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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  2017 

graag binnen bij de voorzitter 

Patrick De Corte  

pdcorte@telenet.be 

voor  1 juni  2017 

 

Zetel vereniging: 

WSV EGMONT ZOTTEGEM vzw 

 Traveins 28 

9620 ZOTTEGEM

http://www.wandelclubegmont.be/
mailto:pdcorte@telenet.be
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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 

 

ONDERVOORZITTER 

Van de Keere Willy 

Kloosterstraat 29, 9620 Zottegem 

09/361 18 84  GSM: 0478/76 93 56 

e-mail: ondervoorzitter@wandelclubegmont.be 

Reizen 

SECRETARIS. 

Verstichel Eddy 

Wijteveldstraat 26, 9552 Borsbeke 

053/62 68 40   GSM: 0495/80 22 62 

e-mail: secretaris@wandelclubegmont.be 

Administratie 

 

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 

 

  De Cnijf Bea 

  Kloosterstraat 29, 9620 Zottegem 

  09/361 18 84 

  e-mail: bea@wandelclubegmont.be 

 

 

  De Groote Freddy 

  Ophemstraat 170, 9400 Voorde 

  054/50 11 82  GSM: 0498/68 36 34 

  e-mail: freddy@wandelclubegmont.be 

  Magazijn 

 

 

Duhaud Freddy 

Bremstraat 2, 9620 Zottegem 

GSM: 0494/37 79 85 

e-mail: freddy.d@wandelclubegmont.be 

Vertegenwoordiger Sportraad 

 

Dumont Peter 

Oudenhovestraat 64, 9620 Zottegem 

09/361 32 50   GSM: 0485/18 31 68 

e-mail: peter@wandelclubegmont.be

 

Moens Dirk 

Rooigemstraat 51, 9860 Balegem 

09/32 46 746    GSM: 0497/46 37 97 

e-mail: dirk@wandelclubegmont.be 

Ledenbestand 

 

 

   Vanden Broeck Sonja 

   Ophemstraat 170, 9400 Voorde 

   054/50 11 82  GSM: 0473/83 30 59 

   e-mail: sonja@wandelclubegmont.be 

   Boetiek 

 

Wachtelaer Luc 

Nijverheidsstraat 48, 9230 Wetteren 

09/369 42 98   GSM: 0493/69 44 53 

e-mail: luc@wandelclubegmont.be 

Tochtenbladen 

 

  Parcoursmeesters                    Webmaster 

   

 

 

 
 

 
Walter De Bie Eric De Temmerman Eli Braekman Maarten De Moor 
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 Woord Vooraf 

 

 
Beste Egmonters, 
 
De natuur houdt zijn winterslaap om alles eens tot rust te laten komen. Wandelclub 
Egmont daarentegen bruist ook in de koude maanden van het jaar van enthousiasme 
en bedrijvigheid. De Wafelentocht, de familiale nieuwjaarsvieringen, het 
spetterende clubfeest, de eerste midweektochten, GR-uitstap en busreis zorgden 
er voor dat die donkere periode van het jaar voor ons wandelaars voorbijgesneld 
is. Nu de dagen beginnen te lengen staat er nog veel meer op het programma. Als 
uitschieters vermelden we graag onze 23e Egmonttocht op Hemelvaartdag, 
gevolgd door het belangrijke eetfestijn in juni. Tussendoor zoeken we ook het 
buitenland op voor een 4-daagse bij de noorderburen, hebben we de gratis busreis 
naar de Vlaamse Wandeldag gevolgd door de GR 2-daagse in de Ardennen. We gaan 
opnieuw op bedevaart en vliegen er op uit naar Bulgarije. Welke club in Zottegem 
en ver daarbuiten legt deze reeks van activiteiten op tafel?  
Het kan niet genoeg herhaald worden, dit alles is slechts mogelijk door de 
onvoorwaardelijke inzet van het bestuur in de eerste plaats, maar zeker niet te 
verwaarlozen het werk van de vele vrijwillige medewerkers die steeds bereid zijn 
om zich in te zetten voor de modale wandelaar. Regelmatig horen we op de 
midweekwandelingen zeggen dat het toch weer een mooi en verrassend parcours 
was. Ik wil van deze gelegenheid gebruik maken om een welgemeend woordje van 
dank neer te pennen voor onze parcoursverantwoordelijken. Elke maand opnieuw 
en ook bij de grote tochten een passende omloop uit de mouw schudden is niet 
altijd zo eenvoudig. Bedankt mensen en … doe zo verder. Ook het 
secretariaatswerk vermindert niet. Zo legt de federatie ons steeds meer eisen op 
waaraan we moeten voldoen om administratief in orde te zijn. De vraag naar het 
Rijksregisternummer is daar zo een voorbeeld van. Als VZW zijn we ook aan een 
aantal financiële verplichtingen gebonden. Ook daar hebben we iemand die het 
klappen van de zweep kent en er voor zorgt dat de club gezond blijft en geen 
problemen heeft met de fiscus.  Bedankt penningmeester. Gaat er toch nog iets 
verkeerd of wordt er toch nog iets vergeten, dan proberen we dat met z’n allen op 
te lossen. Kritiek mag en moet er zijn, als het maar gezonde en eerlijke kritiek is. 
Meer nog, als er kritiek gegeven wordt laten we er dan ook een mogelijke 
verbetering bij vermelden. Dan is iedereen er bij gebaat. 
Laten we om te besluiten nog wat figuurlijke bloemetjes geven aan al onze 
jeugdige, toekomstige wandelaars die hun communiefeest vieren. Ook al onze 
moeders begin mei en onze vaders begin juni verdienen dat. 
  
Patrick  
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Kloosterstraat 1 

9620 Zottegem 

 

www.vanvijle.be 

09 360 75 60 
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In memoriam   

 

 

Bestuur en leden van de wandelclub bieden hun medeleven aan bij het overlijden van: 
 
 
Mevrouw Annie Pede               º 7-4-1940  -  †  22-12-2016 

  Schoonmoeder van Nathalie De Vleeschouwer 

  Grootmoeder van Pieter-Jan Vanooteghem 

 

De Heer Elie De Troyer  º 19-9-1938  -  †  30-12-2016  

  Broer en schoonbroer van Joris en Liliane De Troyer – Janssens 

  Vader en schoonvader van Lieven en Sofie De Paepe – De Troyer 

 

Mevrouw Mariette Sedeyn              º 5-2-1945  -  †  29-1-2017 

  Steunend lid  

 

De Heer Herman De Moor  º 5-11-1945  -  †  12-2-2017 

  Lid  

 

Mevrouw Zulma De Clercq  º 16-11-1926  -  †  20-2-2017 

  Moeder en schoonmoeder van Johnny en Magda D’Haese – Moens 

 

De Heer Marcel Hendrickx  º 17-6-1933  -  †  24-2-2017 

  Schoonvader en vader van Patrick en Christine De Schrijver – Hendrickx  

 
Mevrouw Maria De Cooman  º 26-8-1926  -  †  25-2-2017 

  Moeder en schoonmoeder van Roger en Anne-Marie D’Hoker – Fonck 
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Naam Voornaam Dag Naam Voornaam Dag

De Pril Marcel 1 Permentier Christa 15

Minnaert Liliane 1 Stevens Maggy 15

Lambrecht Herbert 2 Van Den Eeckhout Monique 15

Perna Steven 2 Van Liedekerke Anita 15

De Praetere Ignace 3 Bovijn Rita 16

De Rick Gilbert 3 Cambier Luc 16

Machtelinckx Myriam 3 De Bruycker Lucien 16

Machtelinckx Bernadette 3 Ghijs Liliane 16

Pletinckx Robert 3 Van Boxstael Annie 16

Van Der Bracht Guy 3 Van Cauwenberge Jacqueline 16

Vermeersch Petra 3 De Winter Rita 17

Beerens Nadine 4 Franceus Sedny 17

Delcourt Fabienne 4 Moreels Godelieve 17

Leus Alice 4 Van Damme Danny 17

Rouckhout Nelly 4 Waeremoes Noël 17

Verlinden Gerard 4 Bovri Heidi 18

De Schrijver Davy 5 De Norre Bartje 18

De Schryver André 5 Vandendaele Marcel 18

Ghijs Octaaf 5 Boterberg Rita 19

Remy Lieve 5 Eeckhout Magda 19

Van De Velde Herman 5 Vanhamme Frieda 19

Verhoeven Rita 5 De Ridder Valere 20

Vermeers Cecile 5 Monsecour Rudy 20

Lampens S'Hana 6 Tortelboom Caroline 20

Speltdoorn Claire 6 Van den Berghe Kris 21

De Leeuw Patrick 7 Maesschalck Paul 22

Plasschaert Rosita 7 Van Hootegem Helene 22

Clement Danny 8 Beerens Marguerite 23

Delcoigne Jo 8 De Cooman Gracienne 23

Seeuws Carine 8 Hoebeke Arlette 23

Sioncke Raoul 8 Ronsyn Agnes 23

Van De Velde William 8 Beyaert Marijke 24

Machtelings Lieve 9 De Bruycker Idesbald 24

Van Hecke Wilfried 9 De Winne Gaby 24

Van Pamel Elea 9 De Winter Marie 24

Clompen Lieven 10 Coessens Roger 25

De Temmerman Valerè 10 D'Hoker Ingrid 25

Tijtgat Antoine 10 Persoons Sonja 25

De Vuyst Freya 11 Van Der Cruyssen Marina 25

Muys Marc 11 Van Meulder Greet 25

Reygaert Wivine 11 Annaert Diane 26

Wittemberg Roger 11 De Landsheere Willy 27

Cansse Lydie 12 De Lange Nelly 27

De Staercke Ingrid 12 Van Paemel Anny 27

Eeckhout Guido 12 Bekaert Isolde 28

Kanters Jan 12 De Schampheleer Annie 28

Volckaert Gabriel 12 Degeeter Ghislain 28

De Vrieze Nicole 13 Schotsaert Marc 28

Florkin Adèle 13 Van Impe Gustaaf 28

Hendrickx Christine 13 Van Snick Frans 28

Scheerlinck Marcel 13 Van De Velde Wim 29

Troncquo Albert 13 Van Eeckhaute Mia 29

Germonpré Myranda 14 Vervynckt John 30

Baele Ghislain 15

Jarigen                                         Jarigen van de maand april 
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Jarigen van de maand mei 

 

 

