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WEBSITE WSV EGMONT VZW
www.wandelclubegmont.be
BANKREKENING:
Wsv Egmont Zottegem vzw
Traveins 28
9620 Zottegem
Rekening reizen
BE64 1030 1032 8952
Andere betalingen
BE40 1032 2451 5763
Teksten voor het clubblad van:
Juli – augustus - september 2016
graag binnen bij de voorzitter
Patrick De Corte
pdcorte@telenet.be
voor 1 juni 2016
Zetel vereniging:
WSV EGMONT ZOTTEGEM vzw
Traveins 28
9620 ZOTTEGEM
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WANDEL & SPORTVERENIGING

EGMONT ZOTTEGEM VZW

Wandelsport Vlaanderen 3163

BESTUUR:
VOORZITTER
De Corte Patrick
Tweekerkenstraat 15, 9620 Zottegem
09/360 56 21 GSM: 0474/21 01 97
e-mail: voorzitter@wandelclubegmont.be
GR-tochten - Clubblad

SECRETARIS.
Verstichel Eddy
Wijteveldstraat 26, 9552 Borsbeke
053/62 68 40 GSM: 0495/80 22 62
e-mail: secretaris@wandelclubegmont.be
Administratie

ONDERVOORZITTER
Van de Keere Willy
Kloosterstraat 29, 9620 Zottegem
09/361 18 84 GSM: 0478/76 93 56
e-mail: ondervoorzitter@wandelclubegmont.be
Reizen

PENNINGMEESTER.
De Schrijver Rudy
Traveins 28, 9620 Zottegem
09/361 20 65 GSM: 0497/93 55 67
e-mail: penningmeester@wandelclubegmont.be
Boekhouding en catering

Bestuursleden
De Cnijf Bea
Kloosterstraat 29, 9620 Zottegem
09/361 18 84
e-mail: bea@wandelclubegmont.be

Moens Dirk
Rooigemstraat 51, 9860 Balegem
09/32 46 746 GSM: 0497/46 37 97
e-mail: dirk@wandelclubegmont.be
Ledenbestand

De Groote Freddy
Ophemstraat 170, 9400 Voorde
054/50 11 82 GSM: 0498/68 36 34
e-mail: freddy@wandelclubegmont.be
Magazijn

Vanden Broeck Sonja
Ophemstraat 170, 9400 Voorde
054/50 11 82 GSM: 0473/83 30 59
e-mail: sonja@wandelclubegmont.be
Boetiek

Duhaud Freddy
Bremstraat 2, 9620 Zottegem
09/360 59 16 GSM: 0494/37 79 85
e-mail: freddy.d@wandelclubegmont.be
Vertegenwoordiger Sportraad

Wachtelaer Luc
Nijverheidsstraat 48, 9230 Wetteren
09/369 42 98 GSM: 0493/69 44 53
e-mail: luc@wandelclubegmont.be
Tochtenbladen

Dumont Peter
Oudenhovestraat 64, 9620 Zottegem
09/361 32 50 GSM: 0485/18 31 68
e-mail: peter@wandelclubegmont.be

Parcoursmeesters

Walter De Bie
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Webmaster
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Woord Vooraf
Beste Egmonters,
Wilgenkatjes, krokussen, paaslelies en als het kan een streepje zon: een
heerlijke tijd breekt aan. We mogen ontwaken uit onze winterslaap en de
wandelschoenen een voorjaarsbeurt geven. Niet dat we stilgezeten en ondergaan
hebben. Ons ledenfeest is naar goede gewoonte vlotjes verlopen en de eerste
wandelactiviteiten zijn al achter de rug, de ene al vlotter dan de andere!
Wandelsport Vlaanderen heeft ook reeds zijn “kick off” gehad. Deze megaorganisatie is ook voortreffelijk verlopen, misschien ook dank zij het niet
overweldigend aantal deelnemers. Persoonlijk had ik er meer verwacht. Als club
graaiden we daar de hoofdgaai mee met 284 Egmontwandelaars, een voorsprong
van 88 eenheden op de tweede club.
Wat staat ons nu in de komende maanden te wachten?
Naast de maandelijkse midweekwandelingen en enkele GR- en andere busreizen
vragen we toch even de aandacht voor volgende evenementen.
Eerst en vooral onze 22e Egmonttocht (vroegere wisselbeker nu ‘beschermde
tocht’) op Onze-Lieve-Heer Hemelvaartdag 5 mei. Ondanks de vele
communiefeesten blijft dit toch een wandeling die de moeite waard is. En neen,
niet iedereen moet 50 km stappen. Zelfs wie de kleinste afstand bewandelt,
verdient respect en bewondering. En wandelen is uiteraard gezond!
Een tweede belangrijke gebeurtenis is ons eetfestijn op 10, 11 en 12 juni. Zet die
data maar alvast in het rood in jullie agenda want we verwachten jullie massaal.
Breng vrienden en kennissen mee want de maaltijden en de service ter plaatse
zijn dik in orde dank zij de vele medewerkers die dit weekend belangloos hun
beste beentje voorzetten. Het is ook onze voornaamste bron van inkomsten om
te blijven doen waar we mee bezig zijn nl. onze leden op alle mogelijke manieren
verwennen (goedkope busreizen, geschenken bij de hernieuwing van het lidgeld
en bij de vooropgestelde tochten enz. …).
Daarnaast hebben we ook nog een 4-daagse uitstap naar Zeeland in april en de
GR 2-daagse in Nederlands Limburg in mei.
Last but not least is er de bedevaart op 14 mei. Buitenstaanders zijn soms een
tikkeltje jaloers op het feit dat we dikwijls goed weer hebben op onze
wandelingen. Of die bedevaart daar voor iets tussen zit weten we niet, maar wat
niet baat, niet schaadt.
Tot slot een dikke proficiat aan alle communicanten en lentefeesters en vergeet
zeker ook Moederdag en Vaderdag niet
Patrick
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Familienieuws
Overlijden
Bestuur en leden van de wandelclub bieden hun medeleven aan bij het overlijden van:
Mevrouw Camilla Van Boxtael
º 26-9-1921 - † 2-1-2016
Moeder en schoonmoeder van Georges Teirlinck – Gisèle Gillis
Mevrouw Christele D’Hoker
Lid van Egmont

º 12-2-1943 - † 25-2-2016

Pompoenen
WE HEBBEN ER EEN MASSA NODIG
Wij hebben voor onze Halloweentocht alweer veel pompoenen nodig.
Wij vragen onze leden om ook een inspanning te doen en deze vruchten te kweken.
Voor de plantjes kunnen wij zorgen:
TE BEKOMEN BIJ RUDY EN WILLY
GEEF NU HET AANTAL DOOR DAT JE WENST TE PLANTEN
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Jarigen
Familienaam
De Pril
Walraet
De Boever
De Praetere
De Rick
Machtelinckx
Machtelinckx
Pletinckx
Van Der Bracht
Vermeersch
Beerens
De Saedeleer
Delcourt
Leus
Rouckhout
Verlinden
De Schrijver
De Schryver
Ghijs
Remy
Van De Velde
Vander Putten
Verhoeven
Vermeers
Lampens
Speltdoorn
De Leeuw
Plasschaert
Clement
Delcoigne
Seeuws
Van De Velde
Machtelings
Van Hecke
Van Pamel
Clompen
De Temmerman
Tijtgat
De Vuyst
Muys
Reygaert
Cansse
Eeckhout
Kanters
Leleux
Volckaert
De Vrieze
Florkin
Hendrickx
Scheerlinck
Troncquo
Vandenbossche
Germonpré
Baele
De Luycx
Permentier
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Voornaam
Marcel
Linda
Jozef
Ignace
Gilbert
Myriam
Bernadette
Robert
Guy
Petra
Nadine
Carine
Fabienne
Alice
Nelly
Gerard
Davy
André
Octaaf
Lieve
Herman
Frans
Rita
Cecile
S'Hana
Claire
Patrick
Rosita
Danny
Jo
Carine
William
Lieve
Wilfried
Elea
Lieven
Valerè
Antoine
Freya
Marc
Wivine
Lydie
Guido
Jan
Jean
Gabriel
Nicole
Adèle
Christine
Marcel
Albert
Rudy
Myranda
Ghislain
Simonne
Christa

Jarigen van de maand april
Dag
1
2
3
3
3
3
3
3
3
3
4
4
4
4
4
4
5
5
5
5
5
5
5
5
6
6
7
7
8
8
8
8
9
9
9
10
10
10
11
11
11
12
12
12
12
12
13
13
13
13
13
13
14
15
15
15

Familienaam
Van Den Eeckhout
Van Liedekerke
Bovijn
Cambier
De Bruycker
Ghijs
Van Cauwenberge
De Winter
Franceus
Van Damme
Waeremoes
Bovri
De Norre
Lanckacker
Vandendaele
Boterberg
Eeckhout
Vanhamme
De Ridder
Monsecour
Tortelboom
Van den Berghe
Maesschalck
Van Boxstael
Van Hootegem
Beerens
De Cooman
Hoebeke
Ronsyn
Beyaert
De Bruycker
De Winne
De Winter
Maton
Coessens
Dehenau
D'Hoker
Persoons
Van Der Cruyssen
Van Meulder
Annaert
Defauw
Boute
De Landsheere
De Lange
Ghilain
Van Paemel
Bekaert
De Schampheleer
Degeeter
Schotsaert
Van Impe
Van Snick
Van Eeckhaute
De Coene
Vervynckt
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Voornaam
Monique
Anita
Rita
Luc
Lucien
Liliane
Jacqueline
Rita
Sedny
Danny
Noël
Heidi
Bartje
Luc
Marcel
Rita
Magda
Frieda
Valere
Rudy
Caroline
Kris
Paul
Monique
Helene
Marguerite
Gracienne
Arlette
Agnes
Marijke
Idesbald
Gaby
Marie
Pascal
Roger
Chantal
Ingrid
Sonja
Marina
Greet
Diane
Denise
Peter
Willy
Nelly
Liliane
Anny
Isolde
Annie
Ghislain
Marc
Gustaaf
Frans
Mia
Cecile
John

