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Na een zéér geslaagd clubfeest, waar we met 190 clubleden van genoten hebben, hadden we nog een 

kleine zestal weken om in ons fantastisch clubjaar onze top 5 plaats in het klassement te verdedigen. 

2022 was een jaar waarin we andermaal een stap vooruit hebben gezet. Het ledenaantal blijft groeien 

en het aantal wandelaars op onze organisaties haalde recordcijfers. 

Na een warme zomer waarin het fietsen een grote tegenspeler was, komt met de frissere maanden het 

wandelen weer op zijn opkomstpeil van vóór de corona, wat zeker positief is. Nu de prijzen van de 

zalen en van drank- en voedingswaren, alsook de energiekosten sterk stijgen, kan iedere club hopen 

dat het wandelen weer volop beoefend wordt. 

Voor volgend jaar hebben we alweer een goed gevuld programma voorbereid en hopen we natuurlijk 

jullie allen opnieuw als lid van onze club te mogen verwelkomen.  

Voor wie het nog niet gedaan zou hebben: vergeet dus niet je lidgeld te betalen, dit uiterlijk voor 31 

december 2022, zodat je vanaf 1 januari 2023, zoals voorheen, van alle voordelen kunt genieten. 

 

Veel leesgenot vanwege jullie voorzitter, Walter. 

 

 

 

 

 

Hernieuwen lidgeld 2023. 

 

Op 11 november mochten we reeds vele leden hernieuwen, die vervolgens konden genieten van een 

aangename wandeling en een gratis drankje. 

Voor wie er toen niet kon bij zijn: het lidmaatschap loopt nog door tot 31 december 2022.  

Hernieuw aldus tijdig uw lidmaatschap vóór die datum door overschrijving van € 15 op rekening-

nummer BE31 7765 9860 2255 met vermelding “naam + lidgeld 2023”. 

Na betaling kan de huidige lidkaart verder gebruikt worden. 

De formulieren ten behoeve van het ziekenfonds en de clubspaarkaart kunnen, na betaling, afgehaald 

worden op het secretariaat op één van onze eigen wandelorganisaties. 

LET DUS OP: als je niet betaald hebt voor 31 december 2022, word je vanaf 1 januari 2023 als niet-

lid aanzien en kunnen jullie niet genieten van de korting van € 1,50 voor leden. 

De wandelkalender “Walking in Belgium” wordt niet langer gratis aangeboden, maar kan aangekocht 

worden voor € 5 of 2 kortingsbonnen van € 2,50 op één van onze wandelorganisaties. 

 

We herhalen nogmaals de clubvoordelen als lid: 

 De clubspaarkaart zorgt voor een korting op de deelnameprijs van het clubfeest: we organiseren 6 

eigen tochten en per tocht waaraan je deelneemt, krijg je een stempel die € 2,00 waard is. In totaal 

kan je dus € 12,00 sparen op de deelnameprijs van het clubfeest; 

 per 15 afgestempelde wandelingen in je wandelboekje krijg je een bon ter waarde van € 2,50; 

 4 x per jaar ontvang je het eigen clubblaadje “ Het Spartaantje”; 

 4 x per jaar ontvang je het tijdschrift van de Federatie “Wandel.be”; 

Voorwoord. 
 

Administratief en ander nieuws van de Spartastappers. 
 

 
 



 

Het Spartaantje 1, 1 januari 2023  Blz. 3 / 22 

 

 je hebt voorrang bij het inschrijving voor één- of meerdaagse busreizen; 

 je krijgt minstens € 1,50 korting op wandeltochten van ‘Wandelsport Vlaanderen’; 

 jullie worden lid van een dynamische en familiale club;  

 de voordelen van de Federatie, alsook de info over de verzekering bij Ethias zijn terug te vinden 

in het laatste wandelmagazine van december. 

 

Enkele (toch indrukwekkende) cijfers van het wandeljaar 2022. 

 

 Op onze 7 wandelorganisaties begroetten we 8.447 wandelaars, waaronder 1.467 Spartastappers. 

 We gingen met 61 Spartastappers naar de Moezel voor een vierdaagse busreis. 

 We trokken met 2 bussen vol Spartastappers naar Meise, Lier en Rotselaar (respectievelijk 104, 

94 en 95 deelnemers!). 

 We vierden onze jaarlijks clubfeest met 190 leden. 

 We sluiten het jaar af met 551 leden. 

 Bij het verschijnen van dit clubblad staan we nog steeds op plaats 4 in afdeling 1 van het 

clubklassement met meer dan 12.000 punten. 

Dit zijn cijfers waar we met z’n allen zéér fier op mogen zijn. Daarom een dikke proficiat vanwege 

het ganse bestuur !  

 

Waar kunnen we extra punten verdienen voor onze club? 
 

Je verdient 2 punten per inschrijving op de volgende bonustochten (opsomming voor februari en 

maart). 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. 

5 februari  Overpelt 

11 februari De Panne  

19 februari Brugge  

22 februari Moerkerke  

26 februari  Zoersel 

5 maart Torhout Diepenbeek, Langdorp 

11 maart Ledegem  

12 maart Aalter Bocholt, Herne 

19 maart Gentbrugge  

26 maart Oostende Scherpenheuvel, Antwerpen 
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Ons jaarprogramma voor 2023. 
 

Zaterdag 21 januari  Moezeltocht 

Zondag 12 maart  Busreis naar Herne 

Zaterdag 8 april  Skobiaktocht  

Zondag 30 april  Busreis naar Herzele 

Zondag 28 mei  Natuur- en Bostocht Rumbeke 

Zondag 11 juni tem zondag 18 juni  Meerdaagse reis naar Feldthurns, Dolomieten, Italië 

Zaterdag 15 juli  Sint-Germanustocht Egem  

Dinsdag 5 september  Ardooise Weekdagtocht  

Zondag 1 oktober  Busreis naar Ternat  

Zaterdag 21 oktober  Ardooise Veldbostocht  

Zaterdag 11 november  Hernieuwingstocht  

Zaterdag 25 november  Clubfeest 

Zaterdag 2 december Busreis naar Schaffen 

 

Zoals jullie zien, alweer een goed gevuld programma waar we met z’n allen kunnen naar uitkijken. 

We hopen natuurlijk opnieuw op voldoende inschrijvingen om telkens onze 2 gereserveerde bussen 

van Demonie Drive vol te krijgen; uiteraard hopen we ook op een massale opkomst van jullie op onze 

eigen tochten. 

OPGELET: inschrijven voor de ééndaagse busreizen kan maar NA 1 januari 2023.  

Ondanks de verhoogde prijs van de autocars houden we toch de deelnameprijs voor deze busreizen 

op € 10,00, inschrijvingskaart inbegrepen. 

