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Sabina Van Beierenlaan 5, 9620 Zottegem 
 

Dakwerken 

Hellende en platte daken - Verwijderen van asbest         daken 
– Alle zinkwerken - Isoleren van daken en zolders 

Algemene Renovatie: 

Plaatsen van laminaat – Zolder bekleding en afwerking  

Plaatsen en herstellen van afsluitingen – Vernieuwen van 
opritten - enz….. 

Klusjesdienst: 

Alle klusjes en reparaties groot en klein.  

 

Website dakwerken-svenpeleman.be 

Op vertoon  van uw clublidkaart: Speciale voorwaarden! 
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            Inhoud 
 

 
01 – Voorpagina 
02 – Sven Peleman 
03 – Inhoud – Colofon – Logo Haacht 
04 – Bestuur 
05 – Woord vooraf 
06 – Van Vijle – De Varen 
07 – Familienieuws – Redactie 
08 – Jarigen 
11 – Egmont Care 
12 – Afhalen benodigdheden 
13 – Hoe inschrijven - jubileum  
14 – Bedevaart 
15 – Inschrijfstrookje bedevaart 
16 – Bus4you - Crelan 
17 – Vooropgestelde tochten 
18 – Pompoenen - Lanzarote 
19 – ‘t Oorhuis 
20 – 4-daagse Zuid-Eifel 
21 – Inschrijfstrookje Eifel 
22 – Michiels Sport 
23 – Tochtenbladen – Covid-wandelingen  
24 – Busreis – Komende GR 
25 – Inschrijfstrookjes bus en GR 
26 – Jo Heyndrickx 
27 – Mijmeringen 
29 – Busreis Wellen 
30 – Egmonttocht – Komende wandelingen 
31 – Van Glabeke 
32 – GR 2-daagse 
33 – Inschrijfstrookje GR 2-daagse – Sofliecom  
34 – Cambrinus – Poetshulp 
35 – Pré-Corona foto’s 
36 – Optiek Jacques 
  

 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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  2021 

graag binnen bij de voorzitter 

Patrick De Corte  

pdcorte@telenet.be 

voor 1 juni  2021 

 

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 

Vanden Broeck Sonja 

  Ophemstraat 170, 9400 Voorde 

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

  e-mail: sonja@wandelclubegmont.be 

Boetiek – 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 Groote Freddy 

Ophemstraat 170, 9400 Voorde 

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

e-mail: freddy@wandelclubegmont.be 

Magazijn 

 

 
De Kimpe Kurt 

Sabina Van Beierenlaan 5, 9620 

Zottegem 

GSM: 0472/97.97.48 

e-mail: kurt@wandelclubegmont.be 

Parcoursbouwer 

 

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 

 

 

Van Holsbeke Lieve 

Nijverheidsstraat 48, 9230 Wetteren 

09/369 42 98   GSM: 0468/47.03.62 

e-mail: lieve@wandelclubegmont.be 

Busreizen 

 

 

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 



 
27e jaargang nr 106          april – mei – juni  2021  blz. 5 

            Woord vooraf 
 

Beste Egmonters, 
 
Maart 2020. Juist 1 jaar geleden stopte een onzichtbaar beestje de gewone gang 
van zaken in onze samenleving. Ook WSV Egmont heeft noodgedwongen al zijn 
activiteiten gedurende die periode moeten stopzetten. En nog is het einde niet 
bereikt. Veel hoop is gericht op een massale vaccinatie maar het is triest te zien dat 
deze noodzaak zo traag op gang komt. Wat de rol van de pharma-bedrijven en de 
politiek hierbij is laat ik in het midden, maar het zou toch sneller moeten verlopen. 
Dit heeft alweer gevolgen voor onze komende activiteiten. De midweek in april gaat 
al zeker niet door. Ook de Egmonttocht in mei is door het groot aantal verwachte 
deelnemers een te groot risico en sneuvelt eveneens. De busreis op 18 april is ook 
geannuleerd. We hopen te hernemen met de midweek en de bedevaart in mei. De 4-
daagse Zuid-Eifel en de GR 2-daagse staan tot nader order wel nog op het 
programma, maar dan wel onder voorbehoud. Wie zin heeft kan nog steeds 
inschrijven, de deadline hiervoor hebben we kunnen verlengen (zie verder). 
Intussen zit je te wachten op het boek “Walking in Belgium”, je 
ziekenfondsformulier, je kalender en je hernieuwingsgeschenk. Wees gerust, dat ligt 
allemaal veilig voor je klaar. Als de situatie in positieve zin blijft evolueren zijn we 
van plan om dit alles uit te delen op woensdag 21 april en zaterdag 24 april in zaal De 
Gilde (bij goed weer zelfs buiten). Verder in dit clubblad kan je lezen hoe we dat zo 
corona-proof en zo gespreid mogelijk willen doen. Hou je dan ook alsjeblieft aan de 
vooropgestelde regels. Ruim 1100 leden hebben door hun hernieuwing tot zover het 
vertrouwen uitgesproken in onze club, waarvoor dank, en we vragen hen dus nog even 
geduld uit te oefenen. 
Na betaling is de lidkaart opnieuw geactiveerd. Voor het ziekenfonds is er ook niets 
aan de hand., het formulier kan je gans 2021 indienen. De kalender zal wel een beetje 
achterhaald zijn, je kan de tijd nu eenmaal niet stoppen. Ook het 
hernieuwingsgeschenk wordt op de juiste temperatuur bewaard. 
Zoals je ziet hebben we niet gesnoeid in de uitgaven om je te verwennen en je thuis 
te voelen in onze club. Nochtans valt voor de tweede keer op rij een belangrijke 
inkomstenbron voor ons weg. Inderdaad, ook in 2021 zal er geen eetfestijn zijn om 
de kas te spijzen. Gelukkig heeft de club door goed beleid in de pre-coronajaren een 
spaarpotje als buffer opgebouwd. Daar kunnen we nu uit putten. Dat wil echter niet 
zeggen dat zo’n crisis nog jaren mag duren. 
Laat ons met z’n allen hopen dat er vlug een definitieve kentering komt in de situatie 
en dat we met een gerust hart ons normaal leven opnieuw kunnen opnemen. Want als 
er iets is dat we missen dan is het toch wel dat sociaal contact met onze familie, 
onze vrienden en onze stapgenoten. Terecht klaagt de jeugd over een verloren jaar. 
Ook zij missen hun vriendenkring en hun uitgangsleven net als de oudere generatie. 
Het verschil is echter dat de jeugd nog een gans leven voor de boeg heeft om dat in 
te halen en dat de ouderen onder ons niet zo veel tijd meer hebben als de jongere 
medemens. Het is natuurlijk voor iedereen moeilijk, maar laten we de moed niet 
verliezen en de toekomst hoopvol tegemoetzien. Blijf bewegen!! 
 