Dag
15
15
16
16
16
16
16
17
17
17
17
18
18
18
18
19
19
19
20
20
20
21
22
22
22
23
23
23
23
24
24
24
24
24
25
25
25
25
25
25
26
26
27
27
27
27
27
28
28
28
28
28
28
29
30
30
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Jarigen van de maand mei
Familienaam
De Vulder
Thibo
Vermeulen
Smekens
Trossaert
Coessens
Ghyselinck
Van Herreweghe
Van Lancker
Van Wijnmeersch
Baele
De Lange
Immegeers
Van Hoorde
Eeckhout
Neetens
Van Der Linden
Van Twembeke
De Temmerman
Gillis
Van Mulders
De Sutter
Schotsaert
Van Holsbeke
Cornand
De Schrijver
Van Der Gucht
Van Haezevelde
Van Vijle
Cromphout
Verhofsté
Blomme
Cleemput
De Pelsmacker
Heylens
De Clercq
Van Wijmeersch
De Ronne
Lemaitre
Van Impe
Coppens
De Loor
D'Hondt
Herregods
De Brouwer
De Rouck
Fosselle
Van Den Berge
Perreman
Verhoeven
Borreman
Ghyselinck
Lauwaert
Roman
Vanderhaegen
Dequae
Seghers
Cornelis
De Borle
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Voornaam
Annie
Noëlla
Hilde
Eric
Marnix
Andrea
Hubert
Lenny
Romain
Marie-Paule
Agnes
Roger
Christiane
Geert
Walther
Erna
Mariane
Danny
Marie-José
Wilfried
Eddy
Frieda
Geertrui
Lieve
Henri
Brenda
Clo
Bjorn
Jean-Pierre
Rita
Andrea
Marc
Antoine
Maria
Willy
Anne-Marie
Raphaël
Alain
Nelly
Freddy
Marijs
Rosette
Kristien
Linda
Ann
Julien
Francine
Danny
Francois
Paula
Marc
Margaret
Wilfried
Jean-Pierre
Agnes
Viviane
Régine
Sandra
Jacqueline

Dag
1
1
1
2
2
3
3
3
3
3
4
5
5
5
6
6
6
6
7
7
7
8
8
8
9
9
9
9
9
10
10
12
12
12
12
13
13
14
14
14
15
15
15
15
16
16
16
16
17
17
18
18
18
18
18
19
19
20
20

Familienaam
Deprez
Van Hoorde
Sachem
Uijterheagen
Vandenhaesevelde
Coppens
De Beer
De Nutte
Genbrugge
Bovijn
Brackeva
De Boitselier
De Roeck
Jooris
Michiels
Persoons
Ribbens
Van Der Heyden
Vander Haegen
De Smet
Mussche
Van Dorpe
Verlinde
Beerens
De Groote
Ghijs
Walraet
De Tandt
Monsaert
Morreels
Nys
Van Der Linden
Clompen
Codde
De Clercq
De Smul
Grauwet
Stevens
Dehaemers
Heyse
Janssens
Mertens
Van Geyt
De Maeseneire
Ghijsels
Holderbeke
Podevyn
Brackeva
De Clercq
De Langhe
De Logi
De Luyck
De Sutter
Haegeman
Hietbrink
Morre
Praet
Solome
Van Den Bossche
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Voornaam
Carine
Hedwig
Annie
Gisele
Marc
Jeannine
Erna
Gustaaf
Luc
Martine
Raphael
Marijke
Christian
Antoine
Eliane
Nele
Albert
Denise
Francine
Marie-Josée
Anne- Marie
Sylvia
Erik
Etienne
Carine
Terry
Jean-Paul
Nelly
Herman
Marie- Claire
Yvette
Etienne
Ingrid
Christine
Marc
Martine
Lutgarde
Daniel
Erna
Agnes
Godelieve
Emiel
Marcel
Andrea
Etienne
Pascale
Anny
Marie-Jose
Monique
Christiane
Marc
Denise
Rita
Omer
Greta
Eddy
Chantal
Joseane
Liliane

Dag
20
20
21
21
21
22
22
22
22
23
23
23
23
23
23
23
23
23
23
24
24
24
24
25
25
25
25
26
26
26
26
26
27
27
27
27
27
27
28
28
28
28
28
29
29
29
29
31
31
31
31
31
31
31
31
31
31
31
31
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Jarigen van de maand juni
Familienaam
Van Impe
Geurs
Van Bavegem
Van De Keere
De Paepe
Eeckhout
Goossens
Maertens
De Smedt
Lang
Van den Bruel
Bousard
Roesems
Lapaige
Stautemas
Vincke
De Maere
Van Steenberghe
De Geyter
Ronsijn
Vermeiren
Coone
De Loor
Van De Keere
Baele
Desmet
Verbeurt
De Lauw
Van Audenaerde
Verstichel
Heyse
Meersman
Renneboog
Smet
De Roose
De Wever
Mons
Moreel
Collage
De Vos
Rottiers
Vermeulen
Blondeel
De Clercq
Van De Steene
Van Ruyskensvelde

Voornaam
Jean-Pierre
Veerle
Nicole
Eric
Monique
Marguerite
Marie- Louise
Michel
Anne-Marie
Carol
Fernand
Laurent
Freddy
Annie
Nelly
Raphael
Marc
Marcel
Guy
Anna
Etienne
Heidi
Beatrijs
Willy
Hans
Paul
Freddy
Johnny
Alfons
Eddy
Rita
Wilfried
An
Jeannine
Marcel
Marisa
Marcel
Giséle
Paul
Conny
Liliane
Yvan
Bea
Marie-Rose
Willy
Luc

Dag
1
2
2
2
3
3
3
3
4
5
5
6
6
7
7
7
8
8
9
9
9
10
10
10
11
11
11
12
12
12
13
13
13
13
14
14
14
14
15
15
15
15
16
16
16
16

Familienaam
Coppens
De Naeyer
De Pessemier
Van Gansbeke
Vermassen
Walraevens
De Bie
Van Den Driessche
Beurms
De Landsheer
Govaert
D'Haeyer
Haustraete
Piro
De Bosscher
Govaert
De Beer
De Fleur
De Temmerman
Huyge
De Vidts
Van Gansbeke
Cnudde
De Smet
Neckebroeck
Thijs
Walraet
Goossens
Van der Spiegel
De Groote
De Knijf
Schepens
Van Gaver
Vekeman
Beyaert
Dumont
Schoonaert
Croisiau
De Jaeger
Hoebeke
Maes
De Hanscuter
De Potter
Meert
Seeuws

Voornaam
Guido
Denise
Laurette
Yaron
Carlos
Rita
Walter
Walter
Eric
Gaston
Frans
Annie
Hilde
Maria
Jeannine
Freddy
Yvette
Achiel
Steffi
Annie
Ludo
Johnny
Veronique
Paula
Kyle
Marcel
Laurette
Kaatje
Thièrry
Freddy
Herman
Willy
Chenoah
Marc
Ghislain
Peter
Françoise
Jean-Pierre
Joris
Eddy
Marleen
Chris
Gaby
Christiane
Walter

Dag
17
17
17
17
17
17
18
18
19
19
19
20
20
20
21
21
22
22
22
22
23
23
24
24
24
24
24
25
25
26
26
26
26
26
27
27
27
28
29
29
29
30
30
30
30

Bekijk het van de zonnige kant…
hoe oud je ook bent, je bent jonger dan je ooit zult zijn !!
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Bedevaart d’Hoppe

Rudy

Zaterdag 14 mei 2016
Genadeoord D’Hoppe Vloesberg
In 1888 werd te D’HOPPE,
VLOESBERG één van de
mooiste plekjes van de
Vlaamse Ardennen en Pays
des Collines, het stemmig
landelijk kerkje ingewijd ter
ere van Onze Lieve Vrouw
van Lourdes.
Al heel vlug trok dit heiligdom
talrijke bedevaarders aan.
In 1938 werd een prachtige
grot bijgebouwd, die in 2010
werd gerestaureerd. Talrijke
ex-voto’s getuigen van de
vele gunsten die door de
voorspraak van de heilige Maagd werden verkregen.
Naar het voorbeeld van de heilige Montfort, die tijdens zijn leven prachtige
Calvariebergen aanlegde, werd in 1948 een kruisweg geplaatst tussen de kerk en
de grot.

Te midden van het
prachtige
rustgevende
park zijn de veertien
kruiswegstaties langs een
kronkelend pad aangebracht en voeren naar het
hoogtepunt, de calvaire,
met op de top het 5 m
lange kruis dat de hele
streek domineert.
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Programma van de tocht:
 Wij starten de tocht op de parking van Mavando Michelbeke
 De wandeling begint om 8 u 00
 Terug in Zottegem ± 18 u 00
 Afstanden:
 Michelbeke  D’Hoppe : ± 14 km
 D’Hoppe  Michelbeke : ± 15 km
 Kostprijs:
 Michelbeke – D’Hoppe - Michelbeke = 6 euro
 Michelbeke – D’Hoppe = 3 euro
 D’Hoppe – Michelbeke = 3 euro
 Wie enkel meewandelt tot D’Hoppe, zorgt zelf voor vervoer om terug te komen.
Er is een buslijn van Ronse naar Zottegem met halte bij de grot.
Uurregeling van de bus zie: www.delijn.be
 Men kan ook wandelen van D’Hoppe - Michelbeke, maar dan verwachten we jullie
om 12 uur aan chalet Gerard, Houppe 2 - 7880 FLOBECQ.
 Volgwagen:
 Onze trouwe bestuurder, stopt op de heen- en terugtocht met het nodige vocht en
versnapering.
 Onder weg is er voor de heen- en terugtocht een halte voorzien om het vochtverlies
aan te vullen.
 Picknick:
 Iedereen zorgt voor zijn picknick, voor onderweg en onder de middag.
 Inschrijven:
 Men kan zich inschrijven via email: penningmeester@wandelclubegmont.be
 Of telefonisch na 18 u 30 op het nummer 09/361 20 65 (Rudy De Schrijver)
 Of bij de andere bestuursleden.
 Gelieve wel het inschrijfstrookje in te vullen en het verschuldigde bedrag vooraf te
betalen.

