes die we in lange tijd mochten volgen. 

Wat verder klimmen we uit het dal via een 

brede landweg die ons weer op het licht 

golvende plateau brengt tussen de velden. Op 

een kruispunt van landwegen staan 4 kanjers 

van eiken. De toepasselijke naam van dit punt 

is dan ook ‘Les 4 Chênes’. We volgen daarna 

Chemin 2 en Chemin 9 en komen zo weer in 

onze gite aan. Nou moe, dat was een 

schitterende wandeling is ons besluit. 

Voor de zondag heb ik uitgevist dat er in 

Villers-la-Ville een wandeltocht is, 

georganiseerd door Adeps, de Waalse 

tegenhanger van het vroegere Bloso. De 

wandeling (zoals altijd in Wallonië is er keuze 

uit 5, 10, 15 of 20 km) start aan het Syndicat 

d’Initiative; we melden ons aan en ook deze 

keer moeten we geen startgeld betalen. Ons 

wandelboekje wordt voor ons ingevuld (!) en 

we krijgen een fotokopie met het parkoers 

mee. Dat is service! Wat we ons ook nog 

herinneren van vorige tochten in Wallonië: de 

papieren pijltjes (elke afstand heeft een ander 

kleurtje) en het ontbreken van rustposten. Dat 

laatste zou niet waar zijn in Vlaanderen... 

De eerste kilometers zijn niet denderend: een 

villawijk, een sociale woonwijk. Gelukkig 

volgen er op weg naar Mellery mooie 

landwegen maar ook een vreselijk oneffen 

kasseiweg, Parijs-Roubaix waardig; de 

middenstrook is gelukkig beter begaanbaar. 

We laten het dorp achter ons en dan volgt een 
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bevreemdend stukje: naast het pad ligt een 

groot domein, afgezet met prikkeldraad. 

Overal steken buizen in de grond en lopen 

grote buizen her en der over het oppervlak. 

Wat we vermoeden, blijkt ook te kloppen: een 

voormalige zandgroeve werd tussen 1981 en 

1989 gebruikt als stortplaats voor, naar 

schatting, minstens een miljoen m³ industrieel 

afval uit België en daarbuiten. Uiteraard 

zorgde dat na verloop van tijd voor een 

gigantische vervuiling van het water en voor 

reukhinder. De stortplaats werd afgedekt met 

dikke lagen zand en sinds 1990 zuivert men de 

vrijgekomen gassen via een systeem van 

actieve kool. Althans, dat is toch wat ik er van 

begrepen heb… 

De volgende kilometers wandelen we op het 

Brabants plateau, eerst langs een landweg, 

daarna volgen we een betonweg. Wat vinden 

we leuk: we kunnen kilometers ver kijken over 

de uitgestrekte velden, de laaghangende 

bewolking begint op te lossen en de zon komt 

er langzaam door. Wat vinden we niet zo leuk: 

de betonweg lijkt eindeloos lang en wordt 

alleen onderbroken door een lastige kassei-

strook en een veld vol met bloeiende bloemen 

naast de weg. We picknicken in Gentinnes op 

de trappen voor een school want er is nergens 

een bankje te zien. Ook de volgende kilometers 

blijven we op het plateau met landwegen en 

betonbaantjes. Als we op de GR 126 en GRP 

127 komen verandert het wegdek in een 

volgende kasseistrook. Ook hier is de 

middenbult vlot begaanbaar en lopen we in 

ganzenpas achter elkaar. De laatste kilometers 

zijn een verademing na het toch wat saaie 

platteland: het Bois Sainte-Cathérine. Op leuke 

bospaadjes gaat het wat op en neer, zodat de 

nodige zweetdruppels een weg naar beneden 

zoeken langs onze slapen en rug. Onze 

watervoorraad volstaat maar net en na 22 km 

en 7 plaspauzes komen we toe in Villers-la-

Ville. Na het traditionele biertje rijden we naar 

onze gite, nemen we nog een douche en rond 

16 u nemen we afscheid van de eigenaars. Als 

we 150 km later thuiskomen zeg ik met een 

uitgestreken gezicht: ‘Ach schatje, moet je nu 

wat weten, ik heb geen eten voorzien voor 

vanavond. Ik stel voor dat we een hapje gaan 

eten’. En er komt geen protest van 

harentwege… 

Villers-la-Ville: ruines van de abdij. 



