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WANDEL & SPORTVERENIGING

EGMONT ZOTTEGEM VZW

Wandelsport Vlaanderen 3163
BESTUUR:

VOORZITTER
De Corte Patrick

SECRETARIS.
Verstichel Eddy

Tweekerkenstraat 15, 9620 Zottegem

Balei 40, 9520 Sint-Lievens-Houtem

09/360 56 21 GSM: 0474/21 01 97

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

e-mail: voorzitter@wandelclubegmont.be

e-mail: secretaris@wandelclubegmont.be

GR-tochten - Clubblad

Administratie

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

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

De Groote Freddy
Ophemstraat 170, 9400 Voorde
054/50 11 82 GSM: 0498/68 36 34

Moens Dirk
Rooigemstraat 51, 9860 Balegem
09/32 46 746 GSM: 0497/46 37 97

e-mail: freddy@wandelclubegmont.be

e-mail: dirk@wandelclubegmont.be

Magazijn

Ledenbestand

De Kimpe Kurt

Van Holsbeke Lieve
Nijverheidsstraat 48, 9230 Wetteren
09/369 42 98 GSM: 0468/47.03.62

Sabina Van Beierenlaan 5, 9620
Zottegem
GSM: 0472/97.97.48
e-mail: kurt@wandelclubegmont.be
Parcoursbouwer

e-mail: lieve@wandelclubegmont.be
Busreizen

De Smedt Anne-Marie
Rooigemstraat 51, 9860 Balegem

Wachtelaer Luc
Nijverheidsstraat 48, 9230 Wetteren

09/32 46 746 GSM: 0497/075541
e-mail:

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

annemie@wandelclubegmont.be

Tochtenbladen

e-mail: luc@wandelclubegmont.be

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

Webmaster: Maarten De Moor
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Woord vooraf
Beste Egmonters,
Hoera, driemaal hoera. Eindelijk!
Hoera omdat de eerste tekenen van de lente zich vertonen na een zachte maar o zo
triestige grijze winter. We krijgen de zon nu toch te zien en dat stemt de mens wat
hoopvol.
Hoera omdat de corona-pandemie schijnbaar op zijn laatste benen loopt. Hoewel we
niet euforisch mogen zijn worden de laatste beperkende maatregelen stilaan
afgeschaft en kunnen we beetje bij beetje terug naar de pre-covid toestanden. Al
blijven we best voorzichtig natuurlijk.
Hoera ook omdat het clubleven weer zijn normale gang kan gaan. Er zijn nog heel
weinig annulaties van wandelingen en we zien dat het aantal wandelaars op de meeste
organisaties terug naar zijn gebruikelijke peil stijgt, afhankelijk natuurlijk van de
weersomstandigheden. Ook onze busreizen en GR-uitstappen klimmen naar een
aanvaardbaar aantal deelnemers. Nu nog hopen op mooi weer om onze
midweekwandelingen weer op te tillen naar een getal van 4 cijfers.
Nogmaals hoera omdat we na twee noodgedwongen afgelastingen eindelijk weer ons
eetfestijn kunnen organiseren. Zoals jullie zeker begrijpen is dit evenement onze
belangrijkste bron van inkomsten om jullie te kunnen blijven verwennen zoals dat in
het verleden het geval was. Het bestuur hoopt dan ook dat jullie massaal zullen
aanwezig zijn en dat jullie ook een extra inspanning zullen leveren om kaarten aan de
man (of vrouw) te brengen.
De komende periode is traditioneel een drukke tijd voor de club want naast dat
eetfestijn in juni hebben we in mei onze traditionele bedevaart en onze Egmonttocht.
Verder in dit nummer kan je hierover meer te weten komen.
Het bestuur kan al deze bedrijvigheid niet alleen aan maar gelukkig kan het rekenen
op zijn vrijwillige medewerkers. We hebben inderdaad een groep leden die
voortdurend klaarstaan om een handje toe te steken. We zijn daarvoor oneindig
dankbaar. Voor de grote organisaties hebben we wel wat meer medewerkers nodig.
Mocht je ook een steentje willen bijdragen op die dagen dan ben je vanzelfsprekend
hartelijk welkom. Laat maar weten als je tot de helpende familie wil toetreden.
De komende maanden wordt er ook wel wat afgefeest. Moederdag, vaderdag,
communie- en lentefeesten staan op het programma. Maar ook in de club laten we ons
niet onbetuigd. Het uitgestelde clubfeest van januari kan nu doorgaan op vrijdag 29
april. Inschrijven hiervoor kan op de komende activiteiten met het strookje in dit
clubblad.
Tot slot wensen we iedereen een mooi wandelseizoen. Veel wandelen draagt zeker bij
tot een goede gezondheid en levert bovendien punten op voor de club in het
clubkampioenschap van de federatie. We zijn er zeker van dat we hier ook hoge
toppen kunnen scheren.
Tot op één van onze komende organisaties.
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 Lucienne Van Den Brulle
Lid van WSV Egmont

º 26-08-1947 - † 15-12-2021

Mevrouw Elianne Gabriëls
º 02-03-1940 - † 19-12-2021
Lid van WSV Egmont
Echtgenote van Etienne Germonpré
Schoonmoeder en moeder van Paul en Myranda De Smet – Germonpré
De Heer Noël Bogaert
Lid van WSV Egmont
Echtgenoot van Rita D’Homme

° 24-12-1945 - † 28-12-2021

De Heer Etienne Van De Maele
° 19-12-1952 - † 04-02-2022
Lid van WSV Egmont
Broer en schoonbroer van Michel en Jeannine Van De Maele – Immegeers
De Heer Julien Baele
Vader van Freddy Baele

° 05-03-1932 - † 09-02-2022

Mevrouw Liliane Penne
Ex-Lid van WSV Egmont
Wandelvriendin van Cyrille Vanderhaeghen

º 18-12-1935 - † 18-02-2022

Mijn moeder is vertrokken,
In de leegte van de nacht,
toen alles zweeg en alles sliep.
Ik zag mijn moeder gaan.
Verlaten door het leven en de jaren.
Ik zal haar nooit meer zien.
Of toch, ooit in de lente misschien?
Als de bloemen weer gaan bloeien,
op de dauw van de tijd.
Of misschien in de winter?
Als de herinneringen knagen aan de nevels,
die haar silhouet vervagen.
Mijn moeder is gegaan,
naar een wereld zonder grenzen,
die ik nog niet betreden kan,
naar een god, die ik nooit begrijpen zal.
Carmen.
16 november 2021 om 22 uur 10.
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Redactie
Werkten mee aan dit nummer van ons clubblad:
Tekst:

Foto’s:

Patrick De Corte
De Geyter Toon
Rudy De Schrijver
Carmen Janssens
Lieve Van Holsbeke
Antoine Cleemput
Monique Vandenberghe

Pompoenen kweken
In 2021 was er na een jaar onderbreking opnieuw onze Halloween- en pompoenenwandeling. Het
werd nog maar eens een succes voor het grote publiek. De uitgesneden pompoenen werden niet meer
in alle straten geplaatst maar meer geconcentreerd op enkele plaatsen langs het parcours. Een
wijziging in het concept die wel gesmaakt werd en die ook minder werk opleverde voor de
medewerkers. Uieraard was de windmolen met draaiende wieken de blikvanger. Ook dit jaar hebben
wij een massa pompoenen nodig om op hetzelfde elan verder te bouwen. Wie een plekje vrij heeft in
de tuin….
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.