Inschrijfstrookje
Naam en voornaam:
1:
2:
3:
4:
Michelbeke – D’Hoppe – Michelbeke 6 € x………= …….. € of = …………. €/punten
Michelbeke – D’Hoppe 3 € x ………=……. € of = …………….. €/punten
D’Hoppe – Michelbeke 3 € x ………=……. € of = …………….. €/punten
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Eetfestijn
Vrijdag 10, zaterdag 11 en zondag 12 juni 2016
FEESTZAAL “BEVEGEMSE VIJVERS”
ZOTTEGEM
Er kan gekozen worden uit:

Varkenshaasje met pepersaus
of

Vispannetje
alles opgediend met:
kroketten en koude groentenkrans.
Volwassenen : 14 Euro.
Kinderen tussen 4 en 12 jaar : 7 Euro.
Uren: Vrijdag 10 juni van 17u 30 tot 21.00 uur.
Zaterdag 11 juni van 17u 30 tot 21.00 uur.
Zondag 12 juni van 11u 30 tot 15.00 uur.
Kaarten zijn steeds te bekomen bij alle bestuursleden.
Ook te verkrijgen op de midweek van 16 maart in de kantine KSV Zottegem, op
de midweektocht te Sint-Goriks-Oudenhove op 20 april en op de Egmonttocht
van 5 mei in de feestzaal van de Bevegemse Vijvers.
Op de midweektocht van 18 mei in Strijpen indien mogelijk de kaarten
afrekenen.
Beste vrienden, het eetfestijn is onze voornaamste bron van inkomsten.
Daardoor kunnen we jullie dus speciaal verwennen met: goedkope ééndaagse
busreizen, gratis Walking per gezin, een clubfeest, vooropgestelde tochten met
prachtige prijzen enz ….
Dit is dus een reden om zeker zelf naar het eetfestijn te komen en zoveel
mogelijk kaarten te verkopen aan familie en vrienden.
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Uitslag tochten en km 2015
Op ons clubfeest werden traditioneel de laureaten gelauwerd die vorig jaar de
meeste tochten of km hebben binnengebracht. Dit jaar zorgde een onschuldige
kinderhand er opnieuw voor dat de tochten in aanmerking kwamen.
We kregen volgende uitslag:

Vrouwen:

Mannen

Naam:
Lenaert Conny
De Langhe Christiane
Thijs Marleen
De Vloo Xavier
Declerck Jean-Pierre
Codde Ides
Van Nieuwenhuyze Roland
De Temmerman Valerè

Tochten
196
178
169

Km
4976
3565
3478

297
289
261
202
174

10512
6860
6038
5900
4241

Xavier en Jean-Pierre waren niet aanwezig zodat de volgende 3 op het podium
verschenen.
Volledige uitslag bij de jeugd:
Neckebroeck Kyle
Pannekoeke Arjen
Daem Laurens
Daem Ines
Daem Tina

24-06-2007 15
14-09-2010 10
15-10-2005 6
28-01-2008 4
29-03-2010 3

107
111
46
33
22

Proficiat aan de laureaten en mag dit een voorbeeld zijn voor de anderen om ook dit
jaar voor veel km en tochten te zorgen.
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Busreizen

Willy

ZATERDAG

26-03-2016

ST. HUBERT

MARCHE DE PRINTEMPS
MOGELIJKE AFSTANDEN: 6 – 12 - 20 km

VERTREK: BEVEGEMSE VIJVERS om 07.00 u
<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<
ZONDAG
24-04-2016
MOL
BOSWANDELTOCHT
MOGELIJKE AFSTANDEN: 4 – 7 – 11 – 14 – 18 – 24 - 30 km

VERTREK: BEVEGEMSE VIJVERS om 07.00 u
<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<
ZONDAG
26-06-2016
HOBOKEN
HOBOKEN IN ’T GROEN
MOGELIJKE AFSTANDEN: 4 – 7 – 10 – 13 – 16 – 20 – 24 - 30 km

VERTREK:

BEVEGEMSE VIJVERS om 07.00 u

<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<

Inschrijvingsformulier VOOR: ZONDAG 24-04-2016
NAAM en VOORNAAM
A
B
C
D
Betaal de som van 4 € x ……. =
€
Betaal de som in punten 4p x …… =
Telefoon:
Handtekening :
INSCHRIJVEN zolang er plaatsen vrij zijn

MOL

p

<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<

Inschrijvingsformulier VOOR: ZONDAG 26-06-2016
NAAM en VOORNAAM
A
B
C
D
Betaal de som van 4 € x ……. =
€
Betaal de som in punten 4p x …… =
Telefoon:
Handtekening :
INSCHRIJVEN zolang er plaatsen vrij zijn
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Uitslag 4-kunststedentrofee 2015
BRUGGE GENT OUDENAARDE KORTRIJK TOTAAL
aantal aantal
aantal
aantal
13
177
234
111
535

Clubnr Clubnaam
1

163 WSV EGMONT ZOTTEGEM

2

103 Florastappers Gent vzw

100

125

3

140 vzw Wandelclub Natuurvrienden Deinze

4

233 Hanske de Krijger Oudenaarde

5

105 Wandelclub Scheldestappers Zingem vzw

6

245 WSV De Brigandtrotters vzw

7

217 De 12 uren van Lauwe

8

135 Padstappers Geraardsbergen

9

91

Postiljon Wandelclub Merelbeke vzw

10

3

WSV De lachende Wandelaars Aalter

27
49
19
26
8
7
5
33

66
97
59
32
77
101
88
69

156
171
85
127
67
33
66
47
18

118
91
108
47
91
98
14
14
31

499
355
339
252
216
216
188
154
151

Dank u wel aan alle Egmonters die daar een steentje toe bijdroegen.

Formulieren ziekenfonds

Sonja

Zoals jullie waarschijnlijk wel weten betalen veel ziekenfondsen het lidgeld van een sportclub terug.
Daarvoor moet een formulier van het ziekenfonds door de club ingevuld worden.
Je kan dit formulier afgeven op elke wandeling voor je gaat wandelen aan de stand van het
secretariaat. Ze worden dan in de loop van de dag ingevuld en afgestempeld.
De formulieren dienen ook terug afgehaald te worden op de secretariaat-stand van de wandeling.
De formulieren worden geenszins teruggestuurd naar de verzekerde, noch naar de mutualiteit.
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Beschermde tocht

WSV Egmont Zottegem VZW

Wandelsport Vlaanderen
3163
ste
22 Egmonttocht
Beschermde tocht

Donderdag 5 mei 2016
O.L.H.-Hemelvaartdag
Start: feestzaal Bevegemse Vijvers
Bevegemse Vijvers 1
9620 ZOTTEGEM

Wandelafstanden:
6 - 12 - 18 - 24 - 32 - 42 en 50 km
Inschrijving: van 7 u tot 15 u
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Zomerreis Tenerife 2016
Vliegtuigreis naar Tenerife
van vrijdag 23/09/16 tot en met vrijdag 30/09/16
De busreis naar Zaventem en de eventuele annulatieverzekering is reeds betaald.
Iedere deelnemer heeft reeds van Neckerman een bevestiging gekregen met de
vraag om het voorschot onmiddellijk te betalen. Het saldo dient betaald te zijn tegen
12 augustus 2016.
Deze betalingen moeten gebeuren op de rekening van Neckerman vermeld in de
bevestiging met de vermelding die daar aangegeven is.

Zomerreis Willingen 2016
Reis naar Duitsland in Hogh Sauerland
in Willingen
van zondag 24/07/16 tot en met zondag 31/07/2016
Het saldo van de reis, 330 euro per persoon dient betaald te zijn tegen 1 juni 2016.
Deze betaling mag gebeuren op de rekening BE64 1030 1032 8952 van WSV
Egmont Zottegem vzw, Traveins 28, 9620 Zottegem, met vermelding “Saldo
Willingen 2016”

4-daagse Renesse 2016
van donderdag 07/04/16 tot en met zondag 10/04/2016
Het saldo van de reis, 175 euro per persoon (of 190 euro voor een single kamer)
moest reeds betaald zijn op 15 maart 2016.
Wie dit uit het oog verloren is graag zo vlug mogelijk in orde brengen.
Deze betalingen mogen gebeuren op de rekening BE64 1030 1032 8952 van WSV
Egmont Zottegem vzw, Traveins 28, 9620 Zottegem, met vermelding “Renesse”
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Busuitstap naar Mol

Willy

Zondag 24 april 2016:
Boswandeltocht – Mol-Sluis
Het vertrek van deze wandeling is het
parochiecentrum van Mol-Sluis.
Er is keuze tussen volgende afstanden:
4 – 7 – 11 – 14 – 18 – 24 – 30 – 36 – 42 km.
Alle afstanden vertrekken in dezelfde
richting en gaan over diverse paden
door de Sluise beemden richting
Miramar, bekend om zijn weekend- en
zomerverblijven die werden gebouwd
langs de boorden van een verlaten
zandwinningsput.
Na een tijdje komt er een splitsing en volgen alle afstanden hun eigen parcours.
De wandeling verloopt grotendeels over bos- en veldpaadjes, langs weilanden, over rustige
landelijke wegen. Bij het uitstippelen van de wandeling heeft men zoveel mogelijk gebruik
gemaakt van de groene omgeving.
Alle afstanden gaan door het natuurgebied Galbergen, dit bosgebied is een alom bekend en
waardevol wandelgebied met bossen en heuvelachtige stief- en zandduinen, waardoor
meerdere bospaadjes slingeren.
De grootste afstanden gaan richting Mol-Donk, ze volgen een mooi pad langs de lagune van
het SCK. Deze vroegere zandwinningsput op grondgebied van het vroegere koninklijk
domein dient momenteel voor afkoeling van het koelwater van de kernreactor BR2.
Verder gaat het door de heuvelachtige bosgebieden van de Muizenbergen en de Zelm, in de
weiden van de Bleken bloeien waarschijnlijk reeds de eerste voorjaarsbloemen.
In de stille en bosrijke omgeving van Kruisberg bevinden zich de geklasseerde en welbekende
15 kapelletjes, ter gelegenheid van het 200 jaar bestaan is er de dag van de wandeling een
viering met een historische stoet.
De twee grootste afstanden maken een lange
maar prachtige lus door de bossen van de Oude
Bleken en SCK-VITO. In de talrijke dreven
bestaat de kans om een ree of ander wild waar te
nemen. Zij passeren ook nog de moerassige
beemden van Sluismeer en volgen een zandweg
langs de bekende Witloop.
Deze wandeling is zeker de naam boswandeling
waardig gezien de vele bos- en zandwegen, maar
tussen de verschillende bosgebieden komt men
toch ook open ruimtes tegen. Naargelang de gekozen afstand zijn er één of meerdere
rustposten voorzien waar men even kan verpozen en de innerlijke mens versterken.
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Busuitstap naar Hoboken

