
          Wandelmidweek 25 – 29 september 2017 
 

Maandag 25 september 2017,  de eerste dag van de wandelmidweek in Spa. 

Reeds rond de middag kwamen de eerste deelnemers aan in het centrum van het stadje Spa 

voor een lunch of een eerste verkenning.  

Vanaf 16.00 uur konden we inchecken in ons hotel Corsendonck Sol Cress. 

Nadat de kamers toegewezen waren, zochten we het terras op om elkaar te begroeten. 

Om 18.30 uur werden we door Hubert uitgenodigd voor het aperitief, aangeboden door het 

bestuur. Zijn speech kreeg een extra toets door het feit dat we de twee jarigen van de dag 

konden vieren. De gids, Harry, en zijn echtgenote, Rita, werden voorgesteld en we kregen de 

nodige informatie over de planning van de komende week.  

 

Na een stevig ontbijt, vertrokken we op dinsdag  om 9.30 uur voor een eerste kleine, maar 

mooie instapwandeling van 4,8 km in Bois de Staneux. 

Langs de Promenade Clementine ging het naar het kasteel waar de jongste dochter van koning 

Leopold II regelmatig verbleef met haar moeder, koningin Marie Henriette. Toen we om 

10.45 uur terug bij het hotel aankwamen, was iedereen 

wel wat ontgoocheld omdat deze eerste wandeling zo 

kort was. Maar de gids werd verwittigd: wij zijn meer 

gewoon! 

In de namiddag stond er een wandeling van 12 km op 

het programma : naar het Meer van Warfaaz, een 

waterreservoir dat in het begin van de 19de eeuw 

ontstaan is door de bouw van een stuwmeer.                      

Op het terras van “Le Jardin des Elfes”, met een mooi 

uitzicht op het meer,  was er gelegenheid om iets te 

drinken. De sportieve wandelaars gingen verder langs de helling naar het Kasteel van 

Balmoral. Dit kasteel is onbewoond maar wordt regelmatig verhuurd voor feesten of 

filmopnames. Van hieruit heeft men een mooi vergezicht over de streek. 

Na de afdaling en wandeling langs het meer, konden we aansluiten bij de anderen en eveneens 

van een drankje genieten. We keerden terug naar 

Spa langs de vervallen overblijfselen van de 

Wellingtonbron en de RaVel (oude spoorweg-

bedding) met nog een laatste klim naar ons hotel, 

via het wandelwegje of via de steile trap. 

Sommigen verkozen om de funiculaire (lift) te 

nemen. Dat bleek niet zo eenvoudig, maar na enig 

speurwerk op het betaalscherm geraakte iedereen 

uiteindelijk in de lift.  Boven kwamen we dan toe in 

de inkomhal van de Thermen van Spa.  
Nog even rusten en ons verfrissen op de kamer en we waren terug paraat om te aperitieven op 

het zonnige terras alvorens opnieuw aan te schuiven aan het buffet. 

  

 



Woensdag 27 september, Feestdag van de Franse Gemeenschap.  

In de voormiddag vertrokken we voor een wandeling van 7 km naar de Etang du Ru Chawion, 

waar we even rust hielden om te genieten van het herfstzonnetje 

op de vijver. Dan waren we klaar voor de klim terug naar het 

hotel, onder een stralende blauwe hemel, maar gelukkig met 

schaduw van de hoge sparren. We genoten van de eerste mooie 

herfstkleuren en ontdekten tientallen verschillende 

paddenstoelen!  

Om 13.30 uur stonden de wagens klaar om naar de Aérodrome 

de Spa - La Sauvenière te rijden. Daar maakten we een mooie 

tocht door Le Fagne de Malchamps. Onze stevige wandelaars kozen voor de 10 km naar het 

Parc Récréatif de Bérinzenne en sommigen beklommen zelfs 

de Tour Panoramique om van het mooi uitzicht over het veen 

te genieten. Deze route liep langs smalle weggetjes en over het 

knuppelpad. De andere groep verkoos een korte maar mooie 

lus van 7 km. Op het terras van de Aérodrome ontmoetten we 

elkaar terug. Vandaar konden we vliegtuigjes zien opstijgen 

met sportievelingen die nadien één voor één neerdwarrelden 

met een parapente. Best een leuk extraatje om van te genieten.  

Goed uitgerust op dit zonnige terras, reden we terug naar het hotel. 

 

Donderdag gingen we in de voormiddag 5,5 km wandelen in Le Bois du Chincul.  

De eerste klim leidde ons tussen de loofbomen tot aan een 

schuilhut, waar we even konden rusten. We bewonderden 

het mooie panorama over de stad bij de afdaling naar Spa. 

Naargelang de conditie, werd hier door de deelnemers voor 

verschillende wegen terug naar het hotel gekozen, net zoals 

dinsdag. Sommigen gingen in de Thermen nog even 

proeven van het water van de verschillende bronnen. 

In de namiddag vertrokken we voor een mooie wandeling 

van 12 km door het bos, naar de ruïnes van Franchimont. 

Voor diegenen die de tocht te ver vonden, was er een inkorting van 1,5 km. Zij gingen 

rechtstreeks naar het station van Franchimont en namen daar de trein van 16.10 uur terug naar 

Spa. De andere wandelaars maakten nog een ommetje om zich dan aan een stevige klim van 

350 meter te wagen, naar de ruïnes van het kasteel. Vanop 

het gezellige terras werden we beloond met een mooi 

uitzicht op de ruïnes en de omgeving. Voor de terugweg 

naar Spa kozen we voor de trein.  

Op de laatste avond van onze wandelmidweek werden we 

door het bestuur getrakteerd op een aperitief met hapjes. 

Hubert dankte gids Harry en zijn echtgenote, Rita, en 

overhandigde hen een lekkere fles. Harry bedankte ons op 

zijn beurt en sprak vol lof over onze groep. 

 

Aan alles komt een eind en vrijdagochtend was het uitchecken. Eerst genoten we nog van een 

uitgebreid ontbijt en met een overzichtelijk plan in de hand, trokken we vervolgens de stad in. 

's Middags kwamen we allemaal naar Sol Cress voor een laatste gezamenlijke lunch. 

 Daarna stapte elkeen de wagen in, voor een veilige rit huiswaarts. 

 

Einde van de sportieve en gezellige wandelmidweek! 


