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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 2020 

graag binnen bij de voorzitter 

Patrick De Corte  

pdcorte@telenet.be 

voor 1 juni  2020 

 

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 

 
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 

Balei 40, 9520 Sint-Lievens-Houtem 

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 

 

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 - reizen 

 

Wachtelaer Luc 

Nijverheidsstraat 48, 9230 Wetteren 

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

e-mail: luc@wandelclubegmont.be 

Tochtenbladen 

 

 

Webmaster 

   

 

 

 
 

 

 

 

 

 Maarten De Moor 
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  Woord Vooraf 

 

 

Beste Egmonters, 
 
Corona hier, corona daar, corona overal. De wereld wordt bijna hysterisch. We 
willen bij de Chinees niet meer gaan eten. In Italië zijn alle scholen en 
universiteiten gesloten en gaan de wielerwedstrijden niet door. De helft van de 
vliegtuigreizen worden geannuleerd en zelfs heel dicht bij ons is een wandeling 
afgelast omdat het bestuur van de club de veiligheid van zijn medewerkers niet 
kon waarborgen. Ook al is het coronavirus ernstig te nemen dan nog kunnen we de 
vraag stellen of we niet overreageren. Drijven we het niet een beetje te ver? 
Corona heeft echter ook nog andere betekenissen. Denken we maar aan de 
verzekeraar Corona Direct en de lekkere koekjes. De vertaling van het woord is 
eigenlijk “kroon”. Wel, twee maanden terug hebben we de “corona” op het werk 
gezet met ons jaarlijks clubfeest. Het was een schitterende en gesmaakte uitgave. 
Naast het huldigen van enkele verdienstelijke Egmonters werden ook onze 
clubkampioenen gevierd (zie verder in dit nummer). Ook de verdiende europunten 
van het voorbije wandeljaar werden uitgereikt aan de aanwezigen. Wie er niet was 
kan die nog altijd afhalen op één van onze activiteiten.  
Hierbij toch wel een bedenking. Nu de federatie het scannen veralgemeend heeft 
kunnen we als club een lijst opvragen met het aantal gescande wandelingen per lid 
van de club. Als we die lijst vergelijken met het aantal tochten op de 
binnengekomen tochtenbladen dan was het toch even de wenkbrauwen fronsen. 
Een aantal leden gaven 30 tot zelfs 50 % meer tochten binnen dan er voor hen 
gescand waren. We weten natuurlijk dat onze eigen GR-uitstappen niet gescand 
zijn en dat er bij de Waalse federatie nog geen algemene scanning is, maar toch, 
bij sommigen was het verschil te groot. Waar ligt de oorzaak? Zitten er fouten in 
het systeem? Laten sommige wandelaars zich niet scannen en wandelen zij in het 
“zwart” en zijn ze dus niet verzekerd? Worden er fictieve wandelingen 
binnengegeven? We trekken nog geen conclusies maar houden dit wel in de gaten 
voor het jaar 2020. 
Er zijn nu reeds enkele midweekwandelingen, een GR-tocht en een paar busreizen 
succesvol afgerond maar nu staan we voor een zeer drukke periode in ons 
clubleven. Naast de gewone midweken wachten nog de Egmonttocht, de GR 2-
daagse, het eetfestijn, de reis naar Lanzarote en de bedevaart naar Neigem. 
Hopelijk kan alles op een normale manier doorgaan. 
Voor velen breekt ook een periode van feesten aan. Moederdag, Vaderdag, 
communiefeesten en lentefeesten staan voor de deur. Wij wensen alle 
feestelingen een zorgeloze en “Coronavrije” tijd tegemoet. 
 
Jullie voorzitter, Patrick   
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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 Rosette De Poorter            º 15-06-1941  -  †  04-12-2019 

  Ex-lid en echtgenote van Octaaf Ghijs 

Moeder en schoonmoeder van Terry en Monja Ghijs - Quantin 

 

De Heer Jozef De Vos     ° 25-01-1948  -  †  22-12-2019 

Lid van Egmont 

   

De Heer Emiel Nelis     ° 28-11-1932  -  †  18-01-2020 

Schoonvader en vader van Gary en Sonja Cooman - Nelis 

 

De Heer Bob Lossez     ° 13-12-1938  -  †  24-01-2020 

Ex-lid van Egmont 

Schoonbroer van Johnny en Jeannine De Meyst – Tuypens 

Schoonbroer van Paula Haesaert 

 

Mevrouw Kris Willems             º 01-08-1976  -  †  02-02-2020 

  Dochter van Jackie Willems 

 

Mevrouw Anna De Waegenaere           º 07-02-1933  -  †  24-02-2020 

  Ex-lid van Egmont 

Zuster en schoonzuster van Marcel en Marie-Louise De Waegenaere – Fonck 

 

Mevrouw Maria Van Crombrugge           º 02-05-1918  -  †  02-03-2020 

  Schoonmoeder en moeder van Omer en Angelicque Haegeman - Podevijn 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Redactie clubblad 

 

Werkten mee aan dit nummer van ons clubblad: 

 

Tekst:    Patrick De Corte 

Toon De Geyter 

Rudy De Schrijver 

Willy Van De Keere 

Wilfried Van Overwaelle 

Foto’s:   Antoine Cleemput 
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 Jarigen                                         Jarigen van de maand april 
 

 

Naam Voornaam Dag Naam Voornaam Dag

De Pril Marcel 1 Scheerlinck Marcel 13

Minnaert Liliane 1 Troncquo Albert 13

Verplanken Patrick 1 Van Den Bossche Rudy 13

Declercq Johan 2 Baele Marijke 14

Lambrecht Herbert 2 Germonpré Myranda 14

Perna Steven 2 Wyns Linda 14

De Praetere Ignace 3 Baele Ghislain 15

De Rick Gilbert 3 Permentier Christa 15

Machtelinckx Myriam 3 Stevens Maggy 15

Machtelinckx Bernadette 3 Stevens Evy 15

Pletinckx Robert 3 Van de Maele José 15

Van Der Bracht Guy 3 Van Den Eeckhout Monique 15

Vermeersch Petra 3 Van Liedekerke Anita 15

Beerens Nadine 4 Cambier Luc 16

Capiau Marita 4 De Bruycker Lucien 16

Delcourt Fabienne 4 Ghijs Lylianne 16

Leus Alice 4 Kellens An 16

Pede Katelijn 4 Van Boxstael Annie 16

Rouckhout Nelly 4 Van Cauwenberge Jacqueline 16

Bovijn Annie 5 De Winter Rita 17

De Schrijver Davy 5 Franceus Sedny 17

De Schryver André 5 Moreels Godelieve 17

Ghijs Octaaf 5 Van Damme Danny 17

Remy Lieve 5 Waeremoes Noël 17

Van De Velde Herman 5 De Norre Bartje 18

Verhoeven Rita 5 Rollet Nolan 18

Vermeers Cecile 5 Vandendaele Marcel 18

Speltdoorn Claire 6 Boterberg Rita 19

De Leeuw Patrick 7 Eeckhout Magda 19

Detavernier Dirk 7 Van Caneghem Danny 19

Govaert David 7 Vanhamme Frieda 19

Plasschaert Rosita 7 De Ridder Valere 20

Vermeulen Anne - Marie 7 Eeckhout Jurgen 20

Clement Danny 8 Monsecour Rudy 20

Delcoigne Jo 8 Tortelboom Caroline 20

Seeuws Carine 8 Van den Berghe Kris 21

Sioncke Raoul 8 Maesschalck Paul 22

Stevens Godelieve 8 Van Hootegem Helene 22

Van De Velde William 8 Beerens Marguerite 23

Machtelings Lieve 9 De Cooman Gracienne 23

Van Pamel Elea 9 Hoebeke Arlette 23

Clompen Lieven 10 Beyaert Marijke 24

De Temmerman Valerè 10 De Bruycker Idesbald 24

Roos Carine 10 De Winne Gaby 24

Tijtgat Antoine 10 Coessens Roger 25

Geurs Nathalie 11 D'Hoker Ingrid 25

Hofland Andra 11 Persoons Sonja 25

Muys Marc 11 Van Der Cruyssen Marina 25

Reygaert Wivine 11 Van Meulder Greet 25

Van Droogenbroeck Linsey 11 Annaert Diane 26

Wittemberg Roger 11 Engrie Anja 26

Cansse Lydie 12 Beeckman Armanda 27

Carrijn Willy 12 De Lange Nelly 27

De Staercke Ingrid 12 De Temmerman Anita 27

De Vleeschauwer Armand 12 Ghilain Liliane 27

Eeckhout Guido 12 Van Den Rijse Lucien 27

Kanters Jan 12 Van Paemel Anny 27

Leleux Jean 12 Degeeter Ghislain 28

Volckaert Gabriel 12 Van Snick Frans 28

De Vrieze Nicole 13 Van Eeckhaute Mia 29

De Winne Eric 13 Vervynckt John 30

Hendrickx Christine 13
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Jarigen van de maand mei 
 

 