Willy

HOBOKEN IN ’t GROEN
ZONDAG 26 JUNI 2016
4 – 7 - 10 – 13 – 16 – 20 – 24 en 30 km
Vanaf 7 km met rustpost
VOLLEDIG NIEUW PARCOURS
Neen, Hoboken is niet alleen industrie zoals iedereen denkt. Kom
samen met ons de mooie en groene plaatsen van dit gedeelte
van Antwerpen ontdekken.
Elke afstand kan genieten van het nodige groen.
Al naargelang de gekozen afstand gaan de wandelaars langs het
natuurgebied HOBOKENSE POLDER – de oever van de Schelde HET FORT 8 met zijn mooie vijvers en vanaf de 13 km wandelen
wij door HET SCHOONSELHOF, de begraafplaats van Antwerpen
met zijn monumentale graven van bekende schrijvers en
burgemeesters van Antwerpen. Voor de langere afstanden doen
wij er nog een extra groen stuk van HET FORT 7 bij.
Ondertussen zijn wij al langs onze zeer ruime rustpost
gepasseerd, waar iedereen zich tegoed kan doen aan de nodige
warme en koude dranken. Uiteraard is er, voor zij die honger
hebben, ook het nodige voorzien. De gebruikelijke soep –
broodjes – taart en vooral onze lekkere SMOSKES zijn een
aanrader. Na de rust wandelen wij allemaal samen terug naar de
start. Wij doen dat langs de laatste stukjes groen en zeker langs
het gezellige en groene park SORGHVLIEDT met het prachtig
gerestaureerde OUD GEMEENTEHUIS van Hoboken (nu het
districtshuis) ook de bijhorende gebouwen en vijver zijn zeker de
moeite waard.
Dezelfde versnaperingen zijn uiteraard ook verkrijgbaar in het
startlokaal.
Zonder te overdrijven is dit een wandeltocht met zeker 80 %
groen. Zeker mee komen genieten is de opdracht.
Het bestuur van de OLYMPIC STAPPERS rekent op u.
Praktische gegevens: start HET GILDENHUIS
KAPELSTRAAT 296
2660 HOBOKEN
Inschrijvingsgeld: € 1,50 - federatieleden € 1,10
Bereikbaar met openbaar vervoer:
Vanaf F. Rooseveltplaats bus 13 halte D. Baginierlaan op 200 m van de start.
Vanaf F. Rooseveltplaats bus 1 halte Kapelstraat op 450 m van de start.
Vanaf linkeroever: Overzet Kruibeke op 800 m van de start.

22e jaargang nr 86

april – mei - juni

blz. 23

22e jaargang nr 86

april – mei - juni

blz. 24

Foie gras – rijk voorgerecht

Willy

FOIE GRAS is een van de parels van de gastronomie. Samen met kaviaar werd de foie gras als een rijk
voorgerecht omgeschreven. Men heeft er het raden naar of het omwille van de rijke voedingswaarde
is of omwille het feit dat ze uitsluitend bij rijkelui op het bord kwamen.
Wat is foie gras?
Foie gras is de lever van een vetgemeste gans of
eend. Onmiddellijk moet men dus onderscheidt
maken tussen de foie gras d’oie of vette
ganzenlever en foie gras de canard of vette
eendenlever. Het onderscheid is niet zo moeilijk
te maken.
Ganzenlever is meestal iets groter, het ideale
gewicht ligt rondom de 600 à 700 g en heeft
doorgaans een lichtbruine en roze getinte kleur.
de twee lobben zijn bijna even groot. Een
eenden lever iets kleiner met een ideaal gewicht
van 400 à 550 g. Eendenlever is ook iets minder vet en leent zich daardoor beter tot warme
bereidingen. Het vetmesten gebeurt met granen, waarvan vooral maïs het hoofdbestanddeel vormt.
Het voedsel wordt op precieze momenten aan de dieren opgedrongen, wat “gavage” genoemd
wordt. Het “gaveren” duurt ongeveer een zestal maanden, waarna men de dieren slacht. De dieren
zijn geenszins ziek, zoals sommigen al eens durven beweren. De lever wordt gereinigd en na een kort
rijping in de handel gebracht. Restauranthouders en hun chefs kopen deze meestal luchtledig verpakt
aan en verwerken de levers, nadat ze de vervelende adertjes en zenuwtjes verwijderd hebben, in
allerlei bereidingen. De streken Elzas en Périgord zijn sedert lang de centra voor de foie gras, vooral
omdat men in deze regio’s ook truffels kon krijgen. Truffel wordt wel eens het onmisbare condiment
voor de foie gras genoemd. De laatste jaren zien we ook in ons land verschillende kwekers
uitstekende levers op de markt brengen.
Foie gras in de handel
Er moet steeds op gewezen worden dat er een groot verschil is tussen de ganzen- of eendenlever en
de pasteien van ganzen- of eendenlever. Een blik op de verpakking kan ons al heel wat wijzer maken.
Het etiket moet precies de ingrediënten vermelden. Zo is ganzenlever nog geen eendenlever. De
kleine lettertjes zullen bepalend zijn. De meest voorkomende vormen zijn de tunnel, de blok en de
terrine. Men moet er ook rekening mee houden dat ganzenlever niet goedkoop kan zijn, maar hoed u
voor de namaak. De laatste jaren is er heel wat geëvolueerd in het aanbod, vooral de vorm van
aanbieding. Vroeger werd de foie gras bijna uitsluitend in metalen conserven aangeboden. Nu wordt
ganzenlever, bijna modieus, luchtledig verpakt en dit in de meest verscheidene gewichten. Meer en
meer zijn er bedrijven die een vrij groot gamma van producten aanbieden en er verschillende
specialiteiten op nahouden. Zo zien we naast de klassieke getruffeerde ganzenlever, ook foie gras
met filet d’anvers of geraffineerd met witte wijn. Veelal gebruiken ze hun eigen, zeer geheime,
kruidenmengeling en voegen ze aan de foie één of andere wijn of alcohol toe. In de reeks te proeven
producten was er zelfs een gerookte versie. Steeds meer en meer zal de fantasie ook in deze
producten toenemen, of dat nu het product ten goede komt is een andere vraag.
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Foie in de gastronomie.
In de topgastronomie is hij niet meer weg te denken, maar dikwijls plaatst men de ganzenlever op
een niet zo gelukkige plaats in het gastronomisch gebeuren. Een schijf ganzenlever, koud opgediend,
als voorgerecht met een aangepaste wijn, Sauternes of port bijvoorbeeld, zal al sterk de smaak
belasten en de finesse van de daarop
volgende schotels, minstens beïnvloeden.
Misschien wel verbergen. De “oudere” in de
gastronomie plaatsen deze lekkernij op het
einde van de menu en konden dan in
schoonheid eindigen met de traditionele
vintage of Ch.d’Yquem. Want wat kan er in
hemelsnaam nog optornen tegen al dit
grootse smaakgeweld. Ook over het gebruik
van brood kan een en ander gezegd
worden. Een warme toost, van ongeveer 1
cm dik is ideaal. De warmte van de toost zet
het smeltproces in en doet de geuren van de foie gras intenser uitkomen. Een koude toast heeft geen
enkele zin, integendeel. Soms wordt ook met rozijnenbrood en ander fantasiebrood gewerkt. Het
kan, zolang het maar als fantasie beschouwd wordt. De echte foie gras-liefhebber houdt het bij
gewone, maar warme toast.
Foie gras met een speciaal tintje:
Foie gras d’Anvers.
Een mengeling van foie gras en lichtgerookt en gedroogd vlees. De fijnheid van de foie gras gaat wat
verloren in de totale smaak, toch kan dit product de consument die op zoek is naar wat afwisseling,
gastronomisch voldoening geven.
Lichtgerookte ganzenlever
Deze ganzenlever is in een soort doek
gewikkeld en daarin gerookt; De fijne toets van
gerookt komt de rijke smeuïge smaak wat
verlichten en maakt daardoor de foie wat meer
toegankelijk. Voor lekkerbekken die iets aparts
wensen .
Foie gras en Brick
Intense smaak die vooral door peper gedragen
wordt. De peper doet de smaak wat intenser
uitkomen, iets meer gereleveerd. Pittige foie
die het met een krachtige rode wijn zeer goed
zal doen.
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Wij bieden onderzoek, advies en begeleiding voor
personen met of zonder gehoorproblemen.
In ons hoorcentrum is er steeds een audioloog
aanwezig voor een informatief gesprek en
een vrijblijvende gehoortest (zonder medisch doel).

