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WEBSITE WSV EGMONT VZW
www.wandelclubegmont.be
BANKREKENING:
Wsv Egmont Zottegem vzw
Traveins 28
9620 Zottegem
Rekening reizen
BE64 1030 1032 8952
Andere betalingen
BE40 1032 2451 5763
Teksten voor het clubblad van:
Januari - februari - maart 2015
graag binnen bij de voorzitter
Patrick De Corte
pdcorte@telenet.be
voor 1 maart 2015
Zetel vereniging:
WSV EGMONT ZOTTEGEM vzw
Traveins 28
9620 ZOTTEGEM
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WANDEL & SPORTVERENIGING

EGMONT ZOTTEGEM VZW
AKTIVIA 163
BESTUUR:
VOORZITTER.
De Corte Patrick
Verantwoordelijke:
GR-tochten - Clubblad

Tweekerkenstraat 15, 9620 Zottegem
09/360 56 21 GSM: 0474/21 01 97
e-mail: pdcorte@telenet.be

ONDERVOORZITTER.
Van de Keere Willy
Verantwoordelijke. Reizen

Kloosterstraat 29, 9620 Zottegem
09/361 18 84 GSM: 0478/76 93 56
e-mail: wilbea@skynet.be

SECRETARIS.
De Bie Jonny

Kalle 20B, 9860 Balegem
09/360 73 63 GSM: 0473/96 02 76
e-mail: jonny.de.bie@telenet.be

PENNINGMEESTER.
De Schrijver Rudy
Verantwoordelijke:catering

Traveins 28, 9620 Zottegem
09/361 20 65 GSM: 0497/93 55 67
e-mail:rudy_deschrijver@yahoo.co.uk

BESTUURSLEDEN
De Cnijf Bea

Kloosterstraat 29, 9620 Zottegem
09/361 18 84

Duhaud Freddy
Vertegenwoordiger
Sportraad

Bremstraat 2, 9620 Zottegem
09/360 59 16 GSM: 0494/37 79 85
e-mail:freddyduhaud@gmail.com

De Groote Freddy
Verantwoordelijke.magazijn

Ophemstraat 170, 9400 Voorde
054/50 11 82 GSM: 0498/68 36 34
e-mail:fred.son@telenet.be

Vanden Broeck Sonja
Verantwoordelijke. Boetiek

Ophemstraat 170, 9400 Voorde
054/50 11 82 GSM: 0473/83 30 59
e-mail:fred.son@telenet.be

BUITEN BESTUUR
Haelterman Etienne
Web-.master
Km & tochten bladen

Overpoort 43, 9500 Geraardsbergen
054/41 64 58 GSM:0475/83 87 11
e-mail:
webmaster@wandelclubegmont.be

Parcoursverantwoordelijken:
De Bie Walter
DeTemmerman Eric
Braekman Eli
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Woord Vooraf
Beste Egmonters,
Stilaan maar zeker loopt het jaar ten einde. Als je dit leest is het nieuwe
wandelseizoen voor Egmont zelfs al gestart, want we sluiten af op 30 november
zoals je beslist wel weet. Vergeet je km- en tochtenbladen niet binnen te geven
ten laatste op onze komende wafelentocht. 2014 was voor Egmont alweer een
“boerenjaar”. De midweekwandelingen waren keer op keer een succes: we hadden
ook dank zij het goede weer steeds meer dan 1000 wandelaars. Andere
hoogtepunten waren uiteraard de wisselbeker en de Halloweentocht met meer
dan 3000 deelnemers. Hopelijk kunnen we op de komende Wafelentocht een even
grote opkomst verwachten. Een Egmontjaar bestaat niet alleen uit de gewone
wandelingen. Er waren de busreizen en de GR-uitstappen waarbij we eens verder
weg de benen konden strekken. Dan hadden we ook nog de verschillende reizen:
een riviercruise in Nederland, Zuid-Tirol en Kroatië waren de bestemmingen, tot
ieders tevredenheid.
Wij willen op deze ingeslagen weg verder gaan en wij hopen dat jullie daarin
zullen meestappen. Het programma van de wandelingen, GR- en andere busreizen
vinden jullie verder in dit clubblad en ook de reizen van 2015 zijn reeds
voldoende gekend. We twijfelen er niet aan dat het opnieuw een gevarieerd
programma is waarin iedereen zijn gading kan vinden. Het bewijs daarvan is
eigenlijk al geleverd. Sinds het afgelopen praatcafé hebben al 1100 van de 1356
Egmonters hun lidmaatschap hernieuwd en zijn er al talrijke nieuwkomers
ingeschreven. Egmont blijft een b(l)oeiende club. Je kan nog altijd hernieuwen op
één van onze activiteiten. Wie dat eind februari nog niet heeft gedaan zal het
volgende clubblad niet meer ontvangen.
In 2015 vieren we ons dertigjarig bestaan met het inrichten van de Nationale
Wandeldag. Ons bestuur is al bijna een jaar bezig met de voorbereiding ervan,
want zo’n organisatie vergt heel wat werk vooraf. Op de bewuste dag zelf
rekenen we ook op talrijke vrijwillige medewerkers zodat die dag kan uitgroeien
tot een hoogtepunt uit de geschiedenis van de club.
Om te besluiten zou ik graag nog een woordje van dank willen richten aan alle
medewerkers die gedurende het jaar hun beste beentje voorzetten om onze
activiteiten tot een goed einde te brengen. Zonder hen is het niet mogelijk om
een club als Egmont draaiende te houden. We hopen dan ook dat ze in de
komende jaren met evenveel enthousiasme blijven helpen aan de uitstraling van
onze club.
In naam van gans het bestuur wil ik jullie allen een goede gezondheid, een vrolijk
kerstfeest en een voorspoedig 2015 wensen.
Patrick
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Vakantiegroeten

Van 91 levensgenieters van wandelclub Egmont
Zottegem.

Sportieve wandelgroeten vanuit
St. Martin bei Lofer (Salzburgerland) in Oostenrijk!
Vanwege de familie Hans, Marijke en Jolien
Uytterhaegen-De Boitselier

Groetjes uit Texel
Roger Beerens
Zonnige groetjes
van Frans & Liliane
Vanuit Mallorca

Warme wandelgroeten
uit Rhodos-Faliraki
Lieve, Lenny, Yaron, Milan en Eli

Zonnige honeymoon groetjes uit Kroatië
Norbert De Grom en Marlenè De Corte

Groeten uit Mühlbach Liliane, Joris, Imelda en Jonny
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Familienieuws
Geboorte
Nand De Craeke

º 8-9-2014
Zoontje van Lynn Van den Broeke & Tom De Craeke

Overlijden
Bestuur en leden van de wandelclub bieden hun medeleven aan bij het overlijden van:
Mevrouw Lea Saelens º 3-10-1930 - † 15-10-2014
Zus en schoonzus van Herman en Bea Saelens – Opdecam
Mevrouw Simonne Houtman º 8-10-1924 - † 30-10-2014
Moeder en schoonmoeder van Christian en Jacqueline Platsier – Moreels
Grootmoeder van Hans Van Bever
De heer André De Groote º 6-7-1942 - † 28-10-2014
Oud lid en medewerker
Mevrouw Alice De Coensel º 20-3-1925 - † 6-11-2014
Moeder van Alex De Wolf

₪₪₪₪₪₪₪₪₪₪₪₪₪₪₪₪₪₪₪₪₪₪₪₪₪₪
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Scannen
Technologische vooruitgang en het inschakelen van de computer in alles en nog wat, ook de
wandelsport ontsnapt er niet aan. Wie op de midweekwandeling in Velzeke kwam wandelen heeft
het aan de lijve ondervonden. Voor de eerste keer in de geschiedenis van onze club is er elektronisch
ingeschreven. Goed, het was maar een test, maar in de toekomst zal dit steeds meer gebeuren en
het is de bedoeling om vanaf 2016 het scannen te veralgemenen. Daarom ook die tests. Wil men
alles zo vlot mogelijk laten verlopen dan moet er eerst uitvoerig uitgetest worden. In de praktijk
komen dan altijd foutjes in het computerprogramma naar boven (bugs in de computertaal), die dan
moeten opgelost worden. Er doen zich situaties voor waar men op het eerste zicht niet aan gedacht
heeft en ook daar moet een oplossing voor gevonden worden. Kortom, met die tests probeert men
er voor te zorgen dat bij de eigenlijke invoering van het scannen alles zo optimaal mogelijk verloopt.
En we weten het, sommige mensen zien dit als een bijkomende last bij het inschrijven, maar als
iedereen de gewoonte aankweekt om spontaan zijn lidkaart te tonen bij de inschrijving (ook al wordt
er niet gescand) dan zal dit al veel vlotter verlopen. Als dan ook de foutjes en onvolkomenheden uit
het programma verdwenen zijn kan dit voor de wandelaar niets dan voordelen opleveren. Zo moet
het in de toekomst mogelijk worden om bij de inschrijving geen kaart meer te moeten invullen, want
de deelname zal via de computer geregistreerd zijn. Laten we dus nog even geduld hebben als er iets
niet zo vlot verloopt. Er wordt aan gewerkt!!
Andere voordelen van het nieuwe systeem zijn o.a. :
- De uitslag moet niet meer manueel opgesteld worden, met een simpele klik in het
programma rolt de lijst uit de printer.
- De club weet precies hoeveel deelnemers er op de verschillende afstanden zaten en kan daar
eventueel conclusies uit trekken.
- Via het scannen krijgen we inzicht in de leeftijdscategorieën per afstand.
- Het aantal inschrijvingen per uur moet niet meer manueel worden bijgehouden.
- We krijgen een beeld ven de geografische spreiding van de wandelaars (zo kwamen we te
weten dat er 9 Nederlanders en zelfs een Deen aan onze wandeling heeft deelgenomen).
Zoals je kan lezen biedt deze nieuwe manier van inschrijven tal van voordelen en wegen de kleine
ongemakken in het begin (en die langzaam zullen verdwijnen) niet op tegen dit voordeel.
Mogen we dan ook vragen aan onze wandelaars om de gewoonte aan te nemen om steeds de
lidkaart spontaan te tonen bij de inschrijving. Het bestuur en Aktivia zal je dankbaar zijn.
Hieronder een grafiek van de verdeling per afstand op de wandeling in Velzeke (procentueel).
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Jarigen
Naam
Vereecken
Van Overwaelle
Erauw
Van Den Broecke
De Gusseme
Breugelmans
Menschaert
Van Hoorde
Gabriels
Mertens
De Cauwer
Speltdoorn
De Smet
Focquaert
Sorgeloos
De Roose
Van De Walle
Van Den Bossche
Glorieux
Van Nuffel
Van De Steene
Ketelaere
De Pauw
De Keyzer
De Smet
Rasschaert
Eeckhaut
De Vleeschouwer
Opsomer
Van de Walle
Van Hecke
Van Den Berge
De Schrijver
Stevens
Goossens
De Wolf
Van Cauwenberghe
Coppens
Roelandt
De Beer
Flamand
Goorix
De Meyst
Van Huffel
Everaert
Seghers
Vandendaele
Pieters
Vermeeren
Bockstal
Delcourt
De Backer
De Backer
Schepens
Verbruggen
Rouckhout
Schippers
Van Laethem
Van Paemel
Meuleman
Daelemans
Beirens
De Backer
Meerpoel
Thijs-Goossens
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Voornaam
Lutgarde
Wilfried
Danny
Christiane
Daisy
Sylvia
Marie-Claire
Arno
Eleane
Nicole
Edward
Marie-Paule
Raymonda
Marie-Christine
Pierre
Zanien
Katleen
Lieve
Antje
Leon
Aranka
Marleen
Albert
Marie-Jeanne
Norbert
Willy
Patrick
Nathalie
Marcel
Marie-Johanne
Rosette
Paul
Patrick
Nelly
Dianne
Alex
Christiane
Lucien
Patrice
Sandra
Marc
Paul
Johnny
Marleen
Magda
Luc
Nathalie
Lucien
Walter
Celine
André
Anne-Marie
Gilbert
Marcq
Erna
Carolien
Rosine
Maurits
Rita
Nelly
Monique
Kathleen
Fernand
Jacqueline
Joeri

Jarigen van de maand januari

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

Naam
De Smet
De Smet
De Temmerman
Haegeman
De Smet
Van Nieuwenhuyze
De Vleeshouwer
De Bacquer
De Schryver
Coppens
Lateur
De Beer
Vanacker
Vandooren
Broodcoorens
Van Hende
Broodcoorens
De Meyer
Ysebaert
Van Crombrugge
Roelandt
Coppens
Van Steenbergen
Van Den Berge
De Vos
Denijs
D'Hauwers
Franceus
De Vos
Van Melckebeke
De Waegenaere
De Schampheleer
Vernaillen
Van Oudenhove
De Maeseneer
De Vleeschauwer
De Pauw
De Kerf
Poppe
Plaetsier
Van Bogaert
Roos
De Brucker
De Vloo
Mertens
Matton
Goeteyn
De Roeck
Parmentier
Daem
De Schrijver
Cozyns
De Loore
Seeuws
Deltenre
Coessens
Vanhoolandt
Schiettecatte
Verstraeten
Verstraete
Van Huffel
Van Daele
Scherlippens
Van Steerthem
Fouquaert
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Voornaam
Jacqueline
Greta
Jacques
Rosine
Danny
Roland
Marie-Paule
Marnix
Vincent
Karel
Alphons
Christiane
Albert
Greta
Eric
Eddy
Lea
Erwin
Wim
Rita
Jozef
Marlene
Jozef
Robertus
Jozef
Marc
Rita
Conny
Jo
Diane
Gino
Leona
Paul
Katty
Josine
Marie-Louise
Rita
Luc
Linda
Christian
Roland
Jean
Marcel
Xavier
Emilienne
Bart
Marc
Fabiaan
Geert
Ines
Germain
Marie-Therese
Johan
Freddy
Claude
Ann
Stefan
Jacqueline
Daniel
Marc
Nancy
Eric
Anna-Marie
Rita
Marnix

dag
18
18
18
18
18
18
19
19
19
19
20
20
21
22
22
22
22
22
22
23
23
23
23
24
24
24
24
24
25
25
25
26
26
26
27
27
27
27
27
27
27
27
27
28
28
28
28
28
28
28
29
29
29
29
29
29
29
30
30
30
30
30
31
31
31
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Jarigen van de maand februari

Naam
D'Hoker
Vekeman
De Moor
Detavernier
De Moor
De Smet
De Clercq
Devriendt
De Vis
Rul
De Borle
Van Royen
Lotens
De Tandt
Colpaert
De Vos
Meersschaut
Depypere
Abraham
Persoons
Depaepe
Vekeman
De Henau
Temmerman
Machtelinckx
De Wilde
De Cooman
De Vos
Dammekens
Thierie
De Vos
Botteldoorn
De Looze
Callens
Van De Velde
Van Liefde
Decubber
Ghijs
Ysebaert
De Smet
Lannau
De Grom
De Waegenaere
Van Humbeeck
Mons
De Henau
De Jaeger
De Schrijver
Van Den Bremt
Waeytens
Bovri
D'Hoker
Lapage
Broodcoorens
Volckaert
Adriaens
Degroote
Monsaert
Weytens
Willems
Everaert
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Voornaam
Willy
Gerrit
Walter
Christophe
Geert
Linda
Georges
Kateleen
Ernest
Christiaan
Marleen
Paul
Nadine
Marie-Christine
Anneken
Fabienne
Paul
Katelyn
Gisela
Yolande
Marie-Therese
Georges
Christine
Lieve
Eric
Norbert
Patrick
Gery
Johan
Luc
Godelieve
Linda
Yvonne
Emely
Werner
Cecile
Magdalena
Jacqueline
Christiane
Stefaan
Celina
Norbert
Michiel
Eddy
Ann
Cecile
Jacques
Anny
Johan
Gerda
Freddy
Christelle
Nadia
Silke
Wim
Veronique
Wendy
Daniel
Anny
Jackie
Lut

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

Naam
Van Herreweghe
Minnaert
De Smet
Rivera
De Vuyst
Dubelloy
Van Sande
Verhoeven
D'Hose
Machtelinckx
De Bie
Vanderbruggen
Eggelen
Van Den Eeckhoudt
Uytterhaegen
Stevens
De Spiegeleir
Vandenberghe
Van Onsem
De Wilde
Wittebrood
Hendrickx
Van Imschoot
De Clercq
Vanderbruggen
Van Hecke
Laboureur
Gezels
Vanden Broeck
Decruyenaere
Serneels
De Pril
Gabriels
Vandebuerie
Herpelinckx
Van Liedekerke
Moens
D'Homme
Neckebrock
Vanden Broeck
Van Boxstael
Tuytschaever
De Tandt
Appelmans
Michiels
Lust
Van Waeyenberghe
Waterschoot
De Smet- Van Damme
Van Oudenhove
Van Caelenberg
Stockman
Hove
Janaert
Van Turtelboom
Boterbergh
De Vrieze
Beerens
Neckebroeck
Killemaes
Roos
Baele
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Voornaam
Eli
Jacqueline
Nadine
José
Norbert
Roland
William
Lutgarde
Linda
Nora
Jonny
Jose
Rita
Frans
Hans
Ingrid
Remi
Monique
Danny
Astrid
Lydie
Suzanne
Roland
Marijke
Patricia
Freddy
Louis
Marcel
Rosanne
Alfred
Martine
Lieven
Marc
Magda
Diane
Christiaan
Magda
Rita
Danny
Ria
Freddy
Ingrid
Wouter
Daniella
Armand
Paul
Sonja
Marianne
Joël
Viviane
Willy
Luc
Carine
Christiane
Freddy
Greet
Gabriel
Roger
Etienne
Jacki
Chris
Ingrid

dag
14
14
14
14
15
15
16
16
16
17
17
17
17
17
17
17
17
18
18
18
19
20
20
20
21
21
21
21
21
22
22
22
23
23
23
23
23
23
23
23
24
24
25
25
25
25
25
25
25
27
27
27
27
27
27
27
28
28
28
28
28
28
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Jarigen van de maand maart