Kalender
Voor onze achtste 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 passend thema te vinden, maar dit keer viel de keuze op
voertuigen. Dat is een heel ruim onderwerp, want zowel oldtimers als extravagante auto’s,
bijzondere fietsen, tractoren, bussen, treinen, vliegtuigen komen in aanmerking. Kortom alles
wat met voertuigen te maken heeft. 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 ruime keus.
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Jarigen
Jarigen van de maand april
Naam
De Pril
Verplanken
Lambrecht
Declercq
Perna
Sarens
Sarens
Pletinckx
De Rick
Vermeersch
Machtelinckx
De Praetere
Van Der Bracht
Beerens
Rouckhout
Delcourt
Capiau
Verhoeven
De Schryver
De Schrijver
Remy
Vermeers
Ghijs
Bovijn
Van Der Vliet
Speltdoorn
Pieters
De Leeuw
Plasschaert
Vermeulen
Govaert
Clement
Seeuws
Van De Velde
Sioncke
Stevens
Van Pamel
Machtelings
Clompen
De Temmerman
Tijtgat
Roos
Bogaert
Reygaert
Muys
Wittemberg
Hofland
Geurs
Eeckhout
Cansse
De Staercke
De Vleeschauwer
Troncquo
De Vrieze
Hendrickx
Scheerlinck
De Winne
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Voornaam
Marcel
Patrick
Herbert
Johan
Steven
Yoeran
Yoeran
Robert
Gilbert
Petra
Myriam
Ignace
Guy
Nadine
Nelly
Fabienne
Marita
Rita
André
Davy
Lieve
Cecile
Octaaf
Annie
Leo
Claire
Magda
Patrick
Rosita
Anne - Marie
David
Danny
Carine
William
Raoul
Godelieve
Elea
Lieve
Lieven
Valerè
Antoine
Carine
Marina
Wivine
Marc
Roger
Andra
Nathalie
Guido
Lydie
Ingrid
Armand
Albert
Nicole
Christine
Marcel
Eric

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

Naam
Germonpré
Baele
Permentier
Van Liedekerke
Baele
Stevens
Van de Maele
Stevens
Codde
Van Cauwenberge
Ghijs
Cambier
De Bruycker
Van Boxstael
Waeremoes
Franceus
Moreels
Vandendaele
De Norre
Uytterhaegen
Uytterhaegen
Boterberg
Vanhamme
Eeckhout
Van Caneghem
Tortelboom
De Ridder
Monsecour
Van den Berghe
De Munck
Ghysels
Pruyt
Provoost
De Munck
Ghysels
Pruyt
Maesschalck
De Cooman
De Schampheleer
De Winne
De Bruycker
D'Hoker
Coessens
Persoons
Van Meulder
Van Der Cruyssen
D'Haene
Annaert
Engrie
Ribbens
Ribbens
Van Paemel
Beeckman
De Bosscher
Van Snick
Vervynckt
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Voornaam
Myranda
Marijke
Christa
Anita
Ghislain
Maggy
José
Evy
Caroline
Jacqueline
Lylianne
Luc
Lucien
Annie
Noël
Sedny
Godelieve
Marcel
Bartje
Mirtho
Mirtho
Rita
Frieda
Magda
Danny
Caroline
Valere
Rudy
Kris
Arnaud
Daniëlle
Natacha
Marie-Berenice
Arnaud
Daniëlle
Natacha
Paul
Gracienne
carine
Gaby
Idesbald
Ingrid
Roger
Sonja
Greet
Marina
Veerle
Diane
Anja
Kim
Kim
Anny
Armanda
Antoinette
François
John

Dag
14
14
15
15
15
15
15
15
15
16
16
16
16
16
17
17
17
18
18
18
18
19
19
19
19
20
20
20
21
21
21
21
21
21
21
21
22
23
23
24
24
25
25
25
25
25
25
26
26
26
26
27
27
27
28
30
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Jarigen van de maand mei
Naam
Voornaam
Vermeulen
Hilde
De Vulder
Annie
Thibo
Noëlla
De Groote
Roland
Smekens
Eric
De Smet-Van DammeArezina
Coessens
Andrea
Van Herreweghe
Lenny
Ghyselinck
Hubert
Lenssens
Antoine
Baele
Agnes
Immegeers
Christiane
Van Hoorde
Geert
De Lange
Roger
Van De Maele
Myriam
Neetens
Erna
Van Der Linden
Mariane
Van Twembeke
Danny
De Temmerman
Marie-José
Gillis
Wilfried
Oosterlinck
Erwin
Van Holsbeke
Lieve
Schotsaert
Geertrui
De Schrijver
Brenda
Van Vijle
Jean-Pierre
Van Haezevelde
Bjorn
Van De Vijver
Antoine
Bavré
Maurits
De Meyer
Marianne
Van Bossuyt
Eric
De Pelsmaeker
Maria
Cleemput
Antoine
De Clercq
Anne-Marie
De Smet
Leen
De Ronne
Alain
Van Impe
Freddy
Lemaitre
Nelly
Parmentier
Jos
Van Herzeele
Marc
De Loor
Rosette
De Lombaert
Marie
Fosselle
Francine
Van Waeyenberge Christine
De Leeuw
Sindy
Perreman
Francois
Walraevens
Agnes
Bruggeman
Wim
Vanderhaegen
Agnes
Lauwaert
Wilfried

Dag
1
1
1
1
2
2
3
3
3
3
4
5
5
5
5
6
6
6
7
7
7
8
8
9
9
9
10
10
10
11
12
12
13
13
14
14
14
14
14
15
15
16
16
16
17
17
17
18
18

Naam
Ghyselinck
Van Wijmeersch
Van Geit
Goditiabois
Lenaert
Seghers
Cornelis
Deprez
De Borle
Van Nieuwenhove
Mornie
Van Den Berge
De Beer
Genbrugge
Andries
Michiels
Jooris
De Roeck
De Boitselier
De Decker
De Smet
Mussche
Verlinde
Beerens
De Groote
Walraet
Menschaert
Monsaert
De Tandt
Van Der Linden
De Decker
Grauwet
Stevens
Haesaert
Janssens
Heyse
Van Geyt
Van Lierde
Mertens
Holderbeke
Podevijn
De Langhe
De Logi
Haegeman
De Sutter
Hietbrink
De Clercq
Van Den Berge

Voornaam
Margaret
Willy
Marleen
Denise
Patricia
Régine
Sandra
Carine
Jacqueline
Willy
Emmy
Luc
Erna
Luc
Marleen
Eliane
Antoine
Christian
Marijke
Eveline
Marie-Josée
Anne- Marie
Erik
Etienne
Karine
Jean-Paul
Frans
Herman
Nelly
Etienne
Nathalie
Lutgarde
Daniel
Paula
Godelieve
Agnes
Marcel
Steven
Miel
Pascale
Anny
Christiane
Marc
Omer
Rita
Greta
Monique
Anja

Dag
18
18
18
18
18
19
20
20
20
20
20
21
22
22
22
23
23
23
23
23
24
24
24
25
25
25
25
26
26
26
26
27
27
27
28
28
28
28
28
29
29
31
31
31
31
31
31
31

Als wij de ouderdom begroeten als een vriend,
behandelt hij ons zachter
dan wanneer wij hem bevechten als een vijand.
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Jarigen van de maand juni