Naam Voornaam Dag Naam Voornaam Dag

De Vulder Annie 1 Cornelis Sandra 20

Thibo Noëlla 1 De Borle Jacqueline 20

Van De Sype Claudine 1 Deprez Carine 20

Vermeulen Hilde 1 Sachem Annie 21

De Smet-Van DammeArezina 2 Uijterheagen Gisele 21

Smekens Eric 2 Vandenhaesevelde Marc 21

Coessens Andrea 3 Andries Marleen 22

Ghyselinck Hubert 3 Coppens Jeannine 22

Van Herreweghe Lenny 3 De Beer Erna 22

Van Lancker Romain 3 De Nutte Gustaaf 22

Baele Agnes 4 Genbrugge Luc 22

De Lange Roger 5 De Boitselier Marijke 23

Immegeers Christiane 5 De Decker Eveline 23

Van Hoorde Geert 5 De Roeck Christian 23

Eeckhout Walther 6 Jooris Antoine 23

Neetens Erna 6 Michiels Eliane 23

Van Der Linden Mariane 6 Ribbens Albert 23

Van Twembeke Danny 6 Van Der Heyden Denise 23

De Temmerman Marie-José 7 Vander Haegen Francine 23

Gillis Wilfried 7 De Smet Marie-Josée 24

Van Mulders Eddy 7 Mussche Anne- Marie 24

De Sutter Frieda 8 Verlinde Erik 24

Schotsaert Geertrui 8 Beerens Etienne 25

Van Holsbeke Lieve 8 De Groote Carine 25

Cornand Henri 9 Ghijs Terry 25

De Schrijver Brenda 9 Menschaert Frans 25

Van Der Gucht Clo 9 Walraet Jean-Paul 25

Van Haezevelde Bjorn 9 De Tandt Nelly 26

Van Vijle Jean-Pierre 9 Monsaert Herman 26

Cromphout Rita 10 Morreels Marie- Claire 26

Van De Vijver Antoine 10 Van Der Linden Etienne 26

De Decker Marc 11 Clompen Ingrid 27

Cleemput Antoine 12 De Clercq Marc 27

De Pelsmaeker Maria 12 De Smul Martine 27

De Clercq Anne-Marie 13 Grauwet Lutgarde 27

Van Wijmeersch Raphaël 13 Haesaert Paula 27

De Ronne Alain 14 Stevens Daniel 27

Lemaitre Nelly 14 Dehaemers Erna 28

Van Impe Freddy 14 Heyse Agnes 28

De Lombaert Marie 15 Janssens Godelieve 28

De Loor Rosette 15 Mertens Emiel 28

D'Hondt Kristien 15 Van Geyt Marcel 28

De Brouwer Ann 16 De Maeseneire Andrea 29

De Leeuw Sindy 16 Holderbeke Pascale 29

Fosselle Francine 16 Podevijn Anny 29

Van Den Berge Danny 16 Scherlippens Godelieve 30

Van Waeyenberge Christine 16 Brackeva Marie-Jose 31

Perreman Francois 17 De Clercq Monique 31

Verhoeven Paula 17 De Langhe Christiane 31

Borreman Marc 18 De Logi Marc 31

Ghyselinck Margaret 18 De Luyck Denise 31

Lauwaert Wilfried 18 De Sutter Rita 31

Perreman Pascale 18 Haegeman Omer 31

Roman Jean-Pierre 18 Hietbrink Greta 31

Van Wijmeersch Willy 18 Morre Eddy 31

Vanderhaegen Agnes 18 Solome Joseane 31

Seghers Régine 19
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Jarigen van de maand juni 

 

 

 
 

 

Verjaardagen zijn gezond, hoe meer je er hebt hoe langer je leeft  

Naam Voornaam Dag Naam Voornaam Dag

De Rouck Armand 1 Van De Steene Willy 16

Van Impe Jean-Pierre 1 Van Ruyskensvelde Luc 16

Geurs Veerle 2 Coppens Guido 17

Van Bavegem Nicole 2 De Naeyer Denise 17

Van De Keere Eric 2 Van Gansbeke Yaron 17

De Paepe Monique 3 Vermassen Carlos 17

Maertens Michel 3 Walraevens Rita 17

De Smedt Anne-Marie 4 Claus Marcel 18

De Graeve Marc 5 De Bie Walter 18

Lang Carol 5 Van Den Driessche Walter 18

Van den Bruel Fernand 5 Beurms Eric 19

Bousard Laurent 6 De Landsheer Gaston 19

Roesems Freddy 6 Govaert Frans 19

Tuypens Jeannine 6 Opdecam Roger 19

De Clercq Lucie 7 D'Haeyer Annie 20

Lapaige Annie 7 Piro Maria 20

Stautemas Nelly 7 Ringoir Ann 20

De Maere Marc 8 De Bosscher Jeannine 21

Van Steenberghe Marcel 8 De Smet-Van Damme Arvid 21

De Geyter Guy 9 Govaert Freddy 21

Ronsijn Anna 9 De Beer Yvette 22

Vermeiren Etienne 9 De Fleur Achiel 22

De Loor Beatrijs 10 De Temmerman Steffi 22

Van Daele Sieglinde 10 Huyge Annie 22

Van De Keere Willy 10 De Roeck Johan 23

Baele Hans 11 De Vidts Ludo 23

Desmet Paul 11 Cnudde Veronique 24

Gevaert Etienne 11 De Smet Paula 24

Verbeurt Freddy 11 Thijs Marcel 24

De Lauw Johnny 12 Walraet Laurette 24

Van Audenaerde Alfons 12 De Groote Freddy 26

Vermassen Marleen 12 De Knijf Herman 26

Verstichel Eddy 12 Govaert Marie-Christine 26

Heyse Rita 13 Schepens Willy 26

Meersman Wilfried 13 Van Gaver Chenoah 26

Renneboog An 13 Vekeman Marc 26

Smet Jeannine 13 Beyaert Ghislain 27

De Wever Marisa 14 Dumont Peter 27

Mons Marcel 14 Van Grimbergen Jan 27

Moreel Giséle 14 Croisiau Jean-Pierre 28

Collage Paul 15 De Jaeger Joris 29

De Vos Conny 15 Maes Marleen 29

Rottiers Liliane 15 De Hanscuter Chris 30

Vermeulen Yvan 15 De Potter Gaby 30

Blondeel Bea 16 Meert Christiane 30

De Clercq Marie-Rose 16 Seeuws Walter 30

De Troyer Claudine 16
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50 jaar huwelijk 

 

 

 Hedwige en André 

1967 – 2017 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nieuw leven                       

 

Hanne De Groote    º 18-2-2017 

  Kleindochter van Marc en Ingrid Goeteyn - Stevens   
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Bedevaart 2017                       

 

Zaterdag 20 mei 2017 

Christianakapel  Dikkelvenne 
 

Dikkelvenne is een bronnendorp en een 
bedevaartsoord gewijd aan de heilige 
Christiana. 

Volgens de overlevering was zij een Schotse 
of Angelsaksische prinses, geboren rond 715. 
Zij werd opgevoed volgens de heidense zeden 
en gewoonten, maar bekeerde zich tot het 
Christendom. Ze stak het kanaal over en 
kwam via de Schelde in Dikkelvenne terecht. 
Overal waar ze halt hield, sprongen er bronnen 
uit de grond. 

Toevallig zat Dikkelvenne zonder water. 
Achteloos tikte Christiana op 'De Rotse' - het 
oude hart van Dikkelvenne - en terstond 
borrelde er water op. Ze herhaalde dit op nog 
andere plaatsen en het bronnendorp was 
geboren. 

‘De Rotse’ was het oude hart van Dikkelvenne en tot 
1824 stonden de kerk en het kerkhof er. In 1895 
heeft men het terrein heraangelegd als een park en 
er de Christianakapel opgetrokken in de toen 
populaire neogotische stijl. De kapel werd bekostigd 
door Graaf d’Ansenbourg en toenmalig 
burgemeester Cyriel De Clerq. Een Latijnse 
gedenksteen verwijst naar deze schenking. 

Binnenin de kapel bevinden er zich meerdere 
neogotische beeldhouwwerken. Het onbetwiste 
pronkstuk is het gepolychromeerde retabel boven 
het altaar van de kapel. Het kunstwerk werd destijds 
geschonken door de stad Gent. Het werk werd in 
1865 vervaardigd door Blanchard uit Heusden. We 
zien Christiana en haar gevolg bij hun aankomst in 
Dikkelvenne. Ze worden gezegend door Hilduardus 
en twee diakens. Voorts kan men naast het altaar 
ook de beelden van Hilduardus en  Christiana 
vinden. 
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Programma van de tocht: 

 Wij starten de tocht op de parking van het ziekenhuis Velzeke, Penitentenlaan. 
 De wandeling begint om 8 u 00 
 Terug in Velzeke   ± 18 u 00 
 

 Afstanden: 
 Velzeke   Dikkelvenne : ± 14 km 
 Dikkelvenne  Velzeke : ± 14 km 
 

 Kostprijs: 
 Velzeke – Dikkelvenne - Velzeke  =  6 euro 
 Velzeke – Dikkelvenne  = 3 euro 
 Dikkelvenne – Velzeke = 3 euro 

 
 Wie enkel meewandelt tot Dikkelvenne, zorgt zelf voor vervoer om terug te 

komen. Er is een buslijn van Dikkelvenne naar Zottegem met halte op de grote 
weg. Uurregeling van de bus zie: www.delijn.be 
 

 Men kan ook wandelen van Dikkelvenne - Velzeke, maar dan verwachten we 
jullie rond 12 uur aan de kapel in de Christianastraat. 

 

 Volgwagen: 
 Onze trouwe bestuurder, stopt op de heen- en terugtocht met het nodige vocht en 

versnapering. 
 Onderweg 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: 

 

Velzeke – Dikkelvenne – Velzeke  6 € x………= …….. € of = …………. €/punten 

Velzeke – Dikkelvenne 3 € x ………=……. € of = …………….. €/punten 

Dikkelvenne – Velzeke 3 € x ………=……. € of = …………….. €/punten 

 
  

http://www.delijn.be/
mailto:penningmeester@wandelclubegmont.be
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Poëzie                         Thomas 

 

Wandelliefde 

 

Een nagel en een krammetje 

Gingen wandelen 

Wandelen naar het trammetje 

Een nagel en een krammetje 

 

Ze stonden daar een wijle. 

En wijle ze stonden daar 

Groot wonder van de liefde. 

Ze keken wat naar elkaar. 

 

Wij voelen ons vrijer en blijer in het zonnetje. 

En zingen het mooiste driezinnenliefdeslied : 

Mijn hummeke. Mijn hammeke. Mijn boterhammeke. 