Naam
De Smet
Franck
Saelens
Servranckx
Gillis
Simaeys
De Munck
Gabriels
Florin
Verbeurgt
Haelterman
Willems
Neukermans
Van Wittenberge
Roggeman
De Temmerman
Gees
De Staercke
Germonpré
Cromphout
Uyttersprot
Baten
Thijs-Goossens
De Vleeschauwer
Tuytschaever
Remue
Van Gansbeke
De Ridder
De Canck
Van Der Cruyssen
Rolle
Glorieus
Charlier
De Groote
Coppens
Anno
Brusselmans
De Smet
De Mol
Matton
Claeys
Duysburgh
Christis
De Vleeschauwer
De Meyer
Haelterman
Danneels
De Waegenaere
Schotte
Braekman
Vandenbossche
Jolie
Persoons
Van Den Brempt
Teirlinck
Van Steenberge
Verstichelen
Van Impe
T'Joen
Van Lierde
Van Aelbroeck
De Coensel
Vanden Abeele
Van Der Sypt
Martens
Hunninck
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Voornaam
Rita
Dina
Herman
Willy
Gisele
Paul
Patrick
Eliane
Christiane
Jean-Marie
Etienne
Etienne
Nicole
Godelieve
Andre
Christianne
Simonne
Guido
Etienne
Hilda
Mia
Marita
Myriam
Nelly
Herman
Frank
Mireille
Marita
Christine
Gilberte
Jose
Jo
Luc
Nelly
Jozef
Daniel
Betty
Mariette
Martine
Marniek
Gratienne
Johan
Rita
Clément
Godelieve
Nelly
Diane
Marcel
Kurt
Eli
Guido
Peter
Isabelle
Dirk
Georges
Gustaaf
Nicole
Hector
Jeanne
Felix
Monique
Rita
Mireille
Bea
Lydia
Marleen

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

Naam
Van Wijnendaele
De Zutter
Beurms
De Poorter
Van Rechem
Van Den Brempt
Tordeurs
Van Houcke
Geers
Verbeurgt
Van Wynendaele
Neirinck
Vekeman
Lievens
Cousserier
Van Lancker
De Caluwé
Janssens
De Troyer
Van De Mergel
Van Avermaet
Carryn
Yde
Van Gansbeke
Boterbergh
Van Avermaet
Van Bellinghen
Wellemans
Vekeman
Ottevaere
Bury
Regaert
Perdaen
De Deyn
Kindt
Galle
Vandepitte
Goossens De Rouck
Erzeel
De Moor
De Temmerman
Piro
Kesteleyn
De Deyn
Clement
De Wilde
Van Turtelboom
Uytterhaegen
Bernaert
Cruypelinck
De Tandt
De Pauw
Moens
Delmaire
Spitaels
Daem
Broodcoorens
Van Steenberge
Van Hoorde
Verschelden
De Clercq
Vanderswaelmen
Van Keymolen
Persoons
Delmaire
Everard
Schiettecatte
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Voornaam
Christiane
Paul
Carine
Dirk
Geert
Michiel
Sonia
Magda
Marleen
Rita
Raf
Walter
Ghislaine
Anny
Reneé
Josee
Hugo
Liliane
Greta
Marcel
Lieve
Yvette
Hendrik
Eddy
Paul
Hilde
Annie
Gunter
Bjorn
Lucie
Agnes
Marc
Hans
Guy
Jose
Raphaël
Roland
Marcella
Monique
Maria
Jacqueline
Roger
Willy
Brent
Marc
Albert
Roland
Jolien
Monica
Valere
William
Jeanine
Dirk
Eric
Elien
Tina
Saskia
Jacques
Conny
Emiel
Sonja
Walter
Heli
Monique
Rita
Anne- Marie
Vicky

dag
16
16
17
17
17
17
17
17
17
17
17
17
18
18
18
19
19
20
20
21
21
21
21
22
22
22
22
22
22
23
23
23
23
23
23
23
24
24
24
24
24
25
25
25
26
27
27
27
27
28
28
28
28
28
29
29
30
30
30
30
31
31
31
31
31
31
31

blz. 13

GR verslagen
10-09-14

GR 576

Ciney–Foy-Notre-Dame

Toon

Lieve Vrouwe van Foy,
Heel even hebben we de drukkende drukte van alles wat ons bindt en dwingt achter ons gelaten om U te komen
groeten in de landelijke rust dezer glooiende heuvels.
Zoals gewoonlijk verloopt een verplaatsing tijdens de week “hortend” en “stotend” maar dat worden we
onderhands ook gewoon… In Ciney heerst reeds een immense drukte. De stad, met de bijzonderste, wekelijkse
veemarkt van Europa en zijn Cineybiertjes kijkt de groep wandelaars met argusogen aan. De afgeknakte toren
van de stiftkerk Notre-Dame de L’Assomption (een overblijfsel van een zomertornado op 14 juli 2010) in schril
contrast met de kiosk op de Place Monseu die tot de mooiste van het land wordt gerekend. Voor de “tarte de
macaron” is geen tijd en op een drafje verlaten we de poort en sleutel tot de Ardennen. We werpen een blik op
de l’église néogothique des Capucins in Condruzische kalksteen. We dartelen langs een poortje het stedelijk
park binnen. Een dubbele rij lindebomen leidt naar het kasteel Saint-Roch waar Lord Montgommery verbleef
tijdens het Von Rundstedt-Offensief in december 1944. Golvende velden, een bosstrook, een herdenkings-kruis
voor een zekere Marie Renard en we duikelen het dorp Leignon
binnen. We wanen ons zowaar in Disneyland! Het kitscherig uitziend
kasteel, ook al in typische condrozsteen werd rond de jaren 1900 door
de Gentse architect Auguste Van Assche verbouwd in een stijl die
aansluit bij Vlaamse Renaissance. Veel symboliek werd erin verweven:
4 torens (4 seizoenen), 12 trappen (12 maanden), 52 kamers (52
weken) en 365 ramen (één voor elke dag van het jaar). We schuiven
het kasteel in onze achterzak, kruisen een beek en spoorweg en in
stijgende lijn gaat het richting Croix D’Occis tot bij de linde van
Ronvaux. Op deze plaats hebben we een 360 graden panorama over
Condroz en Famenne. Het is hier ook opletten geblazen want in 2013
werd de GR 575/576 aangepast en een heel stuk aangenamer (veel minder asfalt). De Sentier de Conjoux, een
in ere hersteld voetpad voert ons langs weiden, bosstroken en achtertuinen tot het centrum van Conjoux met
kerk en kasteel. Door het bos, met heel veel tamme kastanje, ritselende bladeren, voorbode van de nakende
herfst peddelen we verder naar de beekvallei Fond de Reux. We flaneren langs een vijver gevolgd door een
klimpartij naar de boerderij La Crijoûle. Onderweg noteren we nog een dode hazelworm en nog iets hoger, bij
de kruising van Baraque de Conjoux daar staat hij…. De dikke indrukwekkende linde. Deze linde staat sinds
2007 bekend als de dikste zomerlinde van het land. Op de hitlijst van dikste bomen staat hij na de eik van
Liernu en de mammoetboom van Esneux op een derde plaats. (Een boom die alle respect verdient). In dalende
lijn gaat het nu richting Celles. Langs de wegkant een kolonie herfsttijloos, zacht lilabloeiend, een streling voor
het oog. In de volksmond herfstkrokus alhoewel de plant tot de leliefamilie behoort. In de populieren enkele
maretakken en we weten dat in de grond een snuifje kalk aanwezig is. In de lijst van 24 mooiste dorpen van
Wallonië is ook Celles opgenomen… en terecht. In L’Ardenna, rue St Hadelin 7, legen we de knapzak en spoelen
de
door met een uitgelezen streekbier. De oorsprong van Celles gaat terug tot de 2 eeuw toen de Romeinse god
de
Neptunus in de streek vereerd werd. De heilige Hadelinus sticht er in de 7 eeuw een primitieve
de
kloostergemeenschap. De St-Hadelinkerk, oorspronkelijk 11 eeuw met oude crypte en kerkmeubilair zeker
de
een bezoekje waard. Een gerestaureerde kruisweg achter de kerk leidt naar een voormalig 18 eeuwse
klooster. Na 1973 werden de gebouwen in gebruik genomen als dorpsschool. De kapel en kelderruimte werden
omgevormd tot bezoekerscentrum. Celles uitwandelen is nog een hele klus. Achteromkijkend genieten we nog
een laatste keer van de prachtcompositie kalksteenhuisjes, kerk en klooster in een diepgroen dal. De Chêne des
Amoureux stuurt ons een onverharde weg op. Na een bosstrook en kruising met de GR 129 trippelen we langs
het kasteeldomein van Bosseilles. De N94 wordt gedwarst en we lopen een eind parallel met de lawaaierige
autoweg. We bereiken de Ferme de Mahenne plaats die een strategisch uitzichtpunt vormde tijdens het VonRundstedt–offensief. Samen met GR 129 lopen we langs een mooi vakwerkhuis Foy-Notre-Dame binnen. Het
enige dorpscafé is gesloten (och arme), maar Raf heeft nog reserve. Het bakstenen kerkgebouw stelt niet
zoveel voor. Naast de ingangspoort in renaissancestijl bestaat het plafond binnen uit een verzameling van 145
de
eiken beschilderde vakken. Ze dateren uit de 17 eeuw en zijn van de hand van de gebroeders Stilmant uit
Dinant. Hier eindigt voor vandaag onze GR 575. Natuur en cultuur, hand in hand, een schilderij om in te
kaderen.
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GR 129

Erbisœul – Givry

Toon

Alleen de rivier weet waarnaar zij stroomt,
Ze is al vanaf het begin met het eindpint verbonden.
Vandaag geen autosnelweg nodig; zodus minder problemen om het voor ons onbekende Erbisœul te bereiken.
De weersvoorspellingen zijn opperbest, wat kunnen we nog meer wensen? Langs de spoorweg verlaten we de
dorpskom. In een voortuin een mini Eiffeltoren die ons duidelijk zuidwaarts stuurt richting “Bois de Baudour”
en “Bois de Ghlin” badend in ontluikende herfstkleuren. Geuren en kleuren, ritselende bladeren,
kastanjebolsters en trossen paddestoelen zijn onze gidsen naar het gehucht “Mouligneau”. De kapel Notre
Dame de Moulineau opgericht in de 17de eeuw op de plaats waar reeds in de 15de eeuw een kluizenaar zijn
stulpje had opgetrokken dichtbij de watermolen (vandaar de naam). Meer open stukken, steeds in de
omgeving van de spoorweg voeren ons door het “Bois Brûlé” richting Nimy. Een voetgangersbrug en we
dartelen over de E19-E42. Iets verderop spiegelen we ons in het klotsende water van het kanaal Nimy-BlatonPéronnes. Onder de brug een herdenkingsplaat voor gesneuvelde Britse soldaten bij de slag om Bergen. De
Groote Oorlog zaaide ook hier een spoor van vernieling en in de Waalse fields…. the poppies blow. De “GrandLarge” doemt voor ons op, gevormd door het samenvloeien van het Canal du Centre en Nimy-BlatonPéronnes. Het is een doorgangspunt tussen het Franse en Nederlandse kanalen- en waterwegennet met een
duidelijke Europese roeping. De jachthaven beschikt momenteel over ruim 150 aanlegplaatsen. Een gure wind
blaast ons om de oren maar een oktoberzonnetje tovert een gezonde blos op de koude wangen. Over de rivier
de Haine dartelen we Bergen binnen door de “Porte du Parc” één van de 6 ingangspoorten uit de 13 de eeuw.
Ludieke kasseistraatjes, omzoomd door oude karaktergevels leiden naar het centrum. De Stiftkerk van de H.
Waldetrudis is al een eerste blikvanger. De bouw ving aan in 1450 en duurde ongeveer 200 jaar (al naar gelang
er centen door de gelovigen aangebracht werden). Een vluchtig bezoek kan er vandaag wel af. Opvallend zijn
beeldhouwwerken van meester-beeldhouwer Jacques Du Brœucq, 5 loodglasramen uit 1510 geschonken door
Maximiliaan van Oostenrijk, stenen beelden van de H. Michaël en de H. Waldetrudis. Meest in het
oogspringend is de gouden koets (1780) een voertuig in Louis-XVI-stijl beschilderd met verguld houtwerk. Dit
voertuig ziet slechts éénmaal per jaar het daglicht bij de Drievuldigheidsprocessie de zondag na Pinksteren. Het
symbool van de stad is wel het belfort (1661-1672); 87 meter hoog en och arme 365 treden. Het staat samen
met de Stiftkerk op de werelderfgoedlijst van de Unesco. Een beiaard van 49 klokken laat om het kwartier zijn
deuntjes boven de stad weerklinken. Opmerkelijk is wel, dit is het enige barokke Belfort van het land. Het
gebouw staat volop in de steigers, werkzaamheden overal, een echte puinhoop. Het valt op, Bergen wordt in
2015 de Cultuurhoofdstad van Europa en burgemeester Elio heeft het knap bezien. Via de tuin van de
burgemeester (echt een oase van rust) en het beeld van “Le Roupieur” (de deugniet die de voorbijgangers
natspuit) bereiken we de Grote Markt, het hart van de stad. Het is hier dat jaarlijks “Le Lumeçon” plaatsvindt,
het legendarisch gevecht van St-Joris met de draak. Op een zonnig terras, in de schaduw van het Gotisch
Stadhuis met een schuimende Karmeliet…. hm, hm hier kunnen we nog oud worden, wat is het leven voor
sommigen zoet. Als dessert strelen we met de linkerhand over het gladde hoofd van het in de gevel ingewerkt
mysterieus aapje; we doen nog een vlugge wens en verlaten
het centrum. Terug bonkige, kronkelende porfierwegjes, de
kerk Saint-Nicolas-en-Havré en het “Parc du Vaux-Hall” (een
ruim 5 ha groene long) en Bergen ligt achter ons. Even vlug
stappen we weer in het groen, licht stijgend tussen geuren
en kleuren. Tot het “Bois de Mons” is het toch nog puffen en
blazen. Achterom kijken loont nog de moeite met zicht over
de gehele stad en aan het gezichtseinder de groene borsten
van de Mont Panisel van Hyon en de Mont Méribus in
Cuesmes (mijnterrils als stille getuigen uit een zwart
verleden). In dalende lijn gaat het, met vergezichten tot in
het oneindige richting het riviertje La Trouille. Bus4You zorgt
nog voor een gezellige pitstop in het dorpje Spiennes. In de
omgeving bevindt zich de archeologische site, in 2000 door de Unesco erkend als één van de oudste en meest
uitgestrekte centra voor de extractie van silexvuursteen in Europa. Duizenden putten strekken zich uit over
meer dan 100 ha. La Trouille blijft nog een tijdje bondgenoot terwijl het dorp Harmignies ons van verre
toelacht. Als de kerktoren van Givry opduikt beseffen we dat het einde weer nabij is. Een weide vol
koeienvlaaien voert ons langs het kerkhof recht naar café “Le Salon” waar handen en glazen tekortschieten om
ons wandelend volkje te bedienen. Onder de ogen van de wulpse en frivole Marilyn Monroe wordt de inhoud
van de veel te kleine frigo soldaat gemaakt met alle gevolgen van dien.
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26-11-14

Dagstapper Ronse

Toon

De loden lucht werd helder,
De Hemel blauwig waas,
Er dreven watten wolkjes,
Als vlokkig gouden gaas.
Fragment uit “Winterwandeling in Zuid-Vlaanderen”

Omer Wattez.