Naam Voornaam Dag Naam Voornaam Dag

De Groote Roland 1 Ghyselinck Margaret 18

De Vulder Annie 1 Goditiabois Denise 18

Thibo Noëlla 1 Lauwaert Wilfried 18

Van De Sype Claudine 1 Perreman Pascale 18

Vermeulen Hilde 1 Van Geit Marleen 18

De Brauwer Mathias 2 Van Wijmeersch Willy 18

De Smet-Van DammeArezina 2 Vanderhaegen Agnes 18

Smekens Eric 2 Seghers Régine 19

Coessens Andrea 3 Cornelis Sandra 20

Ghyselinck Hubert 3 De Borle Jacqueline 20

Lenssens Antoine 3 Deprez Carine 20

Scheerlinck Anita 3 Mornie Emmy 20

Van Herreweghe Lenny 3 Van Nieuwenhove Willy 20

Baele Agnes 4 Andries Marleen 22

Keymeulen Agnes 4 De Beer Erna 22

De Lange Roger 5 De Nutte Gustaaf 22

Immegeers Christiane 5 Genbrugge Luc 22

Van De Maele Myriam 5 De Boitselier Marijke 23

Van Hoorde Geert 5 De Decker Eveline 23

Eeckhout Walther 6 De Roeck Christian 23

Neetens Erna 6 Jooris Antoine 23

Van Der Linden Mariane 6 Michiels Eliane 23

Van Twembeke Danny 6 Van Der Heyden Denise 23

De Temmerman Marie-José 7 De Smet Marie-Josée 24

Gillis Wilfried 7 Mussche Anne- Marie 24

Oosterlinck Erwin 7 Verlinde Erik 24

Van Mulders Eddy 7 Beerens Etienne 25

De Sutter Frieda 8 De Groote Karine 25

Schotsaert Geertrui 8 De Vos Tinneke 25

Van Holsbeke Lieve 8 Ghijs Terry 25

Cornand Henri 9 Menschaert Frans 25

De Schrijver Brenda 9 Remory Patricia 25

Van Haezevelde Bjorn 9 Walraet Jean-Paul 25

Van Vijle Jean-Pierre 9 De Decker Nathalie 26

Cromphout Rita 10 De Tandt Nelly 26

Van De Vijver Antoine 10 Monsaert Herman 26

Cleemput Antoine 12 Morreels Marie- Claire 26

De Pelsmaeker Maria 12 Van Der Linden Etienne 26

Van Der Snickt Lieselotte 12 Grauwet Lutgarde 27

De Clercq Anne-Marie 13 Haesaert Paula 27

De Ronne Alain 14 Stevens Daniel 27

Lemaitre Nelly 14 Dehaemers Erna 28

Parmentier Jos 14 Heyse Agnes 28

Van Impe Freddy 14 Janssens Godelieve 28

Van Melckebeke Erna 14 Van Geyt Marcel 28

Brynckman Nathalie 15 De Maeseneire Andrea 29

De Lombaert Marie 15 Holderbeke Pascale 29

De Loor Rosette 15 Podevijn Anny 29

De Brouwer Ann 16 De Clercq Monique 31

De Leeuw Sindy 16 De Langhe Christiane 31

Fosselle Francine 16 De Logi Marc 31

Van Waeyenberge Christine 16 De Luyck Denise 31

Perreman Francois 17 De Sutter Rita 31

Verhoeven Paula 17 Haegeman Omer 31

Walraevens Agnes 17 Hietbrink Greta 31

Borreman Marc 18 Praet Chantal 31

Foncke Silvia 18 Van Den Berge Anja 31
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Jarigen van de maand juni 
 

 

 

Als wij de ouderdom begroeten als een vriend, behandelt hij ons zachter dan 

wanneer wij hem bevechten als een vijand.  

Naam Voornaam Dag Naam Voornaam Dag

De Rouck Armand 1 Van De Velde Fernand 16

Gevaert Lies 1 Van Ruyskensvelde Luc 16

Van Impe Jean-Pierre 1 Wauterecht Karina 16

Geurs Veerle 2 Coppens Guido 17

Van Bavegem Nicole 2 De Naeyer Denise 17

De Paepe Monique 3 Van Gansbeke Yaron 17

Eekhout Mageriet 3 Walraevens Rita 17

Maertens Michel 3 De Bie Walter 18

De Smedt Anne-Marie 4 Van Den Driessche Walter 18

Pieters Magda 4 Beurms Eric 19

Van Aken Hugo 4 De Landsheer Gaston 19

Van den Bruel Fernand 5 De Vos Hans 19

Bousard Laurent 6 Govaert Frans 19

Roesems Freddy 6 Michiels Robby 19

Tuypens Jeannine 6 De Winter Marc 20

Van Ingelgem Geert 6 D'Haeyer Annie 20

Lapaige Annie 7 Lapage Christel 20

Stautemas Nelly 7 Vermeulen Ingrid 20

De Maere Marc 8 De Smet-Van Damme Arvid 21

Van Steenberghe Marcel 8 Govaert Freddy 21

De Geyter Guy 9 Van Daele Carine 21

Ronsijn Anna 9 De Beer Yvette 22

Vermeiren Etienne 9 Huyge Annie 22

De Loor Beatrijs 10 Cromphout Magda 23

Van Daele Sieglinde 10 Deroeck Johan 23

Van De Keere Willy 10 Leeman Peter 23

Baele Hans 11 Schelfhout Anja 23

De Smet Paul 11 Thijs Marcel 24

Gevaert Etienne 11 Walraet Laurette 24

Ponnet Rita 11 De Groote Freddy 26

Verbeurt Freddy 11 De Knijf Herman 26

De Lauw Johnny 12 Govaert Marie-Christine 26

Persoons Erwin 12 Schepens Willy 26

Schoep Johan 12 Van Gaver Chenoah 26

Van Audenaerde Alfons 12 Van Wesemael Sonja 26

Verstichel Eddy 12 Vekeman Marc 26

De Lombaert Andre 13 Beyaert Ghislain 27

Heyse Rita 13 De Schaever Monique 27

Renneboog An 13 Dumont Peter 27

De Wever Marisa 14 Immegeers Anne-Marie 27

Mons Marcel 14 Monie Bernice 27

Moreel Giséle 14 Croisiau Jean-Pierre 28

Verhoeye Roger 14 Van Leuven Carine 28

Collage Paul 15 De Jaeger Joris 29

Rottiers Liliane 15 Maes Marleen 29

Vermeulen Yvan 15 De Hanscuter Chris 30

Blondeel Bea 16 De Pauw Romain 30

De Clercq Marie-Rose 16 De Potter Gaby 30

De Roeck Sonja 16 Seeuws Walter 30

Van De Steene Willy 16
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De Noordelijke Cotes-du-Rhone  Willy 

 

Tussen Vienne en Valence, over een lange smalle strook langs de Rhône liggen de wijngaarden van de “Region 
septentrionale” of “noordelijke Cotes -du- Rhône”. 
De nieuwe regels over de harmonie tussen wijn en wild zullen niet beletten dat vele mensen graag - en 
terecht - een stevige Cote Rotie  of een mooie Hermitage bij een wildgerecht blijven drinken. Deze 
traditionele “wildwijnen” komen alle uit de noordelijke Cotes-du-Rhone-streek, de zogenaamde ”zone 
septentrionale”; de wijngaarden van de noordelijke zone slingeren zich over een lange en smalle strook 
langsheen de  Rhône,grotendeels langs de rechteroever, behalve dan in Tain. Oorspronkelijk zijn ze aangelegd 
op de erg steile en moeilijk te bewerken hellingen. Deze streek is een van de oudste, zoniet de oudste, 
wijnstreken van Frankrijk. Een overzicht van de 6 roemrijke appellaties die perfect samengaan met wild.  
 
COTE ROTIE. 
De wijnbouwterrassen net buiten Vienne situeren zich op de 
zeer steile hellingen langsheen de Rhône en worden als het 
ware door de zon geroosterd - “Rotie”. Ampuis is samen met 
Tupin en Semons en Saint-Cyr sur Rhône één van de drie 
gemeenten die recht hebben op die appellatie. Daar bevinden 
zich de twee befaamde hellingen,”Cote Blonde en Cote 
Brune”. De Cote Brune bevat meer klei en is donker van kleur 
terwijl de Cote Blonde kalkrijker is en lichter oogt. Wanneer de 
wijn afkomstig is van druiven van deze beide hellingen, wordt 
dit gretig op het etiket vermeld als een “Cote Blonde et 
Brune”, volgens de meeste kenners biedt zulke wijn immers de 
meeste verfijning. Cote Rotie is uitsluitend een rode wijn: een 
donkere gespierde wijn met een prachtig boeket van zode 
vruchten en kruiden, soms wat floraal, die steeds wat aciditeit 
vertoont in zijn jeugd en die nood heeft aan veroudering. Hij is 
gemaakt van de enige rode druivensoort die toegelaten is voor de productie van rode wijn in de noordelijke 
Cotes-du-Rhône , met name de syrah. 
 
HERMITAGE  
De “Hermitage” biedt een spectaculair uitzicht. Een prachtige, pal naar het zuiden gerichte, grijze granieten 
heuvel, ten noordoosten van het kleine maar drukke stadje Tain. Deze wijngaarden zijn wellicht de oudste 
van de hele Rhône- vallei; Deze heuvel is de thuishaven van de syradruif die hier op haar best gedijt. 
Verschillende “lieux-dits”zijn zeer bekend en worden soms op het etiket vermeld zoals ”Les Greffieux” en 
“Les Murets”. Fascinerend zijn soms de verschillende stijlen die de wijn kan hebben naargelang de herkomst 
van de druiven. Hermitage is een stevige geconcentreerde wijn, intens diepdonkere kleur met paarse tint. 
Het is wellicht de wijn die de meest levendige indruk nalaat. De wijn biedt een massa fruit, kruiden en stevige, 
alhoewel steeds zachte en edele tannine. Hij kan lang verouderen, in topjaren zelfs zeer lang en bereikt dan 
een onovertroffen evenwicht. Op zijn best mag het probleemloos een plaatsje toe-eigenen naast de 
allergrootsten van Bordeaux en Bourgogne. 
 
CROZES-HERMITAGE 
Een 1200 ha wijngaarden liggen verdeeld over 11 gemeenten rondom de Hermitageheuvel. De appellatie 
wordt genoemd naar één van deze gemeenten, nl. Crozes. Niet te verwarren echter met de Hermitage 
waarmee ze enkel de naam gemeen heeft. Dit door een veel mindere concentratie en verfijning. 
Hoofdzakelijk is Crozes-Hermitage een rode wijn waaraan, tijdens de gisting uiteraard, 15% 
wittewijnstoksoorten van de Marsanne en Roussanne mogen toegevoegd worden. De wijngaarden liggen in 
een licht golvend landschap aan de linkeroever van de Rhône. Aanvankelijk bestreek de AOC-zone een kleiner 
gebied. Doordat de zone werd uitgebreid tot de meer zanderige bodem aan de ooster- en zuiderzijde is de 
kwaliteit van een Crozes-Hermitage erg wisselvallig. Nochtans doen enkele cuvées het uitzonderlijk goed. 



 
26e jaargang nr 102 april – mei – juni  2020  blz. 12 

Vooral de gemeente Gervans en het kleine plaatsje Les Chassis zijn de thuishavens voor grandioze Crozes-
Hermitage wijnen.   
 
 SAINT JOSEPH 

Toen deze appellatie in 1956 werd herkend, maakten 
slechts 6 gemeenten waarvan Mauves en Tournon de 
belangrijkste zijn, er deel van uit. De wijngaarden liggen 
alhier, in terrasvorm, op de steile en moeilijk te bewerken 
hellingen op de rechteroever van de Rhône. Tot in 1971 
besloeg dit kleine district slechts 97 ha en de geproduceerde 
rode Saint Joseph was een kwaliteitswijn die mocht prat 
gaan op een grote verwantschap met de Hermitage. Het kan 
echter verkeren: vanaf 1971 werd deze AOC-zone zodanig 
uitgebreid dat ze nu een 64 km lange strook beslaat, tal van 

vlakken zonder hellingen en/of graniet bodem, goed voor 640 ha. Wie een Saint Joseph wil kopen, moet dan 
ook op zijn hoede zijn vermits de keuze van de producent van het allergrootste belang is. 
 