Hoortoestellen :

Hoogstraat 39
9620 Zottegem
09/367 67 64
zottegem@oorhuis.be

Gehoorbescherming :
Marieke en Hans heten u welkom in ’t
Oorhuis Zottegem

Openingsuren:
Dinsdag,woensdag en vrijdag
9u-12u30 en van 13u-17u30
Donderdag op afspraak
Zaterdag van 9u-12u

Voor een ander adres in uw
buurt, bel 0800/90 155
of neem een kijkje op onze
website: www.oorhuis.be

Voor personen die hun gehoor
willen beschermen en op die manier de kans
op gehoorverlies en oorsuizen willen verkleinen,
hebben wij zowel standaard als op maat
gemaakte gehoorbescherming. Voor verschillende
doelgroepen zijn er specifieke oordoppen op de
markt (bezoekers van concerten, fuiven en café’s,
motorrijders, doe-het-zelvers, partners van snurkers,
jagers, …). Voor professionele muzikanten verdelen
we in-ear-monitors. Ook voor de allerkleinsten
hebben we kinderoorkappen.

Variphone

Want u (h)oor(t) erbij !
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Tochtenbladen
Het wandeljaar 2016 van “Wandel- en Sport Vereniging Egmont Zottegem vzw” loopt van
1 december 2015 tot en met 30 november 2016.
Elk lid is vrij zijn kilometers en tochten over te maken aan de club.
Men kan dit doen door ofwel:
- het bestand “tochten en km” te downloaden op onze website: www.wandelclubegmont.be, de
voorbije maanden in te vullen en dan het volledige Excel-bestand regelmatig door te sturen naar
het volgende e-mailadres: tochtenbladen@wandelclubegmont.be. Gelieve geen eigengemaakte
bestanden in Excel, Word of Pdf door te sturen, deze zullen niet meer aanvaard worden. Gebruik
dus enkel het te downloaden bestand.
Gelieve bij een tweede en volgende keren van doorsturen de eerdere gegevens te laten staan (niet
wissen) en opnieuw het volledige Excel-bestand door te zenden.
- Een tochtenblad in te vullen en af te geven aan de stand secretariaat voor 2016 ten laatste op de
wafelentocht van 26 december 2016. (tochtenbladen te verkrijgen aan de stand secretariaat).
Invullen van km- en tochtenbladen.





Bij het invullen van je kilometers, rond steeds vanaf 0,5 km naar boven, de andere naar onder.
Laat tussen elke maand een lijntje open.
De kilometers die je inbrengt moeten de werkelijk gestapte zijn.
Per tocht ontvang je op het einde van het jaar op het clubfeest of op één van de wandelingen
van Egmont nadien aan de stand Secretariaat, 0,25 €/punten per wandeling, met die punten
kan je alles betalen binnen de club.

Welke tochten komen in aanmerking?
 De tochten vermeld in het boek “Walking in Belgium”.
 De eigen organisaties zoals bedevaart, GR-tochten.
 De officiële buitenlandse tochten.
 De tochten waaraan Egmont zijn medewerking verleent: Psylos, Trage Wegen.
Wat komt niet in aanmerking?
 Wandelingen op de meerdaagse reizen van Egmont.
 De afstand tussen de wagen of het station naar en van de startplaats.
 Wandelingen op eigen initiatief.

Redactie clubblad
Werkten mee aan dit nummer van ons clubblad:
Patrick De Corte
Toon De Geyter
Rudy De Schrijver
Willy Van De Keere
Sonja Vanden Broeck
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Komende GR’s
27/04/2016

GR 123 Lesdain - Péruwelz

Patrick
± 24 km of ± 14 km

Bus

8 mei 2014. De regen stroomde met bakken uit de hemel toen we in Lesdain het eindpunt van de 2-daagse
bereikten. Hopelijk hebben we dit keer beter weer om naar Péruwelz te stappen. Via de monoliet van Pierre
Brunehaut bereiken we de Schelde. We steken die over (niet per vlot!) en komen bij het oude en het nieuwe
kanaal Blaton – Peronnes. Daar zal groep 2 starten. Langs het water naar Maubray en Callenelle. Wat verder
verlaten we het kanaal en zetten koers naar het einddoel.
Inschrijven met strookje tot 20 april of zolang er plaatsen zijn.
Kostprijs: 10 euro.
Startuur : 7 u 30 Bevegemse Vijvers.
Terug : Tussen 18 uur en 19 uur.

08/06/2016

GR 12 Ronquières - Manage

± 26 km of ± 14 km

Bus

We starten aan het hoogste gedeelte van het hellend vlak oostwaarts naar sluis 23, één van de vele redenen
van de bouw van het hellend vlak. We volgen een hele tijd de Samme langs Arquennes tot in Seneffe, waar de
tweede groep er aan begint. Van het kasteel van Seneffe naar het bos van Bomerée, over het kanaal Brussel –
Charleroi komen we uiteindelijk uit in La Hestre, deelgemeente van Manage.
Inschrijven met strookje tot 1 juni of zolang er plaatsen zijn.
Kostprijs: 10 euro.
Startuur : 7 u 30 Bevegemse Vijvers.
Terug : tussen 18 uur en 19 uur

Inschrijvingsstrookjes

GR 123 Lesdain - Péruwelz

27 april 2016

Naam en voornaam

24 km

14 km

1

…………………………………………………………………………





2

…………………………………………………………………………





3

…………………………………………………………………………





 Betaal de som van 10 € x ………. = ………… €
 Betaal met punten 10 €/punten x ………………. = ……………….. €/punten
Inschrijven tot 20 april 2016 of zolang er plaatsen zijn.


GR 12 Ronquières - Manage

08 juni 2016

Naam en voornaam

26 km

14 km

1

…………………………………………………………………………





2

…………………………………………………………………………





3

…………………………………………………………………………





 Betaal de som van 10 € x ………. = ………… €
 Betaal met punten 10 €/punten x ………………. = ……………….. €/punten
Inschrijven tot 1 juni 2016 of zolang er plaatsen zijn.
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Livinustocht
de

15 HISTORISCHE
LIVINUSWANDELING.

VAN GENT: SINT BAAFSABDIJ.
NAAR SINT-LIEVENS-HOUTEM:

LIVINUSKAPEL.
ZONDAG 26 JUNI 2016
Afstand:

33 Km

Vertrek met de bus om 07h50 stipt. Wandeling start om 08h30.
POLBROEK, SINT-LIEVENS-HOUTEM (livinusspijlen volgen).
Parking nabij de vertrekplaats autobussen ( ruim 200 WAGENS).
Instapmogelijkheid in Gontrode (22 km) Vertrek met de bus om 10h00 stipt.
Wandeling start om 10h30.
Instapmogelijkheid in Oosterzele (13 km) Vertrek met de bus om 11h00 stipt.
Wandeling start om 11h30.
Meer info en inschrijven kan via de folder vanaf 15 maart of via een mailtje naar
livinustochten@telenet.be
Alsook bij Egmontleden :
Van de Vyver Roger: 0474/61 86 75 of livinustochten@telenet.be
Braekman Eli: 053/62 65 01 of eli.braekman@telenet.be
Van Den Bremt Wilhelm: 053/62 73 97 of wilhelmvandenbremt@telenet.be
De Landsheere Willy: 0474/42 77 16
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GR verslag
25-11-2015

GR Dagstapper: Grimbergen

Toon

De Brabander looft onophoudelijk God, maar met een stuk spek tussen zijn tanden.
(Brabantse zegswijze)
Het is een traditie: de laatste GR van het jaar, een dagstapper. Vandaag richting de hoofdstad meer
bepaald Grimbergen. In een oase van rust dommelt de statige St.-Servaesbasiliek tussen kleurrijke
oude gevels. Door het groene lover, over tegelpaden en grindwegen wandelt het richting Prinsenkasteel, of toch datgene wat er nog rest nadat het
tijdens WO II door de Duitse bezetter in brand werd
gestoken. Het weder is prachtig en de zon is ons
wandelmaatje. Eens de Brusselsesteenweg gekruist
laten we de dorpskern achter ons. Een aantal
bonkige kasseiwegen voeren langs prachtig
gerestaureerde boerderijen. De weidse natuur lonkt,
de abdijtoren blijft steeds in zicht, zelfs de bollen van
het Atomium glinsteren in de azuurblauwe lucht. We
drentelen langs akkers waar de stilte ten ruste ligt en
landschappen waar gedachten even gaan vertragen.
Veldwegen verder zetten ons af bij de kerk van St.Brixius-Rode. We kopen ons allen een fiets van Eddy Merkx en zetten de tocht verder op ons ijzeren
paard (haha). We volgen een tijd lang het wandelpad Birrebeekvallei tot het gehucht Neron waar we
onder beschutting van het Velaartbos ons hongerig maagje van antwoord dienen. De Paddegatstraat
voert richting ‘s-Gravenbos in naakte, bladerloze outfit. Tussen de bemoste, ijle stammen torent de
schim van het barokke Gravenkasteel, een waterburcht uit de 17de eeuw. Een hoge beukendreef
drijft ons naar de Willebroekse Vaart. De 50 m hoge hefbrug
van Humbeek-Sas zet ons af bij de feestzaal Eldorado waar
ieder “zijn merk” terugvindt (alias Boma). Het gezellig interieur
vloeit terug naar het interbellum met kenmerkende Art-Deco
elementen. Tussen het derde en vierde “boken” is het zonnetje
verdwenen en worden de hemelsluizen open gezet. Het
deinende water naast de Westvaartdijk volgen we ruim
anderhalve kilometer. Terug trekken we de velden in en maken
er kennis met de koriander, een keukenkruid dat er massaal
werd uitgezaaid en nu gretig geoogst. De abdijtoren is reeds
geruime tijd in zicht, toch maken we nog een ommetje door het
vroegere vliegveld van Grimbergen dat in 1939 werd aangelegd.
Een gedeelte werd omgetoverd tot natuurgebied (het Lintbos)
en is een mooi voorbeeld van herwonnen natuur en landschap
op de vroegere luchthaven. We verlaten het jong stukje groen
en krijgen terug grondgebied Grimbergen onder de voeten
geschoven. Voor de Tommelmolen aan de Maalbeek is het
toeristisch seizoen ook voorbij. We dartelen voorbij de oude Charleroyhoeve (nu gemeentelijke
diensten en vredegerecht) en een volgende watermolen, de Liermolen. De Volkssterrenwacht “Mira”
luidt het einde van de tocht in (we zochten tevergeefs de krullebol van Frank Deboosere). Een
vluchtig bezoek aan de abdijkerk waar een sacrale stilte overheerst… en geen tijd meer voor een
Grimbergen Optimo Bruno!!!! Gelukkig wacht in St Goriks nog een natje en droogje. Nakaarten over
wat voorbij is en oogluikend uitkijken naar wat 2016 in petto heeft. Aan elke GR-stapper een zalige
winterslaap toegewenst ……
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Geocachen