Na de succesvolle organisatie van Halloweentocht en uiterst verzorgde midweektocht in Velzeke sluiten we
vandaag ons GR-werkjaar af met een dagstapper in Ronse. Er wordt verzamelen geblazen op de parking van de
jeugdherberg “De Fiertel”. De Fiertel op zich is zowat het paradepaardje van vele Ronsenaars. De eerste zondag
na Pinksteren worden schrijn en relieken van de H. Hermes, patroonheilige van de stad Ronse ruim 32 km rond
de grenzen van de stad gedragen. De traditie wil dat iedereen die zich binnen de cirkel bevindt beschermd
wordt tegen geestesziekten. Na heel wat wriemelen en wroeten hebben ruim 80 deelnemers een plaats voor
hun karreke gevonden. De beschermde kapel uit 1676 toegewijd aan O-L-Vrouw van Loreto toont ons alvast de
weg. De flanken van de Fortuinberg zorgen intussen voor het nodige opwarmertje. Het muziekbos links van ons
laat ons ten volle genieten van een immense kleurenpracht. Chalet Boekzitting ziet er doods en verlaten uit en
de wandelboom biedt een keuze naar verschillende richtingen maar toch zullen we hier alle GR-gedoe negeren.
De Sint Pietersbosstraat voert naar de N54 terwijl links het dorp Louise-Marie als het ware in een eerste
winterslaap gewikkeld ligt. Een paar grindwegen verder schuifelen we bosgebied binnen, schoorvoetend over
tapijten bladeren van veelal tamme kastanje en esdoorn. Een paar murmelende beekjes worden in één wip
overmeesterd terwijl in de omgeving de groene specht lachend de aftocht blaast. We huppelen langs een
voetbalveld en de N54. We treffen meer open veldstroken en de geel-rode bewegwijzering wordt weer
leidraad. Er volgen een aantal glibber- en glijpartijtjes dat het een lieve lust is. Enkele honderden houtduiven,
opgeschrikt door een naderende horde wandelaars
zullen in een weidse bocht het ruime sop kiezen. De
volgende beproeving wordt het Bos Terrijst dat we
van zuid naar noord bergop doorkruisen. Deze minder
bekende uithoek van de Vlaamse Ardennen is een
echt juweeltje. Hier komt in het voorjaar zowat het
gehele assortiment van lentebloeiers aan bod. Bij het
buitenlopen een gedenksteen ter ere van Marcel
Nachtergaele ornitholoog en pionier van het eerste
uur als het om de bescherming van zijn Vlaamse
Ardennen ging. Nog iets hoger het Bosgat met
overweldigend zicht tot in het oneindige. (toch bij
helder weer). In de verte duikt het Kasteel te
Wolfskerke op, ook Mullenskasteel genoemd naar de
familie Mulle. Opgetrokken in 1893 door senator Adèle Mulle de Terschueren als woning bij zijn boerderij Hof
te Wolfskerke. Het kasteel in eclectische stijl met elementen uit de Engelse neogotiek, daarbij nog
merkwaardige hoge schoorstenen in decoratief metselwerk. Dit alles heersend over de gehele streek. In
dalende vaart slentert het richting de N48 (Ronse- Brakel) waar een evenwijdige modderstrook ons nogal
parten speelt. Het Brakelbos laat ons verder genieten in alle rust en vree. Een paar houten bruggetjes verder
een nieuwe wandelboom die ons weet te vertellen dat we terzelfdertijd de GR 5A, GR 122 en Streek-GR
Vlaamse Ardennen bewandelen. Flirtend met de taalgrens strompelen we het gehucht La Houppe binnen waar
chalet Gerard plaats en mogelijkheid biedt tot vullen van de hongerige en dorstige magen. De ruime rustpauze
heeft deugd gedaan en met volle moed wordt het resterend traject aangevat. De overgang van Brakelbos naar
Pottelberg (althans wat nog rest na jarenlange afgraving) verloopt voorspoedig. De radartoren voert ons
richting het gehucht Queneau. De N520 en een aantal veldwegen verder zetten ons af bij het plaatsje Miclette
dat ons na een aantal links-rechtse combinaties een laatste keer de drukke N48 laat kruisen. We zijn terug in
Vlaanderen. Nog enkele kronkelende modderwegjes, een handvol huizen en de Fiertel terug in zicht. Hier
eindigt ons GR-wandeljaar 2014… In volle galop rijden we richting Ontmoetingscentrum St-Goriks waar een
aantal vrijwilligers (hoe kunnen we die mensen danken?) ons vergasten op dampende koffie en boterhammen
met “kop” of “kaas” gevolgd door nog een fris afsluiterje. Voorzitter Patrick heeft dan nog heuglijk nieuws te
melden: GR-programma 2015 in kannen en kruiken!!! Achter de toog geniet erevoorzitter Jonny van een zelf
uitgeschonken blonde Ename. Met kenmerkende, overtuigende maar rustige blik geniet “The Godfather” van
het moment en zag dat het allemaal goed, zelfs heel goed was……
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GR 2015
Traditioneel worden 8 woensdagen gereserveerd voor een GR-uitstap. Daar bovenop
komt opnieuw een 2-daagse op woensdag en donderdag in de Ardennen.
25 maart
22 april
27-28 mei

24 juni
22 juli
12 augustus
23 september
14 oktober
25 november

GR 565 Kasterlee - Turnhout
GR 128 Liques – Bayenghem
GR 14 2 - daagse :
Malempré – La Roche-en-Ardenne
La Roche-en-Ardenne - Tonny
GR 12 Ittre – Ronquières
GR 125 Nismes – Mazée
GR 15 Werbemont – Odeigne
GR 576 Foy-Notre-Dame - Crupet
GR 129 Givry – La Buissière
Dagstapper Grimbergen

24 km
27 km

Bus
Bus

26 km
26 km
28 km
23 km
23 km
20 km
23 km
23 km

Bus
Bus
Bus
Bus
Bus
Bus
Bus
Bus

Inschrijfstrookjes GR
GR 565 Kasterlee - Turnhout

25 maart 2015

Naam en voornaam

24 km

16 km

1

…………………………………………………………………………





2

…………………………………………………………………………





3

…………………………………………………………………………





 Betaal de som van 10 € x ………. = ………… €
 Betaal met punten 10 €/punten x ………………. = ……………….. €/punten
Inschrijven tot 18 maart 2015 of zolang er plaatsen zijn.

Inschrijfstrook: Tweedaagse GR 27 en 28 mei 2015
Naam en voornaam
1 …………………………………………………………………………

Grote afstand


Kleine afstand


2

…………………………………………………………………………





3

…………………………………………………………………………





 Betaal de som van 120 € x ………. = ………… € of 135 € (singlekamer)
 Schrijf de som over op de rekening reizen BE64 1030 1032 8952 met vermelding “GR 2-daagse”
Inschrijven tot 31 december 2014 of zolang er plaatsen zijn !!.
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GR 2-daagse
Tweedaagse op de GR 14: Malempré – La Roche – Tonny
Er zijn nog enkele plaatsen vrij om in te schrijven voor deze 2-daagse. Zoals reeds vorige keer
vermeld kunnen ook minder sterke stappers het dit keer aan. Er is immers de mogelijkheid om een
bus ter beschikking te hebben gedurende de volledige tocht..

Programma:
1e dag : woensdag 27 mei 2015
Met de bus van Zottegem naar Malempré.
Op de GR 14 stappen we via Odeigne en Dochamps naar La Roche-en-Ardenne. ± 26 km
Nieuw dit jaar: Kleinere afstand met vertrek van la route Lamorménil: ± 16 km
Aankomst en avondmaal: 3-gangen menu, drank niet inbegrepen, in Floreal La Roche.
Overnachting op basis van 2 persoonskamers met badkamer, afzonderlijke WC, frigo en TV.
(Single kamer is mogelijk mits opleg van 15 euro)
2e dag : donderdag 28 mei 2015
Ontbijtbuffet in de overnachtingplaats.
Op de GR 14 stappen we van La Roche naar Tonny: ± 26 km
Opnieuw mogelijkheid voor kleinere afstand: vroeger stoppen in Tenneville: ± 16 km
Terugkeer met de bus vanuit Tonny.
Prijs: 120 euro.
Inbegrepen:

- Bus heenreis en terugreis.
- Overnachting, avondmaal en ontbijt in Floreal La Roche.
- Lunchpakket 2e dag.
- Annulatieverzekering.

Niet-inbegrepen:

- Lunchpakket 1e dag.
- Drank.

Voor alle info: Patrick De Corte
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Wafelentocht
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Zomerreis 2015
OOSTENRIJK SALZBURGERLAND
IN
MÜHLBACH am HOCHKÖNIG
Verblijf
GASTHOF ALPENROSE ***
Van zaterdag 25 juli t/m zaterdag 1 augustus 2015
Vertrek aan de kerk van Grotenberge stipt om 04 uur.
Mühlbach am Hochkönig,
Een klein bergdorpje met ca. 1600 inwoners, gelegen op 850m, in het hartje van
Salzburgerland. Gelegen op slechts 55 km van de beroemde stad Salzburg, de stad van
Mozart, is ons dorp een ideaal vertrekpunt voor een bezoek aan deze stad en zijn omgeving.
Het is eveneens een uitermate goed gelegen uitgangspunt voor alle wandelaars. Vele
wandelingen in de fascinerende bergwereld van “ Zijne Majesteit” de beroemde 2941 m hoge
Hochkönig beginnen voor de deur van ons hotel. Rupert Mayr, de heer des huizes, en
erkende wandel- en berggids begeleidt en staat graag zijn gasten met “ raad en daad” bij!
Prijs van de reis:
* In een tweepersoonskamer: 480 € per persoon.
* In éénpersoonskamer + 5 € per dag of 515 €.
* Korting voor kinderen in de kamer van de ouders:
tot 6 jaar gratis, tot 12 jaar = 280 €, tot 14 jaar = 420 €.
* Annulatieverzekering = 15 € per persoon.
* Voorschot van 100 € per persoon te betalen voor
1 maart 2015
In de prijs is begrepen:
Halfpension met saladebuffet en ontbijtbuffet
Middag eerste dag in hotel inbegrepen
Welkomst- en afscheidsdrankje
Wandelen onder leiding van de huisheer
Een namiddag met koffie en gebak.
Een grillavond
Een avond met boerenbuffet
Filmvoorstelling over Mühlbach
Niet inbegrepen
Rupert II de nieuwe huisbaas
Drank aan tafel
Eigen aankopen en uitgaven
Middag eten in alm (met uitzondering eerste dag in hotel)
Maaltijden bij heen- en terugreis
Iedereen is vrij zijn picknick mee te nemen
Bij de terugreis kan men in het hotel een picknick bestellen
Annulatieverzekering afzonderlijk te nemen (15€ p/p)
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Wandelingen
Er wordt steeds in twee groepen gewandeld, zware en lichte wandelingen.
Programma wandelingen: (uitleg in het kort)
1e dag: Voormiddag verkenning Mühlbach.
Namiddag: met bus naar Arthurhaus lichte wandeling naar Alm en voor de zware wandeling
stappen vroeger van de bus en komen ook naar de Alm.
2e dag: Gosausee: lichte wandeling rond het meer, zware wandeling in de bergen rond de
Gosausee. Middagmaal vrij te gebruiken aan de Gosausee.
3e dag: Naar Rosbrand (1770 m): de lichte wandeling met de bus tot op ± 1600 m en vanaf
daar wandelen we naar boven tot aan de Radstädter hütte. De zware wandeling start
in Radstadt (850 m) en komt naar de Radstädter hütte. Daar kan men ook vrij het
middagmaal gebruiken.
4e dag: Grosglockner: is met een hoogte van 3798 m de hoogste berg van Oostenrijk,
gelegen in de Hohe Tauern. Wij rijden er met zijn allen naar toe, ter plaatse maken
we een wandeling en men kan er ook een vrij middagmaal gebruiken.
5e dag: Jägersee: de lichte wandeling is rond de Jägersee. De zware wandeling gaat hoog
in de bergen voor ± 3 u. We kunnen er een vrij middagmaal gebruiken.
6e dag: Vogei Alm: Allen samen rijden we naar Wagrain-Klein Arltal, daar vertrekt de
zware wandeling naar Vogei Alm (± 3u30), Met de bus rijden deze die de lichte
wandeling maken naar Vogei Alm om ter plaatse een wandeling te maken. Daar is
dan ook de mogelijkheid om een vrij middagmaal te gebruiken.
(Bij het eerste voorstel van deze reis hadden we gekozen om het middagmaal in de prijs op
te nemen, maar bij ons bezoek ter plaatse hebben we bemerkt dat er veel verschillen in
zitten, b.v. iemand kiest om een soep te eten, kost 4,90 €, maar men kan ook eieren met
spek en groenten eten 8,50 €.
Buiten de eerste dag in het hotel kan iedereen vrij kiezen wat hij graag eet en betaalt het
zelf, daardoor is de prijs van de reis aangepast)
Hotel gegevens:
Hotel “Alpenrose” Haupstrasse, 151
5505 MÜhlbach am Hochkönig
Tel: 0043/64 67 72 62
www.hotel-alpenrose.co.at
email: hotel.alpenrose@sbg.qt
Inlichtingen:
Jonny De Bie, Kalle 20B 9860 Balegem
Tel: 09/360 73 63
Gsm: 0473/96 02 76
Email: jonny.de.bie@telenet.be
Rekening nr. Voor betaling:
BE64 1030 1032 8952
Wsv Egmont Zottegem vzw
P/a De Schrijver Rudy
Traveins 28 , 9620 Zottegem
Met vermelding: Mühlbach 2015
Inschrijfstrookje verder in het clubblad.
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Inschrijfstrookje zomerreis 2015
INSCHRIJVINGSSTROOKJE ZOMERREIS MÜHLBACH 2015
Naam & Voornaam : ………………………………………………Geboortedatum…………..
Naam & Voornaam : ………………………………………………Geboortedatum…………..
Naam & Voornaam : ………………………………………………Geboortedatum…………..
Naam & Voornaam : ………………………………………………Geboortedatum…………..
Ik wens een annulatieverzekering. …..O Ja………O neen
Adres : Straat, nr, ………………………………………………………..
postcode, gemeente : …………………………………………………………
Telefoonnummer …………………………Gsm-nummer ……………………………………..
Wens in te schrijven voor de reis naar Mühlbach van 2015 en betaal – na overhandiging van dit
strookje – een bedrag van 100 euro als voorschot. per persoon

Datum:…………
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Handtekening:……………………

januari – februari - maart

blz. 23

21e jaargang nr 81

januari – februari - maart

blz. 24

Busreizen 2015
Voor 2015 staan onderstaande busreizen op het programma:
Zondag 8 maart

Mol

22e Smoutebollentocht

Wisselbeker

Zondag 26 april

Werchter

Aspergedabberstocht

Wisselbeker

e

Zaterdag 6 juni

Sclayn

38 Grande Marche de l’Amitié

Zondag 16 augustus

Macon

19e Marche des Vallées de la Thiérache

Zondag 13 september

Wenduine

10e Nazomertocht

Leffinge

Tempeliersroute

Zondag 4 oktober

Blegny

15e Herfstwandeling

Zondag 20 december

Schilde

Winterwandeling

Antwerpen

Antwerpen in de winter



ZONDAG 08/03/2015

MOL
22STE SMOUTEBOLLENTOCHT – GOLDEN CUP
WISSELBEKER
MOGELIJKE AFSTANDEN: 4/7/12/16/20/30 KM
VERTREK / BEVEGEMSEVIJVERS :07 .00 U


Inschrijvingsformulier VOOR: ZONDAG 8-03-2015

MOL

NAAM en VOORNAAM
A
B
C
D
Betaal de som van 4 € x ……. =
€
Betaal de som in punten 4 p x …… = ……… p
Telefoon:
Handtekening :
INSCHRIJVEN zolang er plaatsen vrij zijn
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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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Busuitstap naar Mol
De Harmoniestappers
nodigen u uit op hun

Tweeëntwintigste
SMOUTEBOLLENTOCHT
Zondag 8 maart 2015
Start: Miloheem (Mol-Millegem, Milostraat 13)
Afstanden: 4 - 7 - 12 - 16 - 20 - 30 km
Omloop: 80% bossen en natuurgebied
Vertrekuur: vrij tussen 7.00 en 15.00 uur
Laatste aankomst: 18.00 u.