CORNAS 
Uitsluitend binnen de grenzen van de gemeente Cornas wordt een rode Cornas als AOC- wijn erkend. In 
tegenstelling tot de andere rode wijnen moet voor 100% van de syrahdruif gemaakt worden. De 55 ha (van 
in de totaal 75 ha oppervlakte) genieten van een eigen microklimaat. Het is een uitermate bevoorrechte zone 
door de goede beschutting van de wijngaarden, op zeer steile hellingen met een granietbodem. De 
gemiddelde temperatuur ligt ook wat hoger dan in de andere zones. Cornaswijnen kunnen een erg 
doordringende en uitermate gracieuze smaak bezitten en zeer sterk gekleurd zijn (à la Hermitage). Bovendien 
lijken ze een zeer potentieel te hebben om lang te verouderen en sommige leunen dicht aan bij de kwaliteit 
van een Hermitage. 
 
(Bron: Ambiance) 
 

Jubileum 50 jaar huwelijk 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Bestuur en leden van Egmont 

Zottegem wensen  

de jubilarissen 

van harte proficiat !!! 

 

https://www.google.be/imgres?imgurl=https://ilovefoodwine.nl/wp-content/uploads/2016/01/IMG_6589-1070x580.jpg&imgrefurl=https://ilovefoodwine.nl/wijn/syrah-uit-de-franse-rhone/&docid=JWmELtAyAllyLM&tbnid=0R_IynIhVog8fM:&vet=10ahUKEwjfpKOj0enmAhUyPewKHXG6CPoQMwi8AShUMFQ..i&w=1070&h=580&bih=887&biw=1680&q=noordelijke%20cotes%20du%20rhone&ved=0ahUKEwjfpKOj0enmAhUyPewKHXG6CPoQMwi8AShUMFQ&iact=mrc&uact=8
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26e Egmonttocht      
 

WSV Egmont Zottegem VZW 
 

                     
26ste 

 Egmonttocht 
Promotocht   

 

Donderdag 21 mei 2020 
O.L.H.-Hemelvaartdag 

 

Start: feestzaal Bevegemse Vijvers 
Bevegemse Vijvers 1  
9620 ZOTTEGEM 

 

Wandelafstanden: 
 

6 - 12 - 18 - 24 - 32 en 42 km  
(2 € - leden 1,5 €) 

Inschrijving:  van 7 u tot 15 u 
 

50 km (6 € - leden 5 €) 

met bagagevervoer en op  

elke rustpost gratis bevoorrading 

op het einde een gratis abdijbier   
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Eetfestijn  2020        

 

Vrijdag 12, zaterdag 13 en zondag 14 juni 2020 

FEESTZAAL “BEVEGEMSE VIJVERS” 

ZOTTEGEM 
 

 

Volwassenen kunnen voor 15 euro kiezen uit: 
Pladijsfilet met zalm in wittewijnsaus 

of 
Varkensbrochette met champignonsaus 

beide opgediend met kroketten. 
 

Voor de kinderen tussen 4 en 12 jaar: 
Balletjes in de tomatensaus aan 7 Euro. 

 

 

Uren: Vrijdag 12 juni van 17u 30 tot 21.00 uur. 
 Zaterdag 13 juni van 17u 30 tot 21.00 uur. 
 Zondag 14 juni van 11u 30 tot 15.00 uur. 
 

Kaarten zijn steeds te bekomen bij alle bestuursleden. 

Ook te verkrijgen op de midweek van 18 maart in Strijpen, op de midweektocht in de 

voetbalkantine KSV Sottegem op 15 april en op de Egmonttocht van 21 mei in de 

Bevegemse Vijvers. 

Op 3 juni ten laatste de kaarten afrekenen a.u.b. 
 

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

inkomsten kunnen we jullie speciaal verwennen met: goedkope ééndaagse busreizen, 

gratis Walking per gezin, een clubfeest, vooropgestelde tochten met prachtige prijzen 

en bij hernieuwing van het lidgeld een kalender en nog een geschenkje …. 

Een goede kaartenverkoop is ook een factor die bijdraagt om clubkampioen te 

worden. 

Als dat geen reden is om zeker zelf naar het eetfestijn te komen en zoveel mogelijk 

kaarten te verkopen aan familie en vrienden. 
  



 
26e jaargang nr 102 april – mei – juni  2020  blz. 16 

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 door afgifte van het inschrijfstrookje.  
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 door afgifte van het inschrijfstrookje. 
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 contact 
met de organisator en na afgifte van het inschrijfformulier dat je steeds kunt terugvinden in ons 
clubblad. 

2- Indien je daadwerkelijk ingeschreven bent vragen wij je het verzochte bedrag over te schrijven 
op de rekening reizen. 

mailto:busreizen@wandelclubegmont.be
mailto:gr.patrick@wandelclubegmont.be
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Winter-4-daagse Valkenburg   Wilfried 

Busreis van 05.12.2019 tot en met 08.12.2019 

 
De 4-daagse omvat 2 wandelingen, een bezoek aan Lummen en Genk, de ontdekking van het fort van Eben-
Emael en een verkenning van de steden Valkenburg (onze verblijfplaats),  Aken en Maastricht. 
 
Donderdag 5 december 2019 
 
Heenreis met wandeling in Lummen en verder naar ons hotel in Valkenburg. 
De bus vertrekt, zoals gewoonlijk, aan de Bevegemse Vijvers. Wij vernemen wel slecht nieuws want Angélique 
(en haar man Omer) kunnen niet mee.  Angelique moet opgenomen worden in het ziekenhuis na een valpartij 
bij haar thuis. Wij wensen haar een spoedig herstel. 
Onze eerste wandeling begint vanuit zaal Oosterhof in de Kempense gemeente LUMMEN.   De tocht, ingericht 
door de Lummense Dalmatiërs, gaat via bos- en veldwegen naar een kleine rustpost in Rekhoven. Het is een 
mooie, weliswaar koude, wandeling.  Omdat er keuze is tussen afstanden van 4 tot en met 20 km, komen de 
Egmonters in groepjes aan. Wij genieten van een plaatselijk bier (zeer lekker) of van koffie met gebak.  
Op de plaats van de wandeling (parking van het Oosterhof) staat een gedenkteken van WO II met de namen 
van 6 overleden bemanningsleden van een Amerikaanse B17 bommenwerper die op 17 augustus 1943 door 
een Duits jachtvliegtuig werd neergehaald. De crew bestond uit 10 mannen. Zes van hen stierven, 2 werden 
krijgsgevangen genomen en 2 konden ontkomen. 
In Linkhout (deelgemeente van Lummen) stortte op 21 februari 1945 een Britse Lancaster bommenwerper 
neer nadat hij geraakt werd door een Duitse nachtjager. Ook hiervan vinden we een gedenkteken. Van de 7 
bemanningsleden was er slechts 1 overlevende, de piloot. 
Na deze uitstap vertrekken wij naar ons “Hotel 2000” in Valkenburg. De kamers worden verdeeld (er is een 
oud en een nieuw gedeelte). Na onze installatie komen wij samen in de bar voor het aperitief en nadien gaan 
wij naar het restaurant voor het zeer verzorgde buffet. 
 
Vrijdag 6 december 2019 
 

Kerstmarkt in Valkenburg. 
Na het lekker ontbijt wandelen wij naar de grootste, 
oudste en meest bezochte kerstmarkt van Europa. De 
markt ligt aan de Cauberg. Elk jaar ligt hier even verder 
ook de eindmeet van de wielerklassieker “De Amstel 
Gold Race”. In 1954 gebeurde op de Cauberg ook een 
busongeluk met als trieste balans 19 doden. 
In de sfeervol verlichte mergelgangen genieten wij van 
de rijkelijk versierde decors, van de duizenden lichtjes 
en van de gezellige stand met cadeauartikelen voor 
eenieders goesting. Je kan er alles kopen wat verband 
houdt (of niet) met de kerstperiode. Er zijn ook eet- en 

drinkmogelijkheden én natuurlijk kerstmuziek alom. De ondergrondse kerstmarkt is een aanrader. De 
openingsperiode gaat elk jaar in op 15 november en je kan de markt bezoeken tot en met 29 december. 
Wij keren terug naar het hotel en nemen onze bus naar onze volgende bestemming: de Stad Aken. 
 
Bezoek aan Aken (Aachen – Duitsland) 
De bus brengt ons naar een reuzeparking die enkel voorbehouden is voor autocars. Gezamenlijk wandelen 
wij tot aan de kerstmarkt in het centrum. Elkeen is vrij en wij besluiten het historisch centrum op te zoeken. 
Aken telt ongeveer 250.000 inwoners en ligt in de Duitse deelstaat Noordrijn-Westfalen. Het ligt tevens 
dichtbij België en Nederland. Aken was de eerste stad die werd bevrijd van het nationaalsocialisme door de 
geallieerden in WO II. Zij troffen de stad in puin aan. Nu is het een industrieel centrum en een belangrijk 
spoorwegknooppunt. Sedert 1950 wordt jaarlijks de Karelsprijs uitgereikt voor mensen of instellingen die 
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uitzonderlijk werk hebben verricht voor het Europese verenigingsproces. Bekende ontvangers van de 
Karelprijs zijn Hendrik Brugmans, Paul-Henri Spaak, Joseph Luns, Leo Tindemans en de Franse oud-president 
Valéry Giscard d’Estaing. De blikvanger van de stad is de Dom van Aken. De architectuur en de uitrusting ervan 
onderstrepen de betekenis en indrukwekkendheid van het gebouw dat aan het einde van de 8e eeuw in 
opdracht van Karel de Grote werd gebouwd. Hij ligt er ook begraven. De Dom werd zwaar beschadigd door 
de Vikingen maar werd verschillende malen gerenoveerd. Tijdens WO II bleef de Dom, als een van de weinige 
historische gebouwen van Duitsland, grotendeels onbeschadigd. Wij zijn vooral overdonderd door het 
prachtige interieur van de kerk. Wij zien onder andere de Karolingische Paltskapel met gietijzeren koorhekken, 
de Barbarossakroonluchter (12e eeuw – een geschenk van Frederik Barbarossa) het Mariënschrein en het 
Karlschrein. De belangrijkste relikwieën zoals de windselen en de lendendoek van Jezus Christus, de tuniek 
van Maria en de onthoofdingsdoek van Johannes de Doper, worden bewaard in de Mariaschrijn. Verder zien 
wij het graf van Otto III en een schaalmodel van de fontein van Sint-Pieters. Ook de Karolingische bronzen 
deur, de Wolfsdeur, in de hoofdingang is bijzonder aantrekkelijk. 
Weetjes over de Dom 

1. De koepel is 32 meter hoog. 
2. 30 koningen werden erin gekroond. 
3. 1000 m2 omvat het oppervlak van de ramen. 
4. Het is een echt bedevaartsoord. 