Jullie voorzitter, 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 Simonne Van Der Linden           º 09-06-1941  -  †  27-11-2020 

  Echtgenote van Freddy Galle 

 

Mevrouw Katrien Melckebeke            º 10-10-1964  -  †  26-12-2020 

  Ex-lid van WSV Egmont 

 

Mevrouw Maria Verbeken            º 16-12-1923  -  †  13-01-2021 

  Schoonmoeder en moeder van Wilfried en Lieve Van Overwaelle – Van Den Bossche 

 

De Heer Marnick Matton    ° 09-03-1939  -  †  24-01-2021 

Ex-Lid van WSV Egmont 

Schoonbroer en broer van Ivan en Claudine Hutsebaut - Matton  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

            Redactie 
 

Werkten mee aan dit nummer van ons clubblad: 
 

Tekst:    Patrick De Corte 

Rudy De Schrijver 

Sonja Vanden Broeck 

Lieve Van Holsbeke 

Carmen Janssens 

Foto’s:   Antoine Cleemput 

    Hendrik De Vusser 

    

            Nieuw leven 
 

Vic      27-12-2020 

Kleinzoon van André en Darine Glorieux - Sprangers 
 

Jasper      13-01-2021 

  Zoon van Peter en Brenda Jolie – De Schrijver 

Kleinzoon van Rudy en Annemie De Schrijver – De Clercq 
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            Jarigen 
Jarigen van de maand april 

Naam Voornaam Dag Naam Voornaam Dag

De Pril Marcel 1 De Winne Eric 13

Minnaert Liliane 1 Van Den Bossche Rudy 13

Verplanken Patrick 1 Germonpré Myranda 14

Lambrecht Herbert 2 Wyns Linda 14

Declercq Johan 2 Baele Marijke 14

Perna Steven 2 Permentier Christa 15

Pletinckx Robert 3 Van Liedekerke Anita 15

De Rick Gilbert 3 Baele Ghislain 15

Vermeersch Petra 3 Van Den Eeckhout Monique 15

Machtelinckx Myriam 3 Stevens Maggy 15

De Praetere Ignace 3 Van de Maele José 15

Machtelinckx Bernadette 3 Stevens Evy 15

Van Der Bracht Guy 3 Van Cauwenberge Jacqueline 16

Leus Alice 4 Ghijs Lylianne 16

Beerens Nadine 4 Cambier Luc 16

Rouckhout Nelly 4 De Bruycker Lucien 16

Delcourt Fabienne 4 Van Boxstael Annie 16

Pede Katelijn 4 Kellens An 16

Capiau Marita 4 Waeremoes Noël 17

Verhoeven Rita 5 Van Damme Danny 17

De Schryver André 5 Franceus Sedny 17

Van de Velde Herman 5 De Winter Rita 17

De Schrijver Davy 5 Moreels Godelieve 17

Remy Lieve 5 Vandendaele Marcel 18

Vermeers Cecile 5 De Norre Bartje 18

Ghijs Octaaf 5 Rollet Nolan 18

Bovijn Annie 5 Boterberg Rita 19

Speltdoorn Claire 6 Vanhamme Frieda 19

De Leeuw Patrick 7 Eeckhout Magda 19

Plasschaert Rosita 7 Van Caneghem Danny 19

Vermeulen Anne - Marie 7 Tortelboom Caroline 20

Detavernier Dirk 7 De Ridder Valere 20

Govaert David 7 Monsecour Rudy 20

Clement Danny 8 Eeckhout Jurgen 20

Seeuws Carine 8 Van den Berghe Kris 21

Delcoigne Jo 8 De Munck Arnaud 21

Van De Velde William 8 Ghysels Daniëlle 21

Sioncke Raoul 8 Van Hootegem Helene 22

Stevens Godelieve 8 Maesschalck Paul 22

Van Pamel Elea 9 Beerens Marguerite 23

Machtelings Lieve 9 Hoebeke Arlette 23

Clompen Lieven 10 De Cooman Gracienne 23

De Temmerman Valerè 10 De Winne Gaby 24

Tijtgat Antoine 10 Beyaert Marijke 24

Roos Carine 10 De Bruycker Idesbald 24

Bogaert Marina 10 D'Hoker Ingrid 25

Reygaert Wivine 11 Coessens Roger 25

Muys Marc 11 Persoons Sonja 25

Wittemberg Roger 11 Van Meulder Greet 25

Hofland Andra 11 Van Der Cruyssen Marina 25

Geurs Nathalie 11 Annaert Diane 26

Van Droogenbroeck Linsey 11 Engrie Anja 26

Eeckhout Guido 12 Ribbens Kim 26

Leleux Jean 12 Van Paemel Anny 27

Kanters Jan 12 De Lange Nelly 27

Cansse Lydie 12 Van Den Rijse Lucien 27

Volckaert Gabriel 12 De Temmerman Anita 27

De Staercke Ingrid 12 Beeckman Armanda 27

De Vleeschauwer Armand 12 Ghilain Liliane 27

Carrijn Willy 12 De Bosscher Antoinette 27

Troncquo Albert 13 Van Snick Frans 28

De Vrieze Nicole 13 Van Eeckhaute Mia 29

Hendrickx Christine 13 Vervynckt John 30

Scheerlinck Marcel 13
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Jarigen van de maand mei 
 

 
 