Naam
Van Impe
De Rouck
Gevaert
De Cauwer
Van Bavegem
Geurs
Maertens
Eekhout
De Paepe
De Smedt
Van Aken
Everaert
Van den Bruel
De Lil
Roesems
Tuypens
Van Ingelgem
Moreels
Lapaige
De Maere
Van Steenberghe
Ronsijn
Vermeiren
Van De Keere
De Loor
Van Daele
De Smet
Baele
Gevaert
Ponnet
Van Audenaerde
Verstichel
De Lauw
Schoep
Persoons
Dierickx
Renneboog
Heyse
De Lombaert
De Wever
Moreel
Mons
Verhoeye
Focquet
Collage
Vermeulen
28e jaargang nr 110

Voornaam
Jean-Pierre
Armand
Lies
Nadine
Nicole
Veerle
Michel
Mageriet
Monique
Anne-Marie
Hugo
Godelieve
Fernand
Ronny
Freddy
Jeannine
Geert
Linda
Annie
Marc
Marcel
Anna
Etienne
Willy
Beatrijs
Sieglinde
Paul
Hans
Etienne
Rita
Alfons
Eddy
Johnny
Johan
Erwin
Benjamin
An
Rita
Andre
Marisa
Giséle
Marcel
Roger
Marc
Paul
Yvan

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

Naam
Voornaam
Blondeel
Bea
Van De Steene
Willy
Van Ruyskensvelde Luc
De Clercq
Marie-Rose
Van De Velde
Fernand
De Roeck
Sonja
Coppens
Guido
De Naeyer
Denise
Van Gansbeke
Yaron
Walraevens
Rita
De Landsheer
Gaston
Beurms
Eric
Michiels
Robby
De Vos
Hans
Vermeulen
Ingrid
Govaert
Freddy
De Smet-Van Damme Arvid
Van Daele
Carine
Huyge
Annie
De Beer
Yvette
Deroeck
Johan
Leeman
Peter
Schelfhout
Anja
Thijs
Marcel
Walraet
Laurette
Delhoux
Alain
De Groote
Freddy
Schepens
Willy
Van Gaver
Chenoah
Vekeman
Marc
De Knijf
Herman
Govaert
Marie-Christine
Van Wesemael
Sonja
Dumont
Peter
Monie
Bernice
De Schaever
Monique
Croisiau
Jean-Pierre
Van Helleputte
Luc
De Jaeger
Joris
Maes
Marleen
De Cock
Hendrik
Seeuws
Walter
De Potter
Gaby
De Hanscuter
Chris
De Pauw
Romain
Scheirlinckx
Tina
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Dag
16
16
16
16
16
16
17
17
17
17
19
19
19
19
20
21
21
21
22
22
23
23
23
24
24
25
26
26
26
26
26
26
26
27
27
27
28
28
29
29
29
30
30
30
30
30
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Hoe inschrijven voor uitstappen
Om misverstanden te vermijden: geef bij je inschrijving het strookje uit het clubblad af !!

Voor alle eendaagse busreizen inschrijven bij Lieve Van Holsbeke
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: 09/369 42 98 of 0468/47 03 62
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 of 0474/21 01 97
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.

Wie ingeschreven is voor een daguitstap maar nog niet betaald heeft
en te laat annuleert zal alsnog het inschrijvingsgeld moeten betalen.
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Clubfeest 2022
Vrijdag 29 APRIL 2022
CLUBFEEST

BEVEGEMSE VIJVERS ZOTTEGEM
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪

De feestzaal gaat open om 18.00 uur.
Verwelkoming met een aperitief.
Warme maaltijd.
Overzicht vorige jaren
Toekomst?
Later op de avond koffie
Muziek en dans u gebracht door Studio Evany om ± 22.00 uur
Gratis heel de avond drank, muziek en plezier.

▪
▪
▪
▪

Wat moet dat kosten?
Lid van de onze wandelclub Egmont: 25 €
Niet leden: 35 € (als niet leden beschouwen we enkel de partners van leden Egmont)
Leden jonger dan 12 jaar: gratis (wel de naam opgeven)
Kinderen jonger dan 12 jaar geen lid: 15 €
Inschrijven:

▪

Tot 25 april ten laatste!!!!

Het voltallige bestuur dankt u nu al voor de goede verstandhouding op het
clubfeest en wenst u een gezellige avond toe.
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------- INSCHRIJVING CLUBFEEST van VRIJDAG 29 APRIL 2022
Ik schrijf in voor het clubfeest:
NAAM EN VOORNAAM

1

2

vlees

vis

…………………………………………………… 



…………………………………………………… 



…………………………………………………… 



…………………………………………………… 




3


4

ADRES: ………………………………………………………………………………………
Ik ben lid en betaal: 25 € x ……… = ……………. Euro
Ik ben lid maar jonger dan 12 jaar gratis = …….. (aantal)
Ik ben geen lid en betaal 35 € x ……… = ………. Euro

Ik ben geen lid maar jonger dan 12 jaar 15 € x …….. (aantal) = ………Euro
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Egmonttocht 2022

WSV Egmont Zottegem VZW

26ste Egmonttocht
Promotocht

Donderdag 26 mei 2022
O.L.H.-Hemelvaartdag
Start: feestzaal Bevegemse Vijvers
Bevegemse Vijvers 1
9620 ZOTTEGEM

Wandelafstanden:
6 - 12 - 18 - 24 - 32 en 42 km
(3 € - leden 1,5 €)
Inschrijving: van 7 u tot 15 u
50 km (6,50 € - leden 5 €)
met bagagevervoer en op
elke rustpost gratis bevoorrading
op het einde een gratis abdijbier
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Vooropgestelde tochten
Na 2 jaar onderbreking hopen we terug van start te gaan met onze voorgestelde tochten. In het
verleden was daar telkens een mooi geschenk aan verbonden en dat hopen we in 2022 in ere te
houden. Als de pandemie niet opnieuw stokken in de wielen steekt zijn dat de tochten die in
aanmerking komen met hun waarde in punten:

1 Verwenkoffie midweek
2 Italiaanse midweek
3 Spek- en eieren midweek
4 Pannenkoek Mikado midweek
5 27e Egmonttocht
6 Spaanse midweek
7 Dauwtocht
8 Ijsjes midweek
9 Herdenkingstocht
10 Hot dog midweek
11 Halloweentocht

16/02/2022
16/03/2022
20/04/2022
18/05/2022
26/05/2022
15/06/2022
20/07/2022
17/08/2022
21/09/2022
19/10/2022
31/10/2022

OC Oombergen
Hemelrijk
OC Velzeke
Hemelrijk
Bevegemse Vijvers
OC Strijpen
OC Velzeke
OC Erwetegem
OC Leeuwergem
OC Sint-Goriks-Oudenhove
Bevegemse Vijvers

1
1
1
1
3
1
2
2
1
1
3

Totaal aantal punten te verdienen: 17.
Wie op de 11 vooropgestelde tochten 10 punten verzameld heeft, heeft recht op een geschenk dat
uitgedeeld wordt vanaf het “Praatcafé” op zaterdag 12 november 2022.
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 1200 leden zijn er toch wel verschillende leden met dezelfde vooren 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.
Het klassement voor de vooropgestelde tochten wordt opgemaakt aan de hand van de lijst
van de gescande leden op de wandeling. Het is wel noodzakelijk dat de Egmont-leden
eigenhandig hun controlekaart (betalingsbewijs) na de wandeling afgeven. Dit is een
bijkomende controle die de deelname bevestigt. Indien dit niet gebeurt riskeert men dat de
tocht niet meetelt 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.
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Eetfestijn 2022
Vrijdag 10, zaterdag 11 en zondag 12 juni 2022
FEESTZAAL “BEVEGEMSE VIJVERS”
ZOTTEGEM
Volwassenen kunnen voor 17 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 10 Euro.
Uren:

Vrijdag 10 juni van 17u 30 tot 21.00 uur.
Zaterdag 11 juni van 17u 30 tot 21.00 uur.
Zondag 12 juni van 11u 30 tot 15.00 uur.