  



 
23e jaargang nr 90 april – mei – juni  blz. 15 

Eetfestijn          

 

Vrijdag 9, zaterdag 10 en zondag 11 juni 2017 

FEESTZAAL “BEVEGEMSE VIJVERS” 

ZOTTEGEM 
 

 

Volwassenen kunnen voor 14 euro kiezen uit: 

Varkenshaasje met pepersaus en koude groentenkrans   

Vispannetje 

beide opgediend met kroketten.  
 

 

Voor de kinderen tussen 4 en 12 jaar:  

 Balletjes in de tomatensaus aan 7 Euro. 
 

 

Uren: Vrijdag 9 juni van 17u 30 tot 21.00 uur. 

 Zaterdag 10 juni van 17u 30 tot 21.00 uur. 

 Zondag 11 juni van 11u 30 tot 15.00 uur. 
 

 

Kaarten zijn steeds te bekomen bij alle bestuursleden. 

Ook te verkrijgen op de midweek van 15 maart in Velzeke, op de midweektocht 

te Sint-Goriks-Oudenhove op 19 april en op deze van 17 mei in Strijpen. 

 

Op de Egmonttocht van 25 mei in Zottegem de kaarten afrekenen a.u.b. 

 

Beste vrienden, het eetfestijn is onze voornaamste bron van inkomsten. Dankzij 

het eetfestijn kunnen we jullie speciaal verwennen met: goedkope ééndaagse 

busreizen, gratis Walking per gezin, een clubfeest, vooropgestelde tochten met 

prachtige prijzen enz …. 

Als dat geen reden is 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 2016    

 

Naar jaarlijkse gewoonte werden op ons clubfeest in januari de wandelaars gelauwerd 

die in 2016 de meeste tochten of km hebben binnengebracht. De onschuldige 

kinderhand zorgde er dit jaar voor dat de km in aanmerking kwamen. 

We kregen volgende uitslag:  

 

Naam:                 Km  Tochten 

Vrouwen: Lenaert Conny    5228      218 

  Sterck Anne-Marie    4127      147  

  De Winne Gaby    3729      148  

  Milliez Corinne    3691      109 

  Janssens Leliane    3401      145 

  De Smet Rita    3365      145 

  Thijs Marleen    3273      158 

  Opdecam Bea    3159      144 

  Heyse Agnes    3062        145 

  Cozijns Marie-Thérèse   3036      117 

 

Mannen De Vloo Xavier    8708      264 

  Declerck Jean-Pierre   7013      291 

  Codde Ides     6204      281 

  Van Nieuwenhuyze Roland  5355      179 

  Goeman Eddy    5029      109 

De Temmerman Valère   4610      193 

Braem Raf     4597      139 

De Geyter Toon     4157      154 

Lampaert André    3888      220 

Glorieus Wilfried    3729      148 

 

De eerste drie (m/v) winnaars die aanwezig waren op het clubfeest konden hun 

geschenk op het podium afhalen. 

 

 

  



 
23e jaargang nr 90 april – mei – juni  blz. 18 

 Wist je dat               

 

 Onzen Eddy – club secretaris - op het Belgisch  kampioenschap veldlopen van de politie te Dour 
de bronzen medaille heeft behaald!!!  en zijn vrouw  Marleen zilver. Aan allebei een dikke 
PROFICIAT.  

 een bestuurslid gebeten is door een hond!  En dat beest is er twee weken ziek van geweest! 

 De afstanden op de GR-uitstappen nu ook al uitgedrukt worden in euro’s. 

 Zeepjes niet goed zijn voor de spijsvertering, ook al krijg je ze cadeau in hartvorm op een 
wandeling rond Valentijn. 

 

Uitslag 4-kunststedentrofee 2016  

 

 Clubnr. Club BRU GEN OUD KOR punten 

1 3103 Florastappers Gent  vzw 106 118 142 106 472 

2 3233 Hanske de Krijger Oudenaarde vzw 81 107 92 88 368 

3 3140 Wandelclub Natuurvrienden Deinze vzw 29 83 100 68 280 

4 3163 Wsv Egmont Zottegem vzw 15 137 27 81 260 

5 3003 De Lachende Wandelaars Aalter  vzw 66 90 27 52 235 

6 5245 WSV De Brigandtrotters vzw 28 45 27 92 192 

7 3091 Postiljon Wandelclub Merelbeke vzw 6 95 48 17 166 

8 3105 Wandelclub Scheldestappers Zingem vzw 6 42 83 35 166 

9 5009 Wandelclub Beernem vzw 33 90 19 23 165 

10 3304 Wandelclub Al Kontent Groot Evergem vzw 13 66 22 10 111 

 

De vierde plaats is te wijten aan het feit dat op de wandeling van Oudenaarde ook een wandeling van 

Egmont Zottegem geprogrammeerd stond, terwijl we op de wandeling van Gent ook een busreis 

hadden. 

 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. 

 

 Kalender               

 

Reeds 2 jaar op rij geeft WSV Egmont Zottegem een kalender aan zijn leden. We trachten die op te 

fleuren met foto’s van onze eigen leden. Het eerste jaar waren dat landschappen en het tweede jaar 

gebouwen van Zottegem.  Ook volgend jaar willen we daarmee doorgaan en hebben we als thema 

dieren gekozen. Wie mooie foto’s heeft van dieren en die in ons kalender wil plaatsen mag die naar 

ons doorsturen. Wij kiezen er dan de beste uit. 
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Ardeense hesp            Willy 

   en  

DROGE VARKENSWORST 
 

Je kent ze wel, de droge varkensworst die in de toonbank van de slager of van de afdeling 
fijnkost in het grootwarenhuis ligt te pronken, als meterlange rollen meertouw van een oude 
boot, met het trotse etiket: “ NOBLESSE d’ARDENNE ” dit laatste is een kwaliteitslabel van 
het gamma  Marcassou, het handelsmerk van het vleesbedrijf Champlon-Salaisons. Het bedrijf 
opgericht in 1964, is gevestigd in de bosrijke buurt van de Barrière de Champlon, in het hart 
van de Ardennen, op het kruispunt van de wegen Namen - Bastogne en La Roche – Bouillon. 
Een betere keuze was moeilijk te vinden: 
het plaatselijk klimaat heeft er de 
geschikte vochtigheidsgraad, de lucht is 
er onbezoedeld, ruimte is er in overvloed. 
Tijd is een belangrijk element in de 
bereiding van fijne vleeswaren. In het 
bijzonder als het gaat om het drogen, 
rijpen en roken van hespen.  
 
KWALITEITSCONTROLE 
 
De echte Ardeense hesp wordt 
beschermd door een “appellation d’ 
origine”, een herkomstbenaming. Om die 
te bekomen moet voldaan worden aan strenge voorschriften van het koninklijk besluit van april 
1974, wat bereiding, kwaliteit en commercialisering van het product betreft. De benaming 
Ardeense Hesp geldt enkel binnen het productiegebied gevormd door de provincie Luxemburg 
en de kantons Beauraing, Gedine, Rochefort, Dinant, Ferrières, Stavelot, Saint-Vith, Malmédy, 
Louveigné, Spa en Eupen. Op de productie wordt regelmatig toezicht gehouden door 
inspecteurs van Quality control. Een loodje, bevestigd aan elke hesp, bewijst de herkomst en 
de vakkundige bereiding. Die begint met de intrinsieke kwaliteit van het vlees. Het is afkomstig 
van geselecteerde dieren. De kweek en het slachten van de varkens wordt grondig 
gecontroleerd. Daarna worden de hespen hier, in de Ardennen, gepekeld in zeezout en 
natuurlijke kruiden. De samenstelling van het pekelbad en de rijpingstijd - 4 weken - zijn zeer 
belangrijk, de smaak van de aromaten moet de gehele hesp doordringen. Het pekelen gebeurt 
in lokalen waar temperatuur en vochtigheid ideaal zijn. Dan volgt het roken, met een mengsel 
van zaagmeel van eiken en beuken, jeneverbes, tijm en koriander. Tenslotte blijven de hespen 
minsten vier maanden drogen in speciale droogkamers. Na verloop van deze complexe 
behandeling heeft de Ardeense hesp zijn mooie donkere en gepolijste kleur verworven, zijn 
fijne romige textuur, zijn mooie rozerode tint, en zijn subtiele smaak met een delicate rokerige 
toets. 
 
DE SAGE VAN DE DROGE WORST 
 
In Frankrijk beweert men dat de techniek om droge worsten te bereiden door Catherina de 
Medici is meegebracht uit Italië. Zij introduceerde aan het Franse koningshof ook het gebruik 
van de vork en … de kunst om vijanden te vergiftigen. Er bestaat een handleiding voor het 
bereiden van droge worst, in de 16de eeuw geschreven door een Florentijnse specialist, 
Signore Grappa, die zestien verschillende soorten worst beschrijft. Maar in feite werd de 
techniek van pekelen en drogen bij ons ingevoerd door de Romeinse legioenen. De Romeinse 
soldaten hadden deze kunst geleerd van de Keltische vrouwtjes van Lugdunum, Lotharingen 
en de Ardennen. Zoals men weet werd een deel van de soldij betaald in zout (salarius in het 
Latijn, vandaar salaris). De Gallische keukenprinsessen bemeesterden al snel de kunst van 

https://www.google.be/imgres?imgurl=http://www.montenauer.com/sites/montenauer2/files/images/rauschern.jpg&imgrefurl=http://www.montenauer.com/nl/uitbenen.htm&docid=oAJMtPgf6gv_oM&tbnid=XgfepW8HPVHT9M:&vet=1&w=319&h=213&bih=1007&biw=1867&q=ardeense ham&ved=0ahUKEwj75pTF8vXQAhWEWhoKHbijBqsQMwhZKC0wLQ&iact=mrc&uact=8
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het pekelen en droge worst werd onafscheidelijk van de klassieke stoofpot van everzwijn, 
begoten met bier uit tonnetjes of wijn uit amforen. 
 