Naam Voornaam Dag Naam Voornaam Dag

Vermeulen Hilde 1 Ghyselinck Margaret 18

De Vulder Annie 1 Borreman Marc 18

Thibo Noëlla 1 Perreman Pascale 18

Van De Sype Claudine 1 Van Wijmeersch Willy 18

De Groote Roland 1 Van Geit Marleen 18

Smekens Eric 2 Goditiabois Denise 18

De Smet-Van DammeArezina 2 Foncke Silvia 18

De Brauwer Mathias 2 Seghers Régine 19

Coessens Andrea 3 Cornelis Sandra 20

Van Herreweghe Lenny 3 Deprez Carine 20

Ghyselinck Hubert 3 De Borle Jacqueline 20

Lenssens Antoine 3 Van Nieuwenhove Willy 20

Scheerlinck Anita 3 Mornie Emmy 20

Baele Agnes 4 De Nutte Gustaaf 22

Keymeulen Agnes 4 De Beer Erna 22

Immegeers Christiane 5 Genbrugge Luc 22

Van Hoorde Geert 5 Andries Marleen 22

De Lange Roger 5 Van Der Heyden Denise 23

Van De Maele Myriam 5 Michiels Eliane 23

Neetens Erna 6 Jooris Antoine 23

Eeckhout Walther 6 De Roeck Christian 23

Van Der Linden Mariane 6 De Boitselier Marijke 23

Van Twembeke Danny 6 De Decker Eveline 23

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

Van Mulders Eddy 7 Mussche Anne- Marie 24

Gillis Wilfried 7 Verlinde Erik 24

Oosterlinck Erwin 7 Beerens Etienne 25

Van Holsbeke Lieve 8 De Groote Karine 25

Schotsaert Geertrui 8 Walraet Jean-Paul 25

De Sutter Frieda 8 Ghijs Terry 25

Cornand Henri 9 Menschaert Frans 25

De Schrijver Brenda 9 De Vos Tinneke 25

Van Vijle Jean-Pierre 9 Remory Patricia 25

Van Haezevelde Bjorn 9 Monsaert Herman 26

Van De Vijver Antoine 10 De Tandt Nelly 26

Cromphout Rita 10 Van Der Linden Etienne 26

De Pelsmaeker Maria 12 Morreels Marie- Claire 26

Cleemput Antoine 12 De Decker Nathalie 26

Van Der Snickt Lieselotte 12 Grauwet Lutgarde 27

De Clercq Anne-Marie 13 Stevens Daniel 27

De Ronne Alain 14 Haesaert Paula 27

Van Impe Freddy 14 Dehaemers Erna 28

Lemaitre Nelly 14 Janssens Godelieve 28

Parmentier Jos 14 Heyse Agnes 28

Van Melckebeke Erna 14 Van Geyt Marcel 28

De Loor Rosette 15 De Maeseneire Andrea 29

De Lombaert Marie 15 Holderbeke Pascale 29

Brynckman Nathalie 15 Podevijn Anny 29

De Brouwer Ann 16 De Langhe Christiane 31

Fosselle Francine 16 De Logi Marc 31

Van Waeyenberge Christine 16 Haegeman Omer 31

De Leeuw Sindy 16 De Sutter Rita 31

Verhoeven Paula 17 De Luyck Denise 31

Perreman Francois 17 Hietbrink Greta 31

Walraevens Agnes 17 De Clercq Monique 31

Bruggeman Wim 17 Praet Chantal 31

Vanderhaegen Agnes 18 Van Den Berge Anja 31

Lauwaert Wilfried 18
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Jarigen van de maand juni 
 

 

Ouderdom kan meer zien in een ruwe tegelsteen,  

dan jeugd in een spiegel.! 

 

Naam Voornaam Dag Naam Voornaam Dag

Van Impe Jean-Pierre 1 Van De Velde Fernand 16

De Rouck Armand 1 De Roeck Sonja 16

Gevaert Lies 1 Wauterecht Karina 16

Van Bavegem Nicole 2 Coppens Guido 17

Geurs Veerle 2 De Naeyer Denise 17

Maertens Michel 3 Van Gansbeke Yaron 17

Eekhout Mageriet 3 Walraevens Rita 17

De Paepe Monique 3 De Bie Walter 18

De Smedt Anne-Marie 4 Van Den Driessche Walter 18

Van Aken Hugo 4 De Landsheer Gaston 19

Pieters Magda 4 Govaert Frans 19

Van den Bruel Fernand 5 Beurms Eric 19

Roesems Freddy 6 Michiels Robby 19

Bousard Laurent 6 De Vos Hans 19

Tuypens Jeannine 6 D'Haeyer Annie 20

Van Ingelgem Geert 6 Piro Maria 20

Stautemas Nelly 7 Lapage Christel 20

Lapaige Annie 7 De Winter Marc 20

De Maere Marc 8 Vermeulen Ingrid 20

Van Steenberghe Marcel 8 Govaert Freddy 21

Ronsijn Anna 9 De Smet-Van Damme Arvid 21

Vermeiren Etienne 9 Van Daele Carine 21

De Geyter Guy 9 Huyge Annie 22

Van De Keere Willy 10 De Beer Yvette 22

De Loor Beatrijs 10 Deroeck Johan 23

Van Daele Sieglinde 10 Leeman Peter 23

De Smet Paul 11 Schelfhout Anja 23

Verbeurt Freddy 11 Cromphout Magda 23

Baele Hans 11 Thijs Marcel 24

Gevaert Etienne 11 Walraet Laurette 24

Ponnet Rita 11 De Groote Freddy 26

Van Audenaerde Alfons 12 Schepens Willy 26

Verstichel Eddy 12 Van Gaver Chenoah 26

De Lauw Johnny 12 Vekeman Marc 26

Schoep Johan 12 De Knijf Herman 26

Persoons Erwin 12 Govaert Marie-Christine 26

Renneboog An 13 Van Wesemael Sonja 26

Heyse Rita 13 Beyaert Ghislain 27

De Lombaert Andre 13 Dumont Peter 27

De Wever Marisa 14 Monie Bernice 27

Moreel Giséle 14 De Schaever Monique 27

Mons Marcel 14 Immegeers Anne-Marie 27

Verhoeye Roger 14 Croisiau Jean-Pierre 28

Focquet Marc 14 Van Leuven Carine 28

Rottiers Liliane 15 Van Helleputte Luc 28

Collage Paul 15 De Jaeger Joris 29

Vermeulen Yvan 15 Maes Marleen 29

Blondeel Bea 16 Seeuws Walter 30

Van De Steene Willy 16 De Potter Gaby 30

Van Ruyskensvelde Luc 16 De Hanscuter Chris 30

De Clercq Marie-Rose 16 De Pauw Romain 30
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            Afhalen Egmont-benodigdheden 
 

Lang hebben we erop gewacht. Veel telefoontjes en mailtjes beantwoord wanneer het nu eindelijk 

eens kon. Volgens de laatste berichten is er toch een klein vlammetje aan het eind van de tunnel. 