Smoutebollentocht - Verslag van een deelnemer
Al vrij snel na het vertrek komen we in de bossen en in het natuurgebied De Gagel terecht, een
prachtig gebied met veel afwisseling. Sinds de sluiting van de koolmijnen ondergaat dit gebied een
metamorfose van pijnbomen naar gemengd bos.In de Gooreersels heeft de Gagel een stukje
restheide, het Feynends heike, in beheer. Er wordt erg veel moeite gedaan om er een stiltegebied
van te maken. Na een uitgebreide rondgang door dit gebied komen we bij de eerste controlepost in
de kantine van de Europese school. Van daaruit maken we een lus door de omringende bossen en de
chique wijk met grote villa's.We betreden dan de bossen richting Geel. Al snel passeren we Sas 7.
Aan de overkant van het kanaal komen we in een meer landelijk gebied terecht. Na het oversteken
van de kasseiweg Retie - Geel, arriveren we bij het Prinsenpark, een toeristische trekpleister, met
vele pittoreske bruggetjes en paviljoentjes, en een Kempens huisje te midden van heide en witte
berken.De weiden aan de rand van het domein zorgen voor enkele mooie vergezichten.Daarna
belanden we op een weelderige dreef doorheen een beschermd natuurgebied vlak langs het kanaal.
Hier zijn duidelijk de vogels thuis: om de 10 meter hangen er vogelhuisjes in de bomen en aan
spechtenholten is er ook geen gebrek.
Via een smal wegeltje tussen weiden en bossen zien we plots een kudde Schotse hooglanders.
Het zijn vriendelijke, wat schuwe dieren die zeer geschikt
zijn om te worden ingezet als "beheerders van
natuurgebieden". Ze eten werkelijk alles, van eikentak tot
distel, en grazen het verstikkende gras weg. Zo ontstaan
open plekken waardoor de heide en andere planten weer
ruimte krijgen om te groeien. Door die grotere variatie in
planten wordt ook de variatie in dieren groter. Zo treft men
er meer vogelsoorten, kikkers en hagedissen aan.Na nog
een stuk bos bereiken we Sas 6. We steken weer het kanaal
over en stappen weldra weer door het bosrijke gebied van
Mol. Langs een lang smal pad tussen weiden met jonge paarden door bereiken we de derde
controlepost.
Nog even moeten de 30-km-stappers een extra lus maken om een maïsveld heen. Het uitzicht is ook
hier de moeite waard. Na nog een fikse stapbeurt langs mooie huizen en boerderijtjes, bereiken we
de eindpost waar de heerlijke smoutebollen op ons staan te wachten.
Hier ontdekken we dat maar liefst 3.436 wandelaars voor deze tocht hadden gekozen.
Deze wandeling kon ons zeker bekoren en graag wensen wij de organisatie dan ook proficiat;
"chapeau" aan alle vrijwilligers voor de goede verzorging op de rustposten en de eindpost.
Tekst door Anita Campforts www.wandelmee.be
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Sfeerbeelden Halloween

Anekdote
De duik van Marc Muys en Herman Saelens van “The bridge over the River dry”
Kluisbergen 5 november 2014 (van onze reporter ter plaatse).
Twee Egmonters vergezeld van hun eega”s moesten het gladde bruggetje over een
droogstaande beek oversteken. HS maakte plotseling een slipper en viel van de brug in de
gelukkig uitgedroogde “River Dry”. Tijdens zijn val had HS toch nog de kans gezien zijn
medestapper MM een ferme oplawaai te verkopen zodat deze enkele meters verder tegen
een boom kwakte. HS stortte loodrecht de diepte in. Gelukkig werd zijn val gebroken door
het struikgewas waarin hij enige tijd als in coma bleef liggen terwijl de brandnetes lustig aan
zijn schedeldak kriebelden.
Onmiddellijk kwamen de engelbewaarsters van onze ongelukkige vriend in aktie. Met
gillende sirenes fladderden ze van de brug naar beneden en hielpen hun beschermelingen
terug op de been.
Eind goed, al goed: de brug heeft geen schade geleden, de boom staat nog recht en de
gekreukte brandnetels zullen zich de volgende lente wel herstellen. Een alcoholtest werd niet
afgenomen.
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Tochten en km
Het wandeljaar 2014 van “Wandel- en Sport Vereniging Egmont Zottegem vzw” loopt van
1 december 2013 tot en met 30 november 2014.
Elk lid is vrij zijn kilometers en tochten over te maken aan de club.
Men kan dit doen door:
- Een tochtenblad in te vullen en af te geven aan de stand boetiek voor 2014 ten laatste op de
wafelentocht van 28 december 2014. (tochtenbladen te verkrijgen aan de stand boetiek).
- door het programma “tochten en km” te downloaden op onze website www.wandelclubegmont.be
en de ingevulde maanden door te sturen naar onze webmaster Etienne, e-mailadres:
webmaster@wandelclubegmont.be.

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

Sponsors
Beste vrienden Egmonters,
Met de feestdagen in het zicht is het misschien tijd om eens aan onze sponsors te denken
als je aankopen overweegt. Het zijn zij die ons steunen om het clubblad uit te geven:

Restaurant “Werner” – Optiek “Jacques”
Hoorcentrum “t’Oorhuis” – Dian Gallant
Bus4you – De Varen
Sofliecom – Slagerij “Hendrickx”
Zakenkantoor “Holderbeke- Borloo” – Michiels Sport
Van Vijle – Insure Consult
Cansse – Lynell - Eetcafé Cocoon
Voetproducten Vercruysse - Michiels
Het bestuur en de leden van Egmont wandelclub dankt hen voor hun steun en hopen dat zij
in de komende jaren blijven instaan voor de ondersteuning van ons clubblad.
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4-daagse Houffalize
4-DAAGSE UITSTAP IN ONZE ARDENNEN VAN 30 APRIL TOT EN MET 3 MEI 2015
PROGRAMMA :
DONDERDAG 30-04-2015
Vertrek : Bevegemse Vijvers: 07.30 uur
Voormiddag: bezoek aan Val Saint Lambert
Eigen picknick meenemen
Namiddag: bezoek aan de grotten van
Remouchamps
Rond 17.00 uur kamers bezetten in ons verblijf te
Houffalize hotel Vayamundo Ol Fosse d'Outh
Diner

ZATERDAG 02-05-2015
Ontbijt
Voormiddag: bezoek aan het Bastogne
War Museum
Lunch in hotel
Namiddag: bezoek aan Brouwerij La Chouffe
Diner

VRIJDAG 01-05-2015
Ontbijt en lunchpakket meenemen.
Deelname aan de “39ste Marche Internationale“ te
Spa: afstanden 4 – 6 – 12 – 21 – 42 - 50 km (onder
voorbehoud: mogelijkheid 42 en 50 km te stappen)
Vrij bezoek aan Spa
Diner

ZONDAG 03-05-2015
Ontbijt
Valiezen laden en vertrek naar AMEL waar we
ste
deelnemen aan 41 Internationale Volkswanderung.

Inbegrepen:
Verblijf in volpension: van donderdagavond tot
zondagmorgen ontbijt
drank bij de maaltijden
alle verplaatsingen met de bus
alle bezoeken en deelname wandelingen
drinkgeld chauffeur
annulatieverzekering

KOSTPRIJS :
Per persoon in tweepersoonskamer -335 €
Per persoon in driepersoonskamer 335 €
Single kamer
 381 €

Niet inbegrepen:
lunch op zondag, eigen verteer
Bij inschrijven: 135 € per persoon storten op rekening reizen: BE64 1030 1032 8952.
Vermelden: 1 mei
Saldo voldoen vóór 1 april 2015.

Inschrijven vóór 1-1-2015.
Info bij Willy en Sonja


Inschrijvingsformulier VOOR: HOUFFALIZE 30-04- TOT EN MET 03-05-2015
NAAM en VOORNAAM
GEBOORTE DATUM/
A

LIDNUMMER

B
C
ADRES

Telefoon:

GSM :

Handtekening :
INSCHRIJVEN zolang er plaatsen vrij zijn
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Komende GR’s
25/03/2015

GR 565 Kasterlee - Turnhout

± 24 km of ± 16 km

Bus

In het pompoenendorp Kasterlee bij Keeses Molen starten we onze GR-reeks van 2015. Via een Brits
militair kerkhof en de Kabouterberg komen we in het provinciaal domein Hoge Mouw. We trekken
dan verder naar een volgend domein: de Hoge Rielen, een vroegere Britse militaire basis. Aan het
kwartier P. Gailly vertrekt de kleine afstand. We dwarsen de Grote Kaleibeek en komen in Zevendonk
aan, waar we hopen wat soelaas te vinden. Na de pauze lopen we parallel met een spoorlijn
vooraleer we het stadspark van Turnhout binnen dringen. Na een doortocht door het begijnhof
eindigt de tocht aan het station van Turnhout.
Inschrijven met strookje tot 18 maart 2015 of zolang er plaatsen zijn.
Kostprijs: 10 euro.
Startuur : 7 u Bevegemse Vijvers.
Terug : Tussen 18 uur en 19 uur.

Wandelprogramma 2015
Datum

Tocht

Startplaats

Rustpost 1

wo 21-jan-2015

Midweek

Velzeke

Strijpen

zo 22-feb-2015

NWD

Bevegemse Vijvers

School Grotenberge

wo 18-mrt-2015

Midweek

Strijpen

Velzeke

wo 15-apr-2015

Midweek

Voetbalkantine

Ten Berg

do 14-mei-2015

Wisselbeker

Bevegemse Vijvers

Leeuwergem

wo 20-mei-2015

Midweek

Sint-Goriks

Michelbeke

wo 17-jun-2015

Midweek

Voetbalkantine

De Gilde Erwetegem

wo 15-jul-2015

Dauwtocht

Velzeke

Strijpen

wo 19-aug-2015

Midweek

Erwetegem

Wijnhuize

wo 16-sep-2015

Herdenkingstocht

Leeuwergem

Ten Berg

wo 21-okt-2015

Midweek

Oombergen

Sint-Lievens-Houtem

vr 30-okt-2015

Halloween

Bevegemse Vijvers

Strijpen

wo 18-nov-2015

Midweek

Erwetegem

Sint-Maria-Oudenhove

wo 16-dec-2015

Jenevertocht

Leeuwergem

Oombergen

zo 27-dec-2015

Wafelentocht

Bevegemse Vijvers

Erwetegem
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Rustpost 3

OC Erwetegem

OC Strijpen

Oombergen

Sint-Lievens-Houtem

Sint-Goriks

Ten Berg
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Vooropgestelde tochten
Al enkele jaren zijn we succesvol bezig met vooropgestelde tochten voor onze leden.
Elk jaar zijn er mooie prijzen te winnen, ook voor 2015 zal dat zo zijn.
Speciaal voor onze leden die nog uit werken gaan hebben we de tochten die op een vrije dag
of in de vakantieperiode vallen meer punten toegekend, zodat iedereen de kans heeft om
het vereiste aantal punten te behalen.
De tochten voor 2015 beginnen zoals elk jaar al in 2014:

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

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

Datum
17-12-2014
28-12-2014
21-1-2015
22-2-2015
18-3-2015
15-4-2015
14-5-2015
20-5-2015
17-6-2015
15-7-2015
19-8-2015
16-9-2015
21-10-2015
30-10-2015

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

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

Totaal aantal punten te verdienen: 24.
Wie op de 14 vooropgestelde tochten 16 punten verzameld heeft, heeft recht op een prijs
die uitgedeeld wordt vanaf het “Praatcafé” op zaterdag 14 november 2015.
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 op uw
inschrijfkaart, want bij onze 1350 leden zijn er toch wel verschillende met dezelfde voor- en
familienaam.
Wie over geen klevers meer beschikt, kan steeds klevers bestellen op het secretariaat (op de
wandeling of via mail secretariaat@wandelclubegmont.be). De klevers zijn dan af te halen op de
volgende wandeling op de stand "secretariaat".

Het bestuur dankt U hiervoor.
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Clubfeest
Zaterdag 17 JANUARI 2015
CLUBFEEST

BEVEGEMSE VIJVERS ZOTTEGEM
Programma:
 De feestzaal gaat open om 18.00 uur.
 Bij het plaatsnemen, laat geen stoelen vrij, sluit aan, wij zijn toch een grote familie !
 Verwelkoming met drankje en aperitief hapjes
 Uitdeling punten 2014
 Koude schotel
 Jaaroverzicht 2014
 Wat in 2015?
 Uitreiking der prijzen
 Later op de avond koffie
 IJsje
 Muziek en dans u gebracht door het orkest Sjamaye om ± 22.00 uur
 Gratis gans de avond drank, muziek en plezier.
Wat moet dat kosten?
 Lid van de onze wandelclub Egmont: 22 €
 Niet leden: 32 € (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: 12 €
Inschrijven:
 Laatste inschrijving op onze wafelentocht op zondag 28 december in de Bevegemse
Vijvers.
Het voltallige bestuur dankt u nu al voor de goede verstandhouding op het clubfeest en
wenst u een gezellige avond toe.
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------INSCHRIJVING CLUBFEEST van ZATERDAG 17 JANUARI 2015
Ik schrijf in voor het clubfeest:
NAAM EN VOORNAAM

vlees

vis

gemengd

1

……………………………………………………







2

……………………………………………………







3

……………………………………………………







4

……………………………………………………







ADRES:…………………………………………………………………………………………………
Ik ben lid en betaal: 22 € x………=…………….Euro
Ik ben lid maar jonger dan 12 jaar gratis =……..(aantal)
Ik ben geen lid en betaal 32 € x………=……….Euro
Ik ben geen lid maar jonger dan 12 jaar 12 € x……..(aantal) =………Euro
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Uw speciaalzaak in:

Hoorcentrum Zottegem
Hoogstraat 399620Zottegem
09/367 67 64
zottegem@oorhuis.be

Hoortoestellen,
gehoorbescherming en
hulpmiddelen.

Widex DREAM
Marieke en Hans heten u welkom in ’t Oorhuis Zottegem

Nog meer verstaan in achtergrondlawaai.

Openingsuren:

Genieten van TV, muziek of het gebruik van
uw GSM.

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

________________________________

Minder vaak batterijtjes vervangen!

Siemens micon - een hoorbeleving die zó
goed is, dat gebruikers vergeten dat ze het
dragen!