DE “FLEUR” 
 
Droge worst maken vereist traditionele lokalen, waar de lucht voldoende koel en vochtig is. De 
klimatologische omstandigheden op de Ardeense hoogte zijn hiervoor uitermate gunstig. Al is 
het tegenwoordig mogelijk met moderne technologie en informatica dergelijk ideaal klimaat te 
reproduceren. Wat dan ook gebeurt in Champlon. De rest van de bereiding berust op 
ambachtelijke vakkundigheid en professionele zorgvuldigheid: gezond en stevig vlees, 
afgekoeld maar niet diepgevroren, met een zuurtegraad tussen 5,5 en 5,9, met zorg ontdaan 
van zenuwen, pezen, spierscheden en vet. Het vlees wordt gehakt en gemengd, in de 
verhouding 80% mager vlees en 20% vet. Dit laatste is afkomstig uit de speklaag, die zeer 
vers en koel verwerkt wordt, ontdaan van het overtollige vocht. De vleesbrij wordt gekruid en 
tot worst verwerkt. De worst blijft enkele dagen 
rijpen, alvorens ze meerdere weken te drogen 
gehangen wordt in een lokaal met luchtverversing 
en een constante temperatuur van 12°C. Na 
enkele tijd stelt men dan het verschijnen van de 
“fleur“ vast, een wit poeder, gevormd door 
natuurlijke micro-organismen van het 
schimmeltype, die het bewijs vormen van het 
goede verloop van het proces. Gedurende het 
drogen verliest de worst 40% van het 
oorspronkelijk gewicht en verdient hij letterlijk de 
benaming droge worst. Een kwaliteitsmerk, 
gezien de vele zorgen die de bereiding vereist. 
En het resultaat heeft niets gemeen met de 
slappe, vettige en verzuurde producten die men 
soms aangeboden krijgt, mijlenver verwijderd van 
het kwaliteitsmerk Marcassou, met zijn noblesse 
d’Ardenne, Ardeense hesp of Picolinne… 
 
De keuze is niet moeilijk! 
 

 Pompoenen kweken aub 

 

 
PLANTEN TE BEKOMEN BIJ RUDY EN WILLY. 

 
GEEF NU HET AANTAL  DOOR DAT U WENST TE 
PLANTEN. 

 

WE HEBBEN ER EEN MASSA NODIG 
 
 
 
 
  

http://www.marcassou.be/nl/producten/pain-dardenne
http://www.google.be/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwif9orYh4DRAhXBOxoKHWITC90QjRwIBw&url=http://www.groot-westland.nl/lees/30982/pompoenen-uithollen-en-soep-in-boeregoed-volkskas&psig=AFQjCNEpPFJLAtkD4PBfUhcjRrmd85hBTg&ust=1482230129386286
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 Vooropgestelde tochten 2017 

 

Al enkele jaren zijn we succesvol bezig met vooropgestelde tochten voor onze leden. 
Elk jaar zijn er mooie prijzen te winnen, ook voor 2017 hopen we dat dit het geval zal zijn. 
Om iedereen (ook de werkende klasse) de kans te geven 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 2017 beginnen zoals elk jaar al in 2016: 
 

Tocht Datum Plaats Punten

1 Jenevertocht 21/12/2016 OC Leeuwergem 1

2 Wafelentocht 26/12/2016 Bevegemse Vijvers 3

3 Midweektocht 18/01/2017 OC Strijpen 1

4 Midweektocht 15/02/2017 OC Oombergen 1

5 Midweektocht 15/03/2017 OC Velzeke 1

6 Midweektocht 19/04/2017 OC Sint-Goriks 1

7 Midweektocht 17/05/2017 OC Strijpen 1

8 Egmonttocht 25/05/2017 Bevegemse Vijvers 3

9 Midweektocht 21/06/2017 Voetbalkantine Zottegem 1

10 Dauwtocht 19/07/2017 OC Erwetegem 2

11 Midweektocht 16/08/2017 De Gilde Erwetegem 2

12 Herdenkingstocht 20/09/2017 OC Leeuwergem 1

13 Midweektocht 18/10/2017 OC Oombergen 1

14 Halloweentocht 31/10/2017 Bevegemse Vijvers 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 18 november 2017. 
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. Ook jezelf geen 2x inschrijven en je partner niet! 
Wie over geen klevers meer beschikt, kan steeds klevers bestellen op het secretariaat (op de wandeling 
of via mail secretariaat@wandelclubegmont.be).  De klevers zijn dan af te halen op de volgende 
wandeling op de stand "secretariaat".  
Het bestuur dankt U hiervoor. 

 

 

         

                          

mailto:secretariaat@wandelclubegmont.be
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Busreizen                              

  

ZONDAG 30 APRIL 2017 

VLAANDEREN WANDELT 
AALST  &  AARSCHOT 

 

VERTREK: BEVEGEMSEVIJVERS:   07.00 UUR 

Meer info: elders in dit clubblad 
 

Deze busuitstap is gratis maar je moet je wel tijdig ( voor 25 april) 

inschrijven !!! 

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

 

Wie op eigen houtje naar Aalst gaat kan op één van onze activiteiten of bij 

Willy Van De Keere een bon afhalen waarmee gratis kan ingeschreven 

worden. Je plakt een klever op de bon en geeft die af bij de 

inschrijvingstafel. 

 

 

 
 

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

 

 

Inschrijvingsformulier voor:  ZONDAG 30-04-2017       Aarschot en Aalst     

 

NAAM en VOORNAAM 

A 

B 

C 

D 

Gratis 

Telefoon: 

Handtekening : 

INSCHRIJVEN zolang er plaatsen vrij zijn 
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Voorjaarsreis Bulgarije 2017          Willy 

 

 

SALDO:   VOOR 01-04-2017 op  REKENING REIZEN:   BE64 1030 1032 8952 

WSV EGMONT ZOTTEGEM VZW 
TRAVEINS 28 
9620 ZOTTEGEM 

VERMELDEN:   saldo Bulgarije wandelaar of niet wandelaar. 
 
 VOOR NIET WANDELAARS per persoon 

In tweepersoonskamer:  zonder annulatie    294 € 
    met  annulatie    313 €    
Single:                                 zonder annulatie    399 € 
                  met  annulatie   421 €  
 
 VOOR WANDELAARS per persoon  
In tweepersoonskamer:  zonder annulatie    605 € 
                met  annulatie    634 €  
Single:                                zonder annulatie    710 € 
                Met annulatie    741 €  
 
 

AANDACHT !!! 
FUEL TOESLAG!! Door de stijging van de olieprijzen is het mogelijk dat we een fuel toeslag aangerekend 
krijgen, indien dit zo is, zal de toeslag pas gekend zijn na 20 maart. Deze eventuele toeslag kan uiteraard 
nog niet verrekend zijn in boven vermeld saldo. 

Info/Willy en Bea 

 

 

Redactie clubblad 

 

 

Werkten mee aan dit nummer van ons clubblad: 

 

Patrick De Corte 

Toon De Geyter 

Rudy De Schrijver 

Thomas Triphon 

Willy Van De Keere 

Sonja Vanden Broeck 



 
23e jaargang nr 90 april – mei – juni  blz. 26 

Vlaanderen wandelt                      Willy 

Aalst  

Onze wandelclub, opgericht in1974, is 
ontstaan doordat enkele vrienden die 
deelnamen aan de befaamde Dodentocht, 
na het behalen van de eindmeet de 
uitspraak deden ”wij zijn nogal KADEES 
he!”. Een nieuwe club was geboren en ze 
kreeg de naam Wsv De Kadees Aalst en 
in de federatie werd het clubnummer (063) 
toegekend. Door vele jaren ervaring met 
jaarlijks tal van organisaties, met als 
hoogtepunten de Nationale wandeldag 
2004 en de Provinciale wandeldag 2005, 
is onze club op termijn uitgegroeid tot een 
club met een ledenbestand van 500 
wandelaars. In 2014 werden we een vzw en veranderde de clubnaam in Wsv De Kadees Aalst 
vzw. 

In 2016 zijn alle wandelfederaties samengesmolten tot één grote federatie, met de nieuwe 
naam WANDELSPORT VLAANDEREN. Er werd ons een nieuw clubnummer toebedeeld 
(3063). Een team van ongeveer 200 vrijwillige medewerkers en alle leden van onze club 
nodigen jullie uit op zondag 30 april as. te Erembodegem, grondgebied Groot-Aalst, om deel 
te nemen aan Vlaanderen Wandelt, de Vlaamse Wandeldag 2017. We danken de vele 
sponsors, de stad Aalst met alle diensten en Wandelsport Vlaanderen voor hun medewerking 
om deze organisatie te ondersteunen en mogelijk te maken, waardoor we voor jullie, 
wandelaars, een prachtige dag kunnen realiseren. We hopen om veel clubs en wandelaars te 
mogen verwelkomen. We sluiten af met een Aalsterse zegswijze: WIJ DOEN VOESJ! 
De krachtlijnen: sportiviteit, vriendelijkheid, spontaniteit zijn de steunpilaren van onze club.  

Ronny Janssens, voorzitter Wsv De Kadees vzw 

Praktische Info 
 

Organisatie:  Wsv De Kadees vzw (3063) 
Start en aankomst: Bedrijventerrein Zuid III - Parking ILVA,  Industrielaan 18 , 9320 
Aalst/Erembodegem 
Startuur: 06.30 – 15 uur. Aankomst dient bereikt voor 18.00 uur.  
Afstanden: 6 – 8 – 13 – 18 – 24 –  26 – 32 en 40 km.  
Inschrijving: 
€ 2.00 federatieleden € 0.50 korting na vertoon van geldige lidkaart. 
Kinderen -12 jaar gratis  
Aandenken: Voor iedereen (zolang de voorraad strekt).  
Bereikbaarheid: De startplaats is te bereiken via E40 afrit Aalst. Vervolgens via wandeltochtpijlen 
volgen.  
Parking: Ruime parkeergelegenheid in de onmiddellijke omgeving van de startlocatie. Volg de 
instructies van de parkeerwachters. 
Animatie: Diverse muzikale omlijstingen en promodorp. 
Info: 
Dhr. Ronny Janssens - Gsm. 0468/28.08.26 - email : 
janssensronny@telenet.be  -  www.wsvdekadees.com 

mailto:janssensronny@telenet.be
http://www.wsvdekadees.com/
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Aarschot  

30 april 2017 wordt een hoogdag in de 
geschiedenis van het 40-jarige clubbestaan van 
Wsc Langdorp.  We vieren niet alleen ons 40-jarig 
bestaan maar we organiseren ook Vlaanderen 
Wandelt - de Vlaamse Wandeldag 2017. Een 
evenement waarop we alle wandelaars en 
wandelliefhebbers van Vlaanderen en de wijde 
omgeving uitnodigen. De parcoursbouwers heeft 
de omlopen zo samengesteld dat de afstanden 
tot en met 15 km elk hun eigen aparte rustpost 
hebben. Dit zou moeten zorgen voor een goede 
spreiding van de wandelaars. 