 

Het Spartaantje 4, 1 oktober 2022  Blz. 23 / 28 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Villers-la-Ville: ruines van de abdij. 

11 september: een bewolkte hemel ‘s morgens. 

Eén van de vele kasseistroken. 

Knuppelpad langs de Ry d’Hez. 
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Datum Organiserende club Naam van de wandeltocht 
Aantal 

Spartastappers 

25/06/2022 De Waterhoekstappers Heestert Guldensporentochten 18 

25/06/2022 Postiljon Wandelclub Merelbeke Groenendaltocht 6 

25/06/2022 Wtc Nieuwpoort Paardenvisserstocht 7 

26/06/2022 Pasar Oostkamp 29e Rondeputtocht 26 

26/06/2022 W.V. Voor De Wind Eenhoorntocht 2 

26/06/2022 Wandelclub De Schooiers Wichelen  14e Meersentocht 3 

26/06/2022 Wsk Marke Vzw 47e Voettocht der Vlasstreek 42 

28/06/2022 De Textieltrekkers Vzw Vichte 18e Hooitocht 27 

2/07/2022 Wnd De Natuurvrienden Deinze 23e Dreventocht 23 

2/07/2022 Vzw Vredeseilanden Kermistocht 27 

3/07/2022 De 12 Uren Van Lauwe Voettocht te Lauwe 26 

Waar wandelden de Spartastappers de voorbije maanden? 
 

Beverdam op de Ry d’Hez. 
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3/07/2022 Ijsetrippers Zomertocht tussen Lane en IJse 2 