Deelname is enkel bevestigd na storting op rekeningnummer BE51 7765 9860 2255 met 

vermelding “naam  + bestemming busreis”. 

 

Veldbostocht 22/10/2022, ’s morgensvroeg. 
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Moezeltocht: zaterdag 21 januari 2023. 

 

Nu de coronamaatregelen niet meer 

van toepassing zijn, hopen we opnieuw 

een wandeling op kwalitatief hoog 

niveau te kunnen aanbieden. 

 

 

 

 

 

 

Praktische informatie. 

* Afstanden: 6 – 8 – 10 – 12 – 14 – 19 en 23 km. 

* Start: tussen 7 en 15 u. 

* Startzaal: de Ark, Melkerijstraat 2, 8850 Ardooie. 

* Ruime parkeermogelijkheden: aan de Ark zelf en in de onmiddellijk buurt: Metafox en Sioen 

 

Iedere wandelaar krijgt onderweg een gratis glas Moezelwijn aangeboden. 

De wijnboer is ook dit jaar aanwezig in de zaal met mogelijkheid tot proeven en aankoop uit het 

wijnassortiment. 

Er worden ook weer 2 reizen verloot naar de Moezel, voor telkens 1 persoon voor 2 overnachtingen 

in half pension in Hotel Rebstock Bruttig Fankel. 

De eigen leden ontvangen een eerste stempel op de clubspaarkaart. 

We zouden zeggen, kom wandelen met vrienden en kennissen. Wie weet, krijgen ze dan misschien 

ook de wandelmicrobe te pakken! 

 

Busreis naar Herne: zondag 12 maart 2023 (Kriek- en Mattentochten).

 

Herne is bij het brede wandelpubliek bekend om er te genieten van verschillende glooiende veld-, 

voet- en aardewegen in ongerept natuurschoon en een rustgevend kader. Landschappen gekruid met 

tientallen boerderijen duiken op in een vaak schilderachtig decor. 

 

Informatie over de parcours. 

De parcours van deze editie leiden naar het Hernese Dominicanessenklooster, waar een rustpost is 

geïnstalleerd, om dan verder (22 + 32 km) een kijkje te gaan nemen in het park van het Henegouwse 

stadje Edingen 

De kortste afstanden (4 - 6 km) bewandelen Herne, met zijn rustige en mooie plekjes, o.a. langs de 

Markrivier met de Waltrudismolen, de Petrus en Pauluskerk en het monument van de Kartuizers. Er 

Onze activiteiten in de nabije toekomst. 
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wordt halt gehouden in het Parochiaal Centrum in Herne, om dan via enkele voet- en kerkwegels 

terug te keren naar de sporthal. 

De 10 km trekt met de langere afstanden via de Smeyersmark, de Mark over om een Pajotse glooiing 

te bewandelen. Rusten doen ook zij in het Parochiaal Centrum, om daarna over veld- en voetwegen 

en een deel van het Markpad terug te keren. 

De 15, 22 en 32 km scheiden op de Daelstraat van de 10 km en trekken langs het Konijnenbos en een 

holle weg naar het Dominicanessenklooster  voor een rustpauze. De 15 en 22 km keren samen via 

open veld terug naar het centrum van Herne, om nog halt te houden in het Parochiaal centrum. Daarna 

gaat het over veld- en voetwegen en een deel van het Markpad terug naar de startplaats. 

De 22 en de 32 km maken eerst een lus doorheen het park van Edingen, om via de oostkant van dit 

stadje terug te keren naar het Dominicanessenklooster. 

De 32 km begint met de afstand van de 6 km te wandelen, daarna met 15 - 22 naar het Dominica-

nessenklooster. Dan volgt de lus door het Park van Edingen. Terugkeren naar Herne centrum doen 

zij via de Nattendries om nog eens te rusten in het Parochiaal centrum. Daarna gaat het over veld- en 

voetwegen en een deel van het Markpad terug naar de startplaats. 

 

Bezienswaardigheden en natuurgebieden. 

Op alle afstanden (uitgezonderd de 4 km): de Hernekouterwijk en de Gieterij, een nieuwe woonwijk 

die werd opgericht op de gronden van de vroegere Fondatelsite (ijzergieterij), het gerenoveerde en 

heringerichte oude stationsgebouw, opgekocht door De Okkernoot, een door het Vlaams Agentschap 

voor Personen met een Handicap (VAPH) erkende en vergunde zorgaanbieder; 

 Op de 4 en 6 km: de vierkantshoeve “Hof ten Driesch”, de Sint-Waltrudismolen, de Sint-Petrus- 

en Pauluskerk en het Kartuizerstandbeeld. 

 Op de 10 km: de Smeyersmark, mooie vergezichten vanaf de Hoogbaan, de Aerebeekvallei, kubus 

Pieter, Oud Klooster, de Stomme Kapel, de boesmolen en een deel van het Markpad. 

 Op de 15 en 22 km: De Smeyersmark, het konijnenbos en het Dominicanessenklooster, de 

Aerebeekvallei, kubus Pieter, Oud Klooster, de Stomme Kapel, de boesmolen en een deel van het 

Markpad. 

 De 22 en 32 km maken een lus door het Park van Edingen.  

 Op de 32 km: De Smeyersmark, het konijnenbos en het Dominicanessenklooster, de Aerebeek-

vallei, kubus Pieter, Oud Klooster, de Stomme Kapel, de boesmolen en een deel van het Markpad 

 

Bewonder onderweg ook de foto’s van de werken van verschillende kunstenaars die her en der in de 

open natuur tentoongesteld zijn. 

 

Praktische informatie omtrent de busreis van 12 maart: 

* Deelnameprijs: € 10 (reservatie en storten kan pas vanaf 5 januari). 

* Vertrek: om 7.30 u aan de Albertzaal, Koning Albertstraat 6, Ardooie. Terug rond 18 u. 

* Startplaats: Hernekouter, Hernekouter 1, 1540 Herne 

* Afstanden: 4 – 6 – 10 – 15 – 22 en 32 km. 

* Inschrijvingsgeld: voor Spartastappers is dit inbegrepen in de € 10 van de deelnameprijs. 

 



 

Het Spartaantje 1, 1 januari 2023  Blz. 7 / 22 

 

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

juni 2023. 

 

Bij deze kunnen we 

melden dat we van 

iedereen het voorschot 

van € 300 per persoon 

mochten ontvangen, 

waarvoor onze dank. We 

zijn dus blij met een 

groep van 53 personen 

deze mooie reis te kunnen 

maken. 

We kregen ondertussen 

evenwel ook bericht dat 

de opleg voor een single 

kamer € 12 per dag 

bedraagt, of in totaal een 

opleg van € 84. 