Kaarten zijn steeds te bekomen bij alle bestuursleden.
Ook te verkrijgen op de midweektocht in Velzeke op 20 april, de midweektocht
in Zottegem op 18 mei en op de Egmonttocht van 26 mei in de Bevegemse
Vijvers.
Op 5 juni ten laatste de kaarten afrekenen a.u.b.
Beste vrienden, het eetfestijn is onze voornaamste bron van inkomsten. 2 jaar
zijn we verstoken gebleven van deze financiële middelen. Dankzij die inkomsten
kunnen we jullie speciaal verwennen met: goedkope ééndaagse busreizen, gratis
Walking per gezin, een clubfeest om van te snoepen, 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 redenen zijn om zeker zelf naar het eetfestijn te komen en zoveel
mogelijk kaarten te verkopen aan familie en vrienden.
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Tochtenbladen
Uitzonderlijke omstandigheden vragen uitzonderlijke reglementeringen. In ons vorig clubblad
hadden we als uiterste datum voor het inleveren van de tochtenbladen van 2021 17 januari
vooropgesteld. De coronacrisis heeft er voor gezorgd dat een aantal leden hun tochtenbladen
niet of te laat hebben binnengebracht. Daarom gaan we uitzonderlijk die uiterste datum
verplaatsen naar 26 mei. Op onze Egmonttocht is het onherroepelijk de laatste dag dat de
tochtenbladen nog in aanmerking genomen worden. Voor diegenen die hun bladen reeds
ingeleverd hebben liggen de europunten klaar op de wandelingen.
Je tochtenbladen binnenleveren kan 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 aan één van onze bestuursleden.
- opsturen naar de verantwoordelijke Luc Wachtelaer, Nijverheidsstraat 48, 9230 Wetteren.
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

Formulieren ziekenfonds
De formulieren 2022 voor het ziekenfonds die je bij de hernieuwing van je lidmaatschap
gekregen hebt, moet je vanaf 1 januari 2022 nog laten ondertekenen en afstempelen op de
stand secretariaat op één van onze wandelingen. Geef ze niet binnen zonder die handtekening
en stempel want dan belanden ze waarschijnlijk in de papiermand van het ziekenfonds.

Rugzak - Poncho
Diegenen die hun wandelboekjes binnengebracht hebben en recht hebben op een poncho of
rugzak kunnen die op één van onze activiteiten komen afhalen op de stand secretariaat.
Enkele bestuursleden zijn die persoonlijk gaan afhalen in Maldegem en nu liggen de gadgets
voor jullie klaar.

GR
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Busreizen

Lieve

ZONDAG 17-04-2022
GELUVELD (West-Vlaanderen)
5° Bossentocht
MOGELIJKE AFSTANDEN: 5 – 10 – 12 – 15 – 20 – 26 en 30 km
VERTREK: BEVEGEMSE VIJVERS 07.00 U

ZONDAG 05-06-2022
WELLEN (Limburg)
Internationale Bokkenrijderstocht
MOGELIJKE AFSTANDEN: 4 – 6 – 9 – 12 – 18 en 25 km
VERTREK: BEVEGEMSEVIJVERS 07.00 U

Busreis Geluveld

17 april 2022

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.

Busreis Wellen

5 juni 2022

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.
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Clubkampioenschap
Toen wij met ons nieuw clubkampioenschap van start gingen was het de bedoeling om elk jaar andere
leden op het hoogste schavotje te krijgen die de titel gedurende het lopende jaar verdiend hadden. De
pandemie heeft daar anders over geoordeeld en zo dragen Agnes en Fons nu vanaf januari 2020 de titel
clubkampioen en zullen dat ook nog tot einde 2022 blijven. Dan hopen we twee nieuwe kampioenen te
kunnen huldigen.
Voor de nieuwelingen onder ons en ook voor zij die door alle commotie vergeten zijn wat het
clubkampioenschap inhoudt hier nog eens de uitleg.
Er wordt rekening gehouden met 5 klassementen:
- het meeste tochten (volgens binnengebrachte tochtenbladen)
- de meeste kilometers (volgens binnengebrachte tochtenbladen)
- deelnames aan GR-tochten
- deelnames aan busreizen
- kaartenverkoop eetfestijn
Op die manier bekomen we vijf lijsten waarbij de eerste 1 punt, de tweede 2 punten, de derde 3 punten
enz. Van die 5 klassementen worden de 4 beste resultaten in aanmerking genomen. Wie slechts in 3 lijsten
voorkomt krijgt automatisch voor de 4de 30 punten toegewezen. Het gaat er dus om wie het minst aantal
punten kan voorleggen wordt clubkampioen. Een titel die op die manier een brede waaier aan
clubactiviteiten omvat. Men kan deze titel ook maar 1 keer in 10 jaar winnen en de bestuursleden kunnen
niet meedingen.
Voor de europunten verandert er niets. Jullie krijgen nog steeds voor elke ingebrachte wandeling op het
tochtenblad een bonnetje van 0,25 europunten. Het gaat net zoals vroeger nog steeds over officiële
wandelingen uit de “Walking in Belgium”, eigen organisaties zoals bedevaart, GR-uitstappen, … maar niet
de wandelingen op de meerdaagse reizen en zelf uitgestippelde wandelingen, wandelingen BLOSO of
ADEPS.
Van de federatie krijgen we elk jaar een lijst met het aantal wandelingen die voor elk lid gescand zijn op
de officiële wandelingen. Dit aantal moet, op enkele minieme foutjes uitgezonderd, kloppen met het
aantal binnen gebrachte tochten op de tochtenbladen. Zo hebben we als club ook een controle en kunnen
we gerust zijn dat alles op een eerlijke manier verloopt.
Clubkampioen kan je dus worden door veel te wandelen, veel kilometers af te leggen, deel te nemen aan
de busreizen en GR-uitstappen en een tandje bij te steken bij de verkoop van de eetkaarten. Veel succes!!

Clubkampioenschap federatie
Zoals vorige keer gemeld heeft ook de federatie zijn clubkampioenschap. Dit kampioenschap is
een strijd tussen de clubs onderling en is ingedeeld in afdelingen met klimmen en dalen. Een
beetje zoals de voetbalcompetitie dus. Het verloop van die competitie kan je volgen op de
website van WSVL. In de rubriek wandelkalender heb je o.a. de rubriek uitslagen en ook
klassement. Dit klassement wordt constant bijgehouden en momenteel staan we tweede na de
club uit Lommel. Hoe meer jullie wandelen, hoe meer punten de club verzamelt. We hopen
natuurlijk dat we als club met de meeste leden in Vlaanderen ook de top zullen zijn in dit
klassement.

