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WANDEL & SPORTVERENIGING

EGMONT ZOTTEGEM VZW

Wandelsport Vlaanderen 3163

BESTUUR:
VOORZITTER
De Corte Patrick
Tweekerkenstraat 15, 9620 Zottegem
09/360 56 21 GSM: 0474/21 01 97
e-mail: voorzitter@wandelclubegmont.be
GR-tochten - Clubblad

SECRETARIS.
Verstichel Eddy
Wijteveldstraat 26, 9552 Borsbeke
053/62 68 40 GSM: 0495/80 22 62
e-mail: secretaris@wandelclubegmont.be
Administratie

ONDERVOORZITTER
Van de Keere Willy
Kloosterstraat 29, 9620 Zottegem
09/361 18 84 GSM: 0478/76 93 56
e-mail: ondervoorzitter@wandelclubegmont.be
Reizen

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

Bestuursleden
De Cnijf Bea
Kloosterstraat 29, 9620 Zottegem
09/361 18 84
e-mail: bea@wandelclubegmont.be

Moens Dirk
Rooigemstraat 51, 9860 Balegem
09/32 46 746 GSM: 0497/46 37 97
e-mail: dirk@wandelclubegmont.be
Ledenbestand

De Groote Freddy
Ophemstraat 170, 9400 Voorde
054/50 11 82 GSM: 0498/68 36 34
e-mail: freddy@wandelclubegmont.be
Magazijn

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

Duhaud Freddy
Bremstraat 2, 9620 Zottegem
09/360 59 16 GSM: 0494/37 79 85
e-mail: freddy.d@wandelclubegmont.be
Vertegenwoordiger Sportraad

Wachtelaer Luc
Nijverheidsstraat 48, 9230 Wetteren
09/369 42 98 GSM: 0493/69 44 53
e-mail: luc@wandelclubegmont.be
Tochtenbladen

Dumont Peter
Oudenhovestraat 64, 9620 Zottegem
09/361 32 50 GSM: 0485/18 31 68
e-mail: peter@wandelclubegmont.be

Parcoursmeesters

Walter De Bie
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Webmaster
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Woord Vooraf
Beste Egmonters,
Alweer een wandeljaar voorbij, en wat voor één. Een jaar waarin ons bestuur
verruimd werd en de website vernieuwd is en een frisser uitzicht gekregen
heeft. Een jaar ook waarin we als club dertig kaarsjes mochten uitblazen en met
als kers op de taart de organisatie van de laatste Nationale Wandeldag onder de
vlag van Aktivia. Ja, inderdaad Aktivia bestaat niet meer. Onder impuls van Bloso
zijn de 3 Vlaamse wandelfederaties versmolten tot “Wandelsport Vlaanderen”.
Voor ons wandelaars verandert er eigenlijk niet zoveel. We kunnen nog altijd op
dezelfde manier wandelen, de wandelingen zijn nog steeds te vinden in het
wandelboek dat jullie meekregen bij de hernieuwing van het lidmaatschap, maar
dat boek heet nu “Walking in Belgium”. Ook het tijdschrift van de federatie
kreeg een andere naam: “Gezond op stap” is nu voortaan “Walking Magazine”.
Wintertijd betekent voor ons wandelaars zeker geen winterslaap. De dagen zijn
een stuk korter maar in onze club ontbreekt het niet aan bedrijvigheid. Naast de
gewone maandelijkse midweekwandelingen kondigen zich ook de Wafelentocht en
het clubfeest aan. Allen op post! De Wafelentocht is ook de laatste dag dat de
tochtenbladen kunnen ingeleverd worden. Nadien worden ze niet meer aanvaard.
Hou deze datum dus zeker in de gaten!!!
In dit clubblad vinden jullie de programma’s van de busreizen en de GRuitstappen voor 2016. Ook de meerdaagse reizen zijn opgenomen. Naast
Willingen (reeds in het vorig nummer opgenomen en inmiddels volledig
volgeboekt) trekken we naar het Zeeuws-Vlaamse Renesse, vliegen we naar
Tenerife en staat de GR 2-daagse in Nederlands Limburg op het menu.
Beschrijvingen van deze evenementen en de inschrijfstrookjes vinden jullie
verderop.
Je merkt het: opnieuw heel wat bezigheden voor het bestuur en de medewerkers
van onze club. Meteen wil ik van de gelegenheid gebruik maken om al deze
mensen hartelijk te bedanken voor hun voortdurende vrijwillige inzet en
toewijding. Hopelijk kunnen we nog lang op hen beroep doen om het niveau van
deze schitterende vereniging hoog te houden.
Graag ook even aandacht voor diegenen die niet op onze wandelingen kunnen
aanwezig zijn door ziekte of een ongeval. Wij wensen hen een spoedig herstel en
hopen dat wij hen vlug terug kunnen begroeten.
Tot slot wens ik in naam van het ganse bestuur iedereen een vrolijk kerstfeest
en een voorspoedig Nieuwjaar vol vrede en verdraagzaamheid.
Patrick
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Familienieuws
Geboorte
Louis

º 9-11-2015
Kleinzoon van Willy De Wolf – Rouckhout Nelly

Proficiat!!!

Overlijden
Bestuur en leden van de wandelclub bieden hun medeleven aan bij het overlijden van:
De heer Roger Sterck

º 21-8-1931 - † 2-9-2015

Vader van Annemie Sterck
De heer Luciaan Dumont

º 14-1-1934 - † 13-9-2015

Vader en schoonvader van Peter Dumont – Christine De Canck
Mevrouw Leona Van Den Noortgate º 1-6-1944 - † 3-10-2015
Zus en schoonzus van Jonny De Bie – Imelda Van Den Noortgate
Etienne De Vos – Clara Van Den Noortgate
Marie-Joseph Van Den Noortgate
De heer Roger De Martelaere

º 15-7-1935 - † 13-10-2015

Oud lid en medewerker
Vader van Nadine van Herreweghe
De heer Florimond Van De Maele

º 29-4-1927 - † 24-11-2015

Vader en schoonvader van Michel Van De Maele – Jeannine Immegeers
º 5-10-1925 - † 27-11-2015
Moeder en schoonmoeder van Willy De Wolf – Nelly Rouckhout

Mevrouw Adrienne De Smet

Mevrouw Angèle Gaublomme
º 19-4-1923 - † 26-11-2015
Moeder en schoonmoeder van Georges Teirlinck – Gisèle Gillis
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Verslag reis IJsland

Wilfried

Periode: van 1 september tot en met 8 september 2015
IJsland is een zeer speciaal land. Wij kennen het van de bankencrisis die vooral in dit land
enorme gevolgen had voor de bevolking. Wij hadden ook reeds gehoord van die prachtige
natuur maar verder was het een groot vraagteken voor ons.
De planning van onze reis is de volgende: eerst een bezoek aan de zuidkust, vervolgens de
oost-, noord- en dan westkust. Wij zullen in totaal ongeveer 2.000 km op onze teller
schrijven
Dinsdag 1 september 2015
Wij vertrekken om 10 uur naar Zaventem met ongeveer 100 man. We nemen de vlucht van
14 uur. Na 3 u 15 landen wij in IJsland op het internationale vliegveld LEIFUR EIRIKSSON,
gelegen nabij de stad KEFLAVIK (ongeveer 5 km van de hoofdstad REYKJAVIK). Hier moeten
wij ons horloge 2 uur terugdraaien. Wij worden opgewacht door 2 plaatselijke bussen. Wij
zullen op elke bus een gids krijgen van reisbureau NORDIC uit Buggenhout. Op onze bus is de
gids Katia, op de andere Mireille.
KEFLAVIK is naar IJslandse normen een grote stad met diverse hoge gebouwen en een zeer
druk wegennet. Wij vertrekken naar onze bestemming, zien reeds een zeer apart landschap
en hebben een eerste stop aan een site waar wij kunnen genieten van natuurlijke waterbronnen en modderpoelen.
Wij reizen verder naar ons hotel ORK in het plaatsje HVERAGERDI. Dit is een stadje waarin de
eerste huizen gebouwd werden in 1926. Rond de stad, die het centrum is van de IJslandse
landbouw, worden in kassen vooral groenten en fruit geteeld. De serres worden verwarmd
door thermische bronnen, net zoals alle huizen in IJsland.
Na de verdeling van de kamers krijgen wij een avondmaal in ons hotel. Specifieke gerechten
in ons tijdelijk land zijn vooral vis en schapenvlees. Aan tafel worden steeds karaffen water
geserveerd. Wijn, bier en sterke dranken zijn zeer duur zoals in al de noordelijke landen.
Iedereen is moe, en na een zware dagreis zoeken wij onze slaapstede op.
Woensdag 2 september 2015
De zuidkust – Gletsjers, lavavelden en
basaltzuilen.
Na het ontbijt vertrekken wij voor een
wandeling. Die begint steil, maar we
volgen een parcours dat op en af gaat.
Hoe hoger wij wandelen, hoe mooier
de
vergezichten.
Er
wordt
gefotografeerd en gefilmd dat het een
lieve lust is. De oh’s en de ah’s zijn
niet uit de lucht bij het aanschouwen
van de natuur. Wat staat er ons de
volgende dagen nog te wachten? Bij
de terugkeer naar ons startpunt zien
wij IJslanders baden in beekjes waar
warm water doorstroomt. Het is mooi
om te zien: vrouwen en mannen in
badkleding met een wintermuts op.
Van een tegenstelling gesproken. Overal komen wij die toestanden tegen. Tentjes worden
opgezet, er zijn rudimentaire kleedhokjes en op bepaalde plaatsen wordt er gebaad. De site
is een toeristische trekpleister. Wij vinden er een zeer mooie, propere en grote camping. Er
zijn prachtige wandelingen te maken en van hieruit vertrekken ook jeeps en speciale bussen
met kandidaat gletsjerbeklimmers.
Wij rijden van hieruit verder naar de GULFOSS/GEYSIR regio.