Patrick

Heb je ook tijdens één of andere wandeling al opgemerkt dat er enkele wandelaars verwoed aan het
zoeken zijn aan een verlichtingspaal, een boom, een wegwijzer, onder een struik of naast een
brievenbus. Neen beste lezers, dat zijn geen wandelaars die
de weg kwijt zijn en verdwaalde pijltjes aan het opsporen zijn.
Ook kan het gebeuren dat je op een wandeltocht iemand de
verkeerde richting ziet opgaan (hij volgt dus de pijltjes niet) of
in tegenovergestelde richting aan het stappen is. Ook dat is
geen abnormaal en waarschijnlijk gemakkelijk te verklaren
verschijnsel.
Er is namelijk veel kans dat die personen aan het “geocachen”
zijn.
Nu hoor ik je al afvragen: “Wat in hemelsnaam is geocachen”?
Wat zegt Wikipedia?
Geocaching is een buitensport en spel, waarbij gebruik wordt gemaakt van een gps-ontvanger of
telefoon met deze functie om ergens ter wereld een zogenaamde cache (verstopplaats) te vinden.
Geocachen is dus een wereldwijd verspreid spel, gelanceerd in het jaar 2000, en wordt vertaald als
schattenzoeken. Over de ganse aardbol zitten meer dan 2.500.000 (ja, je leest goed) schatten
verborgen en meer dan 15 miljoen cachers zijn er naar op zoek. Dit alles is geregistreerd op de
website www.geocaching.com. Je zou het kunnen bekijken als padvinderij op latere leeftijd en met
moderne middelen. Het kinderlijke plezier van het zoeken én vinden van de “schat” is mooi
meegenomen in onze wereld vol stress.
Wat zijn dat nu voor schatten?
Wel, rijk zal er zeker niet van worden. Het zijn potjes, buisjes, filmdoosjes, boterhamdozen,
tupperwarepotjes in allerlei maten en grootte die meestal gecamoufleerd weggestopt zitten te wachten
op een vinder. In deze boxen zit een logboekje of rolletje waarop de vinder zijn geregistreerde
codenaam en de datum noteert, alles mooi terug dicht maakt en de box op precies dezelfde plaats
terugzet voor de volgende vinder.
Er kunnen ook nog andere voorwerpen in de doos zitten, die dan van de ene naar de andere cache
meegenomen worden. Ook dit wordt allemaal geregistreerd op de website.
Een zogenaamde traditionele cache bestaat op zichzelf, maar er zijn
ook andere (multi’s genoemd) waarbij je van de ene plaats naar de
andere geleid wordt om uiteindelijk de “schat” te vinden. Ook zijn er
caches waarbij je eerst een raadsel of puzzel dient op te lossen om tot
resultaat te komen.
Dat en nog veel meer zit dus achter die zoekende wandelaars aan de
kant van de weg.
Bedenk als je nog eens enkele mensen langs het pad ziet zoeken, dat
je niet meteen de bevoegde instanties moet opbellen om voor gevaar
te waarschuwen. Er bestaat veel kans dat die ‘zonderlingen’ aan het
geocachen zijn.

P.S. Indien je toevallig zo’n schat vindt, neem hem dan
niet weg a.u.b.
De 15 miljoen cachers zullen je eeuwig dankbaar zijn.
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Vooropgestelde tochten 2016
Al enkele jaren zijn we succesvol bezig met vooropgestelde tochten voor onze leden.
Elk jaar zijn er mooie prijzen te winnen, ook voor 2016 zal dat zo zijn.
Speciaal voor onze leden die nog uit werken gaan hebben we de tochten die op een vrije dag
of in de vakantieperiode vallen meer punten toegekend, zodat iedereen de kans heeft om
het vereiste aantal punten te behalen.
De tochten voor 2016 beginnen zoals elk jaar al in 2015:

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14

Tocht
Jenevertocht
Wafelentocht
Midweektocht
Midweektocht
Midweektocht
Midweektocht
Wisselbeker
Midweektocht
Midweektocht
Dauwtocht
Midweektocht
Herdenkingstocht
Midweektocht
Halloweentocht

Datum
16-12-2015
27-12-2015
20-1-2016
17-2-2016
16-3-2016
20-4-2016
5-5-2016
18-5-2016
15-6-2016
20-7-2016
17-8-2016
21-9-2016
19-10-2016
31-10-2016

Plaats
OC Leeuwergem
Bevegemse Vijvers
OC Velzeke
OC Oombergen
Voetbalkantine Zottegem
OC Sint-Goriks
Bevegemse Vijvers
OC Strijpen
Voetbalkantine Zottegem
OC Erwetegem
De Gilde Erwetegem
OC Leeuwergem
OC Oombergen
Bevegemse Vijvers

Punten
1
3
1
1
1
1
3
1
1
2
2
1
1
3

Totaal aantal punten te verdienen: 22.
Wie op de 14 vooropgestelde tochten 15 punten verzameld heeft, heeft recht op een prijs
die uitgedeeld wordt vanaf het “Praatcafé” op zaterdag 19 november 2016.
Gelieve bij het inschrijven op een tocht gebruik te maken van de gratis ter beschikking
gestelde klevers, zo is er geen verwarring mogelijk wie er heeft deelgenomen. Heb je geen
klevers meer, schrijf dan duidelijk in DRUKLETTERS uw naam en voornaam, adres, clubnaam
en clubnummer op uw inschrijfkaart, want bij onze 1300 leden zijn er toch wel verschillende
leden met dezelfde voor- en familienaam. Bij discussie zijn de inschrijfkaarten het
doorslaggevend bewijs. Het is vanzelfsprekend dat je geen inschrijfkaarten invult voor
iemand anders.
Wie over geen klevers meer beschikt, kan steeds klevers bestellen op het secretariaat (op de
wandeling of via mail dirk@wandelclubegmont.be). De klevers zijn dan af te halen op de volgende
wandeling op de stand "secretariaat".