Winterreis 2023
Wie zijn reisplannen wil maken voor 2023:
De Egmont winterreis naar Zuid - Tirol is gepland van 5/03/23 t/m 12/03/23.
Omschrijving en prijs volgen later.
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Komende GR
27/04/2022

Patrick

GR 561 Balen - Lommel

± 25 km of ± 17 km

We vertrekken aan het kanaal Kwaadmechelen – Dessel in oostelijke richting naar het gehucht
Scheps. We kruisen een spoorweg en de N 18 en komen in het natuurreservaat Keiheuvel.
Ondertussen is in Ongelberg groep 2 gestart. We steken het kanaal van Berverlo over en
betreden het volgende natuurgebied Kattenbosserheide. Langsheen een Duitse militaire
begraafplaats zoeken we noordelijk het station van Lommel op. Een viertal km verder zijn we
bij het eindpunt: het centrum van Lommel.

Inschrijven met strookje tot 20 april of zolang er plaatsen zijn.
Kostprijs: 10 euro.
Startuur: 7 u 00 aan de Bevegemse Vijvers.

11/05/2022

GR 125 Soulme – Falmignoul

± 27 km of ± 16 km

In Soulme nemen we de draad van de GR 125 weer op waar we in 2016 geëindigd zijn. Door
het bos volgen we min of meer het riviertje l’Hermeton tot die uitmondt in de Maas. Daar is
de start voor groep 2. We stappen verder noordelijk naar Hastière. We steken de Maas over
en doen Blaimont aan. Daarna volgen we eventjes de Maas om dan door het bos Falmignoul
te bereiken.

Inschrijven met strookje tot 5 mei of zolang er plaatsen zijn.
Kostprijs: 10 euro.
Startuur: 7 u 00 aan de Bevegemse Vijvers.

29/06/2022

GR 15 Nothomb - Tintange

± 24 km of ± 15 km

In 2013 liepen we een eerste stukje van de GR 15. Deze keer breien we er een deel aan met
start in Nothomb. Na enkele km op Belgische bodem steken we de grens met Luxemburg over
om dan een groot deel op het grondgebied van het Groothertogdom te wandelen. Iets voor
Martelange sluit groep 2 aan op de route en stappen we verder door Luxemburg om tenslotte
voor de laatste kilometers terug op eigen bodem te vertoeven. Eindpunt Tintange.
Inschrijven met strookje tot 25 juni of zolang er plaatsen zijn.
Kostprijs: 10 euro.
Startuur: 6 u 00 aan de Bevegemse Vijvers.
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Inschrijfstrookjes
GR 561 Balen – Lommel

27 april 2022

Naam en voornaam

25 km

17 km

1

…………………………………………………………………………





2

…………………………………………………………………………





3

…………………………………………………………………………





 Betaal de som van 10 € x ………. = ………… €
 Betaal met punten 10 €/punten x ………………. = ……………….. €/punten
Inschrijven tot 20 april 2022 of zolang er plaatsen zijn.

GR 125 Soulme - Falmignoul

11 mei 2022

Naam en voornaam

27 km

16 km

1

…………………………………………………………………………





2

…………………………………………………………………………





3

…………………………………………………………………………





 Betaal de som van 10 € x ………. = ………… €
 Betaal met punten 10 €/punten x ………………. = ……………….. €/punten
Inschrijven tot 5 mei 2022 of zolang er plaatsen zijn.

GR 15 Nothomb - Tintange

29 juni 2022

Naam en voornaam

24 km

15 km

1

…………………………………………………………………………





2

…………………………………………………………………………





3

…………………………………………………………………………





 Betaal de som van 10 € x ………. = ………… €
 Betaal met punten 10 €/punten x ………………. = ……………….. €/punten
Inschrijven tot 25 juni 2022 of zolang er plaatsen zijn.
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Busreis Geluveld

Lieve

5e Bossentocht Geluveld
17 april 2022

Geluveld is een dorp en deelgemeente van het West-Vlaamse Zonnebeke.
Het landbouwdorp ligt in een glooiend landschap, enkele kilometer ten zuidenvan Zonnebekecentrum. Het is een uitgelezen oord voor de wandelaar. In de directe omgeving zijn immers heel wat
bossen en deze worden tijdens onze tocht volledig doorkruist.
Alle afstanden krijgen het kasteeldomein en stukjes bos onder de voeten, hoe groter het gekozen
parcours hoe meer bos. Dit is het mekka voor de honden en daarom worden deze extra verwend op
onze Bossentocht.
Details over de verschillende parcours
5 km (5,8 km): rolstoeltoegankelijk, geen rustpost.
Bezienswaardigheden: kasteeldomein en Sint-Margarethakerk.
10 km (11,2 km) met rustpost Solar in Zillebeke na 6,1 km.
Bezienswaardigheden: dezelfde als hierboven met toevoeging van passages bos met o.a. het
Godtschalkbos.
12 km (12,7 km) met rustpost Solar Zillebeke na 7,6 km.
Bezienswaardigheden: dezelfde als hierboven met toevoeging van een stuk privébos bij kleiput.
15 km (16,4 km) met rustposten Ugille (na 5 km) en Solar Zillebeke (na 10,9 km). Bezienswaardigheden:
dezelfde als de 12 km met toevoeging van het Black Watch Corner Monument.
20 km (20 km) met rustposten Ugille (na 6,2 km) en Solar (na 12,8 km).
Bezienswaardigheden: dezelfde als de 15 km.
26 km (27 km) met rustposten Ugille (na 6,2 km) en Solar Zillebeke (na 12,8 km en 19,8 km).
Bezienswaardigheden: dezelfde als de 15 km en 20 km met toevoeging van het Drieblotenbos
(Sanctuary Wood), Polygoonbos en Reutelbos.
30 km (30,2 km) met rustposten Ugille (na 6,2 km) en Solar Zillebeke (na 14,4 km en 23 km).
Bezienswaardigheden: dezelfde als de 26 km met toevoeging van het Vredesbos.
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Busreis Wellen

Lieve

Internationale Bokkenrijderstocht Wellen
05/06/2022
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. 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, 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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GR - verslagen
13/10/21