22e jaargang nr 85

januari – februari - maart

blz. 9

De GULFOSS (de gouden waterval) ligt op de HVITA. Deze rivier heeft een lange kloof die
uitgeslepen is in het landschap. De waterval bestaat uit 2 delen met een val van 32 meter.
Een massa water valt van het eerste, en direct nadien van het 2de deel. Een houten trap leidt
ernaartoe. De meesten wagen zich op de rotsen en trotseren eerst een watergordijn om dan
plaatjes te schieten van dit heerlijke wonder der natuur. Voor wie het wat kalmer wil
aandoen, is er een groot plateau aangebracht met zicht op de waterval. Hier hebben de
fotoliefhebbers een echte kluif aan. Voor wij naar de bus gaan, nemen wij onze picknick in
een restaurant annex winkel. De bediening is zeer vlot en in de winkel worden typische
kledingstukken gepast. Er is hilariteit alom.
Wij reizen verder en komen aan in het geothermische gebied GEYSIR.
Dit geiserveld is wereldberoemd. De GEYSIR is een van de krachtigste ter wereld maar hij
komt zelden tot uitbarsting. Wij zien echter wel de kleinere STROKKUR. Dit is een waar
spektakel. Een geiser ontstaat doordat het water onder de grond zo heet wordt dat het door
een dunne spleet een uitweg zoekt. Er ontstaat overdruk en het water spuit omhoog. Eerst
vormt er zich een soort paddenstoel of bel en een fractie van een seconde later spuit het
water met een immense kracht omhoog. Die hoogte kan tot 30 meter bedragen.
Wij vervolgen onze weg naar de zuidkust. Links zien wij de watervallen SKOGAFOSS (60 m
hoog en breed) en de SELJALANDSFOSS, de reusachtige gletsjers MYRDALSJOKULL en de
EYJAFJALLAJOKULL. Deze laatste is de vulkaan die in 2010 uitbarstte en het Europese
luchtverkeer dagenlang lamlegde. Rechts van de reisweg zien wij eindeloze zwarte
zandstranden en ook de vogelrotsformatie van DYRHOLAEY. De rotsen vormen een
broedplaats voor vele zeevogels en papagaaiduikers. Verder bekijken wij ook de
REYNISFJARA Beach, één van de mooiste zandstranden aan de zuidkust en het uiterst
zuidelijke punt van IJsland. Wij bewonderen de speciale basalten rotsformaties. Dit zijn 66 m
hoge restanten van vulkanen in zee. Prachtig.
Wij zien bij het verder rijden ook nog de lavavlakte van ELDHRAUN.
Wij overnachten in verschillende hotels. Sommigen gaan naar het Hotel Icelandair
KLAUSTUR, anderen overnachten in hotel GEIRLAND.
Donderdag 3 september 2015
Van de zuidkust verder naar de oostkust - zwavelbronnen, modderpoelen en stoombronnen.
Wij vertrekken naar SKAFTAFELL dat deel uitmaakt van het enorme nationaal park
VATNAJOKULL. De VATNAJOKULL is de grootste gletsjer van Europa. De hoofdgletsjer ligt op
een hoogte van meer dan 1100 m. Van verschillende kanten komen gletsjertongen van deze
hoofdgletsjer naar beneden.
Het nationaal park is een paradijs voor wandelaars en we bevinden ons hier in een omgeving
die uniek is in Europa. Het park omvat hoge bergen, imposante gletsjers, ravijnen met
heldere beekjes, prachtige watervallen, berkenbossen en een weelderige vegetatie.
Hier staat een wandeling van 8 km richting SVARTIFOS op onze agenda. Dit is een bekende
waterval met bijzondere basalten rotsformaties. Het is een prachtige uitstap langs paadjes
en heuveltjes. Wij worden echter geteisterd door een soort van muggen. Dit is bijzonder
hinderlijk. Iedereen doet zijn best om de beestjes te verjagen. Het is een prachtig zicht van
wuivende petten, handdoekjes, zakdoeken en om het even wat voor het verdrijven van dat
ongedierte van pas kan komen. Trouwens, tijdens onze reis zullen wij regelmatig
geconfronteerd worden met dit fenomeen.
Na de middag bezoeken wij het wereldberoemde gletsjermeer JOKULSARLON. Wij komen
aan een grote parkeerplaats met cafetaria en souvenirshop. In het gletsjermeer drijven
brokken ijs die van de VATNAJOKULL zijn afgebroken en langzaam naar zee drijven. Ter
informatie: hier werden de James Bondfilms “A View to “Kill” en “Die Another Day”
opgenomen. Wij vervolgen onze reis en zoeken ons hotel op. Het is Hotel Icelandair HERAD
in EGILSSTADIR, één van de jongste steden van het land.
Vrijdag 4 september 2015
Van oostkust naar noordkust.
Wij rijden naar MYVATN. Het meer van MYVATN is beschermd natuurgebied en vooral
bekend bij vogelliefhebbers. De omgeving ervan is getekend door vulkanische activiteit
(pseudokraters, kraters, lavavelden, zwavelvelden). Wij bezoeken eerst een met heet water
gevulde grot, de GROTAGJA en vervolgen onze weg naar de parkeerplaats van de askrater
HVERFJALL. Hier starten wij voor een twee uur durende wandeling naar DIMMUBORGIR. De
HVERFJALL ligt ten noorden de DIMMUBORGIR en is een van de mooiste voorbeelden van
een explosiekrater. Je kan naar de top langs een wandelpad. De HVERFJALL is ontstaan door
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een koude gasexplosie. Men merkt dit door de opbouw van de krater: los zand en puin. Na
een forse beklimming hebben wij een prachtig uitzicht op de uitgedoofde krater en op de
weidse omgeving van de vlakte met bizar lavabouwsel. Na de afdaling vertrekken wij voor
een wandeling richting DIMMUBORGIR. Nadien stoppen wij aan het meer van MYVATN waar
wij een wandeling maken rond het meer. Wij vervolgen de weg en komen aan ons hotel
LAXA.
Zaterdag 5 september 2015
Het noorden – Fjorden, vissersplaatsen en walvissen.
We beginnen onze dag met een wandeling
door het geothermische veld van
HVERAROND.
Hier
zien
wij
de
kleurenpracht
van
de
NAMAFJALLVULKAAN en de rokende
salfataren,
modderkuilen
en
stoombronnen.
Onze volgende stop: de DETTIFOSS. Dit is
de grootste waterval van Europa, niet
door zijn hoogte (45 m) maar wel door de
hoeveelheid water die over een afstand
van 100 meter breedte naar beneden
stort. Wij zien ook een zeer mooie
rotsformatie,
de
ASBYRGI
(de
godenburcht),
een
hoefijzervormig
canyon. Hier groeien, in tegenstelling tot in andere gedeelten van IJsland, veel
berkenbomen.
Even verder komen wij aan een lavaberg. Het heeft ’s nachts veel geregend en de berg is
daardoor gevaarlijk glad. Maar de dappersten onder de Egmonters zullen hem, met vallen en
opstaan, beklimmen en langs een zijweg terugkeren naar onze stopplaats. Op die plaats is
het vergeven van stoombronnen die ruiken naar rotte eieren. De stank is niet te harden.
Wij vervolgen onze weg naar het vissershaventje HUSAVIK dat aan de oevers van de baai
SKUALFANDI ligt. De baai is bijzonder rijk aan verschillende soorten walvissen en daarom
zeer in trek bij toeristen (jaarlijks 100.000) voor het maken van een walvissafari. Wij varen
uit en zien gedurende een 3 uur durende boottocht bultrugwalvissen en orka’s. Bij het
vertrek hebben wij speciale kledij ontvangen die waterafstotend is. Die is nodig want de
tocht is geen lachertje: bij het op en neergaan van de boot komen striemen water op ons
terecht. Wel plezierig om mee te maken. Het doet ons denken aan onze jeugd. Als we een
walvis spotten, vaart de schipper er direct naartoe. Wij zien dit indrukwekkende dier
meerdere malen duiken en opnieuw naar boven komen om lucht te happen. Uiteindelijk
verdwijnt hij met een sierlijke boog terug het water in en gunt ons een blik op zijn imposante
staartvin. In het vissershaventje is ook een walvismuseum. Het is het enige plaatsje ter
wereld waar een penismuseum van walvissen is.
Hierna bezoeken we AKUREYR, de hoofdstad van het noorden. Wij stoppen nog aan de
GODAFOSS, de waterval van de Goden, zo genoemd omdat in het jaar 1000, bij het overgaan
naar het Christendom, hier de afgodsbeelden zijn weggegooid.
In AKUREYRI overnachten wij in het Icelandair Hotel AKUREYRI.
Zondag 6 september 2015
Het schiereiland SNAEFELLSNES.
Vandaag nemen wij de weg richting schiereiland SNAEFELLSNES, het mini-IJsland. Het eiland
wordt zo genoemd omdat alles wat op geheel het grondgebied van IJsland te vinden is, hier
gebundeld wordt, met name vulkanen, lavavelden, kliffen, zwarte stranden, grotten, enz.
Het schiereiland is ook de regio van de paardenfokkerijen. Alles draait hier om de IJslanders,
kleine, stevige paarden. Verder zien wij ook massa’s schapen die tijdens de maand
september samengebracht worden voor de overwintering.
In 2008 spoelden 2 ijsberen aan. Zij werden afgemaakt (voor de veiligheid) en werden nadien
opgezet en kregen een plaats in een museum.
Na anderhalf uur busrit stoppen wij aan een oude turfboerderij met een klein kerkje
omgeven door een kerkhof. Zoals op vele kerkhoven in IJsland staan ook hier kunstbeelden
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ter versiering. Het domein is omringd door een muur van turf. Tot begin de 20 e eeuw
woonde de helft van de IJslandse bevolking nog in turfwoningen.
Wij nemen onze lunch in WASTANGUR. Het eten wordt gereserveerd in een grote hall. Wij
krijgen soep en een groenteschotel, koffie en dessert.
Wij bezoeken nadien de SNAEFELSSJOKULL-gletsjer. Deze ligt op het uiteinde van het
schiereiland. Wij maken een wandeling naar de vogelrotsformaties van het vissersdorpje
ARNARSTAPI. Omdat het bijzonder slecht weer is (regen, felle wind en mist) is de wandeling
voor velen een echte marteling. Voor anderen is het een prachtige kennismaking met de
natuurelementen. De vulkaan onder de SNAEFELSSJOKULL is beroemd door het boek “Reis
naar het middelpunt van de aarde”, van Jules Verne.
Wij komen aan in het dorpje HELLNAR. Op deze plaats scheiden onze wegen. Een gedeelte
van ons overnacht in hotel HELLNAR, een andere deel gaat naar BUDIR.
Maandag 7 september 2015
West-IJsland.
Wij verlaten onze hotels en reizen verder naar een
van de grootste heetwaterbronnen ter wereld,
DELDARTUNGULVER. De bronnen hebben een
gemiddelde temperatuur van 100 °C en voorzien
een bepaald gebied door middel van een ingenieus
buizenstelsel van water en warmte. Er wordt ons
gewezen op de gevaren van het kolkende water.
Deze heetwaterbron is de meest productieve van
IJsland. Nadien bezoeken wij nog 2 watervallen, de
HRAUNFOSSAR en de BARNAFOSS.
Na de lunch komen wij aan in de hoofdstad van
IJSLAND, REYKJAVIK (= rookbaai). REYKJAVIK is de
meest noordelijke hoofdstad van de wereld. Het is
ook een cultureel en economisch centrum. Het
bruist van culturele activiteiten. De stad is gelegen
aan de haven en telt ongeveer 200.000 inwoners.
Dit wil zeggen dat 2/3 van de inwoners van IJsland
in de hoofdstad wonen. Wij krijgen de gelegenheid
om individueel de stad te verkennen en zien het
presidentieel huis en het huis der afgevaardigden.
Verder gaan wij langs het zeer moderne
concertgebouw HARPA (rechtover ons hotel) en de
zeer mooie Lutherse HALGRIMSKERK. Vanaf hier
heeft men een zeer mooi uitzicht op de hoofdstad.
Omdat onze tijd beperkt is, bezoeken de vrouwen
de stadswinkels (voor elk wat wils); de mannen wachten zoals gewoonlijk geduldig op hun
eega’s. Wij overnachten in Center Hotel ARNARHVOLL waar wij bij het avondmaal genieten
van een schitterend avondpanorama over de stad.
Ter informatie: de meeste huizen in IJsland hebben een metalen behuizing en de daken zijn
afgedekt met metalen platen. Dakpannen zijn niet bestand tegen de temperaturen.
Dinsdag 8 september 2015
Na een te korte nacht (opstaan om 3.30 u) nemen wij de bussen naar de vlieghaven. In de
luchthaven gaat alles tamelijk vlot. Na een rustige vlucht landen wij in Zaventem waar onze
eigen bussen staan te wachten om ons terug naar Breivelde te brengen.
Mag ik hier volgende mensen in het bijzonder bedanken: Bea en Willy voor de
maandenlange voorbereiding van de reis, de gidsen Katia en Mireille van het reisbureau
Nordic voor hun begeleiding en de waardevolle info alsook onze 2 IJslandse buschauffeurs.
Conclusie:
IJsland is bijzonder mooi en heeft een verscheidenheid aan natuurverschijnselen.
Het land valt echter ook ten prooi aan de opwarming van de aarde. Ook de invloed van de
Atlantische Oceaan en de Golfstroom maken dat de temperatuur vrij mild is.
Gelukkig is het nog geen slachtoffer van massatoerisme en wij hopen dat dit nog een tijdje
zo mag blijven.
Egmonters, het ga jullie goed.
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Jarigen
Naam
Vereecken
Van Overwaelle
Erauw
Van Den Broecke
Breugelmans
Gabriels
Menschaert
Mertens
Van Hoorde
De Cauwer
De Smet
De Roose
Van De Sijpe
Focquaert
Speltdoorn
Van Den Bossche
Van Den Bossche
Glorieux
Weytens
Heyndrickx
Ketelaere
Rasschaert
De Smet
De Pauw
De Keyzer
Opsomer
De Staercke
Van de Walle
Eeckhaut
De Vleeschouwer
Van Den Berge
Stevens
De Wolf
Goossens
De Beer
Van Cauwenberghe
Coppens
Flamand
Goorix
De Schrijver
Roelandt
De Meyst
Seghers
Everaert
Vandendaele
Pieters
Delcourt
Vermeeren
Bockstal
De Backer
Schepens
De Backer
Verbruggen
Van Laethem
Schippers
Rouckhout
De Vuyst
Meuleman
Daelemans
Beirens
Meerpoel
De Backer
Thijs-Goossens
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Jarigen van de maand januari
Voornaam
Lutgarde
Wilfried
Danny
Christiane
Sylvia
Eleane
Marie-Claire
Nicole
Arno
Edward
Raymonda
Zanien
Alphonsus
Marie-Christine
Marie-Paule
Lieve
Nadine
Antje
Antoine
Marinka
Marleen
Willy
Norbert
Albert
Marie-Jeanne
Marcel
Martine
Marie-Johanne
Patrick
Nathalie
Paul
Nelly
Alex
Dianne
Sandra
Christiane
Lucien
Marc
Paul
Patrick
Patrice
Johnny
Luc
Magda
Nathalie
Lucien
André
Walter
Celine
Anne-Marie
Marcq
Gilbert
Erna
Maurits
Rosine
Carolien
Godelieve
Nelly
Monique
Kathleen
Jacqueline
Fernand
Joeri