 
Bijzondere aandacht gaat ook naar de clubs die met de bus komen. Er kunnen een tiental 
bussen gelijktijdig hun wandelaars afzetten en terug ophalen. Parkeren doen ze in het 
industrieterrein. Moest bij de voorinschrijvingen blijken dat het nog niet voldoende is kunnen 
we dit aantal nog uitbreiden. Voor de wandelaars die met de auto komen is er aan de zaal en 
op wandelafstand plaats voor ca. 2000 auto’s. Momenteel legt men de laatste hand aan de 
aanleg van de stationsparking. Plaats voor bijna 2000 auto’s op 1,2 km van de Stadsfeestzaal. 
Er is een shuttledienst voorzien. De wandelaars die met de camper komen vragen we om tijdig 
te verwittigen zodat we ook voor hen een aparte parking kunnen voorzien. Verder besteden 
we ook aandacht aan geocaching. Naast de vaste caches die her en der over de parcoursen 
verspreid liggen, zorgen we ook voor tijdelijke caches op de 8 en 15 km. Hieraan koppelen we 
een klein wedstrijdje. Er zullen tevens een aantal GPS-toestellen ter beschikking gesteld 
worden. Er rest me nu nog enkel u uit te nodigen om op die dag naar Aarschot “De Parel van 
het Hageland” te komen. De ganse helpersploeg van Wandel Sportclub Langdorp vzw zal u 
met open armen ontvangen. 
Fons Leys, voorzitter Wsc Langdorp 

Praktische Info 
 

Organisatie: Wsc Langdorp vzw 
Start en aankomst: Stadsfeestzaal Aarschot, Demervallei 14 , 3200 AARSCHOT 
Startuur: 06.30 – 15.00 uur. Aankomst dient bereikt voor 18.00 uur.  
Afstanden: 5 - 8 - 12 - 15 - 20 - 30 - 42km 
Inschrijving: 
Federatieleden : € 1,5 - korting na vertoon van geldige lidkaart. 
Niet-aangeslotenen: € 2,5    Kinderen - 12jaar:  gratis 
Groepen/wandelclubs/vereniging voorinschrijving minstens 20 personen  
Aandenken: Voor iedereen (zolang de voorraad strekt).  
Bereikbaarheid: 
E314 komende van Lummen afrit 23. Vervolgens pijlen wandeltocht volgen.  
E314 komende van Leuven afrit 22. Vervolgens pijlen wandeltocht volgen. - Lier N10 en N19 Herselt. 
Pijlen wandeltocht vanaf de stadsrand.  
Openbaar vervoer:  
NMBS station op 1km.  De organisatie voorziet shuttlebussen - halte Demervallei 
Parking: 
Ruime gratis parkeermogelijkheid in de onmiddellijke omgeving van de startplaats en het station. 
Animatie:Diverse  omlijstingen.  
Info: Dhr. Fons Leys - Tel. 016/69.86.51 - Gsm. 0473/97.24.34 - email 
fons.leys@telenet.be  -  www.wsc-langdorp.be  

mailto:fons.leys@telenet.be
http://www.wsc-langdorp.be/
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Komende GR’s                    Patrick                           

 
03 en 04/05/2017          GR 577 2-daagse  La Roche-en-Ardenne                       Bus       
 
De ingeschreven leden krijgen de nodige informatie per mail of in hun brievenbus. 
 

28/06/2017                GR 12  La Hestre – Le Bout Là-Haut       ± 26 km  of  ±  17 km                  Bus       
 
In La Hestre duiken we meteen het bos van Mariemont in. Daarna verkennen we het plaatsje Morlanwelz. We 
doorkruisen het bos van onze koningin (wat verder start de kleine afstand) en trekken verder zuidwaarts richting 
Anderlues. Dan gaat het verder oostwaarts en in Leernes stappen we opnieuw zuidelijk naar de Samber. We 
steken die over en landen uiteindelijk in Le Bout Là-Haut, het hoogste punt van de dag. 
 
Inschrijven met strookje tot  21 juni  of zolang er plaatsen zijn.  
Kostprijs: 10 euro. 
Startuur : 7 u 00 aan de  Bevegemse Vijvers. 
Terug : Tussen 17 uur en 18 uur. 

Inschrijvingsstrookje 
 

GR 12 La Hestre – Le Bout Là-Haut                     28 juni 2017 
 
Naam en voornaam       26 km  17 km 
 

1 …………………………………………………………………………                
 

2 …………………………………………………………………………                 
 

3 …………………………………………………………………………                 
 

   Betaal de som van  10 €  x  ……….   =   …………  € 
   Betaal met punten   10 €/punten  x  ……………….   =  ………………..  €/punten 
Inschrijven tot  21  juni  2017  of zolang er plaatsen zijn. 
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GR verslag                         Toon  

 

23/ 11/ 16                                                         Dagstapper  Gent                                          
 

Boven Gent rijst, eenzaam en grijsd  ’t Oud Belfort, zinbeeld van ’t verleden, 

Somber en grootsch, steeds stom en doods, treurt de oude Reus op ’t veld van heden, 

Maar soms hij rilt en eensklaps gilt zijn bronzen stemme door de Stede. 

         Albrecht Rodenbach         Roeselare 1856 -1880 

 

Starten doen we vandaag aan het Dampoortstation. Een heksenketel van jewelste; bus, auto, fietser 
en voetganger, iedereen wriemelt, wroet en boort zich een gaatje door een chaotische 
verkeersdrukte... De rood-witte GR 128 leidt richting St.-Machariuskerk en de ruïne van het huis van 
de Spaanse gouverneur. In een oase van rust ligt een uniek stukje Gents verleden. Op de plaats waar 
Leie en Schelde samenvloeien bevinden zich de overblijfselen van de eens zo machtige St.-Baafsabdij. 
We kruisen het park waar vroeger de abdijkerk stond. Sinds kort is de abdijkerk verrezen, niet in steen 
wel in… groen. Het zijn 5 meter hoge 
haagbeukzuilen die de kerk evoceren en waar 
vroeger het altaar stond prijkt nu een podium. We 
steken de kaai over en de Slachthuisbrug voert 
over de Leie. In het verlengde van deze brug ligt de 
Van Eyckbrug die de Benedenschelde kruist. Hier 
lag en ligt nog steeds de wieg en bakermat van de 
stad Ganda. De Visserij laten we links liggen en 
nemen een leuk wandelpad achter de huizen. 
Alhoewel het stedelijk landschap erg gesloten is 
geven het water (waarop ondertussen 
regendruppels zich heerlijk thuis voelen) en het 
groen van de tuintjes een gevoel van ruimte. Het 
jaagpad wordt gevolgd tot onder het viaduct en de nieuwe fietsers- en voetgangersbrug over de 
Schelde. Op het Gentbruggeplein pronkt de kerk van de H.H. Simon en Judas Thaddeus uit 1875. De 
Meersemdries dartelt naar de onverharde Meersemwegel en een verkaveling piloteert richting viaduct 
E17. Tijd voor een “pis en plas “ terwijl een waterig zonnetje ons schuchter gezelschap komt houden. 
Sportcomplex Driebeek, het Rattendalepark, de Rietgracht, een reeks volkstuintjes… één open ruimte: 
De Gentbrugse Meersen. Het is één van de groenpolen (grote park- en natuurgebieden) die in de nabije 
toekomst ruim 240 ha zullen omvatten. Veel bedrijvigheid is er vandaag niet, maar aan materieel en 
materiaal zeker geen gebrek. We lopen min of meer parallel met de Schelde en trippelen voorbij de 
geboortebosjes van 2008 en 2009 met in de verte de Scheldedijk en de Heusdenbaan. Blikvanger in 

het decor is een gebouw uit het Interbellum in vrij 
slechte staat en aan renovatie toe (nu Thais 
restaurant). De stroom wordt overbrugd richting 
Heusdendorp met de H.- Kruiskerk uit 1845. Door 
riante parktuinen en voorbij een voetbalveld 
maken we kennis met het oudste huisje van 
Heusden namelijk het Tolhuisje uit 1653. Er volgt 
nu een meer eentonig stuk tot de brug over de 
E17. Van hieruit wel mooi zicht op de Damvallei. 
Hoewel in vieren gedeeld door de aanleg van de 
verkeerswisselaar met ring rond Gent (R4) en E17 
is het een uniek natuurgebied. De Damvallei zelf 
is een laagveen gevormd door enkele verlande 
meanders van de Schelde, bloemrijke, vochtige 
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hooilanden, turfputten, wilgen- en elzenstruweel. De vallei was rond de eeuwwisseling niet meer het 
natuurmonument dat ze ooit geweest is. Door het uitdoven van de natuurlijke dynamiek en teloorgang 
van het kleinschalig landschapsbeheer verdween een schat aan bijzondere fauna en flora. Knorrende 
magen maken het duidelijk dat het vandaag eens “Balegemse noene“ zal worden. De kantine van de 
voetbalploeg van Destelbergen is dan ook de gezellige plaats om de resten van de knapzak aan te 
spreken en door te spoelen. Met de kerk en het gemeentehuis loopt het door een riante beukendreef 
richting park en kasteel Te Lande. Verder kasteel Succa op wiens grondgebied de Calvarieberg 
Bergenkruis werd ingeplant. Deze bedevaartplaats met halfronde ommegang van 14 
kruiswegtaferelen dateert 1898. Park en kasteel Notax, reeds vermeld in 1313 sluiten de gelederen. 
De Nachtegaalstraat laat ons nog even flirten met de N70 Gent – Antwerpen. Nog een wirwar van 
straatjes en we staan voor de toegangspoort van het Groot St.-Elisabethbegijnhof. Vroeger gelegen in 
het midden van de stad werd in 1873 begonnen met een nieuwbouw op de St.-Baafskouter. Architect 
Arthur Verhaegen tekende een middeleeuwse ommuurde stad, geïnspireerd door de zogenaamde 
neogotiek waarbij de Brugse architectuur als voorbeeld diende. Minder dan 2 jaar later toverde hij 80 
huizen, 40 conventen, een groothuis, een infirmerie, een kapel en een kerk uit zijn mouw. Begijntjes 
zijn er hedendaags niet meer maar de verstilde rust in deze “stad in de stad“ is uniek... Als dit geen 
prachtig sluitstuk is voor deze zeer gevarieerde dagstapper… Met een gebruikelijk natje en droogje 
wordt in het ontmoetingscentrum van St.-Goriks nog nagekaart over een succesvol 2016. De voorzitter 
gooit het programma voor 2017 zo maar op de tafel… en iedereen blij. 
Bij leven en welzijn tot in de winter van 2017 en gedenk “De tijd loopt als zand door je vingers!!!!”. 
 