GR 565

Het Sniederspad

Toon
Schoten – Zoersel

Het zijn de gebroeders Snieders die ons het pad opsturen onder een hemel van roestige herfstkleuren.
We drentelen tot het jaagpad en het kanaal Dessel – Schoten, in de volksmond Schotenvaart. Sluis 10
is dichtbij. Ze vormt de verbinding tussen het eerder vernoemd kanaal en het Albertkanaal. Gegraven
in 1877 heeft het in sterke mate bijgedragen tot de economische ontwikkeling van de Noorderkempen.
Op een smal brugje dwarsen we de sluis en bereiken het natuurgebied ’t Wijtschot, een oude
zandwinningsput. Op grondgebied Wijnegem dwarsen we het riviertje Het Schijn. De herberg
“Vogelzang” ontsnapt aan het oog, nog een
beetje vroeg zeker, maar de slotgracht aan de
rechterkant omwalt het domein Pulhof of
Verbrand Hof (Farnèse liet het in de 16de
eeuw in brand steken). Heropgebouwd en
verbouwd met opvallendste bewoner de
Heer Gansacker die negen keer trouwde en
zijn laatste vrouw 10 jaar overleefde! We
vervoegen het jaagpad langs het Albertkanaal
over
Wijnegem
brug
voorbij
het
sluizencomplex. De Rode Dreef heeft haar
naam niet gestolen; een hele rij beuken zet de hele buurt in vuur en vlam. We komen bij de
kasteelvijver en grondvesten van het vroegere kasteeldomein “Schildehof” gebouwd in 1559 en in
1954 met de grond gelijkgemaakt. Met vrijwilligers werd de uit het begin van de 19de eeuw daterende
orangerie opgekalefaterd. Er werd een bloemen- en insectentuin aangelegd en de Dodoenstuin is een
reconstructie van de 16de eeuwse kruidentuin. Voor mij mocht vandaag de wandeling hier stoppen.
We trippelen over de kasteelgracht richting De Pont een natuurgebied dat van 1953 tot 1971, toen
een natte laagte, als stortplaats van huisvuil gebruikt. Later overdekt met leem en zand en
tegenwoordig omgetoverd tot een waar natuurpareltje. We komen aan bij de oever van het Groot
Schijn en enkele bochten verder brengen ons op grondgebied Oelegem dat we toch links laten liggen.
Toch is de O-L-Vrouwkerk met gotische bolspitstoren uit de 15de eeuw duidelijk zichtbaar. Volgende
verovering het provinciaal domein Vrieselhof (75ha). Reeds vermeld in de 13de eeuw en in 1918
volledig herbouwd dankt het zijn naam aan de eerste eigenaar Jan van Vliesele. Een brug leidt over het
antitankkanaal gegraven in 1938 en maakte met het nabijgelegen Fort deel uit van de tweede
defensiegordel rond Antwerpen. In de moderne oorlogvoering volledig nutteloos maar het vormt nu
een groen lint van 46 kilometer tussen Oelegem en Berendrecht. We denderen het dorp Halle binnen
over het dorpsplein met vernieuwde St Martinuskerk en decoratieve muziekkiosk. Een beetje kunsten vliegwerk is nodig tot het vinden van de
kantine van de plaatselijke voetbalploeg. Het
streekbier “Den Halsen Tuimelaar” gaat er
gezwind over de toonbank. Na het “tuimelen”
drijft het richting Boshuisje, een typische
Kempische langgevelhoeve in de volksmond
“Hoeve De Loteling”. Naam verwijst naar
Hendrik Conscience, de man die zijn volk leerde
lezen. De schrijver kwam regelmatig verpozing
zoeken en inspiratie opdoen voor zijn romans.
“De duivel van het slangenbos” en “Het
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wonderjaar” spelen zich af in de Kempen. Zo zouden ook het Boshuisje en omgeving gediend hebben
als situering van de fictieve figuur van Loteling Jan Braems. Mulle zandwegen laten ons verder het
Zoerselbos verkennen terwijl meerdere paddenstoelen de aandacht opeisen. Een lange dreef als
toegangspoort tot het Zoerselhof, met een geschiedenis die terugkeert tot 1233, nu een fraai
classicistisch kasteel en privé – bezit, laat toch wel de wenkbrauwen fronsen. Het dorp Zoersel wenkt;
een Frankisch, driehoekig dorpsplein met zijn prachtige ligging in bos- en heidelandschap uitgegroeid
tot ideaal vakantiecentrum wordt vandaag ons eindstation. Voor de Gotische H. Elisabethkerk stond
tot in 1971 een linde die geschat werd op 800 jaar. Wat hiermee verder gebeurde kan je lezen in een
verslag van 24/04/19 toen we vertrokken van Zoersel richting Turnhout. Vóór we de terugweg
aanvatten worden de dorstige kelen grondig gesmeerd en het zand in een Retrocafeetje
weggespoeld…

10/11/21

Dagstapper Duffel

Kijk… hier in dit stuk land dat geen mensenbloed spaarde,
Werd mijn broer verenigd met de dood… en de aarde.
De aarde… treurt niet om u, de wereld kent geen verdriet,
mijn broeder, geen mens die mij ziet met tranen in stilte om u…
je leven… verloren, een schim paradijs,
maar stervend herboren in eeuwige peis.
Uit “Verloren Leven”