 

Mogen we iedereen die deelneemt vriendelijk vragen om tegen uiterlijk 15 mei 2023 het saldo te 

willen betalen door overschrijving op de reisrekening van de club BE26 0689 0359 4029 met 

vermelding “naam + saldo Feldthurns 2023”, zijnde: 

- op basis van een tweepersoonskamer: saldo van € 550 per persoon, 

- op basis van een singlekamer: saldo van € 634 per persoon. 

Verdere praktische info volgt nog begin juni. 

 

Meerdaagse busreis naar de Champagnestreek: van 9 t.e.m. 12 mei 2024. 

 

In het verlengd Hemelvaart-

weekend van 2024 hebben 

wij een meerdaagse reis 

voorzien naar de Champagne-

streek. 

Bij interesse kan je nu al een 

optie nemen door je naam 

door te geven aan Dany. 

Inschrijving is nog niet 

mogelijk, want we moeten de 

reis nog voorbereiden. 

Bijgevolg hebben we  en nog 

geen zicht op programma en 

prijs. Maar zo krijgen we ook 

al een beetje zicht op het 

eventuele aantal deelnemers. 
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Busreis Rotselaar: zaterdag 8 oktober 2022. 
 

98 (!) wandelaars zitten om 7u op de 2 bussen 

van Demonie Drive om in Rotselaar, bij 

wandelclub De Bollekens, te gaan stappen. 

Het kan aan mij persoonlijk liggen, maar ik heb 

het gevoel dat het er nog luidruchtiger aan toe 

gaat dan de vorige keren. Marleen D. heeft de 

bril van Walter D. verstopt (ze was hem 

eigenlijk kwijt…) maar vindt hem gelukkig op 

tijd terug. Ik sluit mij af van het geklets en 

concentreer mij op mijn sudoku’s.  

Na een, zoals men dat zegt, voorspoedige rit 

arriveren we aan het Montfortcollege in 

Rotselaar. De school ligt in een groot domein 

met grasvelden en waterpartijen. De ontvangst 

is uitstekend geregeld en eens de bussen 

geparkeerd zijn kunnen we vertrekken. Dat 

kost mij echter meer moeite dan mij lief is. Ik 

heb vrijdagavond mijn grote teen nogal pijnlijk 

gestoten tegen de douchedeur; die was niet 

opengeschoven en toch stapte ik enthousiast 

naar binnen. Niet dus… Mijn pijnlijke teen 

maakt serieus van zijn oren als ik mijn 

wandelschoenen aantrek en ik trek een 

pijnlijke grimas; enige twijfel bekruipt me. We 

willen de 20 km stappen, maar ik zal moeten 

afwachten of dat lukt. 

We skippen de koffie, nemen een foto van het 

kaartje en vertrekken, zij het iets minder 

gezwind dan anders. We stappen door een 

mooie dreef, onder de spoorweg en door een 

woonwijk. Ter hoogte van de fabriek van 

Danone is de eerste splitsing en er volgt een 

aangenaam wandelpad langs ‘De Gevel’, een 

moerassig gebied van 45 ha. Na de tweede 

wereldoorlog werd het gebied beplant met 

populier, maar heel wat populierenbestanden 

zijn ondertussen afgestorven omdat ze niet 

bestand waren tegen de hoge grondwaterstand. 

Onze voorbije activiteiten. 
 

Natuurgebied ‘De Gevel’. 
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Enkele smalle paadjes tussen de huizen door 

(‘Op de Wijngaerd’, ‘Boshofpad’) brengen ons 

tot bij de Sint-Pieterskerk en wat verder volgt 

een leuke veldweg (‘Pad door de Rekken’). Zo 

komen we aan de oever van de Dijle. De rivier 

is hier gesplitst in 2 armen zodat een eiland 

ontstaan is. We volgen de oever van de andere 

Dijle-arm; ook dit is een mooie veldweg die 

wat verder de oever verlaat. Een brede 

landweg loopt tussen de maïsvelden door. 

Anne V. verdwijnt even tussen de 

maïsstengels, je kan al raden wat de reden is… 

Niet alleen in Brugge en Lier hebben ze 

‘Vesten’, ook in Rotselaar kan je langs ‘De 

Vesten’ wandelen, maar hier is het een oneffen 

graspad tussen de weiden. Dit was een heel 

mooie lus!  

We komen langs de 2 Dijle-armen en stappen 

voorbij de ‘Molen van Rotselaar’, een 

samenhuizen-project van 9 huishoudens in de 

voormalige watermolen. Wat volgt is een wat 

saai stuk langs een vrij drukke asfaltweg, maar 

na 1 km zijn we daar al van verlost. Als we 

mogen afslaan in de richting van de Dijle, zien 

we enkele Spartastappers die druk in de weer 

zijn met het oogsten van kastanjes. Laat het 

smaken! 

Tot aan de rustpost in Basisschool Hertog 

Karel wandelen we opnieuw een heel eind 

langs de kronkelende Dijle en daarna volgen 

weer enkele landwegen. In de rustpost is de 

helft van de zitplaatsen ingenomen door 

Spartastappers. Ze zullen daar geweten (en 

gehoord) hebben dat wij hebben deelgenomen 

aan deze wandeltocht. 

Na de passage onder de spoorweg genieten we 

nog van wat landwegen maar dan is het uit met 

de pret: bijna 3 km doorheen woonwijken, 

langs drukke invalswegen, door een 

bedrijventerrein. Tussen 2 zonnebloemvelden 

is het wél leuk wandelen maar een stukje net 

naast de E 314 is dan weer minder aangenaam. 

We passeren door de dorpskern van Wezemaal 

(de kerk, de grote pastorij, een verdwenen 

kasteel), krijgen nog een woonwijk en een 

stukje bos voor de schoenen en zo arriveren we 

opnieuw in de startzaal. Mmmm, we hebben 

nog 2 uur vooraleer de bus opnieuw richting 

Ardooie rijdt. Wat doen we? Gebruik maken 

van de mogelijkheid om het bezoekerscentrum 

te bezoeken (en van de Hagelandse wijn te 

proeven) of toch nog een extra lusje doen? 

Mijn grote teen laat me weten dat het wel zal 

lukken om nog de lus van 6 km erbij te doen, 

maar echt meer moet het toch niet zijn. 

Opnieuw volgen we de mooie dreef van deze 

morgen en aan de Danonefabriek stappen we 

nu rechtdoor. Ik vind de rest van de lus niet 

echt boeiend en het parcours valt voor een 

groter deel dan ik had ingeschat, samen met dat 

van de 20 km. Maar op het ogenblik dat we aan 

de rotonde op de Aarschotsesteenweg komen, 

De ‘Vesten’ van Rotselaar. 

Wandelen tussen de zonnebloemen. 



 

Het Spartaantje 1, 1 januari 2023  Blz. 10 / 22 

 

zien we iemand heel enthousiast naar ons 

zwaaien vanop het terras van ’t Kaffeeke. 