Als de situatie niet verslecht kunnen we in april corona-proof onze leden voorzien van alle 

benodigdheden die ze in betere tijden kunnen gebruiken. De Walking In Belgium met alle 

wandelingen in, het formulier voor het ziekenfonds, de kalender en het hernieuwingsgeschenk 

mogen dan wellicht naar de rechtmatige eigenaar. We mogen dit organiseren aan de Gilde, 

Smissenhoek te Erwetegem onder strikte voorwaarden. Het is de bedoeling om jullie zo veel 

mogelijk gespreid te laten komen op woensdag 21 april volgens onderstaand schema (zoals we 

dat ook geprobeerd hebben in november 2020): 

We beginnen eraan in de voormiddag en delen de dag in tijdsblokken van 1 uur in. Per uur komen 

volgende adressen aan de beurt.: 

 

Van 9 tot 10 uur Straatnamen beginnend met A en B 

Van 10 tot 11 uur Straatnamen beginnend met C, D, E en F 

Van 11 tot 12 uur Straatnamen beginnend met G en H 

Van 12 tot 13 uur Straatnamen beginnend met I, J en K 

Van 14 tot 15 uur Straatnamen beginnend met L en M 

Van 15 tot 16 uur Straatnamen beginnend met N, O, P en Q 

Van 16 tot 17 uur Straatnamen beginnend met R en S 

Van 17 tot 18 uur Straatnamen beginnend met T tot en met Z 

We moeten dit doen om de massa zoveel mogelijk te spreiden. 

 

Andere BELANGRIJKE maatregelen: 

- 1 persoon per gezin (adres). 

- Mondmasker verplicht en afstand houden. 

- Handen ontsmetten bij het binnenkomen. 

- De ruimte verlaten langs een andere uitgang. 

 

Wie op 21 april niet kan komen kan dan op zaterdag 24 april en dit volgens hetzelfde schema. 

Wie op beide dagen niet kan komen zal moeten wachten op een volgende toegelaten 

clubactiviteit. 

Er zal spijtig genoeg geen spijs en drank kunnen aangeboden worden. 

En er zal ook niets kunnen aangekocht worden uit onze clubboetiek. 

Lidgeld:  15 euro voor de 1e persoon en 12 euro voor de andere personen van hetzelfde gezin. 

 

Het is en blijft natuurlijk nog altijd een organisatie onder voorbehoud. 

Laten we nu met zijn allen hopen dat het kleine beestje niet opnieuw roet in het eten gooit. In dat 

geval zullen jullie opnieuw verwittigd worden via de website, onze facebookpagina en/of via email. 

Wij hopen vurig dat dit niet nodig zal zijn. 
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            Inschrijven uitstappen 
 

Vermits we geen activiteiten hebben in de aanloop van onze uitstappen (als ze doorgaan) bieden 

we uitzonderlijk de mogelijkheid om in te schrijven voor busreizen en GR-uitstappen via telefoon 

of e-mail. Betalen kan dan wel op de bus. 

Voor de busreizen is dat bij Lieve Van Holsbeke:  

  Tel.  0468/47.03.62                         e-mail: lieve@wandelclubegmont.be 

Voor de GR-uitstappen moet je bij Patrick De Corte zijn: 

  Tel.  0474/21.01.97   e-mail: voorzitter@wandelclubegmont.be 

 

 

 

            Jubileum 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

Bestuur en leden van Egmont 

Zottegem wensen  

de jubilarissen 

van harte proficiat !!! 
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            Bedevaart 

 Zaterdag 22 mei 2021 

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 indien mogelijk ons te bezorgen 
o Uitzonderlijk kan die dag ter plaatse betaald worden. 
o Indien de horeca nog niet open zou zijn, gaat de bedevaart waarschijnlijk niet door. 

 

 
 

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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            Vooropgestelde tochten 
Ook hier stuurt het Covid-beestje onze plannen in de war. We kunnen op dit ogenblik nog niet zeggen welke 
en hoeveel tochten in aanmerking zullen komen voor het eindklassement. Wanneer zullen onze normale 
midweekwandelingen kunnen hervatten? Om de weggevallen en nog weg te vallen tochten te 
compenseren laten we de tochten die in 2019 en begin 2020 wel konden doorgaan alvast meetellen.  De 
doorstreepte wandelingen zijn ondertussen geannuleerd. Hieronder vind je een lijst met de resterende 
tochten. 
 

 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Welke en hoeveel wandelingen er uiteindelijk zullen in aanmerking komen voor het klassement zal dan later 
bepaald worden. Ook het minimumaantal punten dat zal moeten behaald worden staat nu nog niet vast. 
Het komt er dus op aan om aan zoveel mogelijk tochten deel te nemen zodra het kan. Mochten er te veel 
tochten wegvallen dan gaan we noodgedwongen ook deze editie “vooropgestelde tochten” moeten 
schrappen. 
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 meer dan 1100 leden zijn er toch wel verschillende mensen 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: Op wandelingen van andere clubs moet het betalingsbewijs niet meer in een 

bus gestoken worden. Voor het klassement van de vooropgestelde tochten is het wel noodzakelijk 

dat de Egmont-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. 

  

Tocht Datum Plaats  Punten 

1 Jenevertocht 18/12/2019 OC Leeuwergem 1 

2 Wafelentocht 29/12/2019 Bevegemse Vijvers 3 

3 Bubbels midweek 15/01/2020 OC Strijpen 1 

4 Verwenkoffie midweek 19/02/2020 OC Oombergen 1 

5 Italiaanse midweek 17/03/2021 Kantine stadion 1 

6 Spek- en eieren midweek 21/04/2021 OC Velzeke 1 

7 27e Egmonttocht 13/05/2021 Bevegemse Vijvers 3 

8 Pannenkoek Mikado midweek 19/05/2021 Hemelrijk 1 

9 Spaanse midweek 16/06/2021 OC Strijpen 1 

10 Dauwtocht 14/07/2021 OC Velzeke 2 

11 Ijsjes midweek 18/08/2021 OC Erwetegem 2 

12 Oost-Vlaanderens mooiste 04/09/2021 Bevegemse Vijvers 3 

13 Herdenkingstocht 15/09/2021 OC Leeuwergem 1 

14 Hot dog midweek 20/10/2021 OC Sint-Goriks-Oudenhove 1 

15 Halloweentocht 31/10/2021 Bevegemse Vijvers 3 

mailto:secretariaat@wandelclubegmont.be
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            Pompoenen kweken             

 

Wij koesteren toch de verwachting dat na een jaar onderbreking onze Halloween en Pompoenwandeling in 

2021 zal kunnen doorgaan. Vorig jaar is er veel pompoenensoep gemaakt van de gekweekte exemplaren 

die als decoratie voor deze tocht moesten dienen. Ook dit jaar hebben wij er een massa nodig.  