Het bestuur dankt U hiervoor.
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Het GR 5 avontuur van Patrick (deel 2)
Maandag 24.08.2015
Dag 3: Ceillac 1639 m – Maljasset 1900 m: 14 km
Bij het ontwaken waren de Duitsers al verdwenen.
Zou ik zo veel lawaai gemaakt hebben? De
weersvoorspellingen
voor
vandaag
zijn
allesbehalve schitterend, maar tijdens het ontbijt
regende het toch niet. Het wordt vandaag een
kortere etappe, maar dan wel een vrij zware. De
2700 m hoge Col Girardin moet eraan geloven.
Na een eerder vlakke aanloop langs een pad dat
evenwijdig en wat hoger gelegen is dan het
riviertje de Cristallan wordt de klim ingezet. Na
een laatste blik op Ceillac gaat het steil omhoog.
Een houten bruggetje vergemakkelijkt de
oversteek van een kloof en de hellingsgraad houdt
aan tot bij de waterval van de Pisse. Bij het
verlaten van het bos naar het Spiegelmeer toe is de klim wat zachter. Een ideaal plekje voor een
picknick maar het is nog wat te vroeg. De weg naar het volgende meer is eigenlijk een skipiste en
gaat ook weer flink omhoog. Bovenaan de piste begint het plots fors te waaien maar het blijft nog
steeds droog. In de verte is de kapel St.-Anne reeds te zien, maar eerst moet nog een rotsachtig
terrein overbrugd worden. Aan de kapel met bijhorend meer waait er nu echt een stormwind en de
temperatuur is fors gedaald. Samen met de Amerikanen besluiten we om toch maar warmere kledij
aan te trekken. De koude wind zal waarschijnlijk aanhouden op weg naar de nog 300 m hoger
gelegen top van de col. Het blijkt een mooie klim in ruime bochten te zijn en na een uurtje is het
hoogste punt bereikt. Aangenaam vertoeven is anders en na wat vlugge foto’s wordt de afdaling
ingezet. Heel wat lager is het weer wat warmer en ben ik bezig om de lange broek uit te trekken als
er plots een donderslag weergalmt. Dat is het sein om niet te treuzelen want er moet nog een flink
stuk gedaald worden. Enkele druppels vallen en dat is het begin van een nat einde. Er moet van de
GR afgeweken worden en uiteindelijk bespeur ik de rustplaats voor vanavond maar eer ik zover
ben is het opnieuw, zoals gisteren, pijpenstelen aan het regenen. De Auberge de la Cure heeft
enkele dortoirs en een koppel Engelsen zijn mijn kamergenoten. In totaal 14 personen zullen hier
overnachten en er is niet één Fransman bij. Wel de groep Engelstaligen en een Iers koppel, die er
vorige avond ook bij waren samen met een extravagante Italiaanse fotografe. Maljasset ligt
werkelijk in een kom omringd door het gebergte. Er is geen Wi-fi en zelfs geen bereik voor de GSM.
Het thuisfront zal moeten wachten tot morgen op nieuws.
Dinsdag 25.08.2015
Dag 4: Maljasset 1900 m – Fouillouse 1907 m : 13 km
Omdat ik gisteren van de GR 5 heb moeten afwijken om de overnachtingplaats te bereiken moet ik
vandaag terug op zoek naar de wit-rode streepjes. Geloof het of niet maar dat gebeurt bij een
staalblauwe hemel en volop zon. Wat een verschil met gisterenavond. Het eerste deel is niet wat je
van een GR-pad verwacht want over ruim 4 km daal ik af op een asfaltweg. Sommige stroken zijn
pas aangelegd alsof de Tour de France hier pas geweest is. Door een smal straatje, het enige van
het gehucht La Barge, tussen middeleeuwse huisjes zak ik verder af. Wat later bespeur ik langs de
weg een stenen zonnewijzer. Lux erat hominibus staat erop vermeld (het licht is er voor de mens).
Als je de tijd verloren hebt dan kan je hier alvast aflezen hoe laat het is, want de zon straalt volop.
De brug over de Ubaye in le Pont Vouté laat me toe af te zakken naar St.-Antoine, waar een mooie
kapel het gehucht wat kleur geeft. Wat verder is de boogbrug van Châtelet, waar ik straks nog over
moet, reeds te zien. Eerst nog voorbij een oude stenen oven langs de kant van de weg en rond een
imposante rots met bovenop enkele ruines van een kasteel. Zoals de meeste burchten en kastelen
was deze hier ook strategisch gebouwd met een ruim overzicht over de streek. Net voor de
boogbrug heb ik een mooi uitzicht op de vallei van de Ubaye die ik straks zal verlaten. Maar eerst
nog de 97 m hoge brug over en daarna door een gat in de rotswand door. Bij het verlaten van de
rijweg is het ook afgelopen met dalen. Er moet alweer 400 m geklommen worden. Best eerst een
brokje eten bij de ruines van La Meire, die blijkbaar aan herstel toe zijn want er liggen
bouwmaterialen klaar. Door het bos stijgt het gestaag en bij het verlaten er van zie ik Fouillouse al
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liggen blinken. De kamer die ik in de Auberge les Granges gereserveerd heb lijkt verdomd goed op
een dortoir, maar de waard belooft dat ik die voor mij alleen heb. Afwachten maar. Opnieuw geen
contact met de buitenwereld en er blijft zo een volledige namiddag over om uit te rusten. Het was
inderdaad weer een korte rit. Dat komt wel goed uit om wat te bekomen van de vorige zwaardere
dagen en morgen ligt er weer een kanjer te wachten. Liefst 2 cols van boven de 2500 m moeten
overwonnen worden. In de namiddag komt de groep Engelstaligen (Amerikanen, Britten, Ieren en
Australiërs) ook aan en net voor het avondmaal arriveert een zestal Duitse motards. Zij krijgen de
dortoir naast mij toegewezen en dat zal ik geweten hebben. Tot middernacht duurt het feestje met
muziek en luide discussies. Duidelijk geen liefhebbers van het gebergte met respect voor natuur en
medemens. Van het koppel Amerikanen is er geen spoor meer.
Woensdag 26.08.2015
Dag 5: Fouillouse 1907 m – Maison Méane 1800 m: 17 km
De Duitsers bleven lang wakker maar waren ’s morgens om 7 u 30 niet meer te bespeuren. Na het
ontbijt met zowaar vers fruit breng ik even een bezoekje aan de plaatselijke campingshop om
inkopen te doen voor de alweer laatste etappe dit jaar. Van bij de start aan het lokale kapelletje is
het bergop. Tussen de lorken van het bos blijft het stijgen. Enkele ruines passeren de revue en een
paar bergbeekjes moeten overbrugd worden. De brugjes zijn van degelijke makelij en dat maakt het
wel aangenaam. Blijkbaar is het vandaag marmottendag. Voordurend hoor je hun fluitend
waarschuwingsgeluid en zie je er enkele wegvluchten naar hun ondergronds hol. Eens uit het bos
kan je als je achterom kijkt mooi Fouillouse zien schitteren in de zon. Eigenlijk doe ik dat te weinig,
want bij het omkijken krijg je een heel ander beeld van het landschap. Volgens de topogids moet ik
een meertje voorbij, maar dat is schijnbaar opgedroogd. Zo bereik ik de eerste col van de dag: de
Col du Vallonnet op 2524 m hoogte. Deze en ook de volgende bult zijn niet de hoogste toppen uit
de omgeving, maar zijn toch de naam col waardig en zo heeft men wel wat aanknopingspunten op
het pad. Voorbij de top is er toch wat meer te zien van een volgend meertje maar veel stelt het toch
niet voor. Het is een prettige afdaling: niet steil en op een goed begaanbaar pad. Zo kom ik 200 m
lager op een tolweg naar de ruïne van een vroeger kazerne. De grens met Italië is dichtbij en het
leger was hier vroeger pertinent aanwezig. Wat verder moet ik door een grote kudde schapen die
de tegenovergestelde richting opgaat. Gelukkig zijn er geen waakhonden (patou’s) bij en is de
doortocht niet gevaarlijk. De oude kazerne is al bij al nog vrij goed bewaard. Het pad stijgt nog
verder boven de kazerne uit tot boven op de
de col de Mallemort (2558 m). Vandaar heb ik
een mooi vogelperspectief op het oude
legergebouw. Je kan nog zo’n 200 m hoger
stijgen naar een oud fort maar gelukkig wijst
de GR 5 duidelijk naar beneden. Weinig
verder kan je Larche al zien liggen, een 900
m dieper. De afdaling is bij momenten nogal
moeilijk. Er zijn steile stukken bij met veel
losliggende stenen, opletten geblazen dus.
Wat een geluk dat het net als gisteren
opnieuw een mooie dag is en het droog blijft.
Bijna beneden in Larche heb ik een prachtig
zicht op de bergtop die ik net ben afgedaald.
In het dorp trakteer ik mijzelf op een
welverdiend drankje aan het hotel dat geen
antwoord gaf op mijn mails met de vraag voor overnachting. Waarom weet ik niet want zo druk
bezet lijkt het etablissement nu niet. Een modern kerkje siert het dorp. Nog 2 km en lichtjes hogerop
is hetgeen er nog rest van de trek dit jaar. De overnachtingplaats heet Maison Méane en dat is een
gehucht van Larche. Het heeft ook een mooi modern kerkje, dat niet moet onderdoen voor de buur.
Mijn laatste verblijf ziet er tof uit en ik ben de enige gast om er de nacht door te brengen. Wat een
luxe.
Hier eindigt de trip van 2015 en de waardin stelt voor om als ik volgend jaar zou terugkomen mij op
te halen aan het dichtst bijzijnd busstation in Barcelonette om vanuit Maison Méane de eindsprint in
te zetten naar Nice. Dit staat natuurlijk in mijn agenda genoteerd. Bij zo veel gastvrijheid moet je
niet verder zoeken. Morgen komt neef Hendrik met zijn Christine mij ophalen en rijden we hopelijk
zonder veel problemen terug naar huis.
Volledig verslag en foto’s op www.gr5-pat.be.
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Wandelresultaten

Willy

DATUM

WAAR

AANTAL DEELNEMERS

PLAATS
EGMONT

AANTAL
EGMONTERS

05/12/2015

OOSTERZELE

1603

1

284

06/12/2015

VOLLEZELE

1163

2

94

MERENDREE

1375

7

67

09/12/2015

GERAARDSBERGEN

1385

2

250

12/12/2015

GENT

2461

2

177

13/12/2015

ZINGEM

1666

2

187

16/12/2015

LEEUWERGEM

1132

1

579

20/12/2015

HERNE

1158

3

76

WICHELEN

1775

3

111

SCHILDE

922

1

136

ANTWERPEN

2580

1

141

25/12/2015

OPWIJK

1117

5

39

26/12/2015

OUDENAARDE

2368

2

234

SLEIDINGE

1001

9

19

27/12/2015

ZOTTEGEM

3532

1

867

29/12/2015

KORTRIJK

2396

3

111

03/01/2016

OEDELEM

2227

10

47

06/01/2016

RONSE

1113

1

170

09/01/2016

AALTER

1516

4

67

10/01/2016

ROOSDAAL

1825

3

110

ANZEGEM

1127

11

22

DE PINTE

1676

4

88

13/01/2016

WETTEREN

1041

1

151

16/01/2016

KLUISBERGEN

791

5

32

17/01/2016

VURSTE

2267

4

138

GIJZEGEM

1603

3

73

20/01/2016

VELZEKE

1416

1

630

23/01/2016

OOSTEEKLO

1914

8

56

24/01/2016

BERLARE

3656

1

233

31/01/2016

GERAARDSBERGEN

1665

2

179

AALTER

1583

21

20

06/02/2016

BORSBEKE

1911

1

337

07/02/2016

EINE

1939

2

183

10/02/2016

ZELZATE

390

4

21

13/02/2016

OPWIJK

1033

5

38

BRAKEL

1586

1

273

14/02/2016

WIEZE

955

7

37

ZOMERGEM

1291

13

22

ST.MARIA-LIERDE

684

1

133

17/02/2016

OOMBERGEN

1941

1

698

20/02/2016

KLUISBERGEN

124

3

8

ELSEGEM

781

4

50

21/02/2016

ZWALM

1618

1

230

28/02/2016

HOFSTADE NWD

12254

1

281
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Hoe inschrijven voor uitstappen
Om misverstanden te vermijden : geef bij je inschrijving het strookje uit het clubblad af !!
Voor alle eendaagse busreizen inschrijven bij Willy Van De Keere
Dit kan als volgt:
1- Op al de wandelingen van Egmont Zottegem
2- Door een e-mail bericht te sturen naar busreizen@wandelclubegmont.be. Je bent pas
ingeschreven nadat je een antwoord ontvangen hebt op je e-mail.
3- Telefonisch op het nummer: 09/361 18 84
4- Daarna vragen wij je zo vlug mogelijk te betalen. (cash of met europunten).
5- Annuleren van de busreis kan tot ten laatste 2 dagen voor de reis. Daarna kan het geld
niet meer terugbetaald worden.