Marleen D. is de ‘zwaaister’ en we laten ons 

verleiden om haar en nog andere Sparta-

stappers te vervoegen op het terrasje. Het 

zonnetje doet deugd, de Westmalle smaakt 

meer dan veel. We zorgen ervoor dat we op tijd 

terug aan de bus staan om Ardooiewaarts te 

rijden. 

Er waren enkele heel mooie stukken op het 

parcours, maar toch had ik er nog wat meer van 

verwacht. Soit, we hebben 26 km gestapt, het 

heeft niet geregend, het gezelschap was dik in 

orde, de biertjes hebben gesmaakt. Wat wil een 

mens nog meer? 

 

 

 

Veldbostocht: zaterdag 22 oktober 2022. 

Ik ben behoorlijk blij met mijn uitgestippelde 

parcours. Ik heb er opnieuw enkele extraatjes 

kunnen instoppen, met name een passage 

doorheen het speelbos in het Rhodesgoed 

(voor de 20, 22 en 26 km) en een stukje langs 

2 private veldwegen tussen de rustpost in de 

Langestraat en de Cloetbergstraat (voor de 15, 

22 en 26 km). 

Wat is er nog nieuw? Ik heb me bezig 

gehouden met het berekenen van het 

Een WC of een 

drinkfonteintje? Een zitbank met weinig uitzicht… 

Een wijze raad in ’t Kaffeeke… 

Zonsopkomst tijdens de parcourscontrole. 
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percentage ‘onverhard’ voor elk parcours en 

dat levert waarden op van 42 tot 70%. De 

ligging van de startzaal in de onmiddellijke 

omgeving van het Provinciedomein ’t Veld is 

daar uiteraard niet vreemd aan. Nog een 

primeur: wie wil, kan een QR-code scannen, 

komt zo op een website terecht waar de GPX 

van elk parcours kan gedownload worden. 

Na de opmerking die we vorig jaar kregen van 

de opzichters van het provinciedomein (‘Voor 

dit jaar laten we het zo, maar wie volgend jaar 

in de dreef naar het kasteel van Ardooie 

parkeert, kan een boete van € 165 krijgen’) zijn 

we op zoek gegaan naar een oplossing en zie: 

we mogen de terreinen van de firma Wittouck 

in de Bloemgatstraat als ruime parkeerplaats 

gebruiken. Vandaar is het met moeite 250 m 

stappen naar de startzaal. 

Op woensdag wordt de rustpost, Hoeve De 

Klemmaert in de Langestraat, klaargezet en in 

de namiddag rij ik rond om niet minder dan 7 

splitsingen van de nodige borden te voorzien. 

 

Ik heb bovendien mijn voorzorgen genomen en 

heb meerdere paaltjes en een zware hamer bij. 

Door het ontbreken van straatmeubilair 

(verkeersborden, verlichtingspalen e.d.m.) 

moet ik zelf aan de slag om die paaltjes op 

verschillende plaatsen in de grond te kloppen 

om zo de pijlen te kunnen bevestigen. Ook 

enkele schragen komen goed van pas. 

Op vrijdag duikt een probleem op: Gabriël V. 

meldt zich ziek, zodat de bepijlingsploegen 

moeten herschikt worden, maar tegen 11.30 u 

zitten we al te genieten van een welverdiende 

trappist in café ’t Veldkruis. Ronny C. bestelt 

daar zowaar garnaalkroketten met frietjes, 

want ‘het is de moeite niet om terug naar 

Rumbeke te rijden’… 

De startzaal wordt in de namiddag klaargezet 

en dan kunnen we met een gerust gemoed de 

zaterdag tegemoet zien. 

Na een stilzwijgend ontbijt plaats ik mijn fiets 

op het fietsenrek en rijden we naar de startzaal. 

Onderweg kijk ik in mijn achteruitkijkspiegel 

en wat zie ik niet? Mijn fiets… Huh? Waar is 

die naar toe? Ik stop en zie dat ik in mijn haast 

de fiets onvoldoende heb vastgemaakt: hij 

hangt alleen nog vast met de 2 riempjes aan de 

wielen. Slik. Dat had slechter kunnen aflopen. 

Ik zet de zaak (in dit geval de fiets) recht en 

wat later komen we aan bij de startzaal. En 

jawel, zo’n 25 wandelaars drinken een koffie 

in afwachting dat ze zich kunnen inschrijven. 

Ik vertrek voor de parcourscontrole en ik het 

donkere bos zie ik meerdere witte en rode 

lichtjes op en neer dansen: enkele wandelaars 

zijn reeds vertrokken en proberen in het donker 

de pijltjes terug te vinden. Na zowat 3 uur 

fietsen weet ik dat ik op beide oren kan slapen: 

alles is nog perfect in orde. 

Dan krijg ik plots telefoon: een wandelaarster 

is bij het verlaten van het provinciedomein ten 

val gekomen en heeft zich flink bezeerd. 

Waarschijnlijk een gebroken arm of pols. We 

gaan haar oppikken, zorgen voor een 

snelverband, geven de juiste verzekerings-

papieren mee en dan kan haar echtgenoot haar 

naar het AZ Rumbeke brengen. 

Het is perfect wandelweer: ongeveer 18°C, 

weinig wind, zon en af en toe wat wolken. Ik 

heb er een nieuwe taak bijgekregen: aangezien 

er geen parcoursproblemen zijn, sta ik in om 

Een grapje van de bepijlers. 
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eventuele tekorten van drank, brood, kaas, 

gehakt en soep aan te vullen. En niet veel later 

is het van dat: ik word erop uitgestuurd om 

Cola, Rodenbach en vooral Chimay te kopen 

in de Okay in Ardooie. Maar daar zijn maar 16 

flesjes Chimay te vinden. Dan maar naar de 

Delhaize: ook daar hebben ze maar een 

beperkte voorraad en dus schakel ik over op 

Westmalle Tripel, al even lekker als Chimay. 

Het gevolg is wel dat er nergens in Ardooie 

nog Chimay of Westmalle te koop is… 

In de namiddag duikt een toch wat bizar 

probleem op: de inschrijving, afstempeling en 

secretariaat hebben we geïnstalleerd op het 

podium in de startzaal, maar dat heeft duidelijk 

betere tijden gekend en de vloer begint weg te 

zakken. Een wandelaar verdwijnt net niet in de 

diepte. In een bergruimte vinden we gelukkig 

wat stevige platen die we op het podium 

leggen, zodat het gevaar van verdwijnende 

wandelaars (en medewerkers) geweken is. 

De organisatie is prima, het medewerkersteam 

is perfect op elkaar ingespeeld, de drank- en 

taartjesomzet is aanzienlijk... Ik krijg het warm 

van alle lof voor de parcours. 