3/07/2022 Wandelclub 'De Westhoekstappers' 27e Pottebrekers-Panoramatocht 11 

3/07/2022 Dsf - Kloenstappers Kloentocht 48 

3/07/2022 De Hanestappers Walk De Haan 9 

3/07/2022 Vzw Wandelklub Halewijn 
Vlaams-Brabant Wandelt - Twee 

Getentocht 
1 

3/07/2022 De Anjertrippers André Vanoppentocht 1 

5/07/2022 Milieu 2000 
Grensparkwandeling - 25e 

Jubileumuitgave 
1 

6/07/2022 De Bokkenrijders Vakantietocht 1 

6/07/2022 De Bollekens Zomertocht 2 

8/07/2022 Wervikse Wandelsport Vereniging  28e Barbecuetocht 23 

9/07/2022 Wandelclub Diksmuide Wandelhappening Aan de IJzer 2 

9/07/2022 Hanske De Krijger Oudenaarde Adriaan Brouwertochten 6 

9/07/2022 Brugse Metten Wandelclub 
19e Breydel en De Coninck-

wandeltocht 
7 

9/07/2022 Singelwandelaars Strombeek-Bever Abdijwandeling 2 

9/07/2022 Watewystappers Tielt Zomert 40 

10/07/2022 Wsv De Kadees Aalst Barbecuetocht 1 

10/07/2022 
Wsv De Lachende Wandelaars 

Aalter Vzw 
51e Guldensporentochten 16 

10/07/2022 Wsv De Brigandtrotters 22e Gaverstocht 34 

10/07/2022 De Vaartlandstappers Vriendschapstocht 2 

10/07/2022 Blijf Jong Genebos 46e Zomertocht 1 

12/07/2022 De Winkelse Stappers 46e Meerhoektocht 34 

12/07/2022 Rust Roest Bergerventocht 1 

13/07/2022 Rust Roest Schanstocht 1 

16/07/2022 De Spartastappers Ardooie Sint-Germanustocht 199 

17/07/2022 De Bosdravers Vakantietocht 1 

17/07/2022 Spoetnikstappers Beach Walk 10 

17/07/2022 De Trekvogels Boekhoute Vzw 22e Twee Landentocht 2 

19/07/2022 Aviflorastappers Aviflorawandeltocht - Vakantietocht 20 

20/07/2022 Wsv De Keignaerttrippers Oostende  11e Rondom De Keignaert 2 

21/07/2022 Levenslijn Team Damme 13e Grenskrekentocht 5 

21/07/2022 Florastappers Gent Vzw Zomertocht 1 

21/07/2022 De Witsoone Stappers Krombeke 36e Witsoonetocht 14 

23/07/2022 Levenslijn Team Damme Poldertocht 5 

23/07/2022 
Gitse Wandelclub 'Voetje Voor 

Voetje' 
Rhodesgoedtocht 113 

24/07/2022 
Wsv Colliemolen Oostnieuwkerke-

Staden 
Bebloemingstocht 52 

27/07/2022 Omloop Kluisbergen Vzw 14e Zomerwandeling 17 

28/07/2022 Torenvrienden Vakantietocht 1 

28/07/2022 Michiel Mispelonvrienden Congétocht 36 

30/07/2022 Wandelclub Kadee Bornem Binnenschippertochten 2 

30/07/2022 De Heikabouters Heidetocht - Jubileumtocht 30 jaar 1 
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31/07/2022 Wjc Denderklokjes Lebbeke 
Oost Vlaanderen Wandelt - 33e 

Dender- en Scheldetocht 
3 

31/07/2022 Everbeekse Wandeltochten Vzw 41e Everbeekse Wandeltochten 8 

31/07/2022 Milieu 2000 Internationale Teutentocht 1 

31/07/2022 
Vzw Wandelklub De Duintrappers 

Westende 
Stripfigurentocht 10 

2/08/2022 De Margriete Stappers Turfhauwetocht 55 

3/08/2022 Wandel Mee Brueghel 8e Woensdagtocht 3 

4/08/2022 Wandelclub Roal Benti Bladelintocht 4 

5/08/2022 Drevestappers Zonnebeke 4e Marultocht 38 

6/08/2022 Wnd De Natuurvrienden Deinze 25e Vlastocht 19 

6/08/2022 Wsv De Brigandtrotters 7e Krinkeltocht 61 

7/08/2022 
Wandelclub Reigerstappers 

Vinderhoute 

Meetjesland… maak het mee - 43e 

Kastelentocht 
2 

7/08/2022 WNZB Knokke-Heist Vzw Zwintocht 9 

7/08/2022 Iris Kortessem Vakantietocht 1 

7/08/2022 De Kasseistappers Eernegem Kasseileggerstocht 39 

9/08/2022 Aviflorastappers Aviflorawandeltocht - Zomertocht 51 

11/08/2022 De Rakkers Donderdagtocht 3-6-9 1 

13/08/2022 Spoetnikstappers Middelkerke Wandelt 6 

13/08/2022 Ok 50 Zonhoven Heidetochten O.K. 50 1 

13/08/2022 Velodroomvrienden Moorslede 26e Velodroomtocht 50 

14/08/2022 Wandelclub 'Nooit Moe Boezinge'  't Zomert in de Palingbeek 29 

14/08/2022 Hanske De Krijger Oudenaarde Ronde van Vlaanderen voor wandelaars 15 

14/08/2022 Wsv De Keignaerttrippers Oostende  6e Stormvogeltocht 7 

15/08/2022 De 7mijl-Stappers Moorsele Halfoogsttocht 18 

15/08/2022 Wandelclub Beernem Vzw Bulskampveldtocht 38 

16/08/2022 De Dragonders Oogsttocht 1 

18/08/2022 Florastappers Gent Vzw Stropkestocht 8 

20/08/2022 Dsf - Kloenstappers Kloen Zomerwandeling 69 

21/08/2022 De Bosdravers Zomertocht 1 

21/08/2022 Wsv De Molenstappers Ruiselede 26e Kermistocht 30 

21/08/2022 De Kleitrappers Zimmertocht 88 

21/08/2022 Wsv Horizon Opwijk 30e Rondom Opwijk 1 

21/08/2022 Feestcomite De Marollen Sijsele 36e Marollentocht 1 

21/08/2022 De Buskanters Houthulst 13e Oogsttocht 4 

22/08/2022 Aviat Oogsttocht 2 

23/08/2022 Vierdaagse Van De Ijzer Vzw Vierdaagse van de IJzer 2022 42 

25/08/2022 Torenvrienden Zomertocht 1 

26/08/2022 De Pajotten Hekelgem Abdijtocht 2 

27/08/2022 Wervikse Wandelsport Vereniging  17e Mote-Molentocht 8 

27/08/2022 De Trekvogels Boekhoute Vzw 6e Mosselfeestenwandeling 6 

27/08/2022 
Wandelclub Vier Op Een Rij Groot-

Zedelgem 
1e Zomertocht 12 

27/08/2022 Watewystappers Zomertocht 57 

28/08/2022 De 12 Uren Van Lauwe Howitzertocht 19 
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28/08/2022 Levenslijn Team Damme 13e Kanalentocht 8 