 

PLANTEN TE BEKOMEN BIJ RUDY, Traveins 28 
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 
 

 

 

            Najaarsreis Lanzarote                       Sonja      
   

Voor de uitgestelde reis naar Lanzarote in november 2021 zijn 2 plaatsen vrijgekomen. 

Wie eventueel nog interesse heeft om die 2 plaatsen in te vullen kan contact opnemen met Freddy 

en Sonja. 

054/50.11.82 (na 18u) of via   fred.son@telenet.be   

 

Het programma van deze reis is terug te vinden in ons clubblad van oktober 2019. 

We kunnen ons levendig voorstellen dat je dat clubblad niet meer hebt maar geen nood. 

Het programma is ook terug te vinden op onze website: www.wandelclubegmont.be  

Link: https://wandelclubegmont.be/wandeljaar-2021/meerdaagse-reizen 

 

  

http://www.wandelclubegmont.be/
https://wandelclubegmont.be/wandeljaar-2021/meerdaagse-reizen
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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            4-daagse Zuid-Eifel            Sonja 

VAN 29 MEI TOT EN MET 1 JUNI 2021 
 

Tussen de vlaktes en de bossen, de meren en rivieren, zijn de landschappen van Luxemburg en 
Zuid-Duitsland zowel bekorend als fascinerend. Al wandelend pittoreske dorpjes of een ruïne 
ontdekken, genieten op een terrasje… Alles kan in het nabijgelegen Natuurpark Zuid-Eifel, net over 
de grens. 
 

PROGRAMMA: 
ZATERDAG 29-05-2021  
Vertrek aan de kerk in Grotenberge (hoek Grotstraat-
Parkstraat) om 8u.  
Na de vrije middaglunch, mooie wandeling in Esch-sur-
Sûre. 
Nadien naar ons verblijfshotel in Mettendorf.  

 
ZONDAG 30-05-2021  
Na het ontbijt brengt een kleine verkennnings-tocht ons langs de “Kapellenweg”. 
’s Middags is er een facultatieve lunch in het hotel mogelijk. In de namiddag wandelen we naar 
het buurdorp Hüttingen, waar we tijdens een bezoek aan het “Ofen- und Eisenmuseum” 
aangenaam verrast zullen worden en heel wat jeugdherinneringen zullen bovenkomen. 

 
MAANDAG 31-05-2021  
Na het ontbijt rijden we – voor onze wandeling - naar de Maaren van Daun: drie uitgedoofde 
vulkaankraters, die nu mooie meren zijn, te midden van een heuvelachtige en bosrijke omgeving. 
Vrij middagmaal in een dorpje onderweg. 
Op de terugweg halte aan de koudwatergeiser te Wallenborn. 

 
DINSDAG 01-06-2021  
Na het laatste ontbijt rijden we naar het prachtig gelegen Neuerburg voor een mooie en 
gevarieerde wandeling en vrij bezoek. 
Na het vrije middagmaal, vatten we de terugreis naar Grotenberge aan.   

 
 
ONS VERBLIJFSHOTEL:  
Hotel Kickert in Mettendorf is een traditioneel familiehotel. Er is een lift, kegelbaan, een 
binnenzwembad, sauna, solarium, een grote tuin met terras en een Wirtsstube (cafe). Alle kamers 
zijn voorzien van douche, wc en tv. 
 

INBEGREPEN:  
Verblijf in halfpension: van zaterdagavond 
tot dinsdagmorgen.  
Alle verplaatsingen met de bus.  
Inkom Ofen- und Eisenmuseum 
Drinkgeld chauffeur. 

NIET INBEGREPEN:  
Drank bij de maaltijden.  
Middagmalen. 
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KOSTPRIJS:  
Per persoon (in een 2-persoonskamer):  350 €  
Eénpersoonskamer mogelijk mits opleg van 36 euro. 
 
Annulerings- en bijstandsverzekering (facultatief): 24 euro per persoon 
 
Bij inschrijving (en ten laatste tegen 21 april 2021): 100 € per persoon + eventuele annulerings- en 
bijstandsverzekering storten op rekening reizen van WSV Egmont Zottegem vzw: BE64 1030 1032 
8952 met vermelding “Eifel” 
 
Saldo (250 € per persoon) voldoen tegen 21 april 2021.  
Bijkomende info bij Sonja en Freddy: 054/50.11.82 (na 18u) of via sonja@wandelclubegmont.be  
 
 

Opgelet: u bent pas ingeschreven na afgifte inschrijvingsstrookje of mail! 

Deze reis gaat door vanaf 30 personen. 

 

_________________________________________________________________________ 

 
INSCHRIJVINGSSTROOKJE 4-DAAGSE 2021: ZUID-EIFEL   
  
Naam & Voornaam: ……………………………………………………………………………… Lidn°.……………….  
 
Geboren op ………………………………… Annulerings- en bijstandsverzekering:   JA  /  NEE 
 
Naam & Voornaam: ……………………………………………………………………………… Lidn°……………..…  
 
Geboren op …………………………………. Annulerings- en bijstandsverzekering:   JA  /  NEE 
 
Adres: ………………………………………………………………………………………………………………………  
 
             ……………………………………………………………………………………………………………………….. 
 
Tel n° ……………………………………………………………………GSM n°…………………………………………………..  
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            Tochtenbladen 
 

2020 is geen jaar zoals een ander. Ook voor onze club en zijn leden heeft dat gevolgen. 
Sinds half maart zijn de wandelingen van WSVL, op enkele uitzonderingen na, volledig 
weggevallen. Dit blijft nog zo voor onbepaalde tijd. Het is koffiedik kijken wanneer een hervatting 
er zal zijn. 
De situatie is wat ze is en de schaarse officiële wandelingen waren niet te controleren. Om veel 
misverstanden te vermijden en eventuele wanpraktijken uit te sluiten komen enkel de 
wandelingen voor de tochtenbladen in aanmerking van 1 december 2019 tot aan het uitbreken 
van de corona-crisis op 15 maart.  
Welke wandelingen in aanmerking komen voor tochtenbladen voor 2021 zal nog later meegedeeld 
worden. 
Probeer zoveel mogelijk je tochten binnen te leveren op één van de volgende manieren: 
 - de beste manier is doorsturen via het excel-tochtenblad. 
 - indien dit niet lukt kan je de tochten inscannen en op die manier doorsturen. 
 - afgeven bij één van onze bestuursleden die ze dan zal doorspelen aan de verantwoordelijke. 
 