De Dom heeft op ons een onuitwisbare indruk nagelaten. 

 

Zaterdag 7 december 2019 
 
Wandeling in Genk. 
Vandaag staat er een wandeling naar Genk op de agenda. Wij vertrekken aan de C-mine Winterslag in Genk 
voor de 26e mijnmonumentenwandeling ingericht door WSV Winterslag. Wij hebben de keuze tussen 
verschillende wandelingen van 4 km tot en met 22 km. Deze tocht kwam tot stand als eerbetoon aan de 
mijnwerkers en hun gezinnen én omdat latere generaties zouden weten waarvoor de mijnbouw stond. De 
wandeling is zeer mooi. Wij gaan langs wegels en veldpaden, door bossen en vooral door een groot stuk 
heide. Wij doen 1 rustpost aan. Na de wandeling keren wij terug naar de startzaal in de mijncité. Genk is voor 
altijd verbonden met de kolenindustrie. De stad telt in 1900 3.000 inwoners. Maar in 1901 wordt steenkool 
ontdekt en er ontwikkelen zich 3 steenkoolsites: Zwartberg, Waterschei en Winterslag (vandaag samen dus 
de C-mine). De mijnen kennen topjaren, het bevolkingsaantal gaat naar 65.000 inwoners (107 etnische 
achtergronden). In 1966 echter sluit de mijn van Zwartberg (met hevige rellen én 2 dode kompels), in 1987 
volgt Waterschei en in 1988 sluit ook de mijn van Winterslag. Winterslag, waar wij nu vertoeven, werd in 1912 
opgericht op een terrein van 3800 hectare groot. De mijn kwam als eerste in 1917 in de Kempen in productie. 
In 1953 werkten hier 6.250 mijnwerkers. Na de fusie tot de NV Kempense Steelkoolmijnen had de mijn in 
1967 een jaarproductie van ongeveer 1.635.000 ton die gedolven werd op - 600 meter, - 660 meter, - 735 
meter en op - 850 meter. De totale productie van de koolmijn bedroeg 66 miljoen ton. Enkel de 2 metalen 
schachttorens en een aantal gebouwen zijn in Winterslag bewaard gebleven. De hoogste toren verving sinds 
1963 de originele productieschacht. De kolenwasserij en de 4 koeltorens zijn gesloopt. Het panorama van de 
site wordt beheerst door de grote terril. De resterende gebouwen kregen culturele functies toegewezen 
onder de naam C-MINE en dit sedert 2005. We treffen er een hogeschool aan voor artistieke 
afstudeerrichtingen, een cultureel centrum, cinema, designcentrum, expositieruimtes enz. Wij krijgen ook 
veel uitleg over de werking van de mijn door iemand van het bestuur van de wandelclub die er tevens gewerkt 
heeft. Deze rondleiding was werkelijk de moeite waard. 
Wij verlaten de site en keren terug naar het hotel voor een vervroegd avondmaal. 
 
Christmas Parade in Valkenburg  
’s Avonds gaan wij naar de Christmas Parade. 2 maal in de week gaat deze parade van verlichte praalwagens 
en dansers in prachtige kostuums uit door het centrum van Valkenburg. 
 
Zaterdag 7 december 2019 
 
Fort van Eben-Emael 
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Na het ontbijt worden de valiezen geladen en wij verlaten definitief het hotel. Wij vertrekken voor een bezoek 
aan het fort van Eben-Emael onder leiding van 2 ervaren gidsen. Dit fort, niet ver van Maastricht, is een 
voormalig Belgisch militair verdedigingswerk. Het maakte deel uit van de oostelijk gelegen fortengordel rond 
Luik. Het bewapend sperfort bestaat uit 17 ondergrondse met elkaar verbonden bunkers en is bevolkt door 
1200 soldaten. De legerleiding dacht dat het fort 
oninneembaar was. Op 10 mei 1940 echter 
slaagden 86 goed geoefende Duitse para’s erin 
boven het fort te landen én het geschut in vijftien 
minuten uit te schakelen. De capitulatie volgde na 
een belegering van amper anderhalve dag. Dit 
was het startsein van de achttiendaagse veldtocht 
én de overgave van Frankrijk op 22 juni 1940, na 
amper 6 weken strijd. Wat het fort zelf betreft: het 
heeft een oppervlakte van 700 bij 900 meter en 
het complex werd uitgegraven in mergel van het 
Plateau van Caestent. Aan de oostzijde het 
Albertkanaal, aan de zuidzijde een droge anti-
tankgracht met 6 meter hoge betonnen muren, in het noordwesten een kunstmatige watergracht met een 
steile oever en verder de kanonnen die konden vuren tot in Maastricht. Prikkeldraad, tankhindernissen en 
mijnenvelden ontbraken ook niet. Het complex werd gelaagd aangelegd. Op het laagste niveau had je de 
ondergrondse kazerne met een grote schuilkelder, slaapzalen, keukens, waszalen en hospitaal, 
machineruimtes en een waterput. Op niveau 1 de kazematten met munitiemagazijnen, geschutskoepels en 
een gevechtstoren alsook liften en vele trappen. Het fort wordt nu, met medewerking van Defensie, beheerd 
door de vzw FEE. De gidsen hebben ons een beeld gegeven van alle toegankelijke lokalen en hun functies. Wij 
kregen een film te zien over het ontstaan en de werking van het fort. Hartelijk dank voor het onthaal en voor 
de bevlogenheid van deze mensen. 
 
Bezoek aan Maastricht. 
Na deze oorlogsgruwel vertrekken wij naar de Zuid-Nederlandse stad Maastricht, een stad met een rijke 
historie. Het is een samenraapsel van historische gebouwen en zeer mondaine winkelstraten. Het centrum is 
compact met veel autovrije straatjes en het is er zeer gezellig. Omdat de ons toegemeten tijd beperkt is gaan 
wij voor: 
De basiliek Onze-Lieve-Vrouwe “Sterre Der Zee”. 
Deze imposante kerk ligt in het oude centrum en haar toren steekt hoog boven de daken uit. De bijnaam van 
de Sterre Der Zeer komt van het 15e eeuwse genadebeeld van Maria dat hier bewaard wordt en door de 
inwoners “Sterre Der Zee” genoemd wordt. 
Het Vrijthof. 
Dit plein ligt juist voor de basiliek en wordt omringd door tal van caféterrassen en monumenten zoals de Sint-
Janskerk en de Sint-Servaaskerk, het Generaalshuis, een stadspaleis en het voormalig hoofdpostkantoor. Op 
het plein zelf vinden er regelmatig evenementen plaats zoals optredens van Maastrichtenaar André RIEU met 
zijn orkest.  
De boekhandel Dominicanen. 

Dit is zeker een aanrader. De boekhandel ligt in de Dominicanenkerk (tussen de winkelstraten én naast het 

Vrijthofplein). De kerk verloor haar sacrale functie 200 jaar geleden en is sindsdien een boekhandel 

(verschillende verdiepingen) met koffiebar en een podium voor lezingen, debatten en tentoonstellingen. De 

boekhandel prijkt trouwens ook op de “Top boekhandels”-lijst van de wereld. Werkelijk het bezoeken waard 

(zelfs voor een niet-lezer) én onvergetelijk. 

 

Hier stopt onze 4-daagse. Ik moet alweer én gemeend, Sonja en Freddy bedanken voor de zeer interessante 

reis. Er was veel variatie: wandelen, gezellig tafelen, een pint pakken, het vele culturele schoon aanschouwen 

en de gezelligheid van alles. Bedankt. 
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Clubkampioenen      Patrick 

 

Op ons uitermate geslaagd clubfeest hebben we o.a. onze clubkampioenen nieuwe stijl in de 

bloemetjes gezet. Vanaf het wandeljaar 2019 hebben we namelijk een andere puntentelling in het 

leven geroepen. We zijn van mening dat lid zijn van onze club meer betekent dan zoveel mogelijk 

wandelingen bezoeken of zoveel mogelijk kilometers afmalen. Neen, Egmonter zijn toon je ook door 

mee te gaan met de busreizen, mee te stappen op de GR-tochten en zich in te zetten voor de 

kaartenverkoop van ons eetfestijn. Waarschijnlijk zijn er nog andere aspecten die je kan in 

aanmerking nemen om een volwaardig clubkampioen te worden en misschien moeten we in de 

toekomst nog wijzigingen aanbrengen aan onze methode. Geen enkel systeem is perfect en voor 

iedereen even aanvaardbaar, maar we staan altijd open voor suggesties.  

Uiteindelijk zijn de laureaten dit 

jaar het koppel Agnes Heyse en 

Alfons Van de Sijpe. Hoe zijn zij aan 

die titel gekomen? Sowieso 

wandelen zij erg veel en altijd 

samen meerbepaald 194 tochten 

goed voor 4230 km. Daarbij waren 

ze present op alle GR-uitstappen 

en ook op 4 van de 7 busreizen. De 

minst productieve factor voor hen 

was de kaartenverkoop en die 

konden ze dus laten wegvallen (de 

4 beste resultaten komen immers 

in aanmerking). Zo kwamen zij beiden uit op 37 punten en behaalden zij de laagste score en dus ook 

de titel. 

 

Per categorie waren de best geplaatsten als volgt: 

Tochten 

1. Ides Codde   313 

2. J.-P. Declerck 270 

3. Xavier De Vloo 230 

4. Conny Lenaert 227 

5. Agnes en Alfons 194 

Km 

1. Xavier De Vloo 6808 

2. Ides Codde  6578 

3. J.-P. Declerck 6329 

4. Raf Braem  5344 

5. Conny Lenaert 4871 

Totaal 

1. Agnes en Alfons 37 

3. Raf Braem  44 

4. Lucien De Wever 46 

5. Bea Opdecam 47 

    Herman Saelens 47 

Kaartenverkoop (buiten bestuur) 

1. Hedwige De Schrijver – André De Clercq 37 

2. Lieve Van Wittenberghe – Eli Van Herreweghe   35 

3.  Bea Opdecam – Herman Saelens  33 

4.  Cecile Hendrickx – Robert Pletinckx 28 

5. Rita D’Homme – Noël Bogaert  23 

 Busreizen 

Lucien De Wever – André Delcourt – Eddy Fosselle 

en Francine Fosselle  haalden 7 op 7. 