 

 

22 – 2 – 17                      LAW 5             Vlissingen – Homburg                                                     Toon 
 

La mer, qu’on voit dancer le long des golfes clairs a des reflets d’argent, 

La mer, des reflets changeants sous la pluie. 

La mer, au ciel d’ été confond ses blancs moutons avec les anges si purs 

La mer, bergère d’azur, infinie 

Uit  “La mer “ van Charles Trénet. 

 

Na Cadzand – Breskens van 2016 breien we 
vandaag een nieuw stukje aan de lange 
LAW 5-kous. Gebruikelijke filegolven en 
een zes kilometerlange duik onder de 
Westerschelde zijn de voorboden voor een 
avontuurlijk bezoek aan Walcheren. Eerste 
blikvanger het Neo – Barokke station uit de 
jaren 1950 en eindstation van de lijn 
Roosendaal – Vlissingen.  Het vervangt het 
gebouw uit 1872 toen de machinist zijn 
rempedaal vergat in te drukken en alles in 
de prak reed! Het centrum van de stad 
laten we rechts liggen. Over de sluizen de 
dijk op terwijl een tegelpad richting de Oranjemolen voert. De voormalige Pel- en nu Korenmolen is de 
enige die zó dicht bij de zee staat. Op een hoge sokkel staat Michiel De Ruyter, vlootvoogd, geboren in 
1607 en getogen Vlissingnaar. Winnaar uit oorlogen met de Engelsen en piraten in de Oostzee regeert 
hij over de Westerschelde. Iets verder de Kazematten uit 1811 die deel uitmaakten van de Vlissingse 
vestingswerken die reeds in 1548 werden gebouwd. Hierbij ook het Fort Rammekens dat de naam van 
oudste zeefort van Europa mag dragen. Het vroegere Arsenaal, omgetoverd tot een prachtig museum. 
Het Monument “Uncle Beach “ herinnert aan de Slag om de Westerschelde van 1- 11- 44, toen 
geallieerden hier aan land kwamen. De langste zeeboulevard van Nederland meldt zich aan. Een 
majestueus uitzicht over het water en het drukke zeevaartverkeer waar je als het ware de 
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voorbijvarende schepen kunt aanraken. In het beste geval kan je vanaf hier zeehonden, 
witsnuitdolfijnen en bruinvissen spotten (maar vandaag niet ). Een aantal oude kanonnen, opgevist uit 
de Straat van Messina, een geschenk van de Italiaanse regering geven het geheel een kleurrijke toets. 
Het beeld van mensenredder Frans Naerebout die in 1779 tijdens noodweer 86 schipbreukelingen van 
het gestrande Oost – Indische Compagnieschip  “Woestduyn“ redde. Er volgt De Gevangen Toren, 
overblijfsel van de Westpoort, gebouwd einde 16de eeuw en op naar het Nollehoofd. Gedreven door 
een stevige zuidwester trippelt het over houtsnipperpaden en schelpenpaadjes richting de 
duinengordel. Aan de zuidwestkant van Walcheren ligt een prachtige natuurstrook. Hier bruist de 
branding van de zee. De duinen zijn hier bijzonder hoog maar smal (hooguit 25 meter); vandaar zeer 
kwetsbaar. De 45 meter hoge duinenrij moet dan ook regelmatig versterkt worden. Voorbij Dishoek 
(met bijhorende camping) slodderen we naar beneden en zoeken beschutting tussen de nog bladerloze 

begroeiing. Na Klein- en Groot Valkenisse 
zullen we terug de strijd tegen wind en 
zand moeten aanbinden. Tussendoor is het 
toch zalig genieten van de zilte zeelucht, de 
bruisende branding en de 
adembenemende kustlijn. De Zoutelandse 
duinen met een hoogte van 54 meter 
behoren tot de hoogste van Nederland. 
Door zijn beschermende ligging heeft 
Zoutelande zich de naam “Zeeuwse 
Riviéra“ toebedeeld,  als zonnigste 
zuidstrand van Nederland. Hier zullen we 
vandaag de zee het dichtst benaderen. 
Niet om te gaan zwemmen, geen schelpjes 

zoeken of zandkastelen bouwen maar om de knapzak aan te spreken. In “De Branding” is het gezellig 
toeven, we wanen ons echte zoutwatermatrozen. Het voorstel ons hier door de bus te laten ophalen 
wordt door de voorzitter wijselijk afgewezen. Huppelend verlaten we deze “Zoeten Inval” en als 
dessert kunnen we orkaanwind en zandstormen opsnuiven. Het wordt struinen door de duinen terwijl 
in zee witschuimende golven de golfbrekers overspoelen en wolken schuim op het strand achterlaten. 
Met veel plezier nemen we de trappen naar beneden, genietend van de tijdelijke beschutting, richting 
Westkappelsche  Kreek, ontstaan na het doorbreken van de dijk bij bombardementen in oktober 1944. 
Westkapelle, de meest westelijke punt van Walcheren wordt beheerst door de statische vuurtoren, 
echt een rots in de branding en baken voor de scheepvaart. Hier verlaten we de zeedijk,  lummelen 
langs een leuk kerkje, een tank als landingsmonument wuift ons uit richting binnenland. Een 
klinkerweg wordt de voorbode tot een allerlaatste aanval tegen wind, zee en zand. Vandaag hebben 
we ons brevet van “zandstuiver” dik verdiend. De skyline van Domburg is in zicht. Door blanke duinen 
slentert het een laatste keer langs brede zandstranden, dichtbegroeide onderbossen, toefjes 
sneeuwklokjes. Op zee vechten, waarschijnlijk ervaren ratten, op de surfplank tegen zichzelf en de 
ontstuimige golven terwijl een vlucht 
scholeksters zich met de wind laten 
meedrijven. Het golfterrein leidt 
Domburg binnen. De wapenspreuk van 
de Nederlanders “Je maintiendrai“, “ik 
worstel en blijf boven“, kwam vandaag 
goed van pas. We hebben het met z’n 
allen aan de lijve ondervonden. Het 
mondaine stadje ontvangt ons met 
open armen. Er is nog gelegenheid 
voor een Liefmans on the rocks en 
Gentse Strop (met leuk bijhorend 
attribuut) en de eerste van 2017 zit er 
op. Was het niet een heel, heel …..   
specialleken ??? 
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Egmonttocht                        

 

WSV Egmont Zottegem VZW 
 

                    3163 
23ste 

 Egmonttocht 
Beschermde tocht 

Donderdag 25 mei 2017 
O.L.H.-Hemelvaartdag 

 

Start: feestzaal Bevegemse Vijvers 
Bevegemse Vijvers 1  
9620 ZOTTEGEM 

 
Wandelafstanden: 

 
6 - 12 - 18 - 24 - 32 en 42 km (1,50 €) 

Inschrijving:  van 7 u tot 15 u 
 

50 km (5 €) 

met bagagevervoer en op  

elke rustpost gratis bevoorrading 

op het einde een gratis abdijbier 
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Het GR5 avontuur van Patrick       Patrick 

 

Alweer een lange, maar zeer stipte treinreis brengt mij vanuit Brussel met de TGV rechtstreeks naar 
Marseille. Een lokale trein rijdt vervolgens naar Gap waar ik de bus moet nemen om in Barcelonette 
aan te komen. En ja, de eigenares van het logement in Maison Méane houdt woord. Manlief staat aan 
het busstation te wachten en brengt mij in ware formule-1 stijl naar de overnachtingsplaats. Het 
weerzien is hartelijk en ik mag samen met de familie aanschuiven bij het avondmaal. Een sterke génepi 
doet wonderen om vlug de slaap te vatten en uitgerust aan de hopelijk laatste trektocht richting Nice 
te kunnen beginnen. 
 
Zaterdag  27.08.2016 
Dag 1:  Maison-Méane 1800 m – Bousiéyas 1883 m:  20 km 
 

Met 2 Franse kussen van bazin Anne-
Marie (als je twee opeenvolgende jaren 
komt logeren ben je bijna familie) en een 
typisch Frans ontbijt achter de kiezen 
begin ik aan wat de laatste dagen op de 
GR 5 zouden moeten zijn. Vroeg, om 7u40, 
want het belooft een warme dag te 
worden. Na een kleine afdaling tot bij de 
Ubayette steek ik het brugje over en gaat 
het zachtjes naar omhoog op asfalt tot bij 
de parking aan de grens van het Nationaal 
Park van de Mercantour. Dat is opnieuw 
zo’n immens groot gebied dat de Franse 
overheid reserveert voor de natuur. Lans 
de weg die stijgt in de vallei van de 

Lauzanier kweken de marmotten dan ook ongestoord en in grote getale. Ze lopen je bijna voor de 
voeten. Nog wat in de schaduw van de bergflanken stijgt het zachtjes verder tot bij het meer van 
Lauzanier, zo’n 350 m hoger. Enkele vissers zitten aan de rand van de prachtig gelegen waterplas 
tussen de bergtoppen. Als het ware om te bewijzen dat er vis springt een groot exemplaar voor mijn 
ogen eventjes dolfijnachtig uit het water. Veel tijd om er te verpozen en te genieten heb ik niet, ik 
moet nog hoger. Even voorbij een tweede meertje verandert het mooie effen pad in steenpuin. Dat 
stapt uiteraard veel moeilijker, maar als beloning krijg ik twee steenbokken in het vizier die zich 
langzaam langs de wand van een rotsmuur bewegen. Wat zijn dit toch prachtige dieren. Op 2671 m 
hoogte bereik ik de top van de Pas de la Cavale. Een collega stapper is zo vriendelijk om mij digitaal te 
vereeuwigen en om dat te vieren 
gebruik ik hier maar mijn lunchpakket. 
De afdaling is aanvankelijk geen 
sinecure, ja zelfs op sommige plaatsen 
wat gevaarlijk en steil. Voorzichtig raak 
ik door de moeilijke stroken en lager 
verbetert de situatie tot op een hoogte 
van ongeveer 2100 m. dan is het uit met 
de pret en moet ik weer omhoog. 
Steiler dan in de voormiddag, warmer 
ook en dus uiteraard wat moeizamer. 
Gelukkig heeft de klim maar een 
hoogteverschil van 200 m en opgelucht 
kom ik boven op de col des Fourches 
(2261 m). Voorbij de top kom ik bij een 
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oud vervallen legerkamp dat men blijkbaar aan het restaureren is. Het is zaterdag en er wordt niet 
gewerkt en zo vat ik dan maar de afdaling aan naar Bousiéyas. Dat is een onooglijk klein dorpje maar 
er zijn wel twee gîtes en 2 cafés. Het verblijf valt mee en ik kan genieten van een verfrissende douche 
en een voedzaam avondmaal samen met 4 Fransen. Er is echter geen bereik voor de GSM, dus het 
dagelijks contact met het thuisfront kan niet doorgaan. Nog wat nagenieten van de mooie dag en dan 
onder de wol voor een welverdiende nachtrust.  
 