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

_________________

Want u (h)oor(t) erbij !
21e jaargang nr 81

Één miljoen Belgen hebben een
gehoorprobleem!
U ook? Doe een gratis hoortest!
(zonder medisch doel)
Maak vandaag nog een afspraak bij
onze audioloog.
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Het GR-5 avontuur van Patrick (deel 1)
Vrijdag 01.08.2014
Dag 1: Refuge Porte du Plan du Lac 2364 m – Refuge de l’Arpont 2309 m: 14 km
Na de spijtige gebeurtenissen van vorig jaar verliep de heenreis met de trein wel
voorspoedig, maar toch met een onzeker gevoel. Zou het dit jaar beter gaan? In Modane
was het niet de gereserveerde bus, maar een heuse taxi die mij tot aan de voordeur van het
hotel in Termignon bracht waar ik de nacht doorbracht.
Vroeg op en als eerste hotelgast aan de ontbijttafel want om 7 u 45 moet ik de navette halen
die mij vanuit Termignon naar de refuge Porte du Plan du Lac zal voeren. Daar heb ik
opgegeven vorig jaar en daar zal ik de draad weer opnemen. Er hangen wolken in de lucht,
maar er valt gelukkig geen regen. Met de rug naar de refuge vertrekt een dalend pad dat al
gauw een asfaltwegje kruist bij de kapel van Sint-Barthelomeus. Van daaruit daalt het wat
steviger en zo kom ik aan een brug over de rivier Rocheure, al 300 m lager dan bij de start.
De GR volgt de linkeroever en opteert voor een volgende brug om het riviertje over te
steken. Een klim van 500 m ligt nu op mij te wachten. In die beklimming maak ik een eerste
maal kennis met een patou-hond. Het is toevallig een vriendelijke, die blijkbaar zijn kudde
schapen kwijt is. Wat verder is er wel
een troep schapen bewaakt door
enkele van die honden. Hier is de hier
is de herderin aanwezig en die zorgt er
voor dat de beestjes geen domme
dingen doen. Na de klim blijf ik zowat
op gelijke hoogte, wat op en af gaand.
Zo bereik ik enkele bergmeertjes
omringd door rotsformaties. Het water
zit vol dikkopjes. Vervolgens moet ik
een morene over. Dit steenpuin is een
restant van de gletsjer de Pelve die
zich zoals de meeste van zijn
soortgenoten teruggetrokken heeft
naar
hoger
gelegen
gebieden.
Waarschijnlijk zal ook die binnen
afzienbare tijd een stille dood sterven. De hoogvlakte van de Pelve ligt bezaaid met grote
rotsblokken en aan de linkerkant gaapt een diepe kloof, waar in de verte Termignon ligt te
blinken. Een vrij steile afdaling brengt mij uiteindelijk naar de vernieuwde refuge van Arpont.
Bij de restauratie heeft men duidelijk gekozen voor meer comfort en ik krijg er zelfs een
individueel kamertje toegewezen. Een jeton geeft recht op 7 minuten warm water in de
douche, maar ik heb de indruk dat in de Franse Alpen de minuutjes korter uitvallen dan
gewoonlijk. Na ongeveer de helft van de tijd is het afgelopen en schakelt de kraan over op
ijskoud, maar ondertussen ben ik toch al schoongeveegd. Nog voor het avondmaal barst een
onweer los met alles er op en er aan: regen, donder, bliksem en hagel. Overdag is het wel
droog gebleven, dus geen probleem. De eerste dag heb ik wonderwel doorstaan en dat geeft
moed voor de rest van de tocht. Nog wat napraten met een koppel Nederlanders maar dan
wel vroeg onder de lakens want het ontbijt wordt geserveerd tussen 6u30 en 7u30.
Zaterdag 02.08.2014
Dag 2: Refuge de l’Arpont 2309 m – Refuge de la Fournache 2350 m: 18 km
Gedurende de nacht gaat het klank- en lichtspel met tussenpozen gretig door. Bij het pover
ontbijt is het wel nog bewolkt maar regent het niet meer. Voor alle zekerheid trek ik toch
maar de regenkledij aan en bescherm ik mijn rugzak met een overtrek. Het pad daalt voorbij
de ruïnes van Arpont en de kapel van St.-Laurent. Het parcours golft op en neer omdat er
voortdurend bergbeekjes moeten overgestoken worden. Soms liggen er bruggetjes, het één
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al wat breder en steviger dan het ander. Door de regenval van de laatste dagen en nachten
zijn die beekjes flink gezwollen. Bij de ruïnes van Montafia kan je een pad nemen naar het
dal in Termignon, maar tot nu toe houden de voeten het uitstekend en kan ik gewoon verder.
Opeens kom ik bij een bergriviertje dat zodanig breed geworden is dat er door het water
moet gestapt worden. Een brug is niet te zien. Het is opletten geblazen om niet uit te glijden
op de gladde stenen want met een nat pak verder trekken is zeker niet aangewezen. Zonder
kleerscheuren kom ik er over heen en dat doet ook een jong koppeltje in mijn kielzog. Het
blijken ook Nederlanders te zijn. Met steeds het dal in zicht klimt het zachtjes verder naar de
2500 m. Over de top vind ik opnieuw een morene, getuige van een vergane gletsjer. Het pad
loopt voorlangs de Pointe de Bellecôte en daalt dan verder in ruime bochten naar de ruïnes
van Turra en verder naar het gehucht Djoin. Bij de skiliften van het gebied Montana-LesSetives-Aussois klimt de weg weer langs de steen van de duivel naar de refuge Plan Sec
met zicht op meertjes Plan d’Aval en Plan D’Amont. Dit is echter nog niet de hut waar ik wil
overnachten. Die staat nog een half uurtje verder. Toch neem ik even de tijd om de dorstige
te laven en de hongerige te spijzen.
Er is vrij veel volk aan de hut maar
dat zullen grotendeels dagtoeristen
zijn want die hut is te bereiken met
de wagen. Nog een laatste brug
over vandaag en daar lijkt het wel of
in het water klompen goud liggen.
De rotsblokken hebben in ieder
geval
dezelfde
kleur,
maar
goudzoekers hoeven zich geen
illusies te maken. Ten slotte kom ik
dan bij de refuge de la Fournache
waar men eveneens een mooi
uitzicht heeft op de meertjes.
Ondanks
de
mindere
weersvoorspellingen is het op een
spatje na droog gebleven en is het
ideaal wandelweer. Ook hier is de warmwaterdouche beperkt in tijd. Vlamingen heb ik nog
niet ontmoet, wel al verschillende noorderburen en uiteraard veel Fransen. Eén ervan is
bezig om de GR 5 in één ruk af te werken. Hij is enkele maanden terug gestart in Hoek van
Holland en hoopt rond 20 augustus Nice te bereiken. De man heeft wel pech want zijn derde
paar bergschoenen vertoont een fabricagefout en laat water door. De man hoopt natuurlijk
op droog weer maar heeft pech want gedurende de avond barst alweer een onweer los.
Zondag 03.08.2014
Dag 3: Refuge de la Founache 2350 m – Modane 1066 m: 16 km
Het regent tijdens het huttenontbijt, maar wonderlijk genoeg houdt het op als de stappers
zich in beweging zetten. De Fransman is al weg en die zal ik overdag wel niet meer terug
zien. Hij rijdt een tandje groter dan ik. De Nederlanders zijn ook al weg, maar die haal ik wel
nog in. De meertjes zijn half verscholen in de lage wolken als ik afdaal naar de brug van
Sétéria over de Saint-Benoit. In het nationaal park van de Vanoise klimt het nu richting Col
du Barbier. De bewolking blijft laag hangen en de meertjes zijn slechts sporadisch te zien.
Het pad loopt nu verder op de grens van het nationaal park. Dat is duidelijk aangeduid door
de geschilderde Franse driekleur op de rotsen. Boven op de col du Barbier spreek ik samen
met vier Nederlanders de picknick aan. Het zicht is soms nihil. Gelukkig klaart het wat later
toch wat op om de kudde schapen te kunnen bewonderen bij de chalets du Barbier. De
gebruikelijke waakhond blaft en gromt om zijn kudde te beschermen en blijft zo’n 5 meter
achter mij aan lopen. Helemaal gerust ben ik er niet in maar de herders zijn op post
vooraleer de hond moeilijkheden kan veroorzaken. De GR 5 daalt nu terug tot de boomgrens
en dringt dan verder het bos in. Om de refuge de l’Orgière te bereiken moet er wel eerst nog
een nijdig en steil klimmetje afgewerkt worden. In de refuge bestel ik een cola en eet ik de
rest van de picknick op. Als ik klaar sta om verder te stappen heb ik nog een laatste
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ontmoeting met de Nederlanders. Dan gaat het vlug naar beneden. Bijna 900 m moet er
gedaald worden in het bos en die afdaling is steil en wat verraderlijk door de losliggende
stenen en de boomwortels die niet altijd even goed te zien zijn. Het is nu wel droog zodat het
niet echt gevaarlijk wordt. Modane komt steeds dichterbij en via het gehucht Loutrac betreed
ik opnieuw de “beschaving”. Zo stilaan begin ik Modane wel te kennen na mijn eerdere
(soms minder gelukkige) doortochten. Ik hoop dat ik het stadje morgen definitief vaarwel kan
zeggen, want er zijn eerlijk gezegd wel mooiere plaatsen op de wereld. In het hotel wacht mij
wel een zalig lange douche en een deftig avondmaal.
Maandag 04.08.2014
Dag 4: Modane 1066 m – Valfréjus 1550 m: 9 km
Na het ontbijt, die naam waardig, ben ik nog wat op de kamer gebleven. De trip vandaag is
niet zo lang, maar het gaat wel steeds bergop. Rond half elf zoek ik de GR 5 terug op door
het oude stadsgedeelte. Dit heb ik nog niet gezien en het oogt toch wat fraaier dan de
stationsbuurt. Aan het stadhuis zie ik de eerste wit-rode tekens. Het is een opluchting want
de voorbije dagen waren de streepjes zeer dun gezaaid. In het park van de Vanoise waren
er zelfs geen, enkel op de splitsingen werd de weg aangeduid op een bordje. Waarschijnlijk
mag er daar niet geschilderd worden. In de bergen zijn er echter niet zo veel paadjes om
verloren te lopen, maar soms is het wel goed dat je even kan controleren op de GPS. Aan de
rand van de stad vind ik de bedevaartsweg naar O.L.V. van Charmaix. Even verder is die
weg echter versperd door een afsluiting. Er zijn daar grote wegenwerken aan de gang en er
zit niets anders op om stiekem onder de afsluiting door te glippen. Na ongeveer 500 m is er
een nieuwe afsluiting waar ik wel zonder moeite langs kom. Op de D216 heb ik een
schitterend uitzicht op het fort dat hoog boven Modane uittorent. De D216 en de
bedevaartsweg kruisen elkaar verschillende keer. Die tweede is gekenmerkt door de staties
van een kruisweg uitgebeeld in kapelletjes. Door de bomen heen heb ik ook een prachtig
zicht op het dorp St.-André. Het is
vrij zonnig vandaag. De bomen en
het fris windje zorgen er wel voor
dat ik niet te veel moet transpireren.
Na de middag bereik ik dan de
bedevaartskapel. Die hangt letterlijk
boven een kloof waarin het
bergwater naar beneden dondert. In
de schaduw van de kapel eet ik
mijn dagrantsoen op. Na wat rust
en een bezoek aan de kapel klim ik
dan verder naar het skistation
Valfréjus. Er zijn wel wat toeristen
maar ik kan me voorstellen dat het
in de winterperiode veel drukker is.
Het is wat zoeken vooraleer ik de
chalets de Florence gevonden heb.
Mijn intrek nemen voor de volgende nacht lukt evenwel nog niet want de receptie is maar
bevolkt vanaf 16u30. Het wordt bijgevolg nog een tijdje genieten van de omgeving en van
een fris biertje. Ondertussen kan ik ook al uitkijken naar een restaurantje voor vanavond en
de mogelijkheid om te ontbijten morgen, want Florence biedt enkel onderdak en houdt zich
niet bezig met voeding. Dat onderdak mag er wel zijn: een volledig appartement met keuken,
salon en een badkamer met ligbad krijg ik ter beschikking. Net voor ik mij klaarmaak om een
pizza naar binnen te werken valt de dagelijkse regenbui. Laten we dat zo maar houden voor
de rest van de tocht: overdag droog en niet te warm en ’s avonds mag het doen wat het wil.
Vervolg in het volgende clubblad.
Wie echter nieuwsgierig is kan terecht op mijn website www.gr5-pat.be
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BUS4YOU
De Turck bvba
Herenveld 3
9500 Geraardsbergen
tel: 054/33 30 33
Fax: 054/32 42 90
info@bus4you.be
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Verslag reis Kroatië
PERIODE : van 23 september 2014 tot en met 29 september 2014
Kort historisch overzicht
Joegoslavië was een Europees land met een zeer ingewikkelde structuur. Het bestond uit 6
republieken: Slovenië, Kroatië, Servië, Bosnië-Hercegovina, Montenegro en Macedonië. Er heerst een
zeer grote verscheidenheid aan landschappen en mensen, culturele invloeden, klimaat, leven en
gebruiken. Dit land werd samengehouden onder het gezag van Maarschalk TITO (Josip Broz), de held
van de bevrijdingsoorlog. Tito was een strijder die tegen de Duitse en Italiaanse indringers vecht
tijdens Wereldoorlog II. Hij voerde nadien een onafhankelijke koers ten overstaan van de Sovjet-Unie.
Hij sloot ook niet aan bij de landen die het Warschau-pact vormen. Hij heeft gedurende 35 jaar het
land geleid en stierf op 88-jarige leeftijd na een lange en pijnlijke ziekte. Na zijn overlijden staken de
problemen tussen de deelstaten meer en meer de kop op. Slovenië, Kroatië en Bosnië-Hercegovina
verklaarden zich onafhankelijk. Hiermee waren de Serven niet gediend en dit leidde tot een
Balkanoorlog (tussen 1992 en 1995) waarin duizenden slachtoffers vielen. De beelden van Sarajevo,
de Kraina en de massamoorden van Sebrenisca zullen altijd op ons netvlies gebrand zijn. Mag ik ook
nog vermelden dat door anarchistische revolutionairen van Jong Bosnië (Bosnische Serviërs) op 28
juni 1914 de moorden plaatsvonden op Frans-Ferdinand en diens echtgenote. Deze daad zou leiden tot
Wereldoorlog I.
Dinsdag 23 september
Wij vertrekken aan de Bevegemse Vijvers om 2 u 45. De deelnemers, een 90-tal, worden verdeeld
over 2 bussen die ons naar Zaventem brengen. Na de nodige formaliteiten (douane en
luchthavenpolitie) begeven wij ons naar de tarmac waar wij een veelkleurig vliegtuig zien van Thomas
Cook. Wij stijgen op met een lichte vertraging richting Dubrovnik. De vlucht verloopt vlekkeloos. Wij
krijgen echter geen toestemming om te landen wegens een te felle wind. De piloten besluiten rondjes
te vliegen gedurende ongeveer 1 uur in de hoop dat de wind (die waait tussen de 80 en 100 km) zal
verzwakken. De natuurkrachten oordelen er echter anders over. Wij zijn verplich t een andere
landingsplaats te zoeken en dit wordt de luchthaven
van SPLIT. Wij worden naar de transitzone gebracht
waar we wachten en wachten. Als ons een drankje
aangeboden wordt, gaat elkeen ervan uit dat het een
lang oponthoud zal worden. Wij worden echter
omstreeks 12 uur terug naar ons vliegtuig gebracht.
Na een korte vlucht van ongeveer 25 minuten landen
we ten slotte op onze eindbestemming. Bussen staan
ons op te wachten en we worden vervoerd naar ons
hotel. Wij arriveren er om 13 uur. Doordat de
weergoden ons niet gunstig gezind waren, hebben
wij een halve dag verloren. Echter, niet getreurd.
Wij kunnen aanstonds het middagmaal nuttigen
waarna de verdeling van de kamers volgt. In de namiddag verkennen wij een eerste maal CAVTAT en
genieten van een weergaloos uitzicht. Later op de dag volgt nog het avondmaal. De slaapkamers
worden snel opgezocht want het was een zeer bewogen en vermoeiende dag.
Eén opmerking. Ondergetekende was hier samen met zijn echtgenote in 2004. Wij verbleven in
MLINI. Dit is een plaats tussen Cavtat en Dubrovnik. Wat een verademing was het voor ons om
hier nu aan te komen. Veel zaken zijn ten goede veranderd: wij zien vele nieuwe gebouwen en
merken nog zeer weinig van de oorlogsschade. In 2004 konden wij de vele sporen van de
geweldplegingen nog herkennen: hotels vertoonden massa's kogelgaten, terreinen waren afgesloten
omdat ze vol met landmijnen lagen en de gebouwen van het vliegveld waren niet meer dan veredelde
barakken.
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Woensdag 24 september
De Egmonters worden in 3 groepen ingedeeld. Wij (ongeveer 30 man) behoren tot één van de
sportieve groepen. Elke groep krijgt begeleiding van 2 gidsen van KRAULAND. Krauland is een
wandelorganisatie die wandelaars in verschillende landen begeleidt. Vandaag staat er voor onze groep
allereerst een bezoek aan de stad DUBROVNIK op het programma, dit onder leiding van onze
sympathieke gidsen CLAUDIA (een Oostenrijkse die met een Nederlander gehuwd is) en ZELTAN
(een Oostenrijker). DUBROVNIK is een cultureel, historisch, maritiem en economisch centrum (ong.
50.000 inwoners). De stad werd in 1979 erkend als cultureel werelderfgoed. Dubrovnik heeft
verschrikkelijk geleden tijdens de Balkanoorlog (1992-1995). Ze werd bestookt vanuit Montenegro
waar een tak van de zeemacht van Servië was gelegerd. De inwoners vluchtten massaal naar het eiland
Korcula, hun huizen werden verwoest en er vielen veel slachtoffers. Deze periode was waarschijnlijk
de moeilijkste uit de duizendjarige geschiedenis van de stad.
Dubrovnik is een culturele plaats met talloze monumenten. De oude stad wordt omgeven door een
metersdikke muur (tussen 1,5 en 3 m dikte, 1400 m lengte en op sommige plaatsen 25 m hoog). Er
bevindt zich een wandelpad op de muur. Van onze groep besluiten enkelen dit pad te volgen. Zij
zullen zeer tevreden terugkeren. Omdat wij dit vroeger al hadden gedaan, stel ik voor om de mooiste
plaatsen te tonen aan wie interesse heeft. Wij doen onder andere de haven aan, gaan kerken binnen,
wandelen door de hoofdstraat en dit alles onder een loden hitte. Wij besluiten een terrasje op te zoeken
en
vinden
een
leuk
plaatsje
waar
muziekinstrumenten zijn opgesteld. Wij vormen
direct een orkestje met als drummer Eli
(aangezien hij geen trommelstokken heeft hanteert
hij dan maar zijn meegebrachte wandelstokken),
Luc staat aan de contrabas, Antoine aan de
trommels en ikzelf geef het beste van mezelf op
de vleugelpiano. De dames luisteren en bij een
wijntje wordt er nogal wat afgelachen. Nietwaar
Lieve (van Eli)? Wij vervolgen onze weg en
komen aan een museum. Antoine en Stafken
kunnen het niet laten om even binnen te wippen.
Foto's worden genomen van Staf achter een raam
met een hekwerk ervoor. Het bevalt hem en wij
bieden onze diensten aan om een cel voor hem te zoeken in Dendermonde. Wij krijgen ook een nog
een verrassing: wij zien onze collega Egmonter Norbert De Grom die met echtgenote Marlène op
huwelijksreis is. Proficiat aan de tortelduifjes.
Wij komen terug samen met de rest van onze groep en zoeken samen onze bus op. Het is hier een
kakafonie van transportmiddelen. De gids vertelt dat de bus om eventjes te parkeren een grote som
taks aan de stad moet betalen. Wij rijden naar een plaats waar de namiddagwandeling zal plaatsvinden.
Het doel van de wandeling is een versterkte plaats opgericht ten tijde van Napoleon. Wij vatten de
tocht aan en langs mooie paden stappen wij hoger en hoger. Hier genieten wij van een prachtig
panorama op Dubrovnik met zijn stadsmuur, kloosters en paleizen. Onderweg is op diverse plaatsen
een kruisweg in hout opgesteld. Wij bereiken de top en komen aan de versterkte plaats waar nu een
museum opgericht is ter nagedachtenis van de overleden strijders die de stad Dubrovnik verdedigd
hebben. Na een rustpauze wandelen wij verder tot wij aan een eet- en drankgelegenheid komen. Hier
worden wij vergast op een vleesmenu met speciale aardappelen en groenten. Met wat ons wordt
voorgeschoteld, kunnen wij efkens voort. Er wordt smakelijk gegeten, een pint gedronken en hartelijk
gelachen. Wat een ambiance. Na de maaltijd gaat het met de bus richting hotel.
Donderdag 25 september
Vandaag gaat de wandeling naar de vruchtbare Konavoscovallei, gelegen in het hinterland van Cavtat
en met als hoogste punt Sneznica. De bus is veel te groot om ons naar het punt van vertrek te voeren.
Daarom vertrekken we voor het dorpje Kuna op ongeveer 700 m hoogte. Het is een pittige
beklimming langs een ezelspad. Wij zien weelderige weiden en prachtige alpenbloemen en worden
regelmatig gewezen op bepaalde struiken en hun functie. De gidsen waarschuwen ons ook voor
slangen die zich eventueel in het struikgewas kunnen schuilhouden. We klimmen zeer hoog en keren
terug naar het verzamelpunt niet ver van Mihanici waar wij onze knapzak aanspreken. Na een kort
oponthoud trekken wij verder. Onderweg vinden wij een oude treinbedding die ooit Sarajevo moest
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verbinden met Montenegro. Indrukwekkend. Wij
passeren langs tunnels en laten ons fotograferen. Iets
verderop is de weg onderbroken en wij moeten risico's
nemen om een tijdelijk bruggetje te kunnen oversteken.
Er wordt gelachen en gebibberd. Van hieruit hebben wij
een prachtig uitzicht op de baai van Kotor en de
Adriatische Zee, en verder op de ruige bergen van
Montenegro. Op het einde van de wandeling merken wij
de bus op. Wij worden opnieuw vergast op een
overvloedig maal (nog gevarieerder en uitgebreider dan
gisteren) nadat wij eerst van de plaatselijke dranken
geproefd hebben. Dit is de ideale plaats om de medemens
beter te leren kennen en te genieten van de gastvrijheid van de plaatselijke bevolking. Nadien keren
wij terug naar ons hotel.
Vrijdag 26 september
Wij hebben ons niet ingeschreven voor deze uitstap naar het eiland Korcula omdat wij het 10 jaar
geleden reeds bezocht hebben. Wij kunnen wel algemene informatie verstrekken. Korcula ligt op
ongeveer 130 km van Dubrovnik en is het grootste eiland in de Adriatische Zee. Het heeft ongeveer
20.000 inwoners. Het is een bekende stad omdat ze niet ver van het vasteland ligt en ook toeristische
troeven heeft. Tijdens de Balkanoorlog werden hier veel vluchtelingen opgevangen. Het waren de
Venetianen die in de Middeleeuwen Korcula bouwden. Zij kregen later vele heersers over zich. Een
bezoek aan de stad begint aan een van de twee poorten: de poort van de Aarde in het zuiden of de
poort van de Zee in het westen. In de stad zijn veel gebouwen en kunstwerken bewaard gebleven
onder andere de woning van Marco Polo.
Zaterdag 27 september
De wandeling vandaag heeft als doel "de berg van de
Herinnering". Wij vertrekken terug met de bus naar Obod.
Vandaar gaat de voettocht verder via vele haarspeldbochten
naar het dorpje Velji Do. Deze tocht mag absoluut niet
onderschat worden. In het dorpje Velji Do zullen we ons
middagmaal nuttigen in het restaurant Konoba. Na een
drankje gaan de meeste wandelaars verder. De overige
blijven om uit te rusten en op onze bagage te letten. Wij
vervolgen onze weg die stijl naar omhoog gaat en moeilijk
te beklimmen valt. Na een hele poos komen wij aan op de
top waar een kruis opgericht werd. Dit kruis is een
herinnering aan een vliegtuigongeval. Het memorial werd
opgericht als herdenking aan de Amerikaan Ron Brown die,
samen met een delegatie, omkwam na de laatste
Balkanoorlog op 3 april 1996 (memorial dateert van oktober
2007). De 35 namen van de overledenen staan vermeld op
het monument. De plek is 's nachts verlicht en is een mooie
ode aan de gestorvenen van dit vreselijk ongeluk. Van
hieruit hebben wij weer een prachtig uitzicht op de
omgeving en op de bergen van Montenegro. Na het nemen van foto's keren wij terug naar restaurant
Konoba waar ons een lekkere maaltijd voorgeschoteld wordt. Alles wordt hier klaargemaakt in een
oven op hout. Zeer smakelijk. Wij vertellen verder nog over de gebeurtenissen van vandaag waarna
wij de bus richting hotel nemen.
Zondag 28 september
Op vraag van onze groep wordt vandaag de bus niet genomen. Deze zal ons enkel komen ophalen in
het dorpje Cilipi. Wij vertrekken richting het oude centrum van Cavtat waarna wij verder wandelen
langs een hoofdstraat die omhoogloopt tot aan een kerkhof. Wij vervolgen onze weg via een oude
bedevaartsroute en genieten van de maquisvlakte met cipresbomen. Wij appreciëren deze prachtige
wandeling tot de gidsen een 1800 jaar oude grot aandoen. De omgeving is echter vergeven van
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muggen en wij besluiten wijselijk om verder te gaan. De wandeling wordt minder lastig nu. Wij zien
opstijgende en dalende vliegtuigen en het landschap waar we doortrekken is prachtig. Wij komen aan
in het dorpje Cilipi waar wij net te laat zijn om traditionele zondagse folklore-uitvoeringen mee te
maken die gehouden worden op het plein voor de Sint-Nicolaaskerk. Deze uitvoeringen betreffen
originele dansen uit Konavle die gebracht worden in een kleurrijke volksdracht en waarbij de kledij
met handwerk is afgemaakt. Wij zien van hieruit ook het imposante mausoleum van de familie
RACIC. Het werd gebouwd in 1922 en is van de hand van Ivan Mestrovic. Wij hebben in Cilipi nog
de gelegenheid om souvenirs te kopen van enkele danseressen van het gevolg. Er wordt duchtig
gekocht door de dames en de heren kijken op hun beurt naar de lieftallige danseressen. U ziet, voor elk
wat wils. De bus brengt ons daarna naar de rivier Ljuta. In het restaurant staat vis op het menu. Wij
danken reeds onze wandelgidsen Claudia en Zeltan voor hun toffe begeleiding en Eli overhandigt hen
nog een enveloppe. Er wordt gezoend... Wij, op onze beurt, krijgen ook nog een afsluitertje, een
slivovitsj. Nadien worden wij naar ons hotel teruggevoerd.
Maandag 29 september
Zoals gewoonlijk staat er een vrije dag op de agenda. In de voormiddag gaan wij naar Cavtat om het
dorp nog beter te leren kennen. De vrouwen bezoeken de winkels om hun geld te beleggen in sieraden
of om souvenirs aan te schaffen voor de achterblijvers. De mannen zien dit echter niet zitten en Eli,
Antoine, Merken, Stafken en ik bezoeken het mausoleum dat hoger gelegen is en dat wordt omringd
door een prachtig kerkhof. Wij dalen terug naar het centrum en besluiten onze vrouwen wijs te maken
dat wij nog een beetje cultuur opdoen op een terras gelegen rechtover de haven. Zij komen ons
vervoegen maar besluiten na een tijdje wijselijk terug te keren naar het hotel. 's Middags wordt daar
gegeten. Na de maaltijd gaan de mannen nogmaals naar Cavtat voor een wandeling. Wij komen
voorbij een hotel dat in de tijd van TITO dienst deed als verblijf voor zijn buitenlandse gasten. Wij
bekijken onze standplaats nog voor een laatste maal en keren terug naar het hotel waar wij
plaatsnemen op het terras. Hier zien wij anderen hetzelfde doen. 's Avonds worden Willy en Bea (die
de gehele vakantie belet moest geven wegens ziekte) op de afscheidsdrink gehuldigd voor hun werk
dat ze eens te meer in deze prachtige reis gestopt hebben. Bedankt Willy, bedankt Bea en spoedig
herstel gewenst.
Maandag 30 september
Wij moeten reeds vroeg klaar zijn voor onze
terugreis. Na het ontbijt vertrekken wij naar
de luchthaven nabij Clipi. Wij hebben een
zeer rustige vlucht en komen zonder
problemen aan in Zaventem. Na het afhalen
van de valiezen worden de bussen richting
Zottegem opgezocht.
Conclusie
1) Buiten onze eerste dag met zijn
slechte
weersomstandigheden
(wind) hebben wij een zeer mooie
vakantie gehad. Het was zeer
zonnig en warm.
2) Het hotel viel mee. De meeste
hotels in deze regio moeten nog een inhaalbeweging maken door de Balkanoorlog maar wij
logeerden in een gezellige plaats.
3) De samenwerking met zes leden van Krauland verliep zeer vlot en was uiterst aangenaam.
Deze gidsen waren buitengewoon vriendelijk en bovendien erg onderlegd in hun materie.
4) Wij kijken alweer reikhalzend uit naar een volgende reis…
Met dank aan het bestuur.
Wilfried.
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In vino veritas