Dag
1
1
1
2
2
3
3
3
3
4
4
4
4
4
4
5
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
12
13
13
13
13
14
14
14
15
15
15
16
16
16
16
17
17
17

Naam
De Smet
Van Nieuwenhuyze
De Smet
Haegeman
De Temmerman
Coppens
De Bacquer
De Schryver
De Beer
Lateur
Vanacker
De Spiegeleer
Broodcooren
Uytterhaegen
De Meyer
Vandooren
Broodcoorens
Ysebaert
Van Hende
Van Steenbergen
Roelandt
Coppens
Van Crombrugge
De Mulder
Van Den Berge
De Vos
D'Hauwers
Franceus
De Vos
Van Melckebeke
De Waegenaere
Wellemans
Vernaillen
De Schampheleer
De Vleeschauwer
De Maeseneer
De Pauw
Plaetsier
Van Bogaert
Roos
De Brucker
Poppe
De Kerf
Mertens
Goeteyn
De Vloo
De Roeck
Daem
De Schrijver
Seeuws
Deltenre
Cozyns
De Loore
Vanhoolandt
Verstraete
Verstraeten
Van Daele
Schiettecatte
Van Huffel
Van Steerthem
Persoons
De Brouwer

januari – februari - maart

Voornaam
Jacqueline
Roland
Greta
Rosine
Jacques
Karel
Marnix
Vincent
Christiane
Alphons
Albert
Iris
Lea
Marie-José
Erwin
Greta
Eric
Wim
Eddy
Jozef
Jozef
Marlene
Rita
Paul
Robertus
Jozef
Rita
Conny
Jo
Diane
Gino
Lena
Paul
Leona
Marie-Louise
Josine
Rita
Christian
Roland
Jean
Marcel
Linda
Luc
Emilienne
Marc
Xavier
Fabiaan
Ines
Germain
Freddy
Claude
Marie-Therese
Johan
Stefan
Marc
Daniel
Eric
Jacqueline
Nancy
Rita
Hedwig
Hans