Zondag  28.08.2016 
Dag 2:  Bousiéyas 1883 m:  – Saint-Etienne-de-Tinée 1144 m: 20 km 
 
Het verblijf en ook de maaltijden vielen best te pruimen. Vandaag wordt het een wat gemakkelijker 
traject, maar eerst moet er toch geklommen worden. De brede jeepweg maakt een ruime rond de 
vallei en zo heb ik nog geruime tijd mijn laatste verblijf in het gezichtsveld. Hogerop wordt die bredere 
weg verlaten om de bochten af te snijden met als gevolg dat de klim steiler wordt. Op 2237 m hoogte 
bereik ik op die manier de Col de la Colombière. De daaropvolgende afdaling verloopt op een mooi 
pad dat zich in talloze bochten de berg afslingert. Het is een lange weg naar beneden maar wel veel 
mooier én een stuk veiliger dan gisteren. In Saint-Dalmas-le-Selvage op 1500 m hoogte is de tijd 
aangebroken om de lunch aan te spreken en een drankje te kopen. Wonder boven wonder zijn er zelfs 
twee cafés ter plekke open, wat een luxe. Na de middagpauze en voorbij het kerkje is het alweer stijgen 
naar de col d’Anelle. De klim verloopt gelukkig grotendeels tussen de bomen zodat de brandende zon 
wat getemperd wordt en het stijgen vlotter verloopt. Ook de hagedissen komen genieten van de 
warmte. Het is opnieuw een brede weg tot bij de top op 1739 m. Van hieruit gaat het voor de rest van 
de dag in dalende lijn. De brede weg loopt door tot het eindpunt van de dag, maar de GR zou de GR 
niet zijn als er geen steilere, smalle paadjes verkozen worden. In de verte is Saint-Etienne-de-Tinée al 
te zien. Zo’n 3 km dalen op een soms moeilijk te bewandelen pad, met voornamelijk losliggende 
stenen. Rond 16 uur arriveer ik in het stadje en kan ik op zoek naar de gîte “Le Corborant”. Op de deur 
hangt een berichtje dat de uitbater tot 17 uur afwezig is, maar ik kan langs de zijtrap toch binnen en 
op één van de deuren is mijn naam aangebracht. In de veronderstelling dat dit kamertje voor mij 
bestemd is neem ik mijn intrek. Het aanwezige meubilair beperkt zich tot 2 stapelbedden, 1 stoel, een 
tafeltje en 1 kapstok. Het toilet en de douche zijn op de gang, maar het stromende water doet 
verschrikkelijk deugd na de warme dag. Daarna nog even het stadje in voor een biertje en dan terug 
voor het avondmaal en de nachtrust. Ook een Nederlander en 2 Fransen overnachten hier. 
 
Maandag  29.08.2016 
Dag 3:  Saint-Etienne-de-Tinée 1144 m – Roya 1500 m: 15 km 
 

Na het traditionele stokbrood met confituur kan starten voor de kortste rit van deze trip. Amper 15 
km maar dat zegt niet zo heel veel. Eerst een schijnmaneuver: een zachte daling naar de plaatselijke 
kapel. Wat verder bij een rond punt waarop een teleliftcabine het midden siert is het menens. Een 
trapje op en de steile klim in het bos is 
begonnen. In geen tijd wordt heel wat 
hoogte gewonnen, daarna betert het wat. 
Twee uur later bereik ik Auron, duidelijk een 
skigebied in wintertijd. Maar ook rond deze 
tijd is er wel wat bedrijvigheid. Gisteren is 
hier immers de eerste etappe van de Haute 
Route aangekomen: Nice – Auron. Dit is een 
rittenkoers voor wielerfanaten over heel wat 
bergen, dus loodzwaar. Vandaag breekt men 
alles terug af. Winkeltjes op overschot en dus 
kan ik hier mijn picknick aanschaffen. Hier 
stel ik vast dat ik vergeten ben om de sleutel 
van mijn vorig verblijf terug af te geven. Dan 
maar naar het plaatselijk toeristisch bureau  
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en na het uitleggen van de situatie is er geen enkel probleem. Ik mag de sleutel daar afgeven en zij 
zullen zorgen dat die weer terecht komt. Naar mijn bescheiden mening ben ik niet de eerste waarbij 
dit voorvalt. Het klimmen is wel nog niet afgelopen want na die eerste 500 hoogtemeters volgen er 
nog 400 naar de col du Blainon op 2011 m. Alweer volgens het vertrouwde stramien: eerst steil, daarna 
wat zachter naar omhoog. Boven op de top zit een Fransman te genieten van zijn lunch. We maken 
een praatje en blijkbaar wil hij voor de avond naar dezelfde gîte waar ik gereserveerd heb. Zelf heb ik 
nog geen honger en begin dan maar alvast aan de afdaling. Die ligt mij niet echt en ook mijn voeten 
beginnen pijn te doen van de harde losliggende stenen. Er verschijnt ook een blaar op mijn hiel en dat 
is natuurlijk geen goed teken. 
Van de tegenovergestelde richting komt een Engelsman naar boven gepuft en wat later stoomt de 
eerder genoemde Fransman mij vol zwier voorbij. Het laatste deel van de afdaling doe ik evenwel in 
slow motion en om 15 u 30 kom ik aan in Roya op een hoogte van 1500 m. Tijd voor een biertje. Het 
kamertje stelt niet veel voor, maar het belangrijkste is er: een bed en een douche. En ja, ook de 
Fransman is veilig naar beneden geraakt. 
 
Dinsdag  30.08.2016 
Dag 4:  Roya 1500 m – Vacherie de Roure 1883 m: 23 km 
 

Het kamertje stelde niet veel voor, het ontbijt evenmin. De ontbijtruimte is vergeven van de vliegen. 
Zo veel van die beestjes in één keer heb ik nog nooit gezien. Zelfs in het fruitsap tijdens het ontbijt 
nemen ze een bad. Het is dan ook met plezier dat ik deze morgen vertrek. Vrij vroeg ook want er staan 
wat kilometers op het menu, met, hoe kan het anders, om te beginnen een klim van 1100 
hoogtemeters. De klim begint eens ik het Nationaal park binnentreed. Aanvankelijk volg ik 
stroomopwaarts het bergriviertje Mairis. Daarna zigzagt het pad in een landschap van rotsen en gras. 
Op de col de Crousette (2480 m) rest er nog een 100 m tot werkelijk boven, maar dat is niet vermeld 
in topogids, wat toch wel misleidend is. Daarna volgt een mooie afdaling die ik veel beter verteer dan 
gisteren. De blaren op de hiel neem ik er maar bij. Op de col begon het lichtjes te regenen, maar 
gedurende de afdaling houdt het alweer op. Doorheen de alpenweiden kom ik steeds lager en plots 
krijg ik een groepje gemzen in het zicht. Ze zijn blijkbaar wat mediaschuw want nog voor ik mijn 
fototoestel klaar heb kiezen ze het hazenpad. 
Op ongeveer 2000 m hoogte ligt de col des 
Moulines en daar verschijnen de donkere 
dreigende wolken opnieuw ditmaal vergezeld 
van klank. Hopelijk ben ik voor het eventuele 
onweer op mijn bestemming van vandaag. Het 
laagste punt ligt op 1755 m en dan gaat het 
weer lichtjes omhoog tot de Portes de Longon 
op 1952 m. Een half uurtje later bereik ik de 
Refuge de Longon na een doorsteek van een 
immense Alpenweide. Daar word ik opgewacht 
door 2 patou’s die dreigend staan te blaffen. 
Niet goed wetend hoe mij te gedragen blijf ik 
zo’n kwartiertje stilstaan en de honden doen 
hetzelfde. Dan waag ik het er toch maar op en uiteindelijk loopt alles goed af. Het zijn blaffende honden 
die niet bijten. In een afgedankte en tot dortoir omgevormde stal kan ik mij installeren. Er is een 
douche met warm water en ook mijn Franse vriend is er geraakt. Een klein half uurtje na mijn aankomst 
gaan de hemelsluizen open met klank- en lichtspel als toemaat. Nog 2 Engelsen en 2 Nederlanders 
komen verzopen binnengestrompeld. 
Het avondmaal is lekker eenvoudig en de nachtrust doet deugd. 
 

 

In ons volgend clubblad het slot van deze tocht van ongeveer 2500 km. 

Wie het allemaal nog eens wil doornemen kan terecht op de website www.gr5-pat.be 

 

http://www.gr5-pat.be/
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Livinustocht                            

 

16de HISTORISCHE 

LIVINUSWANDELING. 

 
             

 

 

 

 

 

VAN GENT: SINT BAAFSABDIJ. 

NAAR SINT-LIEVENS-HOUTEM: 

LIVINUSKAPEL. 
 

ZONDAG 25 JUNI 2017 

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 

  

Opgelet !!! 