We klokken af op 1.293 deelnemers en daar 

zijn we heel tevreden mee. De weinige 

opmerkingen die we van wandelaars krijgen, 

‘nemen we mee’ naar de editie van volgend 

jaar. Elke opmerking, hoe klein ook, kan de 

kwaliteit van onze organisatie alleen maar ten 

goede komen.  

Ergens onderweg: een mooi bloemenveld. 

Provinciedomein ’t Veld. 



 

Het Spartaantje 1, 1 januari 2023  Blz. 13 / 22 

 

 

Hernieuwingstocht: donderdag 11 november 2022. 

 

Parcours uitstippelen en bepijlen ging zeer 

vlot; bij de baas van café ‘De Korte Keer’ 

moesten we echt niet aandringen om daar de 

rustpost te voorzien. 

Maar: op 10 november is OC ’t Zonneke de 

ganse dag bezet, tot 23 u… We kunnen wel de 

frigo’s al vullen en de koffiedouches 

klaarzetten, maar geen tafels en stoelen. 

Bijgevolg zijn de bestuursleden en 

medewerkers al van 06.15 u in de weer om de 

zaal in te richten en alle administratie voor te 

bereiden (lidkaarten, attesten, Walkings en 

noem maar op). 

De vroegste vogels zijn er al om 7u: en dat de 

koffie smaakte! 

In de loop van de voormiddag zien we de 

drankenconsumptie evolueren: tot halverwege 

de voormiddag wordt er liters koffie en soep 

gedronken, daarna nemen de bieren de 

bovenhand. Hoe later het wordt, hoe leuker het 

wordt, hoe vrolijker het er aan toe gaat. Oude 

bekenden komen hun lidmaatschap 

hernieuwen, maar ook meerdere nieuwe leden 

vinden hun weg naar ’t Zonneke. 

Na de middag wordt de zaal opgeruimd, de 

stock wordt geteld, het bestuur houdt een mini-

vergadering en Walter D. en ikzelf gaan de 

pijltjes wegnemen. We spreken af in ‘De Korte 

Keer’ en de baas is heel enthousiast: we 

worden gul getrakteerd op een drankje. Dat 

wordt niet afgeslagen… 

 

 

 

 

 

Op weg naar Provinciedomein ’t Veld. Zo, het ‘afpijlen’ is achter de rug. 
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Clubfeest: zaterdag 19 november 2022. 

 

We kunnen kort zijn: het was een top-editie! 

190 Spartastappers beleefden een toffe avond. 

Er was een uitgekiende tafelschikking en de 

tafels werden versierd met bloemetjes en 

kaarsen. De aperitief met o.a. de gekende 

Moezelwijn, smaakte zoals altijd, de 

bijhorende hapjes werden met plezier 

verorberd. Ook het hoofdgerecht, met keuze 

tussen vlees of vis, kon op veel bijval rekenen. 

Traiteur Filet Pur zette zijn beste been voor! 

En: de borden waren warm… Voor sommigen 

was het wat langer wachten: als je pas als 18de 

tafel aan de beurt komt, zijn de borden van de 

eersten al lang leeg. Maar geen nood, je kon 

nog een tweede keer aanschuiven, en zelfs 

ondergetekende heeft dat met plezier gedaan, 

geheel tegen zijn gewoonte in. Maar als het 

lekker is, dan is het lekker… 

Tussendoor werden we verrast met een 

optreden van de wereldberoemde Meatloaf, die 

speciaal voor de Spartastappers even uit het 

rijk der doden terugkeerde om het bekende 

‘Paradise by the Dashboard Light’ ten berde te 

brengen. 

Na het dessert was er nog koffie of thee en 

werden de eerste danspasjes geplaatst. De 

bestuursleden werden op de dansvloer 

gevraagd, maar 2 van hen hoorden op dat 

ogenblik niet goed of waren in een druk 

gesprek verwikkeld of zoiets. In elk geval: de 

dansvloer raakt ook zonder die 2 goed gevuld. 

Er was een gevarieerd muziekaanbod met vele 

klassiekers zoals de Hucklebuck, Twist, wals, 

tango. Ook wat zwaardere muziek was te 

horen, o.a. AC van de Groep Thunderdinges. 

Sommigen dansten zeer orthodox, anderen 

dansten zeer onorthodox; zo was er wel altijd 

wat te zien op de dansvloer. Iedereen 

amuseerde zich en pas tegen 2 u liep de 

dansvloer leeg. Logisch, want DJ Wilfried 

hield het dan voor bekeken… 

Na het opruimen van de zaal keerden we, zoals 

men dat pleegt te zeggen, moe maar tevreden 

terug naar huis.  

Op de website van de Spartastappers vind je 

talrijke foto’s (www.spartastappers.be). Maar 

misschien is het aangewezen om bepaalde 

filmpjes niet te bekijken… 

 

 

 

 

Deinze, zondag 18 september 2022. 

 

➢ Wat? 40ste Canteclaermarsen - De Gordel der Leiestreek ingericht door Wandelclub Natuur-

vrienden Deinze. 

➢ Het weer: 7/10. Afwisselend zon en wolken, na de middag werd het dreigend donker met frisse 

wind, maar het bleef droog. 

➢ Gezelschap: 0/10. Ik wandelde alleen, verzonken in gedachten. Mijn gedachten stuiteren heen en 

weer: ik los wereldproblemen op (Poetin krijgt er van langs, net als Giorgia Meloni), ik bedenk 

nieuwe parcours, ik schrijf in mijn hoofd wandelverslagjes. 

➢ Bepijling, splitsingsborden en kaartjes: 9/10. 

➢ Verbruik onderweg: ½ liter water, 1 boterham en 2 Augustijn Grand Cru (9/10). 

➢ Infrastructuur: 9/10. Ruime parkeerplaats op de speelplaats van het VTI Deinze, zeer ruime 

startzaal, controlepost in Astene is ook in orde. 

➢ Parcours: 4/10. 

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

http://www.spartastappers.be/
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• Werd geapprecieerd: het parcours langs de Oude Leiearm, het Stadsbos en Goed te Parijs: 

mooie onverharde (knuppel)paden, bosjes, 2 zwanen, 1 reiger, veel meerkoeten. 

• Werd helemaal niet geapprecieerd: de onnoemelijke hoeveelheid woonwijken, huizen, 

parkings. Vooral de lus in Astene was pokkesaai. 

➢ Straatnamenwedstrijd: twijfel tussen ‘Spletestraat’ en ‘Goed te Parijs’. 

 

Oostnieuwkerke, dinsdag 1 oktober 2022. 

 

Grappigste feit van deze dag: een koppel (gemakkelijk te spotten want mevrouw draagt een felroze 

jas) heb ik zes keer gepasseerd tijdens deze wandeling. ‘Rebonjour’ zeggen de Fransen dan. 