De meeste wijnliefhebbers weten wat
bedoeld wordt met “chaptaliseren”, het
toevoegen van suiker aan de most voor of
tijdens de gisting om het alcoholgehalte te
verhogen. De wijn krijgt hierdoor meer
body en ook het smaakevenwicht wordt
erdoor verbeterd. Veel minder bekend is
de man wiens naam aan deze praktijk
verbonden is. We hebben het over Jean
Antoine Chaptal º1756-†1832). Hoewel
Chaptal tegenwoordig bijna uitsluitend in
verband wordt gebracht met het
“chaptaltiseren”, lagen zijn verdiensten op
veel meer terreinen. Zo heeft hij zich als
chemicus zeer sterk voor de franse
chemische industrie ingezet. Ook heeft hij
er voor gezorgd dat Frankrijk in een aantal
opzichten minder afhankelijk werd van het
buitenland, onder zijn leiding bijvoorbeeld
wist Frankrijk over te schakelen op een
grootschalige productie van buskruit. Daarnaast ontwikkelende hij het procedé van
suikerextractie uit bieten. Chaptal was aanvankelijk niet alleen professor in de
chemie aan de universiteit van Montpellier, hij doceerde ook aan de bekende “Ecole
des Arts” in Parijs. Met het verzoek om van Montpellier naar Parijs te komen, begon
ook zijn politieke loopbaan. Zijn brede visie gecombineerd met een fijnzinnig oog
voor detail maakten hem tot één van de belangrijkste geesten van zijn tijd.
DE LINK NAAR DE WIJN
Jean Antoine Chaptal was een uitermate praktisch ingesteld en modern
wetenschapper. Een uitvinding of ontdekking had in zijn ogen pas zin als deze in de
praktijk daadwerkelijk bruikbaar was. Zijn belangrijke “Traite sur La Vigne” was, in
tegenstelling tot andere werken, wellicht de eerste veelopvattende verhandeling over
dit thema die zich niet zozeer baseerde op de oude historische teksten, maar in
plaats daarvan uitging van nieuwe wetenschappelijke inzichten van zijn tijd (einde
18de eeuw). In die periode van 1800 tot 1805 was Chaptal onder Napoleon Minister
van binnenlandse zaken. Het was in deze hoedanigheid dat hij de wijnboeren het
advies gaf om in geval van suikerarme most een bepaalde hoeveelheid suiker toe te
voegen.
FRANSE WIJNBOUW IN DE PROBLEMEN
De vraag dringt zich natuurlijk op waarom juist in die tijd een dergelijke methode
werd ingevoerd. Chaptal leefde in een periode waarin met name de Franse wijnbouw
het moeilijk had: overproductie, een dalende kwaliteitsstandaard, en in vele gevallen
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simpelweg onkunde aan de kant van de wijnproducenten. Chaptal doet als volgt zijn
beklag: “hoe komt het dan dat een groot aantal franse wijnen, zo beroemd als dat ze
in het verleden waren, nu in diskrediet geraakt zijn?” Waarom is hun kwaliteit zo
middelmatig, terwijl wijnen uit andere landen en gebieden een terechte en verdiende
reputatie hebben verworven of behouden? Het ligt niet aan de natuurlijke
omstandigheden, de bodem of het klimaat; nee, de fout is te zoeken in de
onzorgvuldige cultivering van de wijnstok, het routinematig handelen en pure
onwetendheid. En vooral in de voorkeur voor druivenrassen die veel maar inferieur
sap opleveren boven druiven die de beste kwaliteit geven. Een zeer ernstige
diagnose door een man die de zaken drastisch zou gaan aanpakken. Niet dat
Chaptal de enige was die de problemen in de Franse wijnbouw signaleerde. In een
van Balzac’s werken komt het overdreven commerciële houding die veel voor
wijnboeren zo kenmerkend was duidelijk naar voren. Hierin zegt een man met een
sterk ontwikkelde handelsgeest: ”Waarom zou ik geen 20 vaten van mijn land
oogsten à 30 francs in plaats van 6 vaten aan 60 francs? Wie schrijft mij voor wat ik
doen moet? Voor mij is kwaliteit gelijk aan cash”.
CHAPTALISEREN OUDER DAN CHAPTAL
Het toevoegen van allerlei stoffen aan most en wijn heeft een lange geschiedenis.
Een opsomming van alle toevoegingen bij de Egyptenaren, Grieken en Romeinen
zou een zeer lange lijst opleveren. Ook tijdens de middeleeuwen waren tal van
toevoegingen heel gewoon. Doel nummer één was het verbeteren van de smaak van
de wijn, maar daarnaast wilde men ook de houdbaarheid vergroten en de
gezondheidstoestand van de wijn stabiel houden. Een van de meest gebruikte
zoetstoffen was honing, zeker in de tijd dat men nog niet de beschikking had over
suiker. Met honing werden zeer vele wijnen “verbeterd”. Dat hiermee ook
automatisch het alcoholgehalte werd opgekrikt was lange tijd niet bekend.
Chaptaliseren is tegenwoordig een algemeen toegepaste en aanvaarde praktijk, niet
alleen in Frankrijk. De Europese wijnwetgeving schrijft exact voor in welke mate het
alcoholgehalte op deze manier in de verschillende landen en gebieden mag worden
verhoogd. In het algemeen is het zo dat in de
noordelijke wijngebieden van Europa eerder
gechaptaliseerd wordt dan in de warme
zuidelijke streken (in grote delen van Italië,
Spanje en Zuid-Frankrijk is chaptalisatie niet
toegestaan). De invloed van het klimaat doet
zich dus sterk gelden. Afgezien van deze
regelgeving is het echter aan de wijn boer om
zo zorgvuldig mogelijk met zijn druiven en wijn
om te gaan teneinde de kwaliteit en karakter
zo zuiver en goed mogelijk te laten uitkomen.
Hierbij kan hij gebruik maken van de bijdrage
die Jean Antoine Chaptal aan de wijn
wetenschap heeft geleverd?
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Wandelresultaten
Datum

Plaats

Aantal deelnemers

Plaats Egmont

Aantal Egmonters

24/08/2014

10/09/2014
13/09/2014
14/09/2014
16/09/2014

OPWIJK
LAARNE
RONSE
ST.DENIJS.WESTREM
BORSBEKE
BAASRODE
GALMAARDEN
ZELE
MARIAKERKE
KRUISHOUTEM
BUGGENHOUT
MERELBEKE
LIERDE
MULLEM
NEIGEM
HERDERSEM

2232
1362
1746
856
606
879
1635
614
391
1251
3157
2014
637
1411
1318
399

10
2
2
5
1
2
2
2
1
2
7
3
1
2
1
3

48
89
146
37
172
49
151
41
38
139
75
171
144
136
129
27

17/09/2014

ST.GORIKS

1257

1

521

21/09/2014

04/01/2014
05/10/2014
08/10/2014
11/10/2014
12/10/2014
14/10/2014

DEINZE
ZEGELSEM
ST.ANTELINKS
MELLE
BERLARE
OPHASSELT
NUKERKE
SERSKAMP
AALTER
MELLE
RONSE
DEINZE

1868
304
619
1530
2221
2285
1170
1250
380
309
1755
1370

7
1
1
1
2
2
1
1
2
2
2
4

46
47
158
150
125
199
159
153
20
27
101
47

15/10/2014

OOMBERGEN

1251

1

559

18/10/2014

OPWIJK
RONSE
ZWALM
MELDERT
OVERBOELARE
WETTEREN
LIEDEKERKE
TIEGEM

769
974
2695
1402
1178
2068
1301
1043

5
2
1
4
2
1
1
14

28
99
243
58
159
210
81
10

31/10/2014

ZOTTEGEM

3740

1

755

01/11/2014
02/11/2014
05/11/2014
08/11/2014

ENAME
STROMBEEK
KLUISBERGEN
GENTBRUGGE
MARIAKERKE
OUDERGEM
RUISBROEK
EKEREN
BALEGEM
OUDENAARDE
GOTTEM
KERSKEN
DENDERLEEUW
MERELBEKE

1720
2679
953
2458
945
1031
941
764
1877
2485
1020
520
1143
1553

1
9
1
2
4
2
2
2
1
2
6
1
3
3

125
53
93
53
44
67
60
58
286
249
67
67
94
115

19/11/2014

VELZEKE

1331

1

512

22/11/2014
23/11/2014

SCHORISSE
GRIMMINGE

1531
2408

1
2

162
186

27/08/2014
30/08/2014
31/08/2014
03/09/2014
06/09/2014
07/09/2014

24/09/2014
27/09/2014
28/09/2014

19/10/2014
25/10/2014
26/10/2014

09/11/2014

11/11/2014
15/11/2014
16/11/2014
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Methode inschrijvingen
.

Voor alle eendaagse busreizen inschrijven bij Willy Van De Keere
Dit kan als volgt:
1- Op al de wandelingen van Egmont Zottegem
2- Door een e-mail bericht te sturen naar busreizen@wandelclubegmont.be. Je bent pas
ingeschreven nadat je een antwoord ontvangen hebt op je e-mail.
3- Telefonisch op het nummer: 09/ 361 18 84
4- Daarna vragen wij je zo vlug mogelijk te betalen.