 

GR 

19 leden deden ze allemaal. 
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Wie zijn nu onze clubkampioenen? 

Agnes werd geboren op 28 mei 1952 in Ninove en Alfons zag het levenslicht in Aalst op 4 januari van 

hetzelfde jaar. Ze voelden zich echter noch wortel noch ajuin maar brachten hun jeugd door bij de 

turfboeren van Denderhoutem. Fons vertelde mij dat hij zich daar jaren goed geamuseerd had. 

Zonder al te grote zorgen brachten ze het beiden tot semi-staatsbeambten, zij bij de Post (PTT) en 

hij bij Belgacom (RTT). Alzo leerden ze elkaar kennen tijdens de avondschool boekhouding om wat 

bij te leren. Het meest hebben ze echter onthouden van de pauzemomenten en een spelletje biljart. 

Nu 45 jaar geleden stapten ze in het huwelijksbootje en honkvast als ze zijn bleven ze tot op heden 

in Denderhoutem wonen.  

Zoals bij velen onder ons heeft de wandelmicrobe hen rond hun vijftigste levensjaar gebeten, maar 

het was dan meteen een fatale beet. Ze werden verliefd op het wandelen in ons land maar ook in 

de bergen van Oostenrijk. Ze sloten aan bij de wandelclub De Sportvrienden maar toen die het voor 

bekeken hielden kwamen ze op aanraden van vrienden en familie overwaaien naar onze club, in 

2015. Nu zijn ze misschien wel nog verliefd maar zeker verslaafd aan het wandelen. Het gaat zelfs 

zover dat wandelen het werk en de klusjes thuis heel vaak verdringen. 

Het fijne aan de wandelsport vinden ze de sfeer binnen de club. Ze leren veel enthousiaste en 

gelijkgezinde mensen kennen en ze komen al wandelend op plaatsen die ze anders nooit zouden 

bezocht hebben. Heel wat mooie prestaties staan er reeds op hun palmares. Jaarlijks wandelen ze 

ongeveer 4000 km en op hun heuptasjes getuigen een groot aantal pins van de verscheidene 

meerdaagse wandelingen die ze reeds afwerkten. Zo hebben ze al 10 keer de Mesa-4-daagse in onze 

Ardennen afgestapt. Ook de 

vierdaagse van de Ijzer moest er al 

7 keer aan geloven. In Innsbruck 

wandelden ze een bronzen, een 

zilveren, een gouden en een 

diamanten speldje bij elkaar. 

Als de gezondheid geen roet in het 

eten gooit hopen zij daar nog heel 

wat mooie ervaringen aan toe te 

voegen. We duimen met zijn allen 

dat zij daar vlot zullen in slagen.  

 

En neen …  ze beloofden ons dat 

ze niet van club zullen veranderen 

nu ze geen volgende keer meer 

clubkampioen kunnen worden. 

Bedankt Agnes en Fons voor de 

fijne babbel en blijf nog lang 

vaandeldragers van Egmont 

Zottegem.  
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Busreizen                     

 

ZONDAG 26-04-2020 

VLAANDEREN WANDELT 
ASSE 

MOGELIJKE AFSTANDEN:  3 – 5 – 7 – 12 – 14 – 21 – 25 – 30  KM 
 

Of 
 

 KOKSIJDE 
MOGELIJKE AFSTANDEN:   4,5 – 7 – 11 – 15 – 20 – 24 – 33   KM 

 

VERTREK: BEVEGEMSEVIJVERS 08.00 U 
DEZE UITSTAP IS GRATIS 

 

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

ZONDAG 07-06-2020 

WELLEN – LIMBURG  
Internationale bokkenrijderstocht 

 

MOGELIJKE AFSTANDEN: 4 – 6 – 9 – 12 – 18 – 25  KM 
VERTREK: BEVEGEMSEVIJVERS 07.30 U 

 

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

ZONDAG 12-07-2020 

DE KLIJTE – HEUVELLAND 
27E POTTEBREKERS - PANORAMATOCHT 

 

MOGELIJKE AFSTANDEN: 6 – 12 – 18 – 24 – 30   KM 
VERTREK: BEVEGEMSEVIJVERS 07.30 U 

 

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

 Pompoenen kweken aub 

 

PLANTEN TE BEKOMEN BIJ RUDY EN WILLY. 
GEEF NU HET AANTAL  DOOR DAT U WENST TE PLANTEN. 
 
WIJ KUNNEN OOK STEEDS STENEN KAARSPANNEN EN 
STENEN POTJES VAN PIKSTEEN GEBRUIKEN. 
 
 
 

WE HEBBEN ER EEN MASSA NODIG 
 

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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Inschrijfstrookjes busreizen 
           

ZONDAG 26 - 04 - 2020         Vlaanderen Wandelt  Asse 

NAAM en VOORNAAM                                              

A   

B  

C                     

D 

Telefoon:                                                                                        Handtekening: 

INSCHRIJVEN zolang er plaatsen vrij zijn.  

 

ZONDAG 26 - 04 - 2020         Vlaanderen Wandelt  Koksijde 

NAAM en VOORNAAM                                              

A   

B  

C                     

D 

Telefoon:                                                                                        Handtekening: 

INSCHRIJVEN zolang er plaatsen vrij zijn.  

 

ZONDAG 07 - 06 - 2020         Wellen 

NAAM en VOORNAAM                                              

A   

B  

C                     

D 

Betaal de som van 5 € x  ….  =              €              Betaal de som in punten   5 p x   ….  =             p 

Telefoon:                                                                                        Handtekening: 

INSCHRIJVEN zolang er plaatsen vrij zijn.  

 

ZONDAG 12- 07 - 2020         De Klijte 

NAAM en VOORNAAM                                              

A   

B  

C                     

D 

Betaal de som van 5 € x  ….  =              €              Betaal de som in punten   5 p x   ….  =             p 

Telefoon:                                                                                        Handtekening: 

INSCHRIJVEN zolang er plaatsen vrij zijn.  
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Busreis Asse        Willy 
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Busreis Koksijde      Willy 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Misschien nog eens meegeven dat we weten dat wandelaars uit het binnenland slechts aan de kust zijn 
geweest als ze de zee en de dijk hebben gezien. Alle parcours beantwoorden aan deze roep behalve het 
parcours van de 5 km. Voor die afstand ligt de kazerne te veel landinwaarts. Daarom rijden er de hele dag 2 
pendeltreintjes die de wandelaars naar de kerk van Koksijde-Bad zullen brengen. Vandaar vertrekt het 
parcours van de 5 km. Halfweg komen ze dan in de rustpost Casino en aan het eind komen ze weer aan de 
opstapplaats van de pendeltreintjes. Het traject van de pendeltreintjes is kort en de wachttijden zullen 
bijgevolg niet lang zijn. Medewerkers van Wandelclub Nieuwpoort zullen ervoor waken dat het opstappen 
niet chaotisch verloopt en dat er opgestapt wordt volgens tijdstip van aankomst. In de kazerne zullen pijlen 
hangen naar de opstapplaats van de pendeltreintjes.  
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Busreis Wellen       Willy 

 

Internationale Bokkenrijderstocht  -  Zondag 07 juni 2020 

 

Alvast willen wij u hartelijk danken om met jullie 

wandelclub richting Wellen af te zakken. Wij stellen alles 

in het werk om voor jullie en de andere wandelaars er 

een aangename dag van de maken. 

 Wellenaren kregen in de 18de eeuw de naam 

'Bokkenrijders' op gekleefd als gevolg van de legendes 

waarbij plunderaars en dieven met bokken door de lucht 

vlogen. Uiteraard gaat het ondertussen in het landelijke 

Wellen er wat heel wat lieflijker aan toe. Wellen ligt in 

het hartje van Haspengouw op zowat 15 km van zowel 

Hasselt, Sint-Truiden en Tongeren. 

Een gedetailleerde parcoursbeschrijving per omloop is er niet, maar ik licht graag in het algemeen de 

omlopen even toe. Uiteraard kunnen de omlopen, afhankelijk van de (weers)omstandigheden nog verder 

worden aangepast. 

Vanaf het vertrekpunt stappen de kortste omlopen over verharde wegen naar de deelgemeente Vrolingen, 

waarbij de wandelaars passeren langs de stroopstokerij van Vrolingen waar al sinds 1843 op ambachtelijke 

wijze peren- en appelstroop wordt gemaakt. Via rustige dorpswegen, waar regelmatig een glimp wordt 

opgevangen van het typische Haspengouwse landschap met aanplantingen van fruitgaarden wandelen de 

korte afstanden terug richting het centrum van Wellen. 

De langere afstanden duiken vlak na het vertrek meteen het groen in en stappen via het natuurgebied 'De 

Broekbeemd' richting de deelgemeente Herten. Het natuurgebied 'De Broekbeemd', gelegen net op de grens 

tussen droog Haspengouw in het zuiden en vochtig Haspengouw in het noorden, herbergt enkele zeer 

zeldzame en waardevolle stukken natuur, waaronder een uniek stukje alkalische laagveen en enkele 

bronrijke gebieden. Daarnaast kunnen de wandelaars, met wat geluk, kennismaken met de Schotse 

Hooglandrunderen die instaan voor het natuurlijke beheer van het natuurgebied. De wandelaars zetten hun 

toch via rustige veldwegen verder richting de Berlingen, waar de Sint-Agathakerk strak boven het kleine maar 

gezellige dorpscentrum uittorent. Vervolgens klimmen (relatief gesproken dan toch) de wandelaars naar het 

hoogste punt van Wellen, waar ze vanaf het gehucht Oetersloven, met zijn barokke kapel en naburige 

monumentale vierkantshoeve 'Canadawinning' op zowat 83 m TAW 

genieten van een weids uitzicht. Bij mooi en helder weer steekt in de 

verte het Kempisch bosgebied met zijn kenmerkende mijnterrils af 

aan de horizon. Nagenietend van het uitzicht, daalt de weg richting 

alweer naar een volgende deelgemeente van Wellen, namelijk 

Ulbeek. Via landelijke veldwegen en langs peer- en appelgaarden 

doorkruisen we verder het Wellense landschap om uiteindelijk via het 

tweede Wellense natuurgebied, De Grote Beemd, terug het centrum 

van Wellen te bereiken, waar het uitzicht op de Sint-Jan-de-Doperkerk en de Neogotische kapel het eindpunt 

van de wandeling aankondigen. Op deze manier hopen wij u en uw clubleden een mooie wandeling aan te 

kunnen bieden, waarbij we steeds trachten om een zo aantrekkelijk en gevarieerd mogelijk parcours aan te 

bieden doorheen het landelijke Wellen.  Daarnaast zullen ook de belangrijkste cultuurhistorische 

bezienswaardigheden van Wellen op onze tocht niet ontbreken.   
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Busreis De Klijte      Willy 

 

Pottebrekerstocht – Panoramatocht      Zondag 12 juli 2020   
Ontmoetingscentrum De Fontein, Dikkebusstraat 30 Heuvelland (De Klijte) 

 
De 2e zondag van juli staan de Westhoekstappers 
garant voor een zomerse blik op de West-Vlaamse 
bergen.  Met hun Pottebrekers- panoramatocht, die 
ook dit jaar start in het Heuvellandse De Klijte, bieden 
zij de wandelaar een parkoers aan doorspekt met bos 
en natuur doorheen het prachtige Heuvelland.  Starten 
kan vanaf 7 uur in het OC De Fontein gelegen aan de 
Dikkebusstraat 30 te Heuvelland. 
 