 

Hooglede (De Geyte), vrijdag 4 november 2022. 

 

We hebben er blijkbaar niet zo veel zin in: we doen een lusje van ongeveer 6 km en dan nog eentje 

van 4,5 km. De lucht is dreigend donker en het spettert wat druppels. Bij de start van lus 2 zien we 

wel een hele mooie dubbele regenboog! Dat vergoelijkt het toch wat saaie parcours.  

 

Langemark, zaterdag 5 november 2022. 

 

Vandaag vertrekken we vroeg genoeg om een 

grotere afstand te kunnen doen. Wonder boven 

wonder vinden we vlotjes de startzaal 

(‘Marspijlen’? Niet aanwezig…) en ook 

wonder boven wonder kunnen we op 40 m van 

de startzaal parkeren. 

We trekken grote ogen als we binnenstappen: 

een lange rij aan de inschrijftafel, grote drukte 

aan de bar, opvallend weinig tafeltjes en 

stoelen in de zaal. Aan de inschrijftafel is 

iemand aan het inscannen, 1 andere medewer-

ker moet het inschrijfgeld ontvangen én 

afstempelen. Anne V. gaat alvast 2 broodjes 

kopen en ook aan de bar is het chaos: je moet 

cash betalen en in de kassa liggen de biljetten 

kriskras door elkaar; de medewerkers kennen 

zelf de prijzen niet goed, er zijn glazen tekort, 

de zenuwen staan gespannen. De kaartjes zijn 

van een bedenkelijke kwaliteit. 

We besluiten om de drukte zo snel mogelijk 

achter ons te laten en vertrekken voor de 23 km 

(in realiteit 24,7 km). Ook in de rustpost in 

Poelkapelle is het een overrompeling. 

De achterliggende idee, om een wandeling te 

maken langs verschillende monumenten die 

verband houden met WO I, is lovenswaardig, 

maar als parcoursverantwoordelijke ben je dan 

nog meer met handen en voeten gebonden dan 

in het geval je alleen rekening moet houden 

met de plaats van de rustposten. Hoe goed de 

bedoeling ook is, het parcours valt toch wel 

tegen: meerdere keren stappen we aanzienlijke 

Deutscher Soldatenfriedhof Langemark. 
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stukken langs drukke wegen met veel 

autoverkeer. Wat vinden we wel leuk: de 

Vrijbosroute, het pad van de Steenbeek naar 

Langemark, het stuk langs de Hanebeek. Ook 

mooi: het Deutscher Soldatenfriedhof 

Langemark en het St.-Julien Canadian 

Memorial Park. In de namiddag krijgen we, net 

zoals gisteren, wat lichte regen te verwerken, 

het windje voelt erg fris aan en ik ben blij met 

mijn truitje van merinowol onder mijn 

Spartastappers-sweater. 

We moeten wat zoeken, maar in de startzaal 

vinden we zowel voor onze middagpicknick 

als voor ons achteraf-drankje (met voor Anne 

V. een pannenkoek) een tafel en 2 stoelen. 

Thuis wacht een lekkere warme douche en 

kunnen we ons wandelboekje weer aanvullen 

met nog maar eens een wandeling.  

  

 

Moerbeke, zondag 4 december 2022. 

 

Na de busreis van de club naar Lier op 21 

augustus, rijpte het idee om daar eens een 

weekendje te spenderen. Zo gezegd, zo 

gereserveerd (ik had nog een Bongobon…). 

Lier zelf hadden we in enkele uurtjes wel 

bekeken, vooral het bezoek aan de Zimmer-

toren was interessant. De volgende dag naar 

Mechelen: mooie stad waar we wat hoogte-

meters haalden dank zij de beklimming van de 

Sint-Romboutstoren. 

Op de terugweg rijden we naar Moerbeke: een 

wandeltocht van club ‘De Lachende Klomp’ 

(what’s in a name…) lijkt ons wel de moeite en 

rond 10u vertrekken we, goed ingeduffeld, 

want het is nauwelijks 2°C en er staat een 

nijdig oostenwindje. 

We stappen voorbij het voormalige 

treinstationnetje van Moerbeke waar een 

beeldje staat van meneer Pheip. Via een 

voormalige spoorweg (Lijn 77 Zelzate – Sint-

Gillis-Waas) bereiken we al na 2 km de eerste 

rustpost, maar we beginnen onmiddellijk aan 

een lus van 6,4 km; het begint wat saai, maar 

dan volgen onverharde dreven doorheen een 

bosje.  We kijken wat verbaasd rond want het 

bos is bezaaid met bouwvallige houten huisjes 

en wrakken van stacaravans: het zijn er 

tientallen. We hebben er het raden naar 

waarom alles er zo desolaat bij staat. 

St.-Juliaan Canadian Memorial Park. 

Een verkaveld bos in Moerbeke. 
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Terug in de rustpost besluiten we een hapje te 

eten. Valt tegen: weinig plaatsen in een kleine 

refter, de meneer aan de bonnetjes sukkelt met 

de jetons en het wisselgeld (ik ben voorzienig 

en zeg hem dat ik 4 gele en 1 rode jeton wil en 

dat het € 9,70 is; hij kijkt me verbaasd aan en 

zegt dat hij me wel gelooft…), er staat een 

lange rij aan de soepbedeling waar een 

medewerkster gewoon staat te kijken hoe haar 

collega de soep uitschept); valt mee: er is keuze 

tussen een witte of bruine boterham en het 

rijstpapje dat Anne V. met smaak verorbert, is 

blijkbaar erg lekker. 

Er volgt een lang stuk (10, 6 km) naar de 

volgende rustpost in Eksaarde; tijdens deze 

etappe voelen we ons alleen op de wereld: er 

zijn in geen velden of wegen andere 

wandelaars te bespeuren. Gedurende 5 km 

stappen we langs de Moervaart, een 22 km lang 

kanaal van het Kanaal Gent-Terneuzen naar de 

Durme. Belangrijk doel ervan was de 

ontwatering van het laaggelegen en drassig 

gebied, waar oorspronkelijk alleen turf kon 

gewonnen worden; vandaag is er vrijwel 

uitsluitend landbouw.  

Eerst stappen we naar het oosten: muts en 

handschoenen komen dus goed van pas. Aan 

de overzijde van het kanaal zien we dat vrijwel 

elk huis zijn terrasje heeft aan de oever van het 

kanaal en op veel plaatsen liggen kajaks of 

roeibootjes. Wat verder draait de Moervaart 

naar het zuiden en is er bos aan beide zijden 

van de vaart. Het pad wordt smaller en dan 

duiken we een natuurgebied in, De Linie: een 

schitterend stuk natuur met smalle kronkelende 

paadjes tussen kleine bosjes, rietveldjes, oude 

turfputten en af en toe een aanplanting van rode 

wilgentenen. Halverwege deze Liniewegel 

staat de mooie Kruiskapel. 