Dag
18
18
18
18
18
19
19
19
20
20
21
21
22
22
22
22
22
22
22
23
23
23
23
23
24
24
24
24
25
25
25
25
26
26
27
27
27
27
27
27
27
27
27
28
28
28
28
28
29
29
29
29
29
29
30
30
30
30
30
31
31
31
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Jarigen van de maand februari
Naam
De Moor
D'Hoker
Vekeman
Detavernier
De Clercq
De Buck
De Moor
Devriendt
Raes
Rul
Van Royen
De Borle
Abraham
Lotens
Meersschaut
Colpaert
Vekeman
Depaepe
Persoons
Temmerman
De Henau
De Vos
De Vos
De Wilde
Machtelinckx
Thierie
Botteldoorn
Dammekens
De Looze
Decubber
Van De Velde
De Grom
Van Humbeeck
De Smet
Mons
De Waegenaere
Lannau
De Henau
De Schrijver
Bovri
Van Den Bremt
De Jaeger
Waeytens
D'Hoker
Adriaens
Lapage
Volckaert
Broodcoorens
Willems
Monsaert
Weytens
Van Herreweghe
Everaert
De Smet
Dubelloy
Verhoeven
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Voornaam
Walter
Willy
Gerrit
Christophe
Georges
Rolanda
Geert
Kateleen
William
Christiaan
Paul
Marleen
Gisela
Nadine
Paul
Anneken
Georges
Marie-Therese
Yolande
Lieve
Christine
Gery
Godelieve
Norbert
Eric
Luc
Linda
Johan
Yvonne
Magdalena
Werner
Norbert
Eddy
Stefaan
Ann
Michiel
Celina
Cecile
Anny
Freddy
Johan
Jacques
Gerda
Christelle
Veronique
Nadia
Wim
Silke
Jackie
Daniel
Anny
Eli
Lut
Nadine
Roland
Lutgarde

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

Naam
D'Hose
Van Sande
Machtelinckx
De Bie
Van Den Eeckhoudt
Vanderbruggen
Eggelen
Van Caelenberg
De Spiegeleir
Uytterhaegen
Stevens
Vandenberghe
Van Onsem
Ghijselinck
De Wilde
Wittebrood
De Norre
Van Imschoot
Hendrickx
De Clercq
De Keukelaere
Laboureur
Gezels
Van Hecke
Vanderbruggen
Vanden Broeck
Decruyenaere
Serneels
De Pril
Herpelinckx
Gabriels
Vanden Broeck
D'Homme
Moens
Vandebuerie
Van Liedekerke
Neckebrock
Tuytschaever
Michiels
De Smet- Van Damme
Appelmans
Lust
Waterschoot
Van Waeyenberghe
De Tandt
Stockman
Van Turtelboom
Van Caelenberg
Janaert
Hove
Boterbergh
Beerens
De Vrieze
Neckebroeck
Killemaes
Baele

januari – februari - maart

Voornaam
Linda
William
Nora
Jonny
Frans
Jose
Rita
Magda
Remi
Hans
Ingrid
Monique
Danny
Rita
Astrid
Lydie
Firmin
Roland
Suzanne
Marijke
Elien
Louis
Marcel
Freddy
Patricia
Rosanne
Alfred
Martine
Lieven
Diane
Marc
Ria
Rita
Magda
Magda
Christiaan
Danny
Ingrid
Armand
Joël
Daniella
Paul
Marianne
Sonja
Wouter
Luc
Freddy
Willy
Christiane
Carine
Greet
Roger
Gabriel
Etienne
Jacki
Ingrid

Dag
16
16
17
17
17
17
17
17
17
17
17
18
18
18
18
19
20
20
20
20
20
21
21
21
21
21
22
22
22
23
23
23
23
23
23
23
23
24
25
25
25
25
25
25
25
27
27
27
27
27
27
28
28
28
28
28

blz. 14

Jarigen van de maand maart
Naam
Saelens
De Smet
Servranckx
Gillis
Simaeys
De Meulder
Gabriels
Florin
De Munck
Neukermans
Haelterman
Willems
Verbeurgt
Germonpré
De Staercke
Gees
Van Wittenberge
Roggeman
De Temmerman
Cromphout
Florin
Baten
Tuytschaever
De Vleeschauwer
Remue
Thijs-Goossens
Van Gansbeke
De Ridder
Van Der Cruyssen
Coppens
De Groote
Rolle
Brusselmans
De Canck
Glorieus
Duysburgh
De Smet
De Mol
Claeys
De Vleeschauwer
Christis
De Cooman
De Meyer
Danneels
Haelterman
De Cooman
De Waegenaere
Moreels
Schotte
Baeyens
Van Den Berghe
Braekman
Teirlinck
Verstichelen
Persoons
Vandenbossche
Van Den Brempt
Jolie
T'Joen
Van Impe
Van Lierde
De Coensel
Vanden Abeele
Van Aelbroeck
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Voornaam
Herman
Rita
Willy
Gisele
Paul
Raoul
Eliane
Christiane
Patrick
Nicole
Etienne
Etienne
Jean-Marie
Etienne
Guido
Simonne
Godelieve
Andre
Christianne
Hilda
Giséle
Marita
Herman
Nelly
Frank
Myriam
Mireille
Marita
Gilberte
Jozef
Nelly
Jose
Betty
Christine
Jo
Johan
Mariette
Martine
Gratienne
Clément
Rita
Willy
Godelieve
Diane
Nelly
Ghislaine
Marcel
Claudine
Kurt
Maxim
Georgette
Eli
Georges
Nicole
Isabelle
Guido
Dirk
Peter
Jeanne
Hector
Felix
Rita
Mireille
Monique

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
9
9
9
9
11
11
11
11
12
12
12
13
13
13
13
14
14
14
14
14
14
14
14
15
15
15
15
15
15

Naam
Martens
Van Wijnendaele
Van Der Sypt
Hunninck
De Zutter
Van Wynendaele
De Poorter
Tordeurs
Geers
Neirinck
Beurms
Everaert
Van Den Brempt
Vekeman
Cousserier
Lievens
Van Lancker
De Caluwé
Waterloos
Janssens
De Troyer
Van De Mergel
Carryn
Van Avermaet
Yde
Boterbergh
Van Bellinghen
Van Gansbeke
Van Avermaet
Wellemans
Bury
Ottevaere
Galle
Perdaen
Kindt
Regaert
De Deyn
De Moor
Goossens De Rouck
Vandepitte
Erzeel
Remmery
De Temmerman
Piro
Kesteleyn
Clement
Van Turtelboom
Bernaert
De Wilde
Uytterhaegen
Cruypelinck
De Pauw
Delmaire
Moens
Spitaels
Hellyn
Tondeleir
Daem
Van Hoorde
Broodcoorens
Vanderswaelmen
Delmaire
Persoons
Schiettecatte

januari – februari - maart

Voornaam
Lydia
Christiane
Bea
Marleen
Paul
Raf
Dirk
Sonia
Marleen
Walter
Carine
Nele
Michiel
Ghislaine
Reneé
Anny
Josee
Hugo
Marleen
Liliane
Greta
Marcel
Yvette
Lieve
Hendrik
Paul
Annie
Eddy
Hilde
Gunter
Agnes
Lucie
Raphaël
Hans
Jose
Marc
Guy
Maria
Marcella
Roland
Monique
José
Jacqueline
Roger
Willy
Marc
Roland
Monica
Albert
Jolien
Valere
Jeanine
Eric
Dirk
Elien
Leopld
Rudy
Tina
Conny
Saskia
Walter
Rita
Monique
Vicky

Dag
16
16
16
16
16
17
17
17
17
17
17
17
17
18
18
18
19
19
19
20
20
21
21
21
21
22
22
22
22
22
23
23
23
23
23
23
23
24
24
24
24
24
24
25
25
26
27
27
27
27
28
28
28
28
29
29
29
29
30
30
31
31
31
31
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Verslag reis Muhlbach

Toon

En we wandelden nog eens in Mühlbach am Hochkönig.
Voor allen die erbij waren, voor allen die er niet bij konden zijn.

Gruß Gott.