Wegens werken aan het marktplein 

is er geen doorgang voor wagens via 

het marktplein. Het is aangeraden 

voor de Polbroek te bereiken om via 

de kerk te Oombergen naar St-L-

Houtem te komen 

mailto:livinustochten@telenet.be
mailto:livinustochten@telenet.be
mailto:eli.braekman@telenet.be
mailto:wilhelmvandenbremt@telenet.be
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 Wandelresultaten     Willy 

 

DATUM WAAR 

AANTAL 

DEELNEMERS 

PLAATS 

EGMONT 

AANTAL 

EGMONTERS 

04-12-2016 VOLLEZELE 1793 2 158 

 MERENDREE 1786 7 60 

10-12-2016 GENT 6471 2 137 

 HAMME 1006 1 132 

 LEUVEN 1715 2 89 

11-12-2016 BELSELE 1832 15 24 

 ZINGEM 2481 2 213 

13-12-2016 INGELMUNSTER 1199 14 22 

14-12-2016 GERAARDSBERGEN 1586 2 223 

18-12-2016 WICHELEN 1550 2 118 

21-12-2016 LEEUWERGEM 1425 1 651 

25-12-2016 OPWIJK 1091 6 29 

26-12-2016 ZOTTEGEM 1806 1 785 

 OUDENAARDE 1858 10 27 

29-12-2016 KORTRIJK 2918 5 81 

04-01-2017 RONSE 862 1 124 

07-01-2017 AALTER 589 7 17 

08-01-2017 DE PINTE 1334 6 56 

11-01-2017 WETTEREN 1026 1 182 

14-01-2017 EEKLO 1001 10 25 

15-01-2017 VURSTE 904 8 40 

 GIJZEGEM 818 6 36 

18-01-2017 STRIJPEN 1689 1 655 

21-01-2017 KLUISRGEN 1233 2 90 

22-01-2017 BERLARE 3365 1 218 

29-01-2017 GERAARDSBERGEN 2784 2 299 

04-02-2017 BORSBEKE 1650 2 210 

05-02-2017 EINE 2239 2 210 

12-02-2017 ST.MARIA-LIERDE 1103 1 232 

14-02-2017 INGELMUNSTER 1777 24 19 

15-02-2017 OOMBERGEN 2088 1 744 

18-02-2017 ELSEGEM 1593 3 97 

19-02-2017 OOSTENDE 2127 1 173 

 MUNKZWALM 3027 1 239 

22-02-2017 GRIMMINGE 828 2 98 

25-02-2017 OUDENAARDE 1608 1 209 

26-02-2017 KAPELLE-OP-DEN-BOS 3793 33 22 
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 Onder de loep       Willy 

 

ZATERDAG 18-03-2017 KRUISHOUTEM 

6/10/15/20 KM 07.00 – 15.00 U 27E GULDEN EITOCHT 

ZONDAG 19-03-2017 GENTBRUGGE 

6/12/1/24/30 KM 07.00  - 15.00 U FLORATOCHTEN 

DONDERDAG        23-03-2017  LEDE 

4/6/12/18 KM                  07.30 – 15.00 U 2E HOVAARDIGE BOER-WANDELING 

ZATERDAG                 25-03-2017  SINT-LAUREINS 

6/9/15/20/26 KM                  07.00 – 15.00 U LENTETOCHT 

ZONDAG                     26-03-2017  BUGGENHOUT 

6/10/16/21/32 KM                          08.00 – 15.00 U 32E LENTVOSSENTOCHT 

ZONDAG                         26-03-2017  WORTEGEM-PETEGEM 

6/12/18/24 KM                       07.00 – 15.00  13E ZEELTREKKERSTOCHT 

ZONDAG                          26-03-2017  LOVENDEGEM 

5/8/12/18/23/30 KM                         07.00 – 15.00 U 39E REIGERSTOCHT 

WOENSDAG                        29-03-2017  ZINGEM 

6/10/15/21 KM                         07.00 – 15.00 U MIDWEEKTOCHT 

VRIJDAG                    31-03-2017  AALTER 

6/12 KM                      13.00 – 18.00 U HOEKSKENTOCHT 

ZATERDAG 01-04-2017 BURST 
6/10/14/18/21 KM 07.00 – 15.00 U 16E BURSITIATOCHT 

ZONDAG 02-04-2017 ZELZATE 
6/12/18/24/30 KM 07.00 – 15.00 U KWARTELTOCHT 

WOENSDAG 05-04-2017 BAARDEGEM 
6/7/8 KM 08.00 – 15.00 U FAUBOURGTOCHT 

DONDERDAG 06-04-2017 DRONGEN 
6/12/20 KM 08.00 – 15.00 U MIDWEEKTOCHT 

ZATERDAG 08-04-2017 WAARSCHOOT 
6/12/18/24 KM 08.00 – 15.00 U 9E TOCHT VAN DE MARCHMANNEKENS 

ZONDAG 09-04-2017 MACHELEN 
6/10/15/20/25 KM 07.00 – 15.00 U 15E KUNSTTOCHT 

ZONDAG 09-04-2017 ZELE 
5/7/11/13/17/19/24/32 KM 07.30 – 15.00 U 33E REYNAERTOCHT 

DONDERDAG 13-04-2017 STEKENE 
6/12/20 KM 09.00 – 15.00 U 15E LINIETOCHTEN 

ZATERDAG 15-04-201 BOEKHOUTE 
67/10/14/18/24 KM 07.30 – 15.00 U 12E BLOESEMTOCHT 

ZATERDAG 15-04-2017 LEUPEGEM 
7/12/18/25 KM 07.00 – 15.00 U KOPPENBERGTOCHT 

ZONDAG 16-04-2017 ASSE 
5/7/10/14/21/30 KM 07.00 – 15.00 U MANKE FIELTOCHT 

MAANDAG 17-04-2017 MAARKEDAL 
4/7/14/21 KM 07.00 – 15.00 U MUZIEKBOSTOCHT 

MAANDAG 17-04-2017 EVERGEM 
4/8/12/18/22/30 KM 07.00 – 15.00 U 25E W.A.K.-TOCHT 

WOENSDAG 19-04-2017 SINT-GORIKS-OUDENHOVE 
           7/10/14/18/21 KM                        08.00 – 17.00 U               MIDWEEKTOCHT 
ZATERDAG 22-04-2017 SCHORISSE 
5/7/11/15/22 KM 07.00 – 15.00 U VLAAMSE ARDENNENTOCHT 

ZATERDAG 22-04-2017 TEMSE 
7/14/21 KM 08.00 – 15.00 U 4E GPS TOCHT 

ZONDAG 23-04-2017 GERAARDSBERGEN/ 
6/8/10/12/14/16/18/22/26/32/42 KM 07.00 – 15.00 U MATTENTAARTTOCHTEN 

WOENSDAG 26-04-2017 OPWIJK 
4/6/8/10/12/14/18 KM 08.00 – 15.00 U 16E MIDWEEKTOVHT 
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ZATERDAG 29-04-2017 DESTELBERGEN 
5/8/12/18/24/30 KM 07.30 – 15.00 U HUSDINETOCHT 

ZONDAG 30-04-2017  AALST AARSCHOT 
            VLAAMSE WANDELDAG 
MAANDAG 01-05-2017 DENDERMONDE 
4/8/12/18/24/30 KM 07.30 – 15.00 U 30E DISTELTOCHTEN 

MAANDAG 01-05-2017 SINT-JAN-IN-EREMO 
4/9/12/17/20/24/30 KM 07.00 – 15.00 U OOST-VLAAMSE WANDELDAG 

ZATERDAG 06-05-2017 KRUISHOUTEM 
6/10/15/21/30 KM 07.00 – 15.00 U 29E LOZERMEITOCHT 

ZATERDAG 06-05-2017 HAALTERT 
6/13/22 KM 07.00 – 15.00 U EDELINGENTOCHT 

ZONDAG 07-05-2017 HERZELE 
5/8/12/18/25 KM 08.00 – 15.00 U LENTEWANDELING 

ZONDAG 07-05-2017 BRAKEL 
6/12/18/25 KM 07.00 – 15.00 U VL.MOOISTE WANDELTOCHT 

WOENSDAG 10-05-2017 MULLEM 
7/10/14/18/21 KM 07.00 -15.00 U RONDOM MULLEM 

ZATERDAG 13-05-2017 OPWIJK 
4/7/12/18/24 KM 08.00 – 15.00 U LENTEWANDELING 

ZATERDAG 13-05-2017 DEINZE 
6/10/15/20 KM 6/10/15/20 KM KIP-EN EITOCHT 

ZONDAG 14-05-2017 DIKKELVENNE 
7/12/16/21 KM 08.00 – 15.00 U VRIJBUITERSTOCHT 

DINS-WOENS-DONDERDAG 16-17-18 //05-2017 DEINZE 
2.5/5/8 KM UUR –ZIE WALKING WANDELDRIEDAAGSE 

WOENSDAG 17-05-2017  STRIJPEN 
                      7/10/14/18/21 KM                         08.00 -17.00 U        MIDWEEKTOCHT 
ZATERDAG 20-05-2017 ENAME 
6/12/18/26 KM 07.00 – 15.00 U 19E WANDELTOCHT ROND ENAME 

ZATERDAG 20-05-2017 BERLARE 
4/6/10/12/18/24/30 KM 7.00 – 15.00 U HEIDEMEERSTOCHT 

ZONDAG 21-05-2017 SINT-LIEVENS-HOUTEM 
6/12/18/21/24/30 KM 07.00 – 15.00 U 30E LENTETOCHT 

DONDERDAG 25-05-2017  ZOTTEGEM 
6/12/18/24/32/42/50 KM       07.00 -15.00 U  23E EGMONTTOCHT 

ZATERDAG 27-05-2017 VLEKKEM 
6/10/14/21 KM 07.00 – 15.00 U BARBECUETOCHT 

ZONDAG 28-05-2017 KLUISBERGEN 
6/12/18/25/50 KM 08.00 – 15.00 U 46E OMLOOP KLUISBERGEN 

ZONDAG 28-05-2017 WETTEREN 
6/12/18/24 KM 07.30 – 15.00 U 23E HERDENKINGSTOCHT A.D.M. 

ZONDAG 28-05-2017 MUNKZWALM 
6/12/18/24 KM 07.00 – 15.00 U 4E ZWALMSE MOLENTOCHT 

VRIJDAG 02-06-2017 KRUISHOUTEM 
6/12/18 KM 07.00 – 15.00 U 12E BIESTKERMISTOCHTEN 

ZATERDAG 03-06-2017 MATER 
7/10/15/20/25 KM 07.00- 15.00 U MOLENTOCHT 

ZONDAG 04-06-2017 PETEGEM-AAN-DE-LEIE 
5/10/15/20/25 KM 07.00 – 15.00 U 33E VRIENDSCHAPTOCHT 

MAANDAG 05-06-2017 SCHENDELBEKE 
7/9/12/16/22/26/32 KM 7.30 – 15.00 U 7E GAVERSWANDELING 

ZATERDAG 10-06-2017 ZWALM 
6/10/15/21/36/60 KM 07.00 – 15.00 U 34E SLOEBERTOCHT 

WOENSDAG 14-06-2017 BALEGEM 
6/10/14/18/21 KM 07.00 – 15.00 U 17E JENEVERTOCHT 

ZONDAG 18-06-2017 RONSE 
6/10/14/21/28/35 KM 06.30 – 15.00 U 22E HEUVELTOCHT 

WOENSDAG 21-06-2017  ZOTTEGEM 
7/10/14/18/21 KM 08.00 – 17.00 U  MIDWEEKTOCHT 
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 Retro – foto’s       Rudy 

 

 

Kreta  2003 

Pitztal  2003 
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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                                                                          Tel & fax:09/360 72 94 

9620 ZOTTEGEM                                                     website:www.optiekjacques.be 

Meer dan 35 jaar tot uw dienst 

 

Op vertoon van uw wandellidkaart: 10% korting. 

 