In de rustpost in Eksaarde gunnen we onze 

benen wat rust; een frisdrank verhoogt ons 

suikerniveau en dan beginnen we aan de laatste 

Langs de Moervaart. 
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etappe. Wat huizen, een stukje oude spoorweg 

en dan weer een heel leuk pad langs de 

Zuidlede, de waterloop die de depressie 

afwaterde tot de Moervaart werd gegraven. De 

wind duwt in de rug en handschoenen en muts 

mogen uit, maar niet voor lang: een 

kaarsrechte kasseiweg tussen de open velden 

gaat naar het noorden en de wind heeft weer 

vrij spel. Enkele bochten verder volgt ‘het 

mooiste stukje van Moerbeke’ (dixit een 

infobordje aldaar): een dreef, omzoomd met 

oude lindebomen, loopt van een kasteeltje naar 

de Moervaart. Die Moervaart volgen we nog 

over zo’n 2 km, alweer tegen wind. De 

schemering begint in te vallen, ook op dit 

laatste traject zijn er geen andere wandelaars te 

zien, er wordt niet veel meer gepraat, enkele 

gewrichten beginnen te protesteren. 

Halverwege dit laatste stukje Moervaart zien 

we nog een mooie hefbrug (de Vapeurbrug, 

1945) waar vroeger treinen over reden om de 

(nu verdwenen) suikerfabriek te bevoorraden 

met suikerbieten. 

Na 27,6 km bereiken we de startzaal en 

genieten we van een Duvel en een Omer. 

Welverdiend, dat staat als een paal boven 

water. 

Leukste waarneming onderweg: een ijsvogel.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Een veld met wilgentenen. 

De Vapeurbrug over de Moervaart. 

Kruiskapel: zoek het verschilpunt… 
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Datum Organiserende club Naam van de wandeltocht 
Aantal 

Spartastappers 

24/09/2022 Dwp - De Wandelende Pekkers  Rhodesgoed wandel 2-daagse Kachtem 32 

24/09/2022 De Ijzerstappers  IJzerbroekentocht  7 

25/09/2022 Wsv Natuurtuin Gilbert Desloovere  Kortrijk in 't groen  12 

25/09/2022 Dwp - De Wandelende Pekkers  Rhodesgoed wandel 2-daagse Kachtem  13 

25/09/2022 Wsv Horizon Donk  Water- en bostocht  2 

25/09/2022 Wervikse Wandelsport Vereniging 45e Tabakstocht  25 

25/09/2022 Pasar Oostkamp  31e Torenhoftocht  14 

25/09/2022 Wk Noordergouw - Brasschaat  28e Parkentocht  2 

1/10/2022 De Margriete Stappers  Veldtocht  47 

2/10/2022 Wandelklub Temse  17e Mercatortocht  2 

2/10/2022 Wandelclub Opsinjoorke Mechelen  Antwerpen Wandelt - Maneblusserswandeling  2 

2/10/2022 Brugse Metten Wandelclub  De Brugse poortenwandeltocht  2 

2/10/2022 De Waterhoekstappers Heestert  20e Waterhoektocht  8 

2/10/2022 Gitse Wandelclub 'Voetje Voor Voetje'  Rondom Onledemolen  33 

3/10/2022 Sportkring Oostnieuwkerke  Herfsttocht  39 

5/10/2022 Wandelclub Beernem Vzw  Wandel- en Sneukeltocht  3 

5/10/2022 'T Wandel Voetje  Rode Neuzentocht  40 

6/10/2022 Sportraad Lendelede  2e Nazomertocht  32 

8/10/2022 Velodroomvrienden Moorslede  Grimmerttocht  19 

8/10/2022 Wandelclub Koekelare Vzw  Natuurwandeling  13 

8/10/2022 De Bollekens  Najaarstocht  95 

8/10/2022 Beat The Trail  1e Scheldedorpenwandeling  2 

9/10/2022 Wandelclub 'Nooit Moe Boezinge' Van Sas tot Sastocht  4 

9/10/2022 
Wandelclub Vier Op Een Rij Groot-

Zedelgem  
38e Zilleghemtocht  49 

9/10/2022 Dsf - Kloenstappers  2e Pompoentjestocht  54 

9/10/2022 Wsv Neteland Duffel 31e Ter Elsttocht  2 

9/10/2022 Hanske De Krijger Oudenaarde  Hanske in Ronse  3 

11/10/2022 Wnd De Natuurvrienden Deinze  Tweede-dag-van-de-week-tocht  11 

15/10/2022 W.S.V Eurek@  Herfsttocht  2 

15/10/2022 De 12 Uren Van Lauwe  Open Grenstocht  29 

15/10/2022 Wsjv Nacht Van Vlaanderen Torhout  Groenhovebostocht  39 

16/10/2022 Drevestappers Zonnebeke  5e Rondom kaasdorp Passendale  64 

16/10/2022 Wsv Wandelend Paal  
50e Internationale Tocht - Twee Provinciën 

Trail  
2 

19/10/2022 Iris Kortessem  Pannenkoekentocht  1 

22/10/2022 Wandelclub Paul Gerard  Herdenkingstocht August Molenberghs  1 

22/10/2022 Wjc Denderklokjes Lebbeke  15e Heizijdetocht  2 

22/10/2022 De Spartastappers Ardooie  Ardooise Veldbostocht  213 

22/10/2022 Wtc Nieuwpoort  Jeanne Pannetocht  5 

23/10/2022 Wsv De Trotters Trotterstocht - Bonustocht  1 

Waar wandelden de Spartastappers de voorbije maanden? 
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23/10/2022 Wsk Marke 31e Wandeltocht Herdenking M. Verstraete  38 

23/10/2022 Michiel Mispelonvrienden  24e Handzaamsetocht  34 

23/10/2022 Scheldestappers Zingem  Herfsttocht  6 

25/10/2022 Blijf Jong Genebos  Goortocht  1 

25/10/2022 Aviflorastappers  Aviflorawandeltocht  65 

27/10/2022 De Textieltrekkers Vzw Vichte  17e Zaaitocht  25 

27/10/2022 Torenvrienden  Herfstwandeling  1 

29/10/2022 Wandelclub 'De Westhoekstappers'  Herfsttocht  30 

29/10/2022 De Buskanters Houthulst  13e Pompoentocht  12 

29/10/2022 De Bosdravers  Bostocht  1 

29/10/2022 Spoetnikstappers  Halloweentocht  12 

30/10/2022 De Pajotten Hekelgem  Herfsttocht  3 

30/10/2022 De Witsoone Stappers Krombeke  31e Frontieretocht  14 

30/10/2022 Wsv De Kadodders BelOrta-wandeling  2 

30/10/2022 Watewystappers  Herfsttocht  56 

30/10/2022 De Rustige Bos-Stappers Jabbeke  36e R.B.S.-tocht  33 

31/10/2022 Wsv Egmont Zottegem  Halloween Pompoenentocht  2 

31/10/2022 Vzw Wandelklub Halewijn  Pensentocht  3 

1/11/2022 Wandelclub Roal Benti  Allerheiligentocht  5 

1/11/2022 De Curieusstappers Westhoek  14e Curieuze wandeling langs de Palingbeek  8 