Alle afstanden komen voorbij aan het beschermd 

landschap van de Scherpenberg, vanaf 12 km op het 

einde. De grotere afstanden nemen de rechterkant van 

de Scherpenberg om in een ruim vergezicht aan te 

komen bij Loker-Hoekjes. Daar klimmen we even, om 

dan langs de flank van de Rodenberg rond het vroegere 

openluchtzwembad (in de hoogte) van de Kosmos 

(voorgekomen in Eigen Kweek van VRT) te draaien en zo in het bos naar de rustpost te gaan. Deze 

rustpost is de draaischijf van de rest van de wandelingen. De 24 km en de 30 km verkennen de 

omgeving van Westouter (= west - outer ->altaar naar het westen gericht, even afwijken om de kerk 

te bekijken). Even pauzeren in het Frontierencafé (frontier = grens). Na de rust trekken we Frankrijk 

in met de bedoeling een bezoek te brengen aan het prachtig domein van Marguerite Yourcenar 

(zoek zelf maar even op). Via forellenvijvers keren we terug naar de Rodenberghoeve. De 18 km en 

de 30 km maken vanaf de Rodenberghoeve een lus die weer Frankrijk in trekt. Via de Zwarteberg, 

die zeer toeristisch is, dalen we af en 

begeven we ons door Frankrijk naar de 

Douvevallei om terug te keren en voorbij te 

komen aan de Lijstermolen en de 

kabelbaan Cordoba, gekend door het 

programma Taboe van Philippe Goebels. 

Vanaf 12 km keert iedereen nu terug naar 

De Klijte, beginnend met een goede klim in 

het Hellegatbos. Boven kan je even 

afwijken om de Lijstermolen te bekijken. 

Nu is het weer naar beneden om langs de 

zijkant van Loker naar de Scherpenberg te 

gaan om het landschap te bewonderen en 

aan te komen. 

Afstanden: 6 – 12 – 18 – 24 - 30  km. 
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Vooropgestelde tochten 2020 

 

Een mooie traditie is het geworden: het systeem van vooropgestelde tochten. Ook in 2019 hebben wij meer 
dan 600 geschenkendozen weggeschonken aan de leden die hun vereiste wandelpunten hadden behaald.  
Dit succes is dan ook een stimulans om in 2020 gewoon verder te doen. 
Ten opzichte van 2019 is er een tocht minder. Omdat in mei onze midweekwandeling nagenoeg zou 
samenvallen met de Egmonttocht vervalt die midweekwandeling. Dit brengt het aantal tochten op 14 en het 
aantal te verdienen punten op 24. Je moet nu slechts 16 punten verzamelen in plaats van de 17 het afgelopen 
jaar. 
De tochten voor 2020 beginnen traditioneel in december 2019: 

 
 Tocht Datum Plaats Punten 

1 Jenevertocht 18-12-2019 OC Leeuxwergem 1 
2 Wafelentocht 29-12-2019 Bevegemse Vijvers 3 
3 Bubbles midweek 15-01-2020 OC Strijpen 1 
4 Verwenkoffie midweek 19-02-2020 OC Oombergen 1 
5 Spek- en eieren midweek 18-03-2020 OC Strijpen 1 
6 Mikado pannenkoek midweek 15-04-2020 Voetbalkantine Zottegem 1 
7 26e Egmonttocht 21-05-2020 Bevegemse Vijvers 3 
8 Spaanse midweek 17-06-2020 OC Strijpen 1 
9 Dauwtocht 15-07-2020 OC Velzeke 2 

10 Ijsjes midweek 19-08-2020 OC Erwetegem 2 
11 Oost-Vlaanderens Mooiste 05-09-2020 Bevegemse Vijvers 3 
12 Herdenkingstocht 16-09-2020 OC Leeuwergem 1 
13 Hot dog midweek 21-10-2020 OC Sint-Goriks-Oudenhove 1 
14 Halloweentocht 31-10-2020 Bevegemse Vijvers 3 

  

 
Totaal aantal punten te verdienen: 24. 
 

Wie op de 14 vooropgestelde tochten 16 punten verzameld heeft, heeft recht op een geschenk dat 
uitgedeeld wordt vanaf het “Praatcafé” op zaterdag 14 november 2020. 
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 controlekaart, want bij onze 
bijna 1400 leden zijn er toch wel verschillende leden met dezelfde voor- en familienaam. Bij discussie zijn de 
controlekaarten het doorslaggevend bewijs.  
Het is vanzelfsprekend dat je geen kaarten invult voor iemand anders.  
Gebruik zeker geen klevers van je partner, als je zelf geen klevers bij hebt!  
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".  
 

Ongewijzigd: Doordat de federatie de inschrijfkaart voor zijn aangesloten leden aangepast 

heeft en er geen deel ervan in de bus moet gedropt worden moeten de leden eigenhandig hun 

controlekaart (betalingsbewijs) na de wandeling afgeven bij de afstempeling van hun boekje. Indien 

dit niet gebeurt kan de tocht niet meetellen in het klassement. Opletten is dus de boodschap!!! 
 

Als iedereen zich hieraan houdt dan zullen er op het einde van de rit geen discussies zijn. 

  

mailto:secretariaat@wandelclubegmont.be
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Komende GR’s                    Patrick                           

 

06-07/05/2020                      GR 2-daagse ’s Hertogenbosch – Spoordonk - Steensel  
 
De deelnemers krijgen enkele weken vooraf een mail met de nodige informatie. 
 

24/06/2020      GR 128   Runkelen – Voort                            ± 27 km  of  ±  18 km                        
 
Runkelen is een deelgemeente ten noorden van Sint-Truiden. Onze GR-tocht kiest het oosten naar 
Binderveld en Nieuwerkerken. We duiken het Gelgenbos en het provinciaal domein Nieuwenhoven 
in vooraleer Senselberg aan te doen. Daar ongeveer zal groep 2 starten. In zuidoostelijke richting 
voert het GR-pad ons naar Zepperen en Hoeperdingen voor de stop. Daarna passeren we een gelg,, 
de Kluiskapel en de Jenneheuvel om in Voort de GR te verlaten en door te stomen naar Borgloon. 
 

Inschrijven met strookje tot 17 juni of zolang er plaatsen zijn.  
Kostprijs: 10 euro. 
Startuur: 7 u 30 aan de Bevegemse Vijvers. 
Terug: Tussen 17 uur en 18 uur. 
 

22/07/2020                GR 14  Lavacherie – Pont Mauricy                     ± 27 km  of  ±  18 km                        
 

Voor onze eerste Ardennenkluif kiezen we Lavacherie, in 2015 ons eindpunt toen. Zuidwaarts 
bereiken we Sainte-Ode. De bossen van Cousin en Vesqueville trekken we door. Tussendoor is ook 
de 2e groep gestart en westelijk stappen we naar St.-Hubert. Na de pauze richten we ons resoluut 
door de bossen naar het noorden tot aan de Pont Mauricy. Hier verlaten we de GR om de bewoonde 
wereld en de N849 op te zoeken. 
 
Inschrijven met strookje tot 15 juli of zolang er plaatsen zijn.  
Kostprijs: 10 euro. 
Startuur: 6 u 30 aan de Bevegemse Vijvers. 
Terug: Tussen 17 uur en 18 uur. 
 

 

-  

- Kalender               

   

Voor onze zesde editie van de kalender die WSV Egmont aan zijn leden aanbiedt bij de 

hernieuwing van het lidgeld zijn we weer op zoek naar mooie foto’s gemaakt door onze 

leden. Het wordt steeds moeilijker om een thema naar voor te schuiven. Voor 2021 kiezen 

we als onderwerp MOLENS. Zowel windmolens in oude of nieuwe versie, watermolens of 

om het even welke molen zijn welkom. Vermits Zottegem niet zo heel veel exemplaren telt 

mag dat ook van buiten de stadsgrens zijn. Wie mooie foto’s heeft en die in onze kalender 

wil plaatsen kan die naar ons doorsturen (pdcorte@telenet.be).  Wij kiezen er dan de beste 

uit en hopelijk maak je het ons even moeilijk als vorig jaar toen de keuze overweldigend was. 

  

mailto:pdcorte@telenet.be
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Strookjes komende GR’s                  Patrick                           

 

GR 128  Runkelen - Voort                         24 juni 2020 
 

Naam en voornaam       27 km  18 km 
 

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

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

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

   Betaal de som van  10 €  x  ……….   =   …………  € 
   Betaal met punten   10 €/punten  x  ……………….   =  ………………..  €/punten 
Inschrijven tot  17  juni  2020 of zolang er plaatsen zijn. 
 

 
     
GR 14  Lavacherie – Pont Mauricy                    22 juli 2020 
 

Naam en voornaam       27 km  18 km 
 

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

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

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

   Betaal de som van  10 €  x  ……….   =   …………  € 
   Betaal met punten   10 €/punten  x  ……………….   =  ………………..  €/punten 
Inschrijven tot  15  juli  2020   of zolang er plaatsen zijn. 
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GR verslag                 Toon 

   

27/11/19     Dagstapper Rupelmonde:  In de voetsporen van Reynaert                          
 

Wilde en schone Schelde, heel de gloed van mijn felle jeugd hebt gij doen stralen vol overmoed  

Opdat, als eens het lot mij neder slaat, men op Uw oevers , in Uw schoot, 

Mijn lichaam rusten laat, om U nog te voelen, na mijn dood. 