28/08/2022 Vv Goldenstar Borgloon Perentocht Borgloon 1 

28/08/2022 Op Stap Zwalm 6e Hoevetocht 3 

28/08/2022 Drevestappers Zonnebeke 1e Zonnetocht 33 

31/08/2022 Road Runners Torhout 16e Terug naar de Natuurtocht 33 

1/09/2022 Boerenkrijgstappers Overmere Vennetocht - 3e tocht Donkmeertrofee  3 

1/09/2022 Michiel Mispelonvrienden Broukentocht 12 

2/09/2022 Wandelclub Beernem Vzw Kermistocht 11 

3/09/2022 Vzw Vredeseilanden 2e Dwars door het Kampveld 49 

3/09/2022 Scheldestappers Zingem 18e Scheldevalleitocht 6 

3/09/2022 Heuvellandstappers Elfbergentocht 12 

3/09/2022 Heuvellandstappers Elfbergentocht Flanders Summits 6 

4/09/2022 Sportgroep Vaste Vuist Lauwe Vzw Buzzewandeling Vaste Vuist 11 

4/09/2022 Les Hurlus En Balade Marche des Hurlus en Balade 2 

4/09/2022 W.V. Voor De Wind Moaneblusserstocht 2 

4/09/2022 Sportraad Zuienkerke Vzw Oudlandpoldertocht 5 

4/09/2022 
Gitse Wandelclub 'Voetje Voor 

Voetje' 
31e Stoomtuigwandeling 59 

4/09/2022 Postiljon Wandelclub Merelbeke Merelbeekse Wandeltocht 2 

6/09/2022 De Spartastappers Ardooie Ardooise weekdagtocht 159 

10/09/2022 Hanske De Krijger Oudenaarde Scheldemeersentocht 3 

10/09/2022 De Curieusneuzen Pittem Septembertocht door Wingene 24 

11/09/2022 De Hanestappers 12e Nazomertocht 9 

11/09/2022 De Textieltrekkers Vzw Vichte 28e Prutsketochten 36 

13/09/2022 
KKRO Gent – VZW Mars 

Legernatie 
De Vrijheid In Zicht 2 

13/09/2022 De Winkelse Stappers 47ste Meerhoektocht 23 

14/09/2022 WSV De Brigandtrotters 19de Nazomertocht 4 

16/09/2022 Wandelclub Koekelare vzw Bos- en veldtocht 10 

17/09/2022 Brugse Metten Wandelclub 39ste Arsebrouctocht 3 

17/09/2022 Kreketrekkers Kortemark Memorialtocht 30 

18/09/2022 
Vzw Wandelclub De Duintrappers 

Westende 
51ste Duin- en Poldertocht 2 

18/09/2022 WJSV Brugse Globetrotters 
West-Vlaanderen Wandelt – 

Kroenkelen 
32 

18/09/2022 WND Natuurvrienden Deinze Gordel der Leiestreek 14 

20/09/2022 Bavostappers Bavikhove Met vlasboer Bavo op de buiten 18 

 

 

 

 

 

In naam van het ganse bestuur betuigen wij ons medeleven aan alle leden die geconfronteerd geweest 

zijn met ziekte of overlijdens van dierbaren. 

Anderzijds ook een dikke proficiat aan allen die vader, moeder, oma of opa geworden zijn! 
 

Familienieuws. 
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Zoals jullie konden lezen, is er nog veel 

belangrijke informatie binnen de club 

i.v.m. het resterende gedeelte van 2022. 

Het doet ons natuurlijk altijd plezier veel 

leden te mogen verwelkomen op de eigen 

wandelorganisaties. Dit stimuleert ons als 

bestuur om ons verder in te zetten zodat de 

club nog verder blijft uitgroeien naar een 

vereniging waar iedereen zich thuis en 

gewaardeerd voelt. 

Ik denk dat de resultaten hiervan de 

perfecte weerspiegeling zijn. 

Alvast tot ziens en vele groeten, 

 

Jullie bestuur, Walter, Carine, Dany, 

Ronny en Filip. 

 

 

Slotwoord. 

 
 

16 juli: Sint-Germanustocht. 