Dirk Vandromme

Wie van ons paradeerde in zijn jeugd of studententijd met de dikke wollen jas, de klassieke en
traditionele DUFFELcoat met houtje-touwtjessluiting? Het zijn de inwoners van Duffel die het patent
opeisen van de grove geweven wollen stof die reeds in de 17 de eeuw ter plaatse geweven werd en
uitgevoerd over hele delen van het toenmalige Europa… Ze zijn allen goed ingeDUFFELd voor het
laatste luik GR 2021, en toch zullen er 2 stuks moeten verhuizen naar 2022. We stomen voorbij het
stoere gemeentehuis in Vlaamse neorenaissance stijl, pas opgetrokken in 1926 nadat oorlogsgeweld
het centrum grotendeels van de kaart had geveegd. De 2 typerende torens bepalen er het uitzicht van
het gebouw. We worden verwelkomd in het langgerekte Muggenbergpark zowat dé groene long van
het dorp. Even buiten het park het standbeeld van Kiliaan, zowat de beroemdste inwoner van Duffel.
Hij zag het levenslicht omstreeks 1529 als Cornelis Abts Van Kiele. Na studies klassieke talen werkzaam
bij de Antwerpse drukkerij van Plantijn. Gepromoveerd van letterzetter tot proeflezer verscheen zijn
levenswerk in 1599. Het eerste verklarend woordenboek van de Nederlandse taal met ruim 40.000
woorden. We kruisen de Mondiuslaan één van de drukste invalswegen met links op het rond punt de
beeltenis van de man zonder hoofd maar mét DUFFELcoat een werk uit 2007 van de hand van ene
Frans Vermeulen. We peddelen door een winkelstraat met passage onder een burgerwoning. Een
kunstenaar heeft hier in 2011 een
muur opgefrist met een kleurrijke
wandschildering. We omcirkelen de
achterzijde van de neogotische St.Martinuskerk richting voetbalvelden
waar de geelrode vlaggen wapperen
in de zachte wind. Arbeiderswoningen
voeren ons tot de spoorlijn BrusselAntwerpen
waarna
de
voetgangersbrug ons afzet bij de
Waarloossteenweg. We dartelen
langs
pastorale
wegen
en
kilometerlang
weidelandschap
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afgewisseld met de muur van een serrecomplex. Knotwilgen leiden naar de Kriekelaarshoeve, een
zuivelbedrijf. Een populierendreef drijft ons naar de bedding van de oude spoorlijn Mechelen-Wilrijk,
ontmanteld in 1970 en 50 jaar later één oase van groene rust. Het is er heerlijk flaneren met de zon in
het gelaat. Op grondgebied van Waarloos nemen we van de gelegenheid gebruik om de inwendige
mens wat te versterken. De oude bedding viel zó in de smaak dat we er een vervolg aan breien en de
rustige groene draad terug opnemen. Het vissershuis “De Diepe Route” met langgerekte vijver stuurt
ons recht naar het waterbekken van Eekhoven dat ons verdere doorgang verhindert. We maken een
ommetje langs de fotogenieke 15de eeuwse Lazaruskapel die dit jaar met succes in een vernieuwd
kleedje werd gedompeld. We duiken tweemaal onder
de E19 met iets verderop een doorkijkje op het
classicistische kasteel “Hof van Tibur” met bomenrij
park. We betreden het natuurgebied Oude Netearm
dat ontstond eind de jaren zeventig bij het verleggen
van de Nete voor de E19. Het jaagpad volgt nu een
breed stromende Nete langs verdorde rietkragen en
plakken Japanse Duizendknoop tot op de Walembrug.
Een blik over de enorme watermassa en verder
huppelen tot de Blankaartvijver, kuieren langs de droge
walgracht van domein Roosendael. Van de bloeiende
middeleeuwse cisterciënzerinnenabdij is, behalve de
kolossale toegangspoort uit 1777 amper iets
overgebleven. Sinds 2004 is de vzw Kempens
Landschap de eigenaar. Zachte recreatie staat hier
centraal, voor ons is het eindelijk rust geblazen en
aangenaam verpozen vóór we het laatste gedeelte van
onze dagstapper aanvatten. We klauteren op de
Netedijk met zicht op de paddenstoelvormige constructie van baksteen en beton als restant van de
spoorlijn 25a die daar de Nete kruiste. We peddelen door het natuurgebied “Mosterdpot” tot de
Liersesteenweg. We kruisen verder een merkwaardige kapel waar men het feit herdenkt dat St.Gummarus (van Lier) en St.- Rumoldus (van Mechelen) hier in de 8ste eeuw elkaar ontmoetten. Via de
voetgangerspasserelle overbruggen we nog eens de Nete terwijl een trein rakelings voorbijraast. Het
jaagpad naast de rivier zet ons af in de omgeving van de kasteelruïne Ter Elst. Haar geschiedenis is zó
oud dat ze verloren gaat in de tijd. In de vroege middeleeuwen was er al een burcht, tot de Franse
revolutie eigendom van de Abdij van Tongerlo (waar hebben we dat nog gehoord)? Hoge gasten op
doortocht, waaronder keizer Karel, kwamen er logeren. In de industriële 19de eeuw werd het kasteel
zetel van steenbakkerijen. In 1914
verwoest en niet meer heropgebouwd.
Vanaf 1971 eigendom van Duffel en als
we de inwoners mogen geloven het
mooiste plekje van de gemeente. Hier
eindigt voor ons de tocht en
programma 2021. Terugkeren naar het
thuisfront met een gezellig samenzijn
in St Goriks. Terecht met bloemen
rondstrooien en een programma voor
2022 uit de doeken doen. Bij leven en
welzijn tot ergens in een coronavrij
2022!!!
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Bedevaart
Zaterdag 7 mei 2022
Sint-Amalbergakapel in Mater
De Sint-Amelbergakapel is een kapel in de Vlaamse Ardennen in Mater, deelgemeente van
de Belgische stad Oudenaarde. De neoromaanse kapel is gewijd aan Amelberga en werd
grondig gerestaureerd begin 20ste eeuw. Ze werd opgetrokken in 1915-1916 naar de plannen
van architect A. Van Ommeslaeghe. De bouw werd bekostigd door de familie van griffier
Verheyden uit Oudenaarde. De nieuwe kapel verving een oudere Sint-Amelbergakapel op
dezelfde plaats die minstens terugging tot de 16de eeuw.
Volgens de overlevering werd Amelberga in de vroege 8e eeuw achternagezeten door Karel
Martel, naar wie in Mater ook een straatnaam verwijst. Zij vond beschutting in Mater en
schiep er op miraculeuze wijze de naar haar vernoemde bronnen door met een zeef water te
scheppen uit de waterput van een plaatselijke gierige boer en het vervolgens op een akker te
laten wegdruppelen. De Sint-Amelbergakapel zou zich op dezelfde plaats bevinden waar het
hutje van Amelberga stond, al zijn er tot op heden geen archeologische werkzaamheden
uitgevoerd om deze theorie te verifiëren.
Elk jaar op 10 juli vindt de Amelberga-paardenprocessie plaats, een ommegang waarbij een
dansende nar, trommelaar, fijfelaar (fluitist) en Sint-Amelbergaruiters door het dorp trekken
om een goede oogst af te smeken
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o
o

Programma van de tocht:
Wij starten de tocht aan de kerk van Strijpen, Strijpenplein
De wandeling begint om 8 u 00
Terug in Strijpen ± 18 u 00

o
o

Afstanden:
Strijpen ➔ Mater: ± 14 km
Mater ➔ Strijpen : ± 14 km

o
o

Kostprijs:
Strijpen – Mater – Strijpen = 6 euro
Strijpen – Mater of omgekeerd = 3 euro

❖ Wie enkel meewandelt tot Mater zorgt zelf voor vervoer om terug te komen.
❖ Men kan ook wandelen van Mater naar Strijpen , maar dan verwachten we jullie rond 12
uur aan de kapel in Mater, kerkplein.

o
o

o

o
o
o

o
o

Volgwagen:
Onze trouwe begeleider, stopt op de heen- en terugtocht met het nodige vocht en
versnapering.
Onderweg is er voor de heen- en terugtocht een halte voorzien om het vochtverlies aan
te vullen.
Picknick:
Iedereen zorgt voor zijn picknick, voor onderweg en onder de middag.
Inschrijven:
Men kan zich inschrijven via email: penningmeester@wandelclubegmont.be
Of telefonisch na 18 u 30 op het nummer 09/361 20 65 (Rudy De Schrijver)
Verdere info bij Rudy
Gelieve wel het inschrijfstrookje in te vullen en indien mogelijk ons te bezorgen
Uitzonderlijk kan die dag ter plaatse betaald worden.

Inschrijfstrookje
Naam en voornaam:
1:
2:
3:
4:
Strijpen – Mater – Strijpen
Strijpen – Mater
Mater – Strijpen
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Livinustocht
19de HISTORISCHE
LIVINUSWANDELING
Herdenkingstocht Roger Van de Vyver/Vautsen

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

LIVINUSKAPEL
ZONDAG 26 JUNI 2022
Afstand:

35,6 Km

Vertrek met de bus om 07h50 stipt. Wandeling start om 08h30.
POLBROEK 55, SINT-LIEVENS-HOUTEM (livinuspijlen volgen).
Parking nabij de vertrekplaats autobussen.
Instapmogelijkheid in Gontrode (22,7 km)
Vertrek met de bus om 10h00 stipt. Wandeling start om 10h30.
Instapmogelijkheid in Oosterzele (14,5 km)
Vertrek met de bus om 11h15 stipt. Wandeling start om 11h30.
Belegde broodjes te verkrijgen in Oosterzele aan wandelaarsprijs.
Meer info en inschrijven vanaf 15 april via de website :
www.livinusstappers.be/deelnemer
Alsook bij :
Braekman Eli : 0470/29 78 93 of eli.braekman@telenet.be
De Landsheere Willy : 0474/42 77 16 of willy.de.landsheere@telenet.be
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Komende wandelingen