Fragment uit  “Schelde “               Emile Verhaeren 1855 – 1916 

 

Om praktische redenen wordt gestart op grondgebied van Temse. Voor deze laatste uitstap van 2019 zijn er 

heel wat meer gegadigden dan gewoonlijk….  maar een groot mysterie is dit niet. Het gedruis van de snelweg 

ebt langzaam weg. Aan de knoestige romp van een robuuste eik een driehoekig veldkapelletje, een hele tijd 

geleden dat zoiets onze wegen nog kruiste. Een wapperende Belgische driekleur trekt de aandacht.  Tussen 

verdorde herfstbladeren, een oude schans, versterkingswerk dat opgeworpen werd in het veld in de vorm 

van een gebastioneerde zeshoek. Vanuit het noordelijk gelegen Fort van Haasdonk leidt een verdedigingslijn 

naar het Fort van Steendonk, ooit een onderdeel van de tweede verdedigingsgordel rond Antwerpen (ca. 

1870). Onder opvallend veel 

hoogspanningslijnen trekken we 

zuidwaarts over veldwegen en tussen fiere 

pylonen richting een alleenstaande 

boerderij met St Amelbergakapel. Het 

gehucht Lauwershoek loopt door een 

woonwijk en zet ons af bij de nog vrij jonge 

kerk van de wijk Hollebeek. Rechts van ons 

troont Temse met zijn opvallend 

kerktorentje terwijl het Ph. Haumanpad 

ons loodst richting een hoger gelegen weg 

tot de scheldedijken van een machtige 

brede Zeeschelde. We zijn nu rijp voor een 

ritje jaagpadwandelen. Van af hier volgt onze dagstapper de omloop 

van GR 5A tot in Rupelmonde. Ondertussen genieten we van “Poëzie 

langs de Schelde“, visvijvers met schuilhutje en het kunstwerk van de 

aanwezige bever voor velen een welgekomen gast….  voor anderen? 

Het is gezellig flaneren in het decor van het TV-feuilleton “Stille 

waters“. Een afwateringssluisje huppelt langs verloederde huisjes en 

een steenbakkerij uit de glorietijd van de Rupelstreek maar nu 

verkommerd tot en met. Het dorp Steendorp met St Jan-

Evangelistkerk ontvangt ons met open armen. Het is wel een lomp 

gebouw met vierkante zijtoren en overkragende kantelen. Een 

“Vrouwelijk Naakt“ in de volksmond “Zwarte Madam” geplaatst in 

1996 symboliseert de Schelde als prachtige natuur, grootsheid, 

ontstuimigheid en kracht van water. Vandaag “de” plaats voor het 

gevoelige plaatje! We fladderen voorbij de “Nieuwe Scheldewerven” 

en verlaten de Scheldestroom langs de getijdenmolen uit de 16 de 

eeuw die er prat mag op gaan zowat de enige te zijn die nog werkt op 

energie geleverd door de getijden van water. Verder treffen we nog de 
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toegangsweg tot de Graventoren, restant van een oude waterburcht met grondvesten uit de 12 de eeuw 

opgericht door de Graven van Vlaanderen. Ooit vertoonde dit machtige bolwerk 17 torens. De stijgende 

Kasteelstraat voert ons naar het Mercatorplein met de O-L-Vrouw Bezoekingskerk uit 1757, een late 

barokkerk en pseudo- basiliek uit zandsteen en op het plein majestueus Geraard de Cremer beter bekend als 

Gerardus Mercator (1512-1594), vermaard kartoloog, Prins der wiskundigen uit zijn tijd en tevens uitvinder 

van het woord “atlas”. Het beeld is van de hand van kunstenaar Frans Van Havermaet en werd in 1871 

ingehuldigd. Veel belangstelling heb ik voor de man niet gezien. Dolomietpaden laveren langs een brede sloot 

waar een regenbui samen met de blauwe reiger hun opwachting maken. Op de vijver van het kasteel 

Wissekerke dartelen geelgebekte zwanen tussen de regendruppels van een fikse plensbui. Het kasteel was 

één van de eerst Neo–Gotische kastelen waarbij de vroegere empire–elementen werden geïntegreerd, 

ingericht en bedoeld om het tijdsbeeld weer te geven van de vroeg 19de eeuwse glorieperiode van de familie 

Vilain XIIII. Het centrum van het toeristische Bazel wenkt en in “Oan De Kaarek” met zeer ruim 

bierassortiment vindt ieder zijn gading. De St.–Petruskerk waarvan de oudste delen 14de eeuws zijn stuurt 

ons een pracht van kalende lindendreef in die eindigt bij het St-Petruskapelletje uit 1902. We kruisen de 

verkeersweg N419. Bij de wegsplitsing “Houten Kruis” verlaten we de hoofdweg in de richting van de 

Molenberg met verder het valleigebied van de 3 beken als laatste stukje natuurgebied. We walsen naar de 

boerderij “Geelhof“ met woonhuis uit 1641. De zó karakteristieke bolle akkers van het Waasland vergezellen 

ons verder door het Soete Land Van Waes richting E17 einde van onze najaarstocht. Maar echt eindigen doen 

we pas in St-Goriks waar bij een natje en droogje nagekaart wordt en nieuwe plannen voor het volgend jaar 

gesmeed worden. Met oprecht veel dank aan de schare vrijwilligers die dit alles mogelijk maakten. 

 

Elk einde is een nieuw begin, kijk naar de dagen die voorbijgaan 

Kijk naar de branding van de zee, die neemt alles met zich mee 

Ik laat je gaan, want ik weet we zien elkander weer, 

Waar precies dat zien we dan wel…. 

Uit “Elk einde is een nieuw begin”                       Buurman.  
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Bedevaart 2020      

 

 Zaterdag 16 mei 2020 

Kapel van Bevingen in Neigem 
 

De kapel van Bevingen in Neigem (Ninove) is schilderachtig ingeplant op een heuvel aan de rand van 
het Neigembos en wordt omgeven door zilverberken, beuken en populieren. Het vroegere 
Mariakerkje of O.-L.-Vrouwekerkje, was oorspronkelijk een volwaardige parochiekerk. Ze werd 
hoogstwaarschijnlijk gebouwd in opdracht van de heren van Wedergraete in de tweede helft van 
de 12de eeuw. In 1265 werd het kerkje van Bevingen voor het eerst vermeld als bedevaartkapel. 
Over de geschiedenis van de kapel in volgende eeuwen is zeer weinig bekend. Het Romaans 
kruiskerkje was in het midden van de 18de eeuw zo vervallen dat het - met uitzondering van het 
koortje - moest gesloopt worden. Het koortje werd hersteld en het vroegere kruiskerkje was een 
klein kapelletje geworden. In de tweede helft van de 18de eeuw kon dankzij de milde offergaven 
van de talrijke bedevaarders de kapel vergroot worden (1793). Vier jaar later echter werd de kapel 
bij wet gesloten. Pas in 1821 kwam de kapel opnieuw in de belangstelling. Onderhoudswerken 
werden uitgevoerd en de bedevaarten herleefden. 
 

Op het einde vande 19de eeuw werd de kapel echter opnieuw niet meer onderhouden. Bij een 
restauratie in 1924 werden de grondvesten van het voormalig kruisvormig parochiekerkje 
teruggevonden. In 1932 werd dan het nieuwe beukje in neo-romaanse stijl bijgevoegd. De kapel is 
niet beschermd. 
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Programma van de tocht: 

 Wij starten de tocht aan de kerk van Voorde, Sint-Marcellusstraat 32 
o De wandeling begint om 8 u 00 
o Terug in Voorde   ± 18 u 00 
 

 Afstanden: 
o Voorde  ➔ Neigem: ± 14 km 
o Neigem  ➔ Voorde: ± 16 km 
 

 Kostprijs: 
o Voorde – Neigem – Voorde  =  6 euro 
o Voorde – Neigem  of omgekeerd  = 3 euro 

 
❖ Wie enkel meewandelt tot Neigem zorgt zelf voor vervoer om terug te komen.  

 
❖ Men kan ook wandelen van Neigem naar Voorde, maar dan verwachten we jullie rond 

12 uur aan de kapel in Neigem, Bevingen. 
 

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

versnapering. 
o Onderweg is er voor de heen- en terugtocht een halte voorzien om het vochtverlies aan te 

vullen. 
 

 Picknick: 
o Iedereen zorgt voor zijn picknick, voor onderweg en onder de middag. 

 

 Inschrijven: 
o Men kan zich inschrijven via email: penningmeester@wandelclubegmont.be 
o Of telefonisch na 18 u 30 op het nummer 09/361 20 65 (Rudy De Schrijver) 
o Verdere info bij Luc Wachtelaer     09/369 42 98   GSM: 0493/69 44 53 

o Gelieve wel het inschrijfstrookje in te vullen en het verschuldigde bedrag vooraf te betalen. 
 

 

Inschrijfstrookje 

 

Naam en voornaam: 

 

1:   

 

2: 

 

3: 

 

4: 

 

Voorde – Neigem – Voorde    6 € x………= …….. € of = …………. €/punten 

Voorde – Neigem      3 € x ………=……. € of = …………….. €/punten 

Neigem – Voorde      3 € x ………=……. € of = …………….. €/punten 

  

mailto:penningmeester@wandelclubegmont.be
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Livinustocht 
 

19de HISTORISCHE 

LIVINUSWANDELING. 

             

VAN GENT: SINT BAAFSABDIJ. 

NAAR SINT-LIEVENS-HOUTEM: 

LIVINUSKAPEL. 
 

ZONDAG 28 JUNI 2020 
Afstand:  34 Km 

 
Vertrek met de bus om 07h50 stipt. Wandeling start om 08h30. 

POLBROEK, SINT-LIEVENS-HOUTEM (livinuspijlen 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. 

Belegde broodjes te verkrijgen in Oosterzele aan de prijs van 1,00€. 

Meer info en inschrijven kan via de folder vanaf 15 maart of via een de website: 

www.livinusstappers/deelnemer.be 

Alsook bij Egmontleden: 

Van de Vyver Roger : 0474/61 86 75 of  livinustochten@telenet.be (bij voorkeur). 