1/11/2022 Wandelclub Koekelare Allerheiligentocht  39 

2/11/2022 Wandelclub Diksmuide  Herfsttocht  9 

2/11/2022 Omloop Kluisbergen 14e Herfsttocht  9 

3/11/2022 Wandelclub D&A  Frontalierstocht  4 

4/11/2022 Gitse Wandelclub 'Voetje Voor Voetje'  Wandel Mee Dag  37 

4/11/2022 Wsv Wandelend Paal  Martine Van Camptocht  3 

5/11/2022 De Curieusstappers Westhoek  14e Curieuze In Flanders Fields - '14-'18-tocht  10 

6/11/2022 Wsv De Brigandtrotters  31e Brigandtrotterstocht  34 

6/11/2022 Wnzb Knokke-Heist Vzw  48e Canadese Bevrijdingsmars  1 

11/11/2022 Wsjv Nacht Van Vlaanderen Torhout  42e Wandel Mee Dag  16 

11/11/2022 Wsv De Lachende Wandelaars Aalter Wandel Mee Dag  2 

11/11/2022 Kreketrekkers Kortemark  Wandel Mee Dag - Pannenkoekentocht  20 

11/11/2022 Levenslijn Team Damme  Damme Wandelt  4 

11/11/2022 Wervikse Wandelsport Vereniging Wervik Wandelt  2 

11/11/2022 Pasar Zulte  Zulte Wandelt  2 

12/11/2022 Wsvl Federatieleden  WalkOn Autumn  2 

12/11/2022 Wnd De Natuurvrienden Deinze  40e Wandel-Mee-Dag - Viggaaltocht  30 

12/11/2022 Presto Ichtegem  18e Sint-Maartenstocht  20 

13/11/2022 Heuvellandstappers  Hellegattocht  19 

13/11/2022 Wsvl Federatieleden  WalkOn Autumn  2 

13/11/2022 Godelievestappers Ruddervoorde Lakebosschentocht  76 

15/11/2022 De Winkelse Stappers  48e Meerhoektocht  36 

18/11/2022 De Margriete Stappers  Novembertocht  41 

19/11/2022 Wv De Ijsbrekers  IJsbrekerstocht  2 

19/11/2022 Wervikse Wandelsport Vereniging 23e Herfsttocht  16 
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19/11/2022 
Wandelclub Vier Op Een Rij Groot-

Zedelgem  
40e Sint-Elooiwandeltocht  31 

19/11/2022 Spoetnikstappers  24e Poldertocht  1 

20/11/2022 Wsv De Schoverik Diepenbeek  Sint-Gerardustocht  1 

20/11/2022 Wandelclub Beernem Najaarstocht  4 

20/11/2022 Postiljon Wandelclub Merelbeke  Leietocht  1 

20/11/2022 
Wsv Colliemolen Oostnieuwkerke-

Staden  
Vredestocht  51 

22/11/2022 Aviflorastappers  Aviflorawandeltocht - Herfsttocht  58 

26/11/2022 De Puinstappers  Zeebriestocht  9 

26/11/2022 De 7mijl-Stappers Moorsele  Mannavita Warme Wijntocht  47 

26/11/2022 Wandelclub Koekelare Sint-Niklaastocht  34 

26/11/2022 Wsv Horizon Opwijk  30e Tweedaagse Herfstwandelingen  2 

27/11/2022 Wsv De Lachende Wandelaars Aalter Uilenspiegeltocht - Viggaaltocht  9 

3/12/2022 Watewystappers  Sinterklaaswandeling  75 

4/12/2022 Wandelclub De Lachende Klomp  Sinterklaaswandeling  2 

4/12/2022 Gitse Wandelclub 'Voetje Voor Voetje'  Kerstmarkttocht Dominiek Savio  80 

4/12/2022 Wsc Langdorp 43e Sinterklaastocht  2 

4/12/2022 
Wandelclub Reigerstappers 

Vinderhoute  
40e Sinterklaastocht - Viggaaltocht  7 

6/12/2022 Bavostappers Zittaart  Spek- en eierentocht  1 

7/12/2022 Wsv Egmont Zottegem  Jenevertocht  2 

10/12/2022 Florastappers Gent Gent bij Nacht 6 

10/12/2022 Wandelclub 'Nooit Moe Boezinge' Ieper in de winter 58 

11/12/2022 Vzw Wandelklub De Duintrappers 
Westende 

Hoge Blekkertocht 
9 

11/12/2022 Scheldestappers Zingem 41e Sint-Bavotocht - Viggaaltocht 10 

11/12/2022 Feestcomite De Marollen Sijsele 5e Sijseelse Winterfeestentocht 23 
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Het volgende jammerlijke familienieuws bereikt ons: 

 

Op donderdag 1 december overleed ons clublid Donald Degruyter op 71-jarige leeftijd. Donald was 

de echtgenoot van Greta Elslander. 

Ook Leona Raedt, echtgenote van Noël Vandaele, moeder en schoonmoeder van Johan en Ingrid 

Maertens – Vandaele, beiden lid van de Spartastappers, is overleden. 

 

In naam van het bestuur en alle leden bieden wij Greta, Noël en de beide families onze oprechte 

deelneming aan bij dit grote verlies! 
 

 

 

  

Het is natuurlijk fijn om te kunnen terugkijken op een zéér geslaagd wandeljaar. Dat het niet evident 

zal zijn om deze resultaten te evenaren, laat staan te verbeteren, is een feit, maar we blijven 

optimistisch. 

Door het stijgende ledenaantal en de goede clubwerking menen we evenwel dat we in staat zullen 

zijn om op ons elan te kunnen blijven doorgaan. 

Als bestuur zijn we ook blij dat we, ondanks de stijgende kosten, de ledenvoordelen (kortingsbons, 

clubspaarkaart en democratische prijs van 10 euro voor de busreizen) kunnen behouden. 

Tenslotte wensen we jullie allen nog een leuk eindejaar en vooral een gezond 2023 met véél 

wandelgenot. 

 

Jullie bestuur, 

Walter, Carine, Danny, Ronny en Filip 

Slotwoord. 

 
 

Familienieuws. 

 
 

Er moeten belangrijke 

beslissingen genomen 

worden… 