Voor de GR-tochten inschrijven bij Patrick De Corte
Dit kan als volgt:
1- Op al de wandelingen van Egmont Zottegem
2- Door een E-mail bericht te sturen naar gr.patrick@wandelclubegmont.be en u bent pas
ingeschreven na een antwoord ontvangen te hebben op uw e-mail.
3- Telefonisch op het nummer: 09/360 56 21
4- Daarna vragen wij U zo vlug mogelijk te betalen.

Voor meerdaagse busreizen of vliegtuigreizen.
Bij de verantwoordelijken aangegeven op de folder.
1- Voor al de grote reizen waar steeds het aantal beperkt is, bent u pas ingeschreven na
ontvangst van het inschrijfformulier die u steeds kunt terug vinden in ons clubblad.
2- Daarna vragen wij U het gevraagde bedrag over te schrijven.

Wist je dat ?
 een Slimovic drinken voor je naar het toilet gaat rare gevolgen kan hebben (bv. in slaap
vallen op het toilet)
 er zes mensen van op het naaktstrand halsbrekende toeren hebben gedaan om terug op het
wandelpad te geraken.
 Indien je konijn geen wortelen lust , je de wortel doormidden moet snijden en het konijn eet
hem met krot en mot op. (tip van een konijnen kweker)
 In Kroatië slangen gesignaleerd zijn. Vooral loshangende doucheslangen kunnen verraderlijk
uithalen.
 Wanneer je het slot van een toilet vastmaakt het geraden is om het terug los te maken.
Anders geraak je moeilijk naar buiten.
 Nog in Kroatië de afstandsbedieningen van de TV kunnen gebruikt worden als GSM.
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Onder de loep
VRIJDAG
7/14/21 KM
ZATERDAG
6/10/18/25/32/42 KM
ZONDAG
6/12/18/24 KM
ZATERDAG
6/13/20 KM
ZONDAG
6/10/15/21/30 KM
WOENSDAG
6/10/14/18/21 KM
ZATERDAG
6/12/18/24 KM
ZONDAG
5/9/14/18 /24KM

2/01/2015
07.00 – 15.00 U
03/01/2015
07.00 – 15.00 U
04/01/2015
07.30 – 15.00 U
10/01/2015
08.00 – 15.00 U
11/01/2015
07.00 – 15.00 U
14/01/2015
08.00 – 15.00 U
17/01/2015
08.00 – 15.00 U
18/01/2015
08.00 – 15.00 U

RONSE
START TO WALK
AALTER
5DE AALTERSE MARATHON
DE PINTE
29STE NIEUWJAARSTOCHT
GIJZEGEM
SINT-ANTONIUSTOCHT
VURSTE
11DE SCHELDEVALLEITOCHT
WETTEREN
WOENSDAGWANDELING
KLUISBERGEN
8STE WINTERWANDELING
HAALTERT
HERDENKINGSTOCHT

WOENSDAG
21/01/2015
VELZEKE
7/10/14/18/21 KM
08.00 – 17.00 U
MIDWEEKTOCHT
ZATERDAG
7/12/18/24 KM

24/01/2015
08.00 – 15.00 U

OOSTEEKLO
31STE TOCHTROND EEKLO

ZONDAG
4/7/12/18/25 KM

25/01/2015
08.00 – 15.00 U

BERLARE
SCHELDEBROEKTOCHT

ZONDAG
7/10/16/22/32 KM

25/01/2015
08.00 – 15.00 U

GERAARDSBERGEN
22STE MANNEKEN-PISTOCHTEN

ZONDAG
7/12/18/24 KM

01/02/2015
08.00 – 15.00 U

EINE
PROSPER WANDELING

ZATERDAG
5/9/12/18/21 KM

07/02/2015
07.30 – 15.00 U

LEMBEKE
WINTERTOCHT

ZONDAG
6/12/17/22 KM

08/02/2015
08.00 – 15.00 U

WEIZE
25STE PEEKLAKTOCHT

ZONDAG
08/02/2015
5/10/14/17/21/24 KM 08.00 – 15.00 u

ZOMERGEM
34ste VALENTIJNTJESTOCHT

ZONDAG
6/12/18 KM

08/02/2015
07.30 – 15.00 U

ST.MARTENS-LIERDE
16DE WINTERTOCHT

ZATERDAG
6/12/18 KM

14/02/2015
08.00 – 14.00 U

BRAKEL
15DE GEUTELINGENTOCHT

ZONDAG
6/10/15/21KM

15/02/2015
08.00 -15.00U

ZWALM
2DE ZWALMSE 12 DORPENTOCHT

WOENSDAG
6/12/18 KM

18/02/2015
08.00 – 15.00 U

BOEKHOUT E
5DE MIDWEEKTOCHT
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VRIJDAG
4/7/14 KM

20/02/2015
08.0 – 15.00 U

LOKEREN
15DE KROKUSTOCHT

ZATERDAG
5/12/18/23 KM

21/02/2015
08.00 – 15.00 U

ELSEGEM
14DE RONDOM ELSEGEM

ZONDAG
22/02/2015
ZOTTEGEM
5/7/12/15/20/25/28/35 KM
07.30 – 15.00 U
AKTIVIA NATIONALE WANDELDAG
WOENSDAG
7/10/16/22 KM

25/02/2015
08.00 – 15.00 U

VIANE
12DE KRAKELINGETOCHT

ZATERDAG
6/12/18 KM

28/02/2015
08.00 – 15.00 U

LEUPEGEM
12DE SPROTJESTOCHT

SOKKENTOCHT

ZONDAG
01/03/2015
5/10/14/18/24/30 KM 07.00 – 15.00 U

AALST
1STE AJUINWISSELBEKERTOCHT WISSELBEKER

DINSDAG
7/14/21 KM

03/03/2015
08.00 – 15.00 U

WETTEREN
7DE SNEEUWKLOKJESTOCHT

ZATERDAG
7/9/14/17/22 KM

07/03/2015
08.00 – 15.00 U

EVERGEM
M.P.I. TOCHTEN

ZATERDAG
7/10/15/20/25 KM

07/03/2015
07.00 – 15.00 U

MATER
MOLENTOCHT

ZONDAG
5/8/12/20/30 KM

08/03/2015
07.00 – 15.00 U

AALTER
36STE MARSEN VAN AALTER

WISSELBEKER

ZONDAG
4/6/10/15/22/32 KM

08/03/2015
07.00 – 15.00 U

HERNE
KRIEKEN MATTENTOCHTEN

WISSELBEKER

ZONDAG
7/14/21/30 KM

08/03/2015
07.00 – 15.00 U

RUPELMONDE
14DE MERCATORTOCHT

ZATERDAG

14/03/2015
06.00 – 14.30 U

RONSE
SUPER KLYPE TOCHT

5/10/14/24/28/50/60 KM

ZONDAG

15/03/2015
6/8/1/14/18/20/26/30/35 07.00 – 15.00 U

GENTBRUGGE
FLORATOCHTEN

ZONDAG
6/12/18/24 KM

DENDERHOUTEM
WANDELING VREDESEILANDEN

15/03/2015
08.00 – 15.00 U

WISSELBEKER

WOENSDAG
18/03/2015
STRIJPEN
7/10/14/18/21 KM
08.00 – 17.00 U
MIDWEEKTOCHT
ZATERDAG
6/10/15/20 KM
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19/03/2015
07.00 – 15.00 U