ZATERDAG 25-7-15
Busreis naar Mühlbach onder een zomerse loden hemel. Wegeniswerken en enkele occasionele
ongelukjes brengen ons op tijd voor een hartelijke ontvangst bij de familie Mayr in hotel “Alpenrose”.
Bezetting van kamers en opdienen van avondmaal verlopen heel vlot. De welkomstschnapps wordt
geproefd en goedgekeurd terwijl nog een regenachtige nachtzoen naar het thuisfront wordt
gestuurd.
ZONDAG 26-7-15
Gids Rupert begeleidt de bende in de steile straatjes van het dorp. Hotels en woningen als grote
muziekdozen omarmd door een
zee van bloemen. De gedenksteen
voor Sepp Bradl (1918-1982)
geboren dorpsbewoner, die als
eerste bij het schansspringen over
de 100 meterlijn landde. Het kerkje
en bijzonder goed onderhouden
kerkhof een bezoek méér dan
waard. In de namiddag volgt een
prachtwandeling in volle natuur die
eindigt bij het Arthurhaus waar
marmotten ons begroeten. De
jodelaar van dienst heeft juist een
optreden achter de rug. Tussen pot
en pint wordt vrolijk nagekaart,
genietend van een kleurrijk
Alpendecor.
MAANDAG 27-7-15
De felle regen tijdens de nacht belet het maken van een zware bergtocht. Een natte wandeling rond
de Gosausee zal een alternatieve oplossing bieden. De vondst van meerdere exemplaren van de
gitzwarte Alpensalamander doet de hartjes sneller slaan. In de namiddag staat een bezoek aan het
toeristisch stadje Hallstatt op het programma. 2 prachtige kerken, winkelstraatjes met sfeervolle
gevels en makaber schedelmuseum, voor elk wat wils. Een invasie van chinezen krijgen we er op de
koop toe gratis bij. ‘s Avonds worden we vergast op een verzorgd boerenbuffet.
DINSDAG 28-7-15
De volgende dagen wordt minder goed weer voorspeld. We trekken naar de Großglochner met zijn
3798 meter de hoogste berg van Oostenrijk. De weg er naar toe is een hele belevenis. Van 850 m
brengt de bus ons naar de hoogvlakte van Keizer Franz-Jozef op 2369 m. Onderweg genieten we van
een 48 km lange panoramaroute dwars door het hart van het nationaal park De Hohe Tauern. De
mist speelt wel spelbreker maar tussen enkele opklaringen door is het toch volop genieten. De
afdaling naar de voet van de Pasterzengletsjer is dan ook geen lachertje. Onderweg naar “huis”
brengen we nog een kort bezoek aan het stadje Zell am See. Kuieren door bebloemde
winkelstraatjes, een grote pint, ijsje of wafel, je kiest maar. Of toch maar een stukje langs het meer
afschuimen. Er volgt een Italiaanse avond en de dag is weer zo voorbij.
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WOENSDAG 29-7-15
De bus brengt ons via Bischofshofen (mooi zicht op de schans) en St Johan im Pongau naar Wagrain.
Via het Kleinartal bereiken we de Jägersee. Een pittige bergtocht laat ons alle kleuren van de
regenboog zien. Het zonnetje kleurt de bergflora en hier en daar fladdert een vlindertje. Het geluid
van een wervelende waterval, als een aanlokkelijke zeemeermin, overstemt de hele omgeving en we
beseffen dat we bijna boven zijn. In de Tappenkarsee-alm (1770 m) brengen we ons
krachtenpotentieel terug op niveau. De terugweg, bergaf gaat veel vlotter, in volle zon met
overheerlijke vergezichten is het 100% genieten.
DONDERDAG 30-7-15
Via Radstadt en Obertauern rolt het richting Vogei Alm. De bergflanken zijn één bloemenzee, terwijl
kronkelende, stenige bergpaden verder ons deel zijn. Motregen treedt nog op als spelbreker maar
een schnapps kan nog wonderen doen. De Oberhütte laat ons weer op krachten komen. In het hotel
wachten taart en koffie. Na het avondmaal volgt nog een muzikale avond met danspasjes en liedjes
uit de oude doos.
VRIJDAG 31-7-15
Radstadt wordt het vertrekpunt voor onze laatste berguitstap. De zon is weer van de partij en de top
lonkt heel verleidelijk. Zigzaggend zullen we een paar uurtjes, ieder met zijn eigen gedachten, de
natuur trotseren. Ontelbare onbekende vlindertjes dartelen om ons heen terwijl zweetdruppels als
parels van onze ruggen druipen. Aan het doffe belgerinkel van de koeien weten we dat de top bijna
bereikt is. De beloning is dan
ook uitzonderlijk. Na ruim 900
hoogtemeters verschijnt voor
ons een gordel van toppen
zoals de Bischofsmütze (2954
m), de Torstein (2948 m), de
Mittelspitz (2926 m), de
Dachstein (3004 m), de Dirndl
(2832 m) en nog vele andere.
We worden er met z’n allen
heel stil bij. De terugweg
verloopt vlotjes alhoewel de
rijmanskunst van Andrei hier
meermaals op de proef wordt
gesteld en koude rillingen de
ruggen van vele wandelaars
strelen. Receptie, een “laatste
avondmaal” en het lied is uit.
De familie Mayr wordt in de bloemen gezet voor het gastvrije verblijf terwijl Jonny en Joris bedankt
worden voor de fijne, verzorgde reisbegeleiding...
De valiezenkoers kan beginnen, een laatste nachtje in kamer 113 en terug naar Vlaanderland.
STREUT BLUMEN DER LIEBE
BEI LEBENSZEIT
UND BEWAHRET EINANDER
VOR HERZELEID.
(Muurtekst in de Radstädter Hütte)
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Clubfeest
Zaterdag 16 JANUARI 2016
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 2015
 Koude schotel
 Jaaroverzicht 2015
 Wat in 2016?
 Uitreiking der prijzen
 Later op de avond koffie
 IJsje
 Muziek en dans u gebracht door Studio Evany 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:
 Vanaf het praatcafé tot 10 januari ten laatste!!!!
Het voltallige bestuur dankt u nu al voor de goede verstandhouding op het clubfeest en
wenst u een gezellige avond toe.
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------INSCHRIJVING CLUBFEEST van ZATERDAG 16 JANUARI 2016
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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Busreizen

Willy

HOFSTADE

ZONDAG 28-02-2016

VLAANDEREN WANDELT (nwd)
MOGELIJKE AFSTANDEN: 4-6-10-13-16-20-24-28-34-37-42 KM
5 EN 15 KM STADS- EN CULTUURWANDELING IN EN OM MECHELEN (shuttlebussen)
VERTREK / BEVEGEMSEVIJVERS : 07.30 U
DEZE UITSTAP IS GRATIS
<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<

ZATERDAG 26-03-2016
ST. HUBERT
MARCHE DE PRINTEMPS
MOGELIJKE AFSTANDEN: 6-12-20 KM

VERTREK / BEVEGEMSEVIJVERS : 07.00 U
<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<

Inschrijvingsformulier VOOR: ZONDAG 28-02-2016 VLAANDEREN WANDELT
NAAM en VOORNAAM
A
B
C
D
GRATIS
Telefoon:
Handtekening :
INSCHRIJVEN zolang er plaatsen vrij zijn

<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<
Inschrijvingsformulier VOOR: ZATERDAG 26-03-2016

ST.-HUBERT

NAAM en VOORNAAM
A
B
C
D
Betaal de som van 4 € x…….=
€
Betaal de som in punten 4p 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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Nationale Wandeldag

Op zondag 28 februari 2016 zullen opnieuw duizenden wandelliefhebbers de stapschoenen aanbinden ter
gelegenheid van de Nationale Wandeldag – Vlaanderen Wandelt. Voor talrijke wandelaars zowat het
traditionele startsignaal van het nieuwe wandelseizoen. In de beginjaren werd amper in de wintermaanden
gestapt, voortaan kan men praktisch dag in dag uit de wandelschoenen aanspannen. Tegenwoordig is de
organisatie van de Nationale Wandeldag - Vlaanderen Wandelt eerder symbolisch ‘ de overgang van de winter
naar de lente ‘.
De Nationale Wandeldag – Vlaanderen Wandelt vormt de jaarlijkse afspraak van menig jonge en minder jonge
wandelrecreant, de geoefende wandelaar tot de fanatieke hikers. Wandelafstanden zijn er voor iedereen, van 5
kilometer, ook toegankelijk voor kinderwagens en rolstoelen, tot 42 kilometer voor de meer geoefende
stappers.
Voor de editie 2016 gaan we resoluut voor verandering.
De voorbije edities werden steevast gehouden op één locatie vanuit elke Vlaamse provincie. In het kader van
de fusie tussen de Vlaamse wandelfederaties en het lanceren van de gloednieuwe wandelfederatie
"WANDELSPORT VLAANDEREN vzw" opteren we ditmaal voor een gecentraliseerde locatie voor gans
Vlaanderen. Het populaire Bloso-domein te Hofstade en de Mechelse groene rand bieden talrijke
mogelijkheden om de Nationale Wandeldag – Vlaanderen Wandelt te laten uitgroeien tot een succesrijk
wandelevenement. We hebben niet de ambitie om het grootste wandelevenement te zijn. We hebben wel de
ambitie om net zoals de voorgaande jaren absolute topkwaliteit aan te bieden. Een belevings- en
wandelhappening waarbij alle aspecten van de wandelsport ruim aan bod komen.

 Een kidspad van 3 à 4 kilometer dient ervoor te zorgen dat kinderen en jonge gezinnen zich
doorheen het Bloso domein kunnen uitleven aan de hand van een kindvriendelijke fotozoektocht.
 Themawandeling gaande van erfgoed, cultuur en natuur kleuren de 10 – 15 en 20 km.
 Een 32 & 42 km voor de sportieve of avontuurlijke hiker.
 GPS wandeling van 10 km speelt in op de nieuwe wandeltrends.
 Aandacht voor andersvaliden met minstens twee volledige toegankelijke afstanden.

Na je wandeling kan je op de site van het Bloso centrum Hofstade genieten van lekkere hapjes, verfrissende
drankjes, tot de verbeelding sprekende kinderanimatie, workshops en informatiestands. Doorlopend valt er
heel wat te beleven. We sluiten het wandelfeest af in stijl met een muzikale noot.
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Praktische Info
Organisatie:
Wandelsport Vlaanderen vzw i.s.m. wandelclub Houtheimstappers Steenokkerzeel, RWK De
Morgenstond Humbeek, Wandelclub Opsinjoorke Mechelen vzw, Wandelclub Tornado
Boortmeerbeek vzw.
Start en aankomst:

Bloso centrum Hofstade - Tervuursesteenweg z/n - 1981 Hofstade
Startuur:

07.00 – 15 uur. Aankomst dient bereikt voor 18.00 uur.
Afstanden:

4 – 6 – 10 – 13 – 16 – 20 – 24 – 28 – 34 – 37 & 42 km.
5 - 15 km stads- & cultuurwandeling in en om Mechelen ( shuttlebussen )
9 km GPS–wandeling
Inschrijving:

Federatieleden: € 2,5 - korting na vertoon van geldige lidkaart.
Niet-aangeslotenen: € 5
Groepen/wandelclubs/vereniging voorinschrijving minstens 20 personen: € 2/persoon
Aandenken:

Voor iedereen (zolang de voorraad strekt).
Bereikbaarheid:

De startplaats is te bereiken via E19 afrit Zemst. Vervolgens via aankondiging
WANDELTOCHT.
Openbaar vervoer:
NMBS station Mechelen.
Parking:

Ruime parkeermogelijkheid in de onmiddellijke omgeving van de startplaats.
Animatie:

Diverse omlijstingen.
Info:

Wandelsport Vlaanderen vzw.
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Busuitstap naar St.-Hubert

Willy

ZATERDAG
26-03-2016
Als Europese hoofdstad van de Jacht en de Natuur kan Saint-Hubert prat gaan op een indrukwekkend en
uitzonderlijk verleden.
Talrijke monumenten herinneren aan de geschiedenis van de stad die, tussen de 7de en de 17de eeuw, nauw
verbonden is met deze van de abdij en met de legende van Sint-Hubertus. Talrijke bezienswaardigheden in de
onmiddellijke omgeving nodigen uit voor een bezoek. Op het plaatselijke vliegveld kunt u zweefvliegen en in
het wildpark leert u de Ardense fauna kennen. Het Domein van de Fourneau Saint-Michel getuigen van een
industrieel en landelijk verleden; het museum "Pierre-Joseph Redouté" dit de herinnering levendig houdt van
de schilder die de "Rafaël van de bloemen" genoemd wordt. Maar
ook andere sites en dorpjes van Saint-Hubert zijn een omweg waard:
het provinciaal domein van Mirwart, de acht fonteinen en de
klompenwandeling van Awenne… .
Deze belangrijke bedevaartplaats ter ere van Sint-Hubertus is erkend
als belangrijk historisch erfgoed van Wallonië, en bekoort de
bezoekers door haar elegantie en grootsheid. De basiliek is een
echte les in architecturale evolutie. Men vindt er romaanse bouwstijl
elementen, gotische overvloed, renaissance en barok. De strakke
barokke voorgevel staat in schril contrast met het gotisch interieur
waar door de speling van het licht de vele kleuren van de gebruikte
materialen tot leven komen. In het wildpark van Saint-Hubert kunt u
via verschillende wandelpaden het wild dat in de Ardennen leeft van
nabij bekijken. Naast het park zijn er een didactische zaal, een
overdekte barbecueruimte en een gezellige speeltuin waar uw
kinderen naar hartenlust en in alle veiligheid kunnen spelen. Op
slechts 2 km van het centrum van de stad en in een prachtige
bosrijke omgeving, heeft u de mogelijkheid om herten, bizons,
damherten, everzwijnen, en meer dieren uit het bos te bewonderen.
De dieren hebben veel ruimte en door de gunstige aanleg van dit
park zijn ze goed zichtbaar. Het gebied van de zwijnen is afgesloten, maar door het gebied van de herten kunt u
wandelen om ze zo tot op 10 m te benaderen. Het park wordt doorkruist met diverse wandelpaden zodat u
deze sympathieke dieren kunt ontdekken terwijl u zelf heerlijk actief en buiten bezig bent. Afhankelijk van de
periode van het jaar ziet u als natuurliefhebber de kleine zwijntjes in hun gestreepte pyjamaatjes, jonge hertjes
en andere dieren kuieren achter hun moeder aan. Om nog meer te weten te komen over deze fauna is er een
multimedia zaal met interactieve spelen voor kinderen.
Huisdieren niet toegelaten behalve blindengeleidehonden.
Het staatsnatuurreservaat van de Venen van de Basseille, niet ver van
Laneuville-au-Bois, strekt zich uit over bijna een kilometer op de
rechteroever van het riviertje met dezelfde naam. Het betreft een
geïsoleerd Ardens dal, waar op ongeveer vier hectaren de verharsing,
die in de Ardennen sinds het midden van de voorgaande eeuw toenam,
vermeden is. De site is aldus een getuige van het typische landschap en
de vegetatie van de Ardense dalen voor hun systematische
bosaanplanting.
(Bron : Maison du Tourisme du Pays de Saint-Hubert)
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4-daagse Renesse

Sonja

4-DAAGSE UITSTAP NAAR ZEEUWS-VLAANDEREN
VAN 7 TOT EN MET 10 APRIL 2016
PROGRAMMA
DONDERDAG 07-04-2016
Vertrek : Bevegemse Vijvers: 07u30.
Voormiddag: stadsbezoek aan Goes (met gids).
Eigen picknick meenemen.
Namiddag: bezoek aan het museum in Ouwerkerk
(overstroming 1953).
Rond 17.00 uur kamers bezetten in ons verblijf te
Renesse in het Hampshire Arc Hotel Zeeland.
Culinair 3 gangen diner in de brasserie.
VRIJDAG 08-04-2016
Ontbijtbuffet en lunchpakket meenemen.
Keuze uit 2 wandelingen (grotere en kleinere afstand).
Vrij bezoek aan Renesse voor de kleine afstand.
Culinair 3 gangen diner in de brasserie.

ZATERDAG 09-04-2016
Ontbijtbuffet en lunchpakket meenemen.
Keuze uit 2 activiteiten:
Fietstocht van 50 à 60 km (huur fiets niet
inbegrepen).
Wandeling vanuit het hotel met daarna
stadsbezoek aan Zierikzee.
Culinair 3 gangen diner in de brasserie.

ZONDAG 10-04-2016
Ontbijtbuffet.
Valiezen laden en vertrek naar Veere.
Wandeling ter plaatse en doorreis naar
Middelburg.
Lunch (niet inbegrepen).
Geleid stadsbezoek met gids.
Terugreis.
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Inbegrepen:
Verblijf in halfpension: van donderdagavond tot zondagmorgen.
2 x lunchpakket.
Alle verplaatsingen met de bus.
Alle bezoeken en gidsen.
Drinkgeld chauffeur.
Annulatieverzekering.
Toeristenbelasting.
Niet inbegrepen:
Drank bij de maaltijden
Lunch op donderdag en zondag,
eigen verteer.

KOSTPRIJS :
Per persoon:
in 2 of 3-persoonskamer:  300 €
Single kamer:
 315 €

Bij inschrijven: 125 € per persoon storten op rekening reizen: BE64 1030 1032 8952.
Vermelden: Renesse
Saldo voldoen vóór 15 maart 2016.
Inschrijven vóór 15-1-2016.
Bijkomende info bij Sonja.



INSCHRIJVINGSSTROOKJE ZEELAND RENESSE 2016
Naam & Voornaam : ……………………………………………………………………………… Lidn°.……………….
Geboren op ………………………………… Te …………………………………………………… (Geboorteplaats)
Naam & Voornaam : ……………………………………………………………………………… Lidn°……………..…
Geboren op …………………………………. Te …………………………..……………………… (Geboorteplaats)

Adres : ………………………………………………………………………………………………………………………
Tel n° ……………………………………………………………………GSM n°…………………………………………………..
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2-daagse op de GR

Patrick

Tweedaagse op de LAW 9 (Het Pieterpad):
Afferden – Groesbeek – Tolkamer
Ook in 2016 staat een GR 2-daagse op het programma: nl. op woensdag 25 en donderdag
26 mei.
Programma:
1e dag : woensdag 25 mei 2016
Met de bus van Zottegem naar Afferden.
Op de LAW 9 stappen we van Afferden naar Groesbeek. ± 26 km.
Er wordt een kortere afstand voorzien vanuit Gennep: ± 16 km.
Avondmaal: 3-gangen menu, drank niet inbegrepen .
Overnachting in Fletcher Parkhotel Val Monte, Berg en Dal op basis van 2 persoonskamers
met badkamer, toilet en douche.
(Single kamer is mogelijk mits opleg van 25 euro)
2e dag : donderdag 26 mei 2016
Ontbijtbuffet in de overnachtingsplaats.
Op de LAW 9 stappen we van Groesbeek naar Tolkamer. ± 25 km
Opnieuw mogelijkheid voor kortere afstand vanuit Zyfflich: ± 16 km
Terugkeer met de bus vanuit Tolkamer.
Prijs: 120 euro. (145 euro voor een singlekamer).
te storten op rekening reizen: BE64 1030 1032 8952.
Inbegrepen:

- Bus heenreis en terugreis.
- Overnachting, avondmaal en ontbijt in Berg en Dal
- Lunchpakket 2e dag.

Niet-inbegrepen:

- Lunchpakket 1e dag.
- Drank.

Voor alle bijkomende info: Patrick De Corte tel: 09/3605621 GSM: 0474/210197
E-mail pdcorte@telenet.be
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Het verhaal van de selderij

Willy

Selderij is een groente met een tweevoudig gezicht: de bladselder richt zijn vlezige, geparfumeerde takken naar
de hemel op, terwijl de knolselder, met zijn dikke wortel, de aarde in duikt.
Bladselderij en knolselderij hebben beide dezelfde oorsprong, namelijk de eppe, een wilde plant die men
aantreft in de zoute moerasgebieden aan de Middellandse zeekust, en die de mens door de eeuwen en
culturen heen geselecteerd heeft tot twee soorten, elk bestemd voor specifiek gebruik.
Bladselderij
Bladselder is een zeer oude groente, die reeds gekend was bij de Egyptenaren, en die bij de Grieken en de
Romeinen voornamelijk diende als specerij en soms ook als nagerecht, bereidt met honing en peper. Het ging
hier waarschijnlijk om de zoete eppe, die verwerkt werd in bereidingen, bedoeld om dronkenschap en katers te
de
doen verdwijnen. Het telen van bladselder is pas echter tot ontwikkeling gekomen in de 16 eeuw, met het
verschijnen van de selecties, met een fijnere en mindere bittere smaak. En misschien ligt zijn algemeen
verspreide reputatie als afrodisiacum mee ten grondslag aan zijn groot succes. Een oud gezegde van franchecomite luidt immers: ”indien elke man de uitwerking van de selderij
kende, zou hij er zijn tuin met volplanten”. Onnodig dus de hele wereld
rond te reizen op zoek naar één of andere exotische plant met de zelfde
deugdelijke eigenschappen, ook al was u van plan een oude methode
van middeleeuwse tovenaars toe te passen om van de ene plek naar de
andere te vliegen: enkele selderijzaadjes in de schoenen leggen! Laten
we ernstig blijven, de cultuur van de selderij ging met grote stappen
vooruit, dank zij de bijdrage van de beroemde landbouwkundige Jean
de la Quintinie, ontwerper van de tuinen van Lodewijk XIV te Versailles.
In het begin van deze eeuw vermelde de vermaarde catalogus Vilmorin
meer dan dertig verschillende soorten bladselderij. Kies bij de aankoop
een stevige bladselder met frisgroene bladaderen. Hoe dikker de
stronk, hoe groter de malse kern. Net als vele andere groenten moet de
bladselder snel verbruikt worden, daar hij de neiging heeft vlug te
verdrogen. Wilt u hem enkele dagen bewaren, rol de stengels dan in een vochtige doek of bewaar hem in een
plastieken doos in de kelder of in de groenten bak van de koelkast. Droog de groene bladeren en de harde
takken, zodat ze tijdens de winter uw soep en bouillons ook met selderij kan parfumeren.
Knolselderij.
De eerste tuinkundige beschrijvingen van de knolselderteelt dateren
de
van het einde van de 16 eeuw. De Napolitaanse botanicus Porta
beschrijft hem als een “bolvormige knol”, bijna even groot als een
menselijk hoofd en daarom noemt hij hem ”capitatum”. Zowel de
Fransen als de Duitsers gaan al heel gauw deze nieuwe groente
de
adopteren, terwijl de Engelsen hem pas in de 18 eeuw in hun tuin
beginnen aan te planten op basis van zaden, ingevoerd uit Alexandrië
door een koopman die gespecialiseerd was in zeldzame planten! De
knolselder met zijn bruine schil siert onze tafels vanaf de herfst. Kies
een knol die zwaar aanvoelt, niet te dik, noch hol, noch gerimpeld is
en geen gele vlekken op de schil vertoont. Als bovendien de groene
bladeren aan de bovenkant mooi rechtstaan, bent u zeker van de
versheid. De korte, dunne bladeren zijn, in tegenstelling tot de
bladselder, zeer bitter en niet eetbaar. U kan de knolselder meerdere
dagen bewaren in de kelder, ’s winters op het balkon of de groentebak van de koelkast. Men kan knolselder
zelfs, net als wortelen, meerdere weken bewaren, ingegraven in droog zand. Plaats de kist dan in de kelder of
op het balkon. Traditioneel wordt knolselder rauw gegeten, geraspt, met citroen besprenkeld om snelle
oxydatie te voorkomen, en vergezeld van een remouladesaus. Als u het graag wat zachter van smaak wil, kan u
hem even koken in water en vervolgens gratineren, al dan niet in combinatie met andere seizoengroeten.
Tenslotte kan u er ook een fijne geparfumeerde puree van maken, nadat u hem in melk hebt gekookt.
Een unieke groente.
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Met zijn 20 kcal per 110 g is de bladselder een unieke groente wat de verhouding smaak/diëtiste
waarde betreft. Dien op met magere yoghurt of zachte kaas met 0% vetstoffen, op smaak gebracht
met een mespuntje kerrie of paprika. Bovendien heeft hij een heilzame uitwerking op
reumapatiënten.
Het kookvocht van selderij, lichtjes gezouten, kan dienen als basis voor wintersoepen en
geparfumeerde sauzen en is ook een goed diureticum dat u warm kan drinken, in aperitief voor de
maaltijd of net voor het slapen gaan.
Knolselderij is niet alleen eetlustwekkend, maar bezit ook veel vitamine A en C en heel wat minerale
zouten en sporenelementen. Hij levert slechts 25 kcal per 100 g, is evenwichtherstellend en is bij
gevolg sterk aangeraden bij personen met gevoelige lever, nieren, hart en zenuwen.

Enkele tips.
 Wie vaak in het openbaar moet spreken, vindt hier een goede tip om zijn stem te zuiveren en zelfs
heesheid te voorkomen. Drink een infusie van 50 g verse knolselder in een mengsel van water en
melk. Deze gemakkelijk te bereiden drank heeft bovendien een stimulerende uitwerking en bevordert
de afscheiding van toxinen.
 Origineel en plezierig: frieten van selderij, die men klaarmaakt zoals de klassieke frieten op basis van
aardappelen. Dien ze krokant op, bestrooid met peterselie; ze zullen uw gasten aangenaam verrassen.
 Voor een mooie versiering kan u takken bladselder op een tiental cm afsnijden. Maak enkele
overlangse insnijdingen aan één van de uiteinden en dompel deze onder in een glas water met
ijsblokjes. Na ongeveer een uur zal het ingesneden gedeelte beginnen te krullen.

Errata fotokalender
Ondanks onze uiterste zorg voor het eindresultaat en het herhaaldelijk nakijken van de gegevens zijn
er toch enkele foutjes in onze fotokalender geslopen, waarvoor onze excuses.
 26 juni busreis: moet zijn Hoboken i.p.v. Vorselaar (organiserende club heeft ondertussen
zijn startplaats gewijzigd).
 20 juli Dauwtocht: startplaats is het O.C. Erwetegem i.p.v. Velzeke
 9 oktober: Busreis naar Hamont-Achel i.p.v. Hanout-Achel
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Tenerife 2016

Willy

TENERIFE 1999: Eerste meerdaagse vliegvakantie van de club ……
17 JAAR LATER ……

TENERIFE 2016

21STE Meerdaagse reis van de club onder de hoede van Willy en Bea

8 DAAGSE WANDELVAKANTIE in samenwerking met THOMAS COOK SPORT
OP HET EILAND VAN DE EEUWIGE LENTE
23-09-2016 TOT EN MET 30-09-2016
VOOR GENIETERS – WANDELAARS - STAPPERS
PROGRAMMA
VRIJDAG 23-09-2016: VERTREK BEVEGEMSE VIJVERS MET BUS NAAR LUCHTHAVEN ZAVENTEM

Aankomst Tenerife: Korte vergadering met de gidsen.
We verblijven in hotel ”las Palmeras” van de groep H 10 - Playa de las Americas.
ZATERDAG 24-09-2016 Wandeldag / BARRANCO DEL INFIERNO

Start in het klein dorpje Taucho, op 1000 m, blik op zuidkust Tenerife en La Gomera en El Hierro,
verder naar de canyon Barranco del Infierno. Wandeling tussen 8 km en 10 km WANDELTIJD:
naar gelang de groep 2 en 4 uur.