Link voor het downloaden van het excel-tochtenblad: 
https://wandelclubegmont.be/wandeljaar-2020/tochtenbladen/ 

Email-adres voor het doorsturen van de tochtenbladen: 
tochtenbladen@wandelclubegmont.be 

 

Door de gekende uitzonderlijke omstandigheden plakken we voorlopig geen einddatum op het 
binnenbrengen van de tochtenbladen.  
De verdiende euro-punten zullen uitgedeeld worden met al de rest bij een nog later te bepalen 
datum en plaats. Ook de punten van 2019 die nog niet zijn afgehaald zullen uitzonderlijk nog ter 
beschikking zijn. 

 

            Alternatieve covid wandelingen 
Tot zolang onze midweekwandelingen niet kunnen doorgaan zorgen wij voor een alternatief. Net 
als bij andere clubs in de buurt zorgen Kurt en co. elke maand voor een parcours met verschillende 
afstanden dat een hele maand kan bewandeld worden. Startplaatsen voor de volgende maanden: 

April:  kerk Velzeke, Sint-Martinusplein 

Mei:  ingang stadion Jules Matthijs  (atletiekpiste),  Kastanjelaan    

Juni:  kerk Strijpen, Strijpenplein 

Als de gewone wandelingen weer hervatten vervallen die alternatieve wandelingen natuurlijk. 

  

            Kalender 
Voor onze zevende 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. 

Na het thema molens voor dit jaar kiezen we voor volgend jaar HONDEN. 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 hebben we opnieuw een overweldigende keus. 

https://wandelclubegmont.be/wandeljaar-2020/tochtenbladen/
mailto:tochtenbladen@wandelclubegmont.be
mailto:pdcorte@telenet.be
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            Busreizen       Lieve 

ZONDAG 18/04/2021 

GELUVELD 
 

AFGELAST  

 
ZONDAG 06/06/2021 

WELLEN 
INTERNATIONALE  BOKKENRIJDERSTOCHT 

 

MOGELIJKE AFSTANDEN:  4 - 6 - 9 - 12 - 18 - 25 KM 
 

VERTREK:    BEVEGEMSE VIJVERS    07.30 U 
 

 

 

            Komende GR      Patrick 

 

23/06/2021                     GR 128  Runkelen – Voort                  ± 26 km  of  ±  17 km                        
 

Startpunt Runkelen is een deelgemeente van St.-Truiden. We vertrekken oostwaarts naar 
Binderveld en Nieuwkerken. Door het bos komen we in het Provinciedomein Nieuwenhoven. We 
kruisen de N722, waar groep 2 de start zal nemen. In zuidoostelijke richting kruisen we ook een 
spoorlijn en de N80 alvorens we in Zepperen belanden. Nog wat verder hopen we in Hoepertingen 
een gepaste rustpost te vinden. Daarna zakken we af naar de Romeinse Steenweg om dan in rechte 
lijn door te stappen naar Voort. We verlaten de GR om in Borgloon te eindigen. 
 
Inschrijven met strookje tot 16 juni of zolang er plaatsen zijn.  
Ook uitzonderlijk telefonisch of via mail. Betalen kan dan op de bus. 
Kostprijs: 10 euro. 
Startuur: 7 u 30 aan de Bevegemse Vijvers. 
Terug: Tussen 17 uur en 18 uur. 
 

28/07/2021              GR 14  Lavacherie – Pont-Mauricy          ± 26 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 21 juli of zolang er plaatsen zijn.  
Ook uitzonderlijk telefonisch of via mail. Betalen kan dan op de bus. 
Kostprijs: 10 euro. 
Startuur: 6 u 30 aan de Bevegemse Vijvers. 
Terug: Tussen 17 uur en 18 uur. 
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            Inschrijfstrookjes 
 
GR 128  Runkelen - Voort                        23 juni 2021 
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  16  juni  2021 of zolang er plaatsen zijn. 
 
 

 
GR 14  Lavacherie – Pont-Mauricy                28 juli 2021 
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  juli  2021   of zolang er plaatsen zijn. 
 
 

 
 
Busreis Wellen                   6 juni 2021 
Naam en voornaam        
 

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

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

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

   Betaal de som van  5 €  x  ……….   =   …………  € 
 
   Betaal met punten   5 €/punten  x  ……………….   =  ………………..  €/punten 
 

  Inschrijven bij Lieve  Tel. 0468/47.03.62  E-mail: lieve@wandelclubegmont.be zolang er plaatsen zijn. 

  Betalen kan uitzonderlijk ook op de bus. 

 

mailto:lieve@wandelclubegmont.be
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            Mijmeringen       Carmen 

 

Wandeling doorheen het leven. 
 

Waar denkt een mens zoal aan tijdens een Coronatocht? 
Zeker en vast de wandelclubs dankend, om dit grauwe jaar, op een aangename manier uit 
te pijlen. Wat een geluk om ons langs bekende en onbekende paden te leiden. Zo blijven 
we toch nog in vorm en sterken we onze longen in de zo noodzakelijke buitenlucht. 
Puik initiatief, ten volle gewaardeerd, door vele wandelvrienden. Het schenkt de  kans om 
nog eens een mens te ontmoeten en broodnodig sociaal contact op te nemen. 

Herinneringen en muzikale intermezzo's vergezellen voortaan mijn tochten, nadenkend 

over de lange weg doorheen het leven... Het leek een eeuwigheid om naar uit te kijken, zo 
ver weg en plots zo nabij. Een nieuwe levensweg opende verborgen deuren en een 
boeiende zoektocht ving aan. Velen onder ons, begonnen ongeveer 40 jaar geleden (of 
langer), een carrière met een job van nine to five. 
Graag leen ik even enkele teksten uit bekende songs, ter illustratie van mijn mijmeringen, 
om even bij stil te staan…  te luisteren en verloren herinneringen op te halen. 
De bevlogen woorden van Dolly Parton  indachtig, illustreren dit treffend. 
 
Nine to five: 
 
“Working Nine to Five. 
Tumble out of bed and stumble to the 
kitchen. 
Pouring yourself a cup of ambition, 
yawning and stretching to come to life. 
Jump in the shower, so that blood starts 
pumping. 
Out on the street starts the traffic, 
jumping with folks like you, to start the job 
from nine to five. 
Working nine to five, a new way of 
living…” 
 

Een job van negen tot vijf: 
 
“Uit bed rollen, strompelend naar de 
keuken. 
Jezelf een kop ambitie inschenken, 
geeuwend en stretchend, om tot leven te 
komen. 
Vlug onder de douche, om  het bloed te 
doen stromen. 
Buiten start het drukke verkeer, mensen 
zoals jij en ik, opjuttend, om de job van 9 
tot 5 aan te vatten.” 
Werken van 9 tot 5, een nieuwe manier 
van leven…” 

Later zong Herman Van Veen volgende toepassing op een drukke job; 
 
Opzij, opzij, opzij: 
“Opzij, opzij, opzij, maak plaats, maak plaats, maak plaats, want wij zijn haast te laat. 
We hebben maar een paar minuten tijd en hebben ongelofelijke haast. 
We moeten rennen, springen, vliegen, duiken, vallen, opstaan en weer doorgaan. 
We kunnen hier niet langer blijven staan. 
Een andere keer misschien?” 
 
Jacques Brel vatte de tijd samen in een wals van duizend toeren. 
 
La valse au mille temps: 
“Au premier temps de la valse, toute seule, tu souris déjà. 
Je suis seul, mais je t’aperçois et Paris qui bat la mesure, me murmure tout bas. 
Une valse à trois temps, qui donne encore le temps de s’offrir des détours du côté de 
l’amour. 
Comme c’est charmant, une valse à quatre temps, c’est beaucoup moins dansant, mais 
tout aussi charmant, q’une valse à trois temps 
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Une valse à vingt temps, c’est beaucoup plus troublant, mais beaucoup plus charmant, 
q’une valse à cent temps. 
Une valse à mille temps, offre seule aux amants, trois cents trente fois le temps de 
bâtir un roman, q’une valse à cent temps…” 
 
“Heel eenzaam, bij de eerste toon van de wals, lach je me toe. 
Ik ben ook alleen en merk je op, terwijl Parijs de maat slaat en me zachtjes influistert, 
dat een wals in drie tijden voldoende ruimte biedt om de liefde te ontdekken. 
Charmant is een wals van vier tijden, minder traag, maar toch even aangenaam als 
een wals in drie tijden. 
Een wals van twintig toeren, is verwarrend, doch charmanter, dan een wals in honderd 
tijden. 
Een wals van duizend toeren, schenkt aan geliefden driehonderddertig keer meer de 
tijd, om een roman te schrijven, dan een wals van honderd keren...” 
 
Heel lang geleden wist Jean Gabin het. 
Je sais: 
“Als klein ukkie sprak hij stoute taal om op een man te lijken: groot, sterk en wijs. 
Hij zei: “ik weet het, ik weet het”.  “Je sais, je sais, je sais!” 
Dat was het begin, de prille lente. 
Op zijn achttiende meende hij: “Ik weet het, nu weet ik het, ik weet dat ik het weet. 
Zijn hele jeugd zei hij “ik weet het!”, maar hoe meer hij wist, hoe minder hij te weten 
kwam. 
Rond zijn 25ste wist hij alles over de liefde, het leven, zorgen en verdriet. 
Tijdens zijn midlife leerde hij nog steeds bij en wat hij leerde, vatte hij samen in 4 
woorden: 
de Liefde, de Rozen (met hun doornen), het Leven, de Centen... 
Aan het eind van zijn leven keek hij naar de wereld, waarop hij ondertussen miljarden 
stappen had gezet en hij zei: “nu weet ik het! nu weet ik dat ik het nooit zal weten, want 
ik zal nooit het geluk, noch de kleur van de komende dag te weten komen...” 
 
En wat nu? Vroeg Gilbert Bécaud zich af, l’homme de cent mille volts met het blauwe 
kostuum en de bolletjesdas. 
Et maintenant? 
“Et maintenant? En wat nu? 
Et maintenant, que vais je faire de tout ce temps que sera ma vie, de tous ces gens 
qui m’indiffèrent. 
En nu, wat ga ik doen met al die tijd en met zoveel mensen die mij onverschillig maken? 
Vers quel néant glissera ma vie? 
Naar welke nietigheid glijdt nu mijn leven?” 
 
Et maintenant komt (hopelijk) de tijd terug van genieten, op zoek gaan naar nieuwe 
hobby's, reizen en wandelen in een betoverende natuur! 
Ver hoef je er niet voor te gaan, want in onze eigen contreien groeien parels van 
cultuur, gastronomie, natuur en geschiedenis. 
Drink dus nog vele gelukkige jaren uit deze hoorn des overvloeds. 
Het is jullie van harte gegund! 
En vandaag kijk ik, samen met jullie, reikhalzend uit naar de zomer, op het onstuimig 
ritme van Nat King Cole: 
 
“Those Lazy, Hazy, Crazy, Days of Summer”. 
Die luie, benevelde, zotte zomerdagen, die er zeker en vast aankomen, met veel 
luisterplezier bij het afspelen van de aangehaalde songs.   
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            Busreis Wellen       Lieve 

Internationale Bokkenrijderstocht  -  Zondag 06 juni 2021 

Wellen ligt in het hartje van Haspengouw op zowat 15 km van zowel Hasselt, Sint-Truiden en 
Tongeren. Het dorp Wellen ontstond tussen de 5de en de 7de eeuw toen boeren zich 
vestigden langs de beek 'De Herk'.  De naam Wellen is volgens sommige historici afgeleid van 
het Middelnederlandse ‘welle’, wat bron of put betekent. Anderen beweren dat Wellen een 
verbastering is van het Latijnse ‘villina terra’, wat ‘landbouwuitbating’ betekent. De 
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 
er ondertussen in het landelijke Wellen heel wat lieflijker aan toe. Deze naam leeft nog steeds 
verder, onder meer in onze clubnaam.    

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.Wij hopen 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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       Egmonttocht 2021 afgelast    

 

We hebben nu reeds de knoop doorgehakt. Onze Egmonttocht gaat dit jaar voor de tweede keer niet 

door. 

Waarom zo vroeg afgelasten? Wel de reden daarvoor is dat deze tocht toch één van onze grootste 

tochten is die in normale omstandigheden toch enkele duizenden deelnemers aantrekt. Nu zou het dit 

jaar wel niet zo’n vaart lopen maar toch willen we het risico niet nemen aangezien er door de federatie 

toch nog wat beperkende maatregelen zijn. Hieraan kunnen we niet voldoen met zo’n menigte. 

Daarom die beslissing. 