KRUISHOUTEM
25STE GULDEN EITOCHT
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Reisverslag Kroatië
Met W.S.V. Egmont Zottegem naar Zuid-Dalmatië "De parel van de Adriatische
zee" (van 23/09/2014 tot 30/09/2014)
Voor het afsluiten van het toeristisch seizoen 2014 hebben onze ondervoorzitter Willy en zijn
echtgenote Bea gezorgd voor een interessante reis, een achtdaagse naar Kroatië, één van de
prachtigste landen in het zuiden van Europa. In 1991 keek heel de wereld toe, hoe de Serviërs "de
parel van de Adriatische zee" in puin schoten. Toen maakte het land nog deel uit van Joegoslavië.
Meer dan vijftien jaar later lijkt het land zich wonderwel te hebben hersteld en lokt het opnieuw een
massa toeristen.
In de nacht van 23 september vertrekken 91 Egmonters, verdeeld over twee bussen, naar Zaventem.
Touring Mobilis heeft geen verkeersinformatie te melden en kan zich voorbereiden op de ochtendspits.
Wat een verschil met het fileleed overdag. Op de luchthaven hebben we ruimschoots de tijd om de
incheck- en douaneformaliteiten te vervullen en een koffie te drinken. Enkele minuten voor zes uur
worden de motoren van het vliegtuig gestart
en taxiet het log gevaarte naar de startbaan.
Een lichte maaltijd, een drankje en de
mogelijkheid om taksvrije aankopen te doen
helpen de tijd doden. Als de piloot aanstalten
wil maken om de landing in te zetten, krijgt hij
de melding dat er te veel wind is en dat hij nog
wat rondjes moet draaien. De kustwind Bora
(?) die raast over het schiereiland, belet de
landing en tevens is er de vrees voor
brandstoftekort. Hij ziet zich dus verplicht
terug te vliegen naar Split waar we veilig
kunnen landen. De passagiers worden naar
de transit geleid waar er moet gewacht
worden op betere weersomstandigheden. Een drankje wordt er aangeboden om de verloren tijd te
compenseren. Tegen de middag kunnen we opnieuw onze plaatsen innemen en vliegen we terug naar
Dubrovnik. Na het ophalen van de bagage brengen twee bussen ons naar het hotel Epidaurus in
Cavtat waar we verwacht worden voor het middagmaal.
Het hotelmanagement schijnt geen benul te hebben van het aantal kamers dat er beschikbaar zijn,
met overboeking als gevolg. Na het avondmaal is er een infovergadering voorzien met de gidsen van
Krauland die ons op de wandeldagen zullen begeleiden, zes in totaal. Voor ons vertrek in Zottegem
heeft Willy de wandelaars ingedeeld in drie groepen volgens hun fysieke paraatheid. In groep Groep
1 zijn de recreatieven opgenomen en in groep 2 en 3 de sportieven. Elke groep krijgt twee begeleiders
toegewezen die vertrouwd zijn met het land. De man die de delegatie van de gidsen leidt en het hoog
woord voert in het Duits, blijkt Helmut te zijn. Voor de “vertolking” staat een Nederlandstalige vrouw
garant. De eerste afspraak is morgen om negen uur. Iedere dag zullen de drie groepen wisselen van
traject.
Woensdag 24-09-2014
Op het afgesproken uur staan de drie groepen klaar
om de wandelvakantie aan te vatten. Groep één
bestaat uit 26 wandelaars die zullen geleid worden
door Helmut, een kort geblokt baasje met een rond
gezicht
en een airbagbuikje. Flores,
een
afgestudeerde student en aspirant gids die de
Nederlandse taal machtig is, zal de Duitse uitleg van
Helmut vertalen. Wij vertrekken met de bus naar de
buitenrand van het vissersstad Cavtat. De rit is van
korte duur, na enkele minuten zijn we aan het
vertrekpunt. Waarschijnlijk wil Helmut niet dat we
uitgeput de tocht aanvatten. De afstand van de eerste
dag bedraagt acht kilometer, het traject is licht
stijgend met in totaal 150 hoogtemeters en 100 m
naar beneden. Het eindpunt van de wandeling is het
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stadje Cilipi, dat behoort tot de meest authieke dorpjes van Zuid-Dalmatië.
Voor we onze eerste stappen zetten doet onze gids een blauwe haarband om zijn grijze haren,
passend bij zijn T-shirt en rugzak. Met zijn kleine gestalte valt hij niet op tussen de groep en
waarschijnlijk wil hij daarmee wat meer aanzien verwerven. Met zijn strijdkreet “hajdemo” (plezant als
je wat Kroatisch verstaat), die nogal vlug omgevormd wordt tot “isimo”, trekt hij de groep op gang.
Een oude bedevaartsroute leidt ons weg uit de stad. Regelmatig last onze gids een stop in om zijn
kennis over de vegetatie te etalleren en ons de gelegenheid te geven, onze drankvoorraad aan te
spreken. De septemberzon is van de partij en wat water compenseert het verloren zweet. Floris kwijt
zich uitstekend van zijn taak om de woorden van zijn leermeester te vertalen. Het wordt een excursie
door de Konavlevallei die omringd is door groene heuvels. Als het hoogteniveau wat toeneemt zien we
tussen de struiken het azuurblauw water van de Adriatische zee. Rechts van ons zien we een pad dat
naar Mocici loopt dat we echter niet volgen. Donkergroene cipressabomen steken hoog boven de
loofbomen uit. Losse opeengestapelde stenen vormen op sommige plaatsen de scheiding van
particuliere eigendommen.
Van op enkele kilometers afstand komen de rode daken van de huizen en van het kerkje van Cilipi in
zicht. Het is middag als we ons einddoel bereiken op het ogenblik dat de kinderen de school verlaten.
Enkelen zijn er als de kippen bij om hun lessen economie in de praktijk uit te testen, ze bieden ons
schelpjes aan voor één euro. Maar hun argumenten zijn nog niet overtuigend genoeg.
Terwijl Helmut de chauffeur oproept, hebben wij de tijd om ons lunchpakket aan te spreken en een
bezoekje te brengen aan het Sint-Niklaaskerkje. Vooral op zondag wordt dit dorpje druk bezocht. Dan
worden er volksdansen georganiseerd op het pleintje voor de kerk, een rijke traditie met spectaculaire
dansen die van een zeldzame schoonheid zijn. Na een half uurtje worden we door de buschauffeur
opgepikt en naar een plaatselijke “konoba” gebracht, een traditioneel restaurant, waar ze
streekgerechten serveren. Bij onze aankomst worden we getrakteerd op een aperitief die onze honger
moet stimuleren. Buiten, in een groen decor, staan de tafels opgesteld waar we mogen aanschuiven.
De soep laat zich smaken en de forel, gebakken op het houtvuur is “het neusje van de zalm'. Met een
volle maag keren we terug naar Cavtat waar we nog kunnen nagenieten van onze mooie dag.
Donderdag 25-09-2014
De wandeling voor deze voormiddag gaat naar de berg van de Herinnering. Een viertal personen
hebben waarschijnlijk andere activiteiten gepland. Met de rest van het gezelschap rijden we naar het
dorpje Gorni Obod waar we aan de rand van de weg worden afgezet. Zonder enige opwarming
vertrekken wij langs een steil oplopend straatje, vergelijkbaar met de beklimming van de muur van
Geraardsbergen. Al vlug blijkt dat de 150 hoogtemeters, die moeten overwonnen worden niet kloppen.
Het pad loopt zigzaggend omhoog en regelmatig moet Helmut een stop inlassen om de achterhoede
de kans te geven de eersten bij te benen. Een versluierde zon is onze bondgenoot en we zijn er niet
rouwig om, we krijgen het nu al warm van de inspanning. De vegetatie is er heel laag zodat we van uit
de hoogte mooie zichten hebben op de baai van Cavtat. Tegen de middag bereiken we het verlaten
dorpje Veli Do waar het herdenkingsbord staat van de Amerikaan Ron Brown, die hier samen met zijn
delegatie bij een vliegtuigongeval om het leven kwam, na de laatste Balkanoorlog. Volgens onze
collega Jo, die een hoogtemeter bij heeft, zouden wij 400 m gestegen zijn. Helmut leidt het
gezelschap naar het restaurant Konavoski Komin waar we ons kunnen installeren op een mooi
buitenterras. De eigenaar van de Konoba lijkt een fervent kweker van pompoenen te zijn. Zouden ze
hiier ook Halloween vieren? Na een korte rustpauze vinden een drietal personen, samen met Helmut
en Flores, nog de moed om een verlengstuk te breien aan de tocht om naar het
herdenkingsmonument van Brown en het kruis op de top te klimmen. Terwijl de gastheer ons bedient
van drank tooit de gastvrouw zich met
haar traditionele klederdracht en
wordt de oven warm gestookt.
Bij de terugkomst van de vijf
moedigen neemt iedereen plaats aan
tafel voor een voortreffelijke maaltijd
met
spiesjes
en
smakelijke
aardappelen gestoofd, onder een
metalen stolp en met olijfolie en rode
wijnazijn. De lunch wordt afgesloten
met een grappa. Met nog een warm
applaus voor de gastvrouw en de
gastheer begeven we ons naar de bus
die ons naar het hotel brengt.
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Vrijdag 26/09/2014
Om de gidsen wat rust te gunnen wordt er een excursiedag ingelast. Het belooft een lange dag te
worden want het vertrek met de twee bussen is voorzien om 7 uur, veel tijd om te ontbijten mag er dus
niet verloren gaan. Er is gezorgd voor twee nieuwe gidsen die de groepen zullen begeleiden. Wij
vallen onder de hoede van Yvan, een getaande Kroaat met een zigeunervoorkomen, die geruime tijd
in Nederland heeft verbleven en de Nederlandse taal perfect beheerst. Terwijl de chauffeurs de
prachtige Dalmatische kust volgen, die tot de mooiste van Europa behoort, doceert Yvan de
geschiedenis van Kroatië. Opvallend veel gebouwen hebben nieuwe rode daken, maar achter hun
gerestaureerde gevels likt de bevolking nog steeds zijn wonden. Als wij het schiereiland Peljesac
bereiken, een smalle bergachtige landengte van 90 km lang, verlaten we de hoofdweg en bereiken we
eerst Mali Ston. Deze plaats, gelegen aan een rustige baai, heeft de reputatie dat de waterkwaliteit
hier ideaal is voor het kweken van schaal- en schelpdieren en vis. Aan de andere zijde van de zeeengte ligt Ston dat door een 5,5 km lange muur, dwars over de berg, verbonden is met Mali Ston. Als
versterking staan er 40 torens en vijf forten langs deze muur. Met zijn historisch centrum behoort de
Ston tot de meest indrukwekkende middeleeuwse steden.
Onze gids troont ons mee naar de zoutpannen die nog steeds in gebruik zijn. Deze zomer echter was
er geen productie door de slechte weersomstandigheden en renovatiewerken. Normaal kan men de
zoutpannen bezoeken tegen betaling van twee euro en kan men er als souvenir wat zout kopen in een
linnen zakje voor 5 euro, wat wel veel geld is, maar het is dan ook zout uit Ston. Wij krijgen de tijd om
het centrum, dat zeer compact is, te bezoeken. Kuieren door de smalle straatjes heeft wel een zekere
charme en op die manier ontdekt men het best de pracht van deze omgeving. Om de stadswallen te
bewandelen ontbreekt ons echter de tijd. Het kort bezoek wordt afgesloten met een kopje koffie.
Terwijl wij genieten van ons warme troost, raast er onverwachts een stormwind tussen de gebouwen
met een stofwolk als gevolg. Mensen springen recht om te verhinderen dat tenten en parasols
wegwaaien. Zo plots als de wind opstak, gaat hij liggen.
Na het bezoek aan Ston zetten we onze reis verder. Op het schiereiland Peljesac zijn de belangrijkste
wijngaarden van Kroatië. De twee gidsen hebben dan ook een afspraak geregeld met de eigenaars
van Matuskowijngaard voor een wijndegustatie. Begonnen als een kleine wijnproeverij werd de kelder
Matusko weinig bezocht door toeristen. Door presentaties op binnenlandse en buitenlandse
wijnbeurzen groeit de wijnkelder Matuško echter uit tot één van de meest bekende en grootste
wijnkelders. Het gezelschap wordt in twee groepen verdeeld, de eerste groep wordt onmiddellijk naar
het proeflokaal geleid waar verschillende wijnsoorten en aperitieven kunnen gedegusteerd worden.
Terwijl brengt de andere groep een bezoek aan de kelders. Nadien is het de beurt aan de tweede
groep om het heerlijk druivenvocht te proeven. En of er gekocht wordt.
Onze volgende stopplaats is de grootste stad van het schiereiland, Orebić. Door de prachtige zanden kiezelstranden wordt de regio vaak ook wel
de Rivièra van Pelješac genoemd. Van hier
varen veerboten meerdere malen per dag naar
het eiland Korcula, één van de grootste
eilanden van Kroatië. De stad wordt door een
smalle zee-engte van het schiereiland Pelješac
gescheiden. De overtocht duurt ongeveer een
tiental minuten. Het eiland is 47 kilometer lang
en 8 kilometer breed. De hoofdstad ligt op een
lage heuvel, met smalle straatjes die als een
visgraat aansluiten op de hoofdstraat. Ze is
omgeven door muren uit de 13e eeuw die na
1420 door de Venetianen versterkt werden met
torens
en
bastions.
Korcula
heeft
naambekendheid
opgebouwd
als
geboorteplaats
van
de
beroemde
ontdekkingsreiziger Marco Polo. Officieel is hij
geboren in Venetië, maar aangezien Korcula in
die periode onder Venetië viel, is het inderdaad
mogelijk dat hij hier is geboren.
Met Ivan starten wij het stadsbezoek aan de haven waar we ontscheept zijn, aan de voet van de
trappen die naar de stadspoort leiden. Deze is versierd met de Venetiaanse leeuw, verraadt ons dat
de Venetianen eeuwenlang over Korcula regeerden. De oude stad is aangelegd in de vorm van een
visgraat, met één hoofdstraat die vele zijstraten telt. Als we de hoofdstraat volgen komen we al snel op
het Sveti Markoplein. De kathedraal prijkt op het hoogst gelegen punt van de stad. De gids leidt ons
rond in het fraai en historisch centrum, dat vanwege de goed bewaard gebleven bouwwerken wel
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eens het “Klein Dubrovnik” wordt genoemd. Op het hoogste punt van de stad staat het belangrijkste
monument, namelijk de St-Marcuskathedraal die dateert uit de 13e eeuw. De gotische kathedraal is
het bekijken waard evenals de gotische St. Pieterskerk. Ook dit is een imposante kerk. Tegenover de
St. Pieterskerk staat het gotische Arneri paleis en het renaissancistische Gabrielles paleis uit de 16e
eeuw. Aan middeleeuwse gebouwen is hier geen gebrek.
Terwijl Ivan in een open galerij zijn geschiedkundige kennis overbrengt, verlaten enkele als krijgers
verklede personen het gebouw. Het schijnt een traditie te zijn dat er van april tot september, er een
folklorisch evenement, de Moreska, plaats vindt waarbij twee groepen, als krijgers uitgedost een
zwaarddans uitvoeren om te strijden om een jonkvrouw. Na zijn uitleg vervolgen we met onze gids de
verkenning van het stadje met zijn smalle straatjes. Ze hebben op een na alle traptreden. Een van
deze klein steegjes leidt ons naar het geboortehuis van Marco Polo waar zijn vermeend geboortehuis
staat. Helaas bestaat het enkel nog uit buitenmuren met een mooi gotisch venster. Het is tijdelijk niet
te bezoeken omdat er renovatiewerken bezig zijn.
Hier laat de gids ons twee uren vrij zodat wij ook even van het centrum weg kunnen wandelen om te
kuieren op de trappen en door de smalle steegjes. Met de stadswallen op achtergrond waant men zich
even terug in de middeleeuwen. De tegenwoordige haven van Korcula is in de 19de eeuw aangelegd
en de vele terrasjes langs zijn zeer geschikt voor een gezellige verpozing. Hier is ook gelegenheid om
de inwendige mens te versterken.
Om vijftien uur worden we aan de haven weer opgepikt voor de overtocht naar Orebic en beginnen we
aan onze terugtocht naar Ston (of is het Mali Ston?). Hier hebben de gidsen een proeverij
georganiseerd van schaaldieren met een glaasje wijn. De paar mossels die we voorgeschoteld krijgen
zijn echter niet veel zaaks. Het is 19 uur als we hotel terug bereiken.
Zaterdag 27/09/2014
Nadat groep 3 woensdagvoormiddag een bezoek heeft heeft gebracht aan de stad Dubrovnik, is het
nu de beurt aan onze groep. De Ierse toneelschrijver Bernard Shaw zei ooit: wie het paradijs op aarde
zoekt moet het zoeken in Dubrovnik, dus gaan we op zoek naar het aards paradijs. Alle groepen
vertrekken om half negen omdat de bussen beschikbaar moeten zijn om de passagiers van twee
cruiseschepen, die gisteren aangemeerd zijn in Dubrovnik, naar de stad te brengen. Op de plek waar
nu de cruiseschepen voor anker liggen, bevonden zich in 1991 Servische oorlogsbodems die de stad
onder vuur namen.
Dit betekent dat het stadscentrum zal overspoeld worden met een 10.000 bezoekers. De bus mag het
stadscentrum niet binnen en zet ons af aan het hotel Lero, twintig minuten verwijderd van de stad. Van
daar leidt Helmut ons via de wijk Boninovo naar de ommuurde vestingstad. Aan de ingangspoort laat
de gids ons aan ons lot over met de boodschap dat we om half twaalf terug verwacht worden aan het
infokantoor. Veel tijd om het centrum te
verkennen krijgen we dus niet, een wandeling
op de vestingswallen zit er zeker niet in.
Intussen hebben de cruisepassagiers ook hun
intrede gedaan en wordt het als maar drukker.
De toeristengidsen die de meute begeleiden
hebben hun voorzorgen genomen en steken
de bordjes met de nummers van hun groepen
in de hoogte om hun volgelingen samen te
houden. Verloren lopen lijkt hier moeilijk, alle
zijstraten staan haaks op de hoofdstraat. Het
gezelschap Egmontleden verspreidt zich ook
tussen de massa. Een zevental personen
vormt een groepje en blijft samen. Het begin
van de 300 m lange en brede hoofdstraat
wordt overheerst door de indrukwekkende
Onofriofontein die dateert uit 1438. Zij werd
gebouwd door de Napolitaanse architect die
daarmee
ook
een
deel
van
het
waterbevoorradingssyteem van de stad
ontwierp. De fontein is één van de meest bekende monumenten van de stad. Oorspronkelijk was ze
versierd met een beeldhouwwerk dat helaas werd vernietigd door de aardbeving van 1667. Nu resten
nog enkel 16 stenen maskers van waaruit water in een put vloeit.
Een gemakkelijk oriëntatiepunt voor bezoekers is de zuil van Orlando en de klokkentoren op het
Loggiaplein. Hier hebben getaande vrouwen en mannen in plaatselijke klederdracht, hun standen
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opgesteld met allerlei artikelen, producten, groenten en verse kruiden. De ons toegemeten tijd is
beperkt dus moeten we ons tevreden stellen met het bezoeken van de meest in het oog springende
bezienswaardigheden, zoals kerken en kloosters. Dat de Egmontsleden een gediciplineerd volk is, is
al lang geweten, dus is iedereen om half twaalf op de afspraak.
Na het kort bezoek aan Dubrovnik brengt de bus ons enkele kilometers verder naar de voet van de
heuvel Srd voor een prachtige panoramawandeling. De top
van de heuvel kan men ook bereiken met de kabelbaan maar
wij verkiezen toch de voettocht. Aan de overkant van de
hoofdweg staat de wandelroute “Srd-Fort Imperial” aangeduid.
Hier vertrekt een smal zigzaggend pad, dat de eerste honderd
meter niet zo comfortabel is, maar later wel goed begaanbaar
wordt. Enkel de graad van het stijgingspercentage valt tegen.
De kruisweg leidt naar het fort, dat dateert uit de periode
1806-1816, tijdens de Napoleonische oorlogen. Wij weten niet
aan hoeveel staties we halt hebben gehouden, maar veel tijd
om schietgebedjes op te zeggen hebben we toch niet. De
milde zonnewarmte van het naseizoen laat zich pal op de
middag voelen. Op tijd een pauze inlassen en wat drinken is
dus de boodschap. Wij hebben geluk dat onze gids een
geduldig man is, hij heeft natuurlijk al lang in de smiezen welk
soort vlees hij in de kuip heeft. Uiteindelijk bereiken we toch
de top van de heuvel die gelegen is op een hoogte van 412 m.
Het zicht dat men van hier heeft over de hele stad en de
omliggende eilanden is adembenemend.
Na de beklimming van de berg Srd dalen we te voet de
asfaltweg af in de richting van het dorpje Bosanka. Taxi's
brengen toeristen die het zich gemakkelijk maken tot op de
parkeerplaats, van waar ze naar de top van de berg kunnen
wandelen en genieten van het geweldig uitzicht op Dubrovnik. In een prachtige omgeving worden we
in de Konoba Dubrava terug vergast op een smakelijk streekmenu. Ook hier zorgen onze gidsen voor
een vloeibare afsluiter.
Als we met de bus terugrijden naar Cavtat wordt, voor we het dorpje Bosanka binnen rijden, de weg
versperd door een slecht geparkeerde wagen. Het claxonneren van de buschauffeur heeft geen
gevolg, enkel een buur komt even kijken wat er aan de hand is. De deur van de wagen is niet op slot
en een paar Egmontleden zouden het zien zitten om de auto met wat mankracht te verplaatsen, doch
Helmut is de gedachte niet genegen. Hij stuurt Floris de straat op om de bestuurder op te sporen.
Uiteindelijk wordt deze gevonden aan de koffietafel; zijn vrouw zou vandaag begraven zijn. De
buschauffeur kan leven met het excuus van de brave man en spaart zijn uitbrander.
Zondag 28-09-2014
Voor de laatste wandeldag van ons verblijf heeft Helmut gekozen voor een traject op een oude
spoorlijn. Wij bemerken aan het doorstreept bord dat wij het dorp Mihanici verlaten. De asfaltweg gaat
tamelijk steil naar omhoog, maar dat zijn we stilaan al gewoon. Onze aandacht wordt getrokken door
enkele beschadigde woningen aan de rand
van de straat, waarschijnlijk nog de gevolgen
van de Servische oorlog. Wat verder zijn er wel
wat nieuwbouwen verrezen. Helmut stopt even
om een vrucht van een reusachtige cactus te
plukken en ze open te snijden om de inhoud te
tonen. Wij verlaten de bewoonde wereld en al
vlug wordt de brede baan chaotisch.
Afgebroken takken en een geparkeerde
bulldozer maken de doorgang moeilijk. Maar
moeilijk gaat ook, eens deze hindernissen
voorbij, wordt de weg vlakker. Het pad versmalt
en we zijn verplicht achter elkaar te stappen,
zo ontstaat er een lange rij. Al vlug duikt links
van ons de luchthaven op van Dubrovnik en
rechts van ons bevindt zich een ruwe
rotsmassa. Het wandelen wordt bemoeilijkt
omdat bramen als stroppen over het
wandelpad slingeren. Hier en daar is er dan
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wel iemand die er in verstrikt raakt en zich kwetst. Maar zoals op iedere reis van Egmont, kunnen we
nu ook rekenen op de diensten van een verpleegster die de eerste zorgen toedient, in dit geval Bea.
Op een bepaald ogenblik komen we aan een spiltsing van de weg, met een pad dat naar boven loopt.
Helmut overlegt even met zijn assistent die op verkenning gaat. Bij zijn terugkomst verklaart hij echter
dat we beter op het vlakke blijven en onze weg vervolgen. Onze wandeling eindigt dan ook op straat.
De buschauffeur wordt opgeroepen om het gezelschap naar het dorpje Vojski Do te brengen waar we
het laatste streekgerecht zullen voorgeschoteld krijgen. De konoba Konavle is een voormalig
stationsgebouw dat prachtig gerestaureerd is. Voor wij onze intrede doen wordt ons, zoals we reeds
gewoon zijn, een borrel aangeboden om de honger aan te scherpen. Dit maal staan er ook kruiken
rode wijn op tafel, net als water. Het eten is terug heerlijk!
Voor wij het restaurant verlaten bedankt onze reisorganisator Willy onze beide gidsen voor de
begeleidingen de voorbije dagen. De aansporing van Helmut 'Isimo” zal ons nog een tijdje bijblijven en
aspirantgids, in de ogen van sommige vrouwen “de ideale schoonzoon”, heeft zicht op een mooie
toekomst. Morgen reist het team “Krauland” af naar de heimat Oostenrijk en kunnen ze uitkijken naar
een volgende opdracht.
Voor het reisgezelschap van Egmont is er voor het avondmaal nog de gebruikelijke afsluitingsreceptie.
Bij deze gelegenheid worden Willy en Bea (die een ongelukkige reis heeft meegemaakt) uitbundig
bedankt voor de organisatie en de begeleiding. Doe zo voort en bij leven en welzijn, tot volgend jaar in
Ijsland!
Maandag 29-09-2014:
Voor de laatste dag zijn er geen wandelingen of activiteiten gepland. Iedereen is vrij en kan naar
keuze zijn dag invullen. Wat dan ook gebeurt.
Dinsdag 30-09-2014
Er is een dag van komen en een dag van gaan, vandaag is de dag van gaan gekomen. Onze vlucht
naar Zaventem verloopt zonder tegenkanting van de wind, zodat wij op de gepaste tijd landen in
Brussel. Als we terugblikken op deze reis kunnen we niet anders dan tevreden zijn. Prachtig weer,
even mooi land, wandelingen op ieders maat en smakelijke streekgerechten. Wat wil je nog meer!
Omer
Bij deze wensen we een spoedig herstel aan BEA !
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Stand wisselbeker
Puntenklassement t.e.m. 01/12/2014 - 2de plaats nog niet uitgemaakt!!
Plaats Club

Clubnr

Provincie

Aantal punten

1

Wsv Egmont Zottegem vzw

163

O

46551

2

vzw Wandelclub Natuurvrienden Deinze

140

O

25584

3

Padstappers Geraardsbergen vzw

135

O

25056

4

Wsv De Lachende Wandelaars Aalter vzw

3

O

24881

5

Florastappers Gent vzw

103

O

23579

6

Postiljon Wandelclub Merelbeke vzw

91

O

21662

7

Wsv De Brigandtrotters

245

W

21144

8

Hanske de Krijger Oudenaarde

233

O

20015

9

Wandelclub Beernem vzw

9

W

18662

10

Drevetrotters Zonnebeke vzw

78

W

17713

Redactie clubblad
Werkten mee aan dit nummer van ons clubblad:
Jonny De Bie
Patrick De Corte
Toon De Geyter
Omer Haegeman
Etienne Haelterman
Willy Van De Keere
Wilfried Van Overwalle
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De tijd van toen 1999

Tenerife 26/11/99 tot 05/12/99

Dauwtocht Velzeke

Romeinse wijnkelder

Tweedaagse Cote D’Opale

Dodentocht Bornem
Romeinse wijnkelder
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