Voor de GR-tochten inschrijven bij Patrick De Corte
Dit kan als volgt:
1- Op al de wandelingen van Egmont Zottegem
2- Door een E-mail bericht te sturen naar gr.patrick@wandelclubegmont.be en je bent pas
ingeschreven na een antwoord ontvangen te hebben op je e-mail.
3- Telefonisch op het nummer: 09/360 56 21
4- Daarna vragen wij je zo vlug mogelijk te betalen. (cash of met europunten).
5- Annuleren van de busreis kan tot ten laatste 2 dagen voor de reis. Daarna kan het geld
niet meer terugbetaald worden.

Voor meerdaagse busreizen of vliegtuigreizen.
Bij de verantwoordelijken aangegeven op de folder.
1- Voor al de grote reizen waar steeds het aantal beperkt is, ben je pas ingeschreven na
ontvangst van het inschrijfformulier dat je steeds kunt terugvinden in ons clubblad.
2- Daarna vragen wij je het gevraagde bedrag over te schrijven op de rekening reizen.
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Onder de loep

Willy

ZONDAG
6/12/18/24/30 KM

20-03-2016
07.00 – 15.00 U

GENTBRUGGE
FLORATOCHTEN

WOENSDAG
5/10/14/21 KM

23/03/2016
08.00 – 15.00 U

WAASMUNSTER
DURMETOCHT

DONDERDAG
4/6/12/18 KM

24/03/2016
07.30 – 15.00 U

LEDE
STE
1 HOVAARDIGE BOER WANDELING

VRIJDAG
6/12 KM

25/03/2016
13.00 – 18.00 U

AALTER
HOEKSKENTOCHT

ZATERDAG
4/7/10/13/17/22 KM

26/03/2016
07.00 – 15.00 U

EEKLO
SINT-JOZEFTOCHT

ZONDAG
6/12/18/24/30 KM

27/03/2016
07.00 – 15.00 U

WORTEGEM-PETEGEM
DE
13 ZEELTREKKERSTOCHT

ZONDAG
6/10/16/21/32 KM

27/03/2016
08.00 – 15.00 U

BUGGENHOUT
STE
32 LENTEVOSSENTOCHT

ZONDAG
5/8/12/18/23/30 KM

27/03/2016
07.00 – 15.00 U

LOVENDEGEM
STE
38 REIGERTOCHT

MAANDAG
4/8/12/18/22/30KM

28/03/2016
07.00 – 15.00 U

EVERGEM
e
24 W.A.K. TOCHT

WOENSDAG
6/10/15/21 KM

30/03/2016
07.00 – 15.00 U

ZINGEM
MIDWEEKTOCHT

DONDERDAG
6/12/20 KM

31/03/2016
08.00 – 15.00 U

DRONGEN
MIDWEEKTOCHT IPA BELGIE

ZATERDAG
7/15/25/ KM

02/04/2016
07.00 – 15.00 U

ASPER
DE
19 FRIEKIETOCHT

ZATERDAG
6/10/14/18/21 KM

02/04/2016
07.00 – 15.00 U

BURST
DE
15 BURSITIATOCHT

ZONDAG
6/12/18/24/30/40 KM

03/04/2016
07.00 – 15.00 U

ZELZATE
STE
33 KWARTELTOCHT

WOENSDAG
6/12/18 KM

06/04/2016
07.00 – 15.00 U

BERLARE
PUITENKLOPPERSTOCHT

WOENSDAG
7/14/21 KM

06/04/2016
08.00- 15.00 U

BAARDEGEM
FAUBOURGTOCHT

DONDERDAG
6/12/20 KM

07/04/2016
09.00 – 15.00 U

STEKENE
DE
14 LINIETOCHT

ZATERDAG
6/10/15/20 KM

09/04/2016
07.00 – 15.00 U

DENDERBELLE
STE
24 TONGENSLIJPERSTOCHT

ZATERDAG
6/12/18/24 KM

09/04/2016
08.00 – 15.00 U

WAARSCHOT
DE
9 TOCHT VAN DE MARCHMANNEKENS

ZONDAG
5/7/11/13/17/19/24/32KM

10/04/2016
07.00 – 15.00 U

ZELE
STE
32 REYNAERTTOCHT

ZONDAG
6/10/15/20/25 KM

10/04/2016
07.00 – 15.00 U

MACHELEN
DE
14 KUNSTTOCHT

ZATERDAG
6/12/18/25 KM

16/04/2016
07.00 – 15.00 U

OUDENAARDE
KOPPENBERGTOCHT

ZONDAG
17/04/2016
6/8/10/12/14/16/18/22/26/32/42KM 07.00- 15.00 U
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23/04/2016
07.00 – 15.00 U

B-TOCHT

B-TOCHT

GERAARDSBERGEN
MATTENTAARTENTOCHT

WOENSDAG
20/04/2016
7/10/14/18/21 KM
08.00 – 17.00 U
ZATERDAG
5/7/14/21 KM

B-TOCHT

B-TOCHT

B-TOCHT

SINT-GORIKS-OUDENHOVE
MIDWEEKTOCHT

NUKERKE
LENTEWANDELING
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ZONDAG
6/12/18/25 KM

24/04/2016
07.00 – 15.00 U

BRAKEL
VL. MOOISTE WANDELTOCHT

DINSDAG
4/7/14/21 KM

26/04/2016
07.00 – 15.00 U

MAARKEDAL
MUZIEKBOSTOCHT

WOENSDAG
4/6/8/10/12/14/18 KM

27/04/2016
08.00 – 15.00 U

OPWIJK
DE
15 MIDWEEK

ZONDAG
4/8/12/16/20/24/30 KM

01/05/2016
07.00 – 15.00 U

SINT-JAN-IN –EREMO
STE
26 KREKENTOCHT

B-TOCHT

ZONDAG
5/8/12/18/25 KM

01/05/2016
08.00 – 15.00 U

HERZELE
LENTEWANDELING

B-TOCHT

ZONDAG
4/8/12/18/24/30 KM

01/05/2016
07.30 – 15.00 U

DENDERMONDE
STE
29 DISTELTOCHT

B-TOCHT

DONDERDAG
05/05/2016
ZOTTEGEM
STE
6/12/18/24/32/42/50 KM
07.00 – 15.00 U
22 EGMONTTOCHT
VRIJDAG
6/10/14/18/21 KM

06/05/2016
07.00 – 15.00 U

BALEGEM
DE
16 BALEGEMSE JENEVERTOCHT

ZATERDAG
6/10/15/21/30 KM

07/05/2016
07.00 – 15.00 U

KRUISHOUTEM
STE
28 LOZERMEITOCHT

ZONDAG
6/12/18/25/50 KM

08/05/2016
06.30 – 15.00 U

KLUISBERGEN
STE
45 OOMLOOP KLUISBERGEN

ZONDAG
7/12/16/21 KM

08/05/2016
08.00 – 15.0 U

DIKKELVENNE
VRIJBUITERSTOCHT

ZATERDAG
4/6/10/12/15/19/24/30KM

14/05/2016
06.30 – 15.00 U

BERLARE
DONKMEERTROFEE 2016

ZATERDAG
6/10/15/20 KM

14/05/2016
07.00 – 15.00 U

BACHTE-MARIA-LEERNE
STE
21 BASIEL DE CRAENETOCHT

ZONDAG
6/12/17/23/30/42/50

15/05/2016
06.00 – 15.00 U

STEKENE
STE
34 SMOKKELTOCHTEN

MAANDAG
6/9/12/22/26/32 KM

16/05/2016
07.30 – 15.00 U

SCHENDELBEKE
DE
6 GAVERSWANDELING

WOENSDAG
7/ 1 0 /14/18/21 KM

18/05/2016
08.00 – 17.00 U

STRIJPEN
MIDWEEKTOCHT

21/05/2016
07.00 – 15.00 U

ERTVELDE
AUGUSTIJNENTOCHT

ZONDAG
8/12/18/26 KM

22/05/2016
07.00 – 15.00 U

ENAME
DE
18 WANDELTOCHT IN EN ROND ENAME

DI-WO-DONDERDAG
2.5/5/8 KM

24/25/26/05/2016
16.30 – 20.00 U

DEINZE
ZEER SOCIAAL GERICHTE 3 DAAGSE

ZATERDAG
7/14/21/28 KM

28/05/2016
07.00 – 15.00 U

VLEKKEM
BARBECUETOCHT

ZONDAG
6/10/15/21/30 KM

29/05/2016
06.00 – 15.00 U

ZWALM
DE
3 ZWALMSE MOLENTOCHT

VRIJDAG
6/12/18/ KM

03/06/2016
07.00 – 15.00 U

KRUISHOUTEM
DE
12 BIESTKERMISTOCHTEN

ZONDAG
5/10/15/20/25 KM

05/06/2016
07.00 – 15.00 U

PETEGEM A.D.LEIE
STE
32 VRIENDSCHAPTOCHT

ZATERDAG
6/10/15/21/36/60 KM

11/06/2016
07.00 – 15.00 U

ZWALM
STE
33 SLOEBERTOCHT

ZONDAG
6/12/18/21/24/30 KM

12/06/2016
07.00 – 15.00 U

SINT-LIEVENS-HOUTEM
STE
29 LENTSTOCHT
15/06/2016
08.00 – 17.00 U

B-TOCHT

B-TOCHT

ZATERDAG
4/5/10/15/20/27 KM

WOENSDAG
7/10/14/18/21 KM

B-TOCHT

ZOTTEGEM
MIDWEEKTOCHT

*B-TOCHT = BESCHERMDE TOCHT ( vroeger Wisselbekertocht)
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Retro – foto’s
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Rudy
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Met een goed gevoel en een perfect zicht op stap.

Meekleurende brillenglazen die 100% bescherming bieden tegen
schadelijke UVA & UVB stralen
Progressieve glazen voor perfect zicht ver & nabij.
Monturen in alle prijsklassen (van trendy tot klassiek, sportief…..)
Hoorapparaten: proefperiode & test gratis.

OPTIEK
JACQUES
Hoogstraat 43
9620 ZOTTEGEM

Tel & fax:09/360 72 94
website:www.optiekjacques.be

Meer dan 35 jaar tot uw dienst

Op vertoon van uw wandellidkaart: 10% korting.
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