Patrick

ZATERDAG
6-10-15-20 KM

19-03-2022
07.00 – 15.00 U

KRUISHOUTEM
30E GULDEN EI-TOCHT

ZONDAG
6-9-13-20-24-30 KM

20-03-2022
07.00 – 15.00 U

GENTBRUGGE
FLORATOCHTEN

DONDERDAG
4-6-8-12-18 KM

24-03-2022
07.30 – 15.00 U

LEDE
5E HOVAARDIGE BOERWANDELING

ZATERDAG
6-10-14-18-21 KM

26-03-2022
07.00 – 15.00 U

BURST
20E BURSIATOCHT

ZONDAG
5-8-14-20-30-40-50 KM

27-03-2022
06.00 – 15.00 U

FLOBECQ
MARCHE DES COLLINES

WOENSDAG
6-10-15-21 KM

30-03-2022
07.00 – 15.00 U

ZINGEM
MIDWEEKTOCHT

ZATERDAG
7-10-15-20-25-50 KM

02-04-2022
05.30 – 15.00 U

ASPER
24E FRIEKIETOCHT

WOENSDAG
8-12-20 KM

06-04-2022
08.00 – 15.00 U

AAIGEM
RONDOM AAIGEM

ZATERDAG
4-7-11-15-18-22 KM

09-04-2022
07.00 – 15.00 U

NUKERKE
ZEVENBUNDERTOCHT

ZONDAG
6-10-15-20-25 KM

10-04-2022
07.00 – 15.00 U

MACHELEN
18E KUNSTTOCHT

DONDERDAG
6-12-17-20 KM

14-04-2022
07.00 – 15.00 U

STEKENE
18E LINIETOCHT

ZATERDAG
5-10-15-18-24-30 KM

16-04-2022
07.00 – 15.00 U

MELDEN
KOPPENBERGTOCHT

ZONDAG

17-04-2022
BUSREIS
5E BOSSENTOCHT

GELUVZLS

ZONDAG
6-8-10-12-14-16-18-22-26-32-42 KM

17-04-2022
07.00 – 15.00 U

GERAARDSBERGEN
MATTENTAARTENTOCHT

MAANDAG
4-8-12-16-20 KM

18-04-2022
07.30 – 15.00 U

EVERGEM
PAASTOCHT

WOENSDAG

20-04-2022

VELZEKE
7-10-14-18-21 KM
07.00 – 16.00 U
SPEK EN EIEREN MIDWEEKWANDELING

ZONDAG
6-12-18 KM

24-04-2022
07.00 – 15.00 U

BRAKEL
VLAANDEREN WANDELT LOKAAL

ZONDAG
4-6-8-12-14-16 KM

24-04-2022
07.00 – 15.00 U

HANSBEKE
VLAANDEREN WANDELT LOKAAL

ZATERDAG
6-9-12-15-18-24-30 KM

30-04-2022
07.00 – 15.00 U

DESTELBERGEN
HUSDINETOCHT

ZONDAG
5-7-10-12-14-18-24-34 KM

01-05-2022
07.00 – 15.00 U

HERZELE
LENTEWANDELING

ZONDAG
6-8-12-18-24-30 KM

01-05-2022
07.30 – 15.00 U

DENDERMONDE
33E DISTELTOCHTEN

ZONDAG
6-12-18 KM

01-05-2022
07.00 – 15.00 U

HOREBEKE
4E DWARS DOOR HOREBEKE

ZATERDAG
6-10-15-21-30 KM

07-05-2022
07.00 – 15.00 U

KRUISHOUTEM
34E LOZERMEITOCHT

ZONDAG
6-9-12-16-21 KM

08-05-2022
07.30 – 15.00 U

DIKKELVENNE
VRIJBUITERSTOCHT

ZATERDAG
6-10-15-20 KM

14-05-2022
07.00 – 15.00 U

BACHTE-MARIA-LEERNE
24E BASIEL DE CRAENETOCHT

28e jaargang nr 110

april – mei – juni 2022

blz. 36

ZONDAG
5-7-10-14-18-21-25-30 KM

WOENSDAG

15-05-2022
07.00 – 15.00 U

SINT-LIEVENS-HOUTEM
33E LENTETOCHT

18-05-2022

ZOTTEGEM
7-10-14-18-21 KM
07.00 – 16.00 U
PANNENKOEK MIKADO MIDWEEKWANDELING

DINSDAG-WOENSDAG-DONDERDAG
2,5-5-8 KM

17,18,19-05-2022
16.30 – 20.00 U

DEINZE
WANDEL DRIEDAAGSE DEINZE

ZATERDAG
5-12-17-25-30 KM

21-05-2022
07.30 – 15.30 U

MERELBEKE
3E WILDE BROUWERSTOCHT

ZONDAG
6-12-18-24-30 KM

22-05-2022
07.00 – 15.00 U

ZWALM
33E LENTETOCHT6E MOLENTOCHT

DONDERDAG
26-05-2022
6-12-18-24-32-42-50 KM
27E EGMONTTOCHT

ZOTTEGEM
06.00 – 15.00 U

ZATERDAG
8-12-20 KM

28-05-2022
07.00 – 15.00 U

BAARDEGEM
FAUBOURGHTOCHT

ZATERDAG
5-12-15-20-25-30 KM

28-05-2022
07.00 – 15.00 U

ERTVELDE
AUGUSTIJNENTOCHT

ZATERDAG
25-50 KM

28-05-2022
07.30 – 11.00 U

BERCHEM
HELLETOCHT

ZONDAG
6-12-15-18-24 KM

29-05-2022
07.00 – 15.00 U

WETTEREN
28E HERDENKINGSTOCHT A. DE MAESSCHALCK

VRIJDAG
6-12-18 KM

03-06-2022
07.00 – 15.00 U

KRUISHOUTEM
13E BIESTKERMISTOCHT

ZATERDAG
6-12-18-24-30 KM

04-06-2022
07.00 – 15.00 U

MATER
MOLENTOCHT

ZATERDAG
4-6-10-12-18-24-30 KM

04-06-2022
07.00 – 15.00 U

BERLARE
HEIDEMEERSCHTOCHT

ZONDAG

05-06-2022
BUSREIS
INTERNATIONALE BOKKENRIJDERSTOCHT

WELLEN

ZONDAG
5-10-15-20-25 KM

05-06-2022
07.00 – 15.00 U

PETEGEM-AAN-DE-LEIE
36E VRIENDSCHAPSTOCHT

MAANDAG
7-10-12-16-22-26-32 KM

06-06-2022
07.30 – 15.00 U

ONKERZELE
GAVERSWANDELING

MAANDAG
6-12-17-21-28 KM

06-06-2022
07.00 – 15.00 U

MAZENZELE
30E KRAVAALBOSTOCHT

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

11-06-2022
07.00 – 15.00 U

ZWALM
39E SLOEBERTOCHT

DINSDAG
6-10-14-18-21 KM

14-06-2022
07.00 – 15.00 U

SCHELDEWINDEKE
2E KLUIZETOCHT

WOENSDAG
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15-06-2022

STRIJPEN
7-10-14-18-21 KM
07.00 – 16.00 U
SPAANSE MIDWEEKWANDELING
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Wandelresultaten

Patrick
AANTAL

PLAATS

AANTAL

DEELNEMERS

EGMONT

EGMONTERS

ELST

1201

1

129

30/01/2022

GERAARDSBERGEN

2080

2

163

12/02/2022

OPWIJK

1619

3

61

16/02/2022

OOMBERGEN

788

1

373

19/02/2022

BERCHEM

544

1

55

20/02/2022

PUTTE/STABROEK

202

2

25

20/02/2022

MUNKZWALM

384

1

61

23/02/2022

BEVER

983

2

98

24/02/2022

ELST

202

1

40

26/02/2022

MAARKEDAL

768

1

46

1/03/2022

MASSEMEN

602

1

102

4/03/2022

LOKEREN

871

2

34

5/03/2022

BORSBEKE

1570

1

253

6/03/2022

BOCHOLT

737

3

43

DATUM

WAAR

29/01/2022
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Pre-corona foto’s

Provence
2018
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Met een goed gevoel en een perfect zicht op stap.

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

OPTIEK
JACQUES
Hoogstraat 43
9620 ZOTTEGEM

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

Meer dan 35 jaar tot uw dienst

Op vertoon van uw wandellidkaart: 10% korting.
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