We hopen wel zo vroeg mogelijk te hervatten met onze midweken en dit misschien al in mei maar 

zolang er niet toegelaten wordt om een rustpost op te nemen en er geen voedsel of drank kan 

aangeboden worden zien wij het niet zitten. Dan blijven we vasthouden aan onze alternatieve Covid-

wandelingen die permanent een maand uitgepijld blijven. Wij hopen dat jullie hiervoor begrip kunnen 

opbrengen. 

 

            Komende wandelingen 
Opgelet: 

De midweekwandelingen tot en met april gaan zeker niet door. De pannenkoek Mikado 

midweekwandeling (in de kalender die jullie krijgen staat verkeerdelijk Spek- en 

eierenmidweek) is hopelijk onze eerste organisatie, maar dat is helemaal niet zeker. De 

startplaats is eveneens gewijzigd. Door de werken aan het stadion moeten wij uitwijken 

naar het zaaltje Hemelrijk, ook aan de Bevegemse Vijvers. Hou de website en de 

facebookpagina daarom goed in het oog. 
 

Ook in andere clubs worden wandelingen georganiseerd ter vervanging van de officiële 

wandelingen. Een greep uit het aanbod: 
 

 
 

Meer wandelingen zijn te vinden op volgende link: 

https://wandelblog.com

6/03/2021 28/03/2021 De Schooiers Wichelen Parking Ontmoetingscentrum, Oud Gemeentehuis, Impe Dorp 5,5 km / 7,5 km / 13 km / 17 km

13/02/2021 31/03/2021 Al Kontent Groot Evergem vzw Start Sint-Bavokerk, Mendonkdorp, Mendonk (Gent) 5 km / 10 km

26/12/2020 31/03/2021 Hanske de Krijger Oudenaarde Aan boerderij, Jagerij 87, Mater (Oudenaarde) 11,3 km

1/03/2021 31/03/2021 Burchtstappers Herzele vzw De Pastorie, Halleweg 15, Zonnegem 7 km / 8 km / 15 km

13/03/2021 31/03/2021 Reigerstappers vzw Vinderhoute Tempelhof, Tulpenstraat 11, Lovendegem 6,6 km / 12 km = 18,6 km

1/03/2021 31/03/2021 WSV Egmont Zottegem vzw Jules Matthijsstadion, Bevegemse Vijvers, Zottegem 6 km / 8 km / 15 km

1/04/2021 30/04/2021 WSV Egmont Zottegem vzw Kerk Velzeke, Sint-Martinusplein

20/03/2021 6/04/2021 Natuurvrienden Deinze Nieuw plein, Waregemsesteenweg, Kruisem 7 km / 12,5 km

20/03/2021 6/04/2021 Natuurvrienden Deinze Nieuw plein, Waregemsesteenweg, Kruisem 6 km / 9,5 km / 14 km

20/03/2021 11/04/2021 Padstappers Geraardsbergen Parking Geraardsbergestwg-Daalstr, 9404 Aspelare 10 km / 10 km

2/04/2021 18/04/2021 Denderklokjes Lebbeke Kerk, Dorp 20, Denderbelle (Lebbeke) 6 km / 9 km / 13 km

20/03/2021 20/04/2021 W.S.V. De Vossen Parking De Pit, Platteput, Buggenhout  5 km / 10 km / 17 km

27/02/2021 30/04/2021 Hanske de Krijger Oudenaarde Parking Donkvijver, Huttegem, Bevere (Oudenaarde) 7,6 km / 14,4 km

13/02/2021 2/05/2021 CSC Lierde vzw Parking voor de kerk, Dorpstraat, Sint-Maria-Lierde 7 km / 7 km / 11 km

3/10/2020 31/05/2021 Te Gek!? Roes(t) Museumcafé Dr. Guislain, Jozef Guislainstraat 43, Gent 1 km / 6 km / 10 km / 15 km
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            GR 2-daagse 
 

    Tweedaagse op de LAW 7  het Pelgrimspad: 

’s Hertogenbosch – Oisterwijck - Steensel  
De weggevallen GR 2-daagse hopen we in 2021 wel te kunnen laten doorgaan. 

nl. op woensdag 5 en donderdag 6 mei. 

Er is nog een kans dat dit kan doorgaan. Inschrijvingen verlengd tot 5 april !! 

Indien het niet doorgaat verplaatsen we de 2-daagse naar 6 en 7 oktober. 

Programma: 
 

1e dag: woensdag 5 mei 2021  

Met de bus van Zottegem naar ‘s Hertogenbosch  

Op de LAW 7 stappen we van het voormalig fort Isabella naar Spoordonk   ± 28 km. 

Er wordt een kortere afstand voorzien. 

Met de bus naar het hotel in Oisterwijk 

Avondmaal: 3-gangen menu, drank niet inbegrepen. 

Overnachting in Fletcher Hotel-Restaurant Boschoord 

(Single kamer is mogelijk mits opleg van 25 euro) 
 

2e dag: donderdag 6 mei 2021  

Ontbijtbuffet in de overnachtingsplaats.  

Op diezelfde LAW 7 gaat het verder van Spoordonk naar Steensel        ± 28 km 

Opnieuw mogelijkheid voor kortere afstand. 

Terugkeer met de bus vanuit Steensel 

 

Prijs: 130 euro.  (155 euro voor een singlekamer).          Op rekening nr BE64 1030 1032 8952 

 

Inbegrepen: 

- Bus heenreis en terugreis. 

- Annulatieverzekering. 

- Overnachting, avondmaal en ontbijt in Oisterwijk. 

- Lunchpakket 2e dag. 

 

Niet-inbegrepen: 

- Lunchpakket 1e dag. 

- Drank. 

Voor alle info: Patrick De Corte   tel: 09/3605621   GSM: 0474/210197   pdcorte@telenet.be 
 

mailto:pdcorte@telenet.be
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            Inschrijfstrookje 2-daagse 
 

Tweedaagse GR   5 en 6 mei  2021  Nederland 
 

Naam en voornaam 

 

1 ………………………………………………………………………… 

 

2 ………………………………………………………………………… 

 

3 ………………………………………………………………………… 

 

 

 

   Schrijf de som van 130 €  x  ……….   =   …………  €   of      155 € (singlekamer) over op rekening 

nummer:   BE64 1030 1032 8952        Reizen Egmont met vermelding 2-daagse GR. 

Inschrijven tot   5 april 2021  of zolang er plaatsen zijn !!. 
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            Pre-corona foto’s 
 

 

 

 

 

Bulgarije 

2017 
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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. 