ZONDAG 25-09-2016 Wandeldag / MASCA

In het Teno-gebergte, prachtige kloof, start op 1300 m naar het mooiste dorp van Tenerife. Tussen
8 km en 10 km WANDELTIJD: naar gelang de groep 2 en 4 uur wandelen.

MAANDAG 26-09-2016 Wandeldag / LAS CANADAS

De microcosmos van Tenerife ontdekken, begint op 2000 m, naar krater Canadas, vulkaanlandschappen en pijnboombossen. Circa 8 km en volgens niveau tussen 2 uur à 5 uur wandelen
(beginners 2 à 3 uur, gevorderden 3 à 4 uur, de sportievelingen 4 à 5 uur wandelen).

DINSDAG 27-09-2016 Vrije dag of FACULTATIEF UITSTAP NAAR HET EILAND “LA GOMERA”

We vertrekken aan het hotel met de bus naar de haven. De boot van rederij FRED OLSEN brengt ons
vanuit Los Cristianos naar San Sebastián de la Gomera en de overtocht duurt ongeveer 50 minuten.
We maken kennis met een pracht van een eiland. Op de rondrit maken bezoeken we het Garajonay
National Park en stoppen aan the Mirador de Agando. We lunchen tussen 13 en 14 u. We maken
kennis met de zeer speciale communicatietaal die heden nog gebruikt wordt en maken onze rondrit
verder in de prachtige natuur van La gomera.
Kostprijs: 61 € per persoon - bus - overtocht boot - gids - lunch inbegrepen (prijs 2015).
WOENSDAG 28-09-2016 Wandeldag / VALL DE LA OROTAVA

Ook de groene long van Tenerife genoemd. Prachtige wandeling aan de noordenkant van het eiland.
Terug 3 mogelijkheden.
DONDERDAG 29-09-2016 Vrije dag of FACULTATIEF: AFDALING MASCA NAAR PLAYA DE
MASCA-LOS GIGANTES
Daar waar we op zondag 25-9 met de wandeling stoppen vertrek deze afdaling naar Playa de Masca,
een afdaling in een buitengewoon prachtige kloof naar de zee waar we opgepikt worden door een
boot die ons naar los Gigantes vaart en met een beetje geluk kunnen we dolfijnen spotten.
Kostprijs: 50 € per persoon - bus - boot - gids - picknick inbegrepen (prijs 2015).
VRIJDAG 30-09-2016 terug naar Zottegem.
Daar het juiste uur van vertrek nog niet gekend is, zal er een voorstel van mogelijkheden voor deze
dag komen in de brochure aan de deelnemers.
Programma kan wijzigen naar gelang weeromstandigheden en onvoorziene zaken.
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Meer info: Willy en Bea
WAT MOET DIT KOSTEN?

VOOR NIET WANDELAARS:
INBEGREPEN : Luchthaven vervoer – Zottegem – Zaventem – Zottegem
vlucht heen en terug
20 kg bagage + 5 kg handbagage
verblijf op basis van halfpension
transfer luchthaven – hotel – luchthaven
eten aan boord + 1 frisdrankje tijdens maaltijd
fooien
individuele facturatie via Thomas Cook sport
BTW
luchthaven taksen
In tweepersoonskamer:
In singlekamer:

zonder annulatie: 837 €
met annulatie: 862 €
zonder annulatie: 1058 €
met annulatie: 1090 €

VOOR WANDELAARS:
INBEGREPEN: Basis: zelfde als niet wandelaars +
vier wandeltochten
tweegidsen per groep - één Nederlandstalig
transfer – hotel – startplaats – hotel
wandelkaart
lunches
In tweepersoonskamer:
In singlekamer:

zonder annulatie:
met annulatie:
zonder annulatie:
met annulatie:

1163 €
1198 €
1384 €
1426 €

NIET INBEGREPEN voor iedereen:
middag eten: uitgezonderd op de wandeltochten en facultatieve uitstappen.
drinken (ook op de wandeltochten).
facultatieve voorstellen.
eventuele luchthaventaksen verhoging.
BIJSTANDSVERZEKERING hier is Mutas van toepassing (iedere mutualiteit heeft dit).
Te betalen aan THOMAS COOK SPORT (na ontvangst reisbevestiging van T.C.S.)
zijn bovenvermelde prijzen MIN bus en annulatieverzekering.
Storten op rekening reizen BE64 1030 1032 8952: per persoon voor 1-02-2016
Geen wandelaars:
zonder annulatie
= 20 € bus
met annulatie
= 20 € bus + 25 annu = 45 €
Wandelaars:
zonder annulatie
= 20 € bus
met annulatie
= 20 € bus + 35 annu = 55 €
Single - geen wandelaar:
zonder annulatie
= 20 € bus
met annulatie
= 20 € bus + 32 annu = 52 €
Single - wandelaar:
zonder annulatie
= 20 € bus
met annulatie
= 20 € bus + 42 annu = 62 €
VERMELDEN: TENERIFE 2016 BUS OF BUS + ANNULATIE
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Inschrijvingsformulier VOOR: TENERIFE 23-09-2016 30-09-2016
NAAM en VOORNAAM:

GEBOORTEDATUM:

A
B
TWEEPERSOONSKAMER* - SINGLE*

WANDELAAR* - NIET WANDELAAR*

ADRES:

WENS ANNULATIEVERZEKERING:

Telefoon:

JA* -- NEEN *

LIDNUMMER(S) **:

GSM:

EMAIL ** :
Handtekening:
*DOORSTREPEN WAT NIET VAN TOEPASSING IS.

** ZEER BELANGRIJK.

Wist je dat











je met een handvol kruimels brood vogels naar buiten kunt lokken
de medische wereld met reuzensprongen vooruitgaat Marleen en Eddy kunnen nu een tandje
bijsteken.
onze leden steeds vindingrijker worden om toch maar de prijs van de vooropgestelde tochten
binnen te halen. Het is nochtans heel eenvoudig: komen wandelen en de inschrijfkaart correct
invullen.
sommige Egmonters de schoenen van hun vrouw dragen tijdens de wandeling en dan 2 dagen
naar de oorzaak zoeken waarom de schoenen blijkbaar gekrompen waren met twee blauwe
teennagels tot gevolg, nietwaar E.S.
er op IJsland twee van onze leden de bus naar China namen.
Ingrid tevergeefs op de belbus wachtte daar op IJsland.
je op IJsland alles kunt betalen met de bankkaart: zelfs naar toilet gaan.
om geen koude voeten in bed te hebben je best het dekbed omgekeerd gebruikt en er dan in
kruipt. Als dat geen goed idee is !! Bedankt P.J.
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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 !
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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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Tochtenbladen
Het wandeljaar 2016 van “Wandel- en Sport Vereniging Egmont Zottegem vzw” loopt van
1 december 2015 tot en met 30 november 2016.
Elk lid is vrij zijn kilometers en tochten over te maken aan de club.
Men kan dit doen door ofwel:
- het bestand “tochten en km” te downloaden op onze website: www.wandelclubegmont.be, de
voorbije maanden in te vullen en dan het volledige Excel-bestand regelmatig door te sturen naar
het volgende e-mailadres: tochtenbladen@wandelclubegmont.be. Gelieve geen eigengemaakte
bestanden in Excel, Word of Pdf door te sturen, deze zullen niet meer aanvaard worden. Gebruik
dus enkel het te downloaden bestand.
- Een tochtenblad in te vullen en af te geven aan de stand secretariaat voor 2016 ten laatste op de
wafelentocht van 26 december 2016. (tochtenbladen te verkrijgen aan de stand secretariaat).
Invullen van km- en tochtenbladen.





Bij het invullen van je kilometers, rond steeds vanaf 0,5 km naar boven, de andere naar onder.
Laat tussen elke maand een lijntje open.
De kilometers die je inbrengt moeten 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.

Welke tochten komen in aanmerking?
 De tochten vermeld in het boek “Walking in Belgium”.
 De eigen organisaties zoals bedevaart, GR-tochten.
 De officiële buitenlandse tochten.
 De tochten waaraan Egmont zijn medewerking verleent: Psylos, Trage Wegen.
Wat komt niet in aanmerking?
 Wandelingen op de meerdaagse reizen van Egmont.
 De afstand tussen de wagen of het station naar en van de startplaats.
 Wandelingen op eigen initiatief.

Redactie clubblad
Werkten mee aan dit nummer van ons clubblad:
Patrick De Corte
Toon De Geyter
Rudy De Schrijver
Willy Van De Keere
Sonja Vanden