Braekman Eli : 053/62 65 01 of  eli.braekman@telenet.be 

De Landsheere Willy : 0474/42 77 16 

http://www.livinusstappers/deelnemer.be
mailto:livinustochten@telenet.be
mailto:eli.braekman@telenet.be
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Wandelresultaten     Willy 

 

DATUM WAAR 
AANTAL 

DEELNEMERS 

PLAATS 

 EGMONT 

AANTAL 

EGMONTERS 

01-12-2019 MERENDREE 2210 5 94 

07-12-2019 OOSTERZELE 1557 1 209 

08-12-2019 TOLLEMBEEK 754 6 33 
 ZINGEM 1511 5 78 

11-12-2019 GERAARDSBERGEN 1410 2 190 

14-12-2019 GENT 5316 3 103 

15-12-2019 NINOVE 1798 2 164 
 WAASMUNSTER 1453 19 17 

17-12-2019 INGELMUNSTER 1517 18 21 

18-12-2019 LEEUWERGEM 1769 1 640 

21-12-2019 ZWALM 587 1 69 

25-12-2019 OPWIJK 1893 5 51 

26-12-2019 OUDENAARDE 2762 2 268 

28-12-2019 SLEIDINGE 2099 11 39 

29-12-2019 ZOTTEGEM 3584 1 870 

03-01-2020 RONSE 1072 1 112 

05-01-2020 PAMEL 2529 2 162 
 DE PINTE 2615 4 151 

11-01-2020 KRUISHOUTEM 3819 2 215 

12-01-2020 EEKLO 1804 10 46 

15-01-2020 STRIJPEN 1527 1 634 

18-01-2020 KLUISBERGEN 1630 2 102 
 AXEL 1397 10 21 

19-01-2020 GIJZEGEM 2557 2 154 

25-01-2020 ELST 1798 1 271 

26-01-2020 GERAARDSBERGEN 2714 2 218 
 AALTER 1885 11 35 
 BERLARE 3835 4 147 

01-02-2020 BORSBEKE 1555 1 294 

02-02-2020 EINE 1964 2 156 

08-02-2020 OPWIJK 2123 2 123 

09-02-2020 DEFTINGE 370 2 58 

11-02-2020 INGELMUNSTER 1551 12 31 

15-02-2020 KLUISBERGEN 680 11 11 
 BAASRODE 1747 13 29 
 MICHELBEKE 2092 1 254 

16-02-2020 BERG 895 2 53 
 MUNKZWALM 620 2 53 
 WIEZE 1006 11 15 

19-02-2020 OOMBERGEN 1979 1 719 

23-02-2020 NEVELE 1316 11 27 
 KASTER 999 9 26 

26-02-2020 VIANE 976 2 89 
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Onder de loep       Willy 

 

ZATERDAG    21-03-2020  KRUISHOUTEM 

6-10-15-20 KM   06.30 – 15.00 U  30E GULDEN EITOCHT 

ZONDAG    22-03-2020  WORTEGEM-PETEGEM 

6-12-18-24 KM   07.00 – 15.00 U  ZEELTREKKERSTOCHTEN 

WOENSDAG   25-03-2020  ZINGEM 

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

DONDERDAG   26-03-2020  LEDE 

4-6-8-12-18 KM   07.30 – 15.00 U  9E SCALDISTOCHT 

ZATERDAG    28-03-2020  MOERZEKE 

5-8-15-25 KM   07.00 – 15.00 U  5E KLUDDETOCHT 

ZATERDAG    28-03-2020  ROOSDAAL 

4-7-9-14-21 KM   07.30 – 15.00 U  LENTETOCH 

ZONDAG    29-03-2020  LOVENDEGEM 

6-10-12-16-18-23-30 KM  07.00 – 15.00 U  42E REIGERTOCHT 

WOENSDAG   01-04-2020  AAIGEM 

4-7-12-15-21 KM   08.00 – 15.00 U  RONDOM AAIGEM 

ZATERDAG    04-04-2020  GAVERE 

7-10-15-20-25-50 KM   07.00 -15.00 U  23E FRIEKIETOCHT 

ZATERDAG    04-04-2020   BURST 

6-10-14-18-21 KM   07.00 – 15.00 U  20E BURSITIATOCHT 

WOENSDAG   08-04-2020  MUNKZWALM 

4-6-12-18 KM   07.00 – 15.00 U  2E MIDWEEK PAASTOCHT 

DONDERDAG   09-04-2020  DRONGEN 

6-12-20 KM   08.0 – 15.00 U  MIDWEEKTOCHT IPA BELGIE 

ZATERDAG    11-04-2020  NUKERKE 

4-7-11-15-18-22 KM   07.00 – 15.00 U  ZEVENBUNDERTOCHT 

ZATERDAG    11-04-2020  DENDERBELLE 

6-12-18-24 KM   07.00 – 15.00 U  28E TONGENSLIJPERSTOCHT 

ZONDAG    12-04-2020  BRAKEL 

6-12-18-25 KM   07.00 – 15.00 U  7E VLAANDERENS MOOISTE 

MAANDAG   13-04-2020  RONSE 

4-10-14-21 KM   06.0 – 15.00 U  MUZIEKBOSTOCHT 

WOENSDAG   15-04-2020  ZOTTEGEM 

7-10-14-18-21 KM   07.00 – 16.00 U 

PANNENKOEK MIKADO MIDWEEKWANDELING 
DONDERDAG   16-04-2020  PETEGEM-A.-D. SCHELDE 

6-12-18 KM   07.00 – 15.00 U  GHELLINCKTOCHT 

ZATERDAG    18-04-2020  MELDEN 

4-6-12-15-18-24-30 KM  07.00 – 15.00 U  KOPPENBERGTOCHT 

ZATERDAG    18-04-2020  BOEKHOUTE 

7-12-14-21-28 KM   07.00 – 15.00 U  15E BLOESEMTOCHT 

ZONDAG    19-04-2020  GERAARDSBERGEN 

6-8-10-12-14-16-18-22-26-32-42 KM 07.00 – 15.00 U  MATTENTAARTTOCHT 

VRIJDAG    24-04-2020   URSEL 

5-10-15-20 KM   08.00 – 15.00 U  DOOR ’T LAND VAN PIERLALA 

ZATERDAG    25-04-2020  DESTELBERGEN 

6-9-12-15-18-24-30 KM  07.00 – 15.00 U  HUSDINETOCHT 

ZATERDAG    25-04-2020  KRUISEM 

5-6-12-14-18-24 KM   07.00 – 15.00 U  3E LENTEWANDELING 

ZONDAG    26-04-2020   

KOKSIJDE of ASSE 

VLAANDEREN WANDELT 
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VRIJDAG    01-05-2020  DENDERMONDE 

4-8-12-18-24-30 KM   07.30 – 15.00 U  33E DISTELTOCHTEN 

VRIJDAG    01-05-2020  HOREBEKE 

6-12-18    07.00 – 15.00 U  3E DWARS DOOR HOREBEKE 

ZATERDAG    02-05-2020  KRUISHOUTEM 

6-10-15-21-30 KM   07.00 – 15.00 U  32E LOZERMEITOCHT 

ZATERDAG    02-05-2020  HAALTERT 

6-8-12-14-25 KM   07.00 – 15.00 U  EDELINGENTOCHT 

ZONDAG  03-05-2020  HERZELE 

5-10-14-16-20-24-34 KM    7.00 – 15.00 U   

OOST-VLAANDEREN WANDELT 
ZATERDAG    09-05-2020  LEERNE 

6-10-15-20 KM   06.30 – 15.00 U  24 BASIEL DE CRAENETOCHT 

ZATERDAG    09-05-2020  OPWIJK 

4-7-12-18-24 KM   07.00 – 15.00 U  28E LENTEWANDELING 

ZONDAG    10-05-2020  DIKKELVENNE  

6-9-12-16-21 KM   07.30 – 15.00 U  VRIJBUITERSTOCHT 

WOENSDAG   13-05-2020  ENAME 

5-10-15-20 KM   07.00 – 15.00 U  ENAMETOCHT 

ZATERDAG    16-05-2020  MERELBEKE 

5-10-15-20-25 KM   07.00 – 15.00 U  2E WILDE BROUWERSTOCHT 

ZONDAG    17-05-2020  ST.LIEVENS HOUTEM 

5-7-10-14-18-21-25-30 KM  07.00 – 15.00 U  33E LENTETOCHT 

DONDERDAG   21-05-2020  ZOTTEGEM 

6-12-18-24-32-42-50 KM  06.00 – 15.00 U   

26E EGMONTTOCHT 
ZATERDAG    23-05-2020  BERCHEM 

25-50-75 KM   05.00 – 11.00 U  HELLETOCHT 

ZATERDAG    23-05-2020  ERTVELDE 

5-12-15-20-25-30 KM   07.00 – 15.00 U  AUGUSTIJNENTOCHT 

ZONDAG    24-05-2020  ZWALM 

3-6-9-12-18-24-30 KM  08.00 – 15.00 U  6E MOLENTOCHT 

DINSDAG    26-05-2020  DEINZE 

WOENSDAG   27-05-2020  DEINZE DRIE DAAGSE 

DONDERDAG   28-05-2020  DEINZE 

VRIJDAG    29-05-2020  KRUISHOUTEM 

6-12-18 KM   07.00 – 15.00 U  12E    BIESTKERMISTOCHTEN 

ZATERDAG    30-05-2020  BAARDEGEM 

6-12-15-20-24-28 KM   07.00 – 15.00 U  FAUBOURGHTOCHT 

ZONDAG    31-05-2020  WETTEREN 

6-12-15-18-24 KM   07.00 – 15.00 U  26E HERDENKINGSTOCHT A.D.M. 

MAANDAG   01-06-2020  ONKERZELE 

7-9-12-16-22-26-32 KM  07.30 – 15.00 U  GAVERSWANDELING 

ZATERDAG    06-06-2020   MATER 

6-12-18-24-30 KM   07.00 – 15.00 U  MOLENTOCHT 

ZATERDAG    06-06-2020   BERLARE 

4-6-10-12-18-24-30 KM  07.00 – 15.00 U  HEIDEMEERSTOCHT 

ZONDAG    07-06-2020  PETEGEM 

5-10-15-20-25 KM   06.30 – 15.00 U  36E VRIENDSCHAPTOCHT 

DINSDAG    09-06-2020  SCHELDEWINDEKE 

6-10-14-18-21 KM   07.00 – 15.00 U  2E KLUIZETOCHT 

ZATERDAG    13-06-2020  ZWALM 

6-10-15-21-36-60- KM  07.00 – 15.00 U  37E SLOEBERTOCHT 

WOENSDAG   17-06-2020  STRIJPEN 

7-10-14-18-21 KM   07.00 – 16.00 U   

SPAANSE MIDWEEKWANDELING 
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 Retro – foto’s       Rudy 

 

 

 

 

Kroatië 

2014 

Zuid-Tirol 

2014 
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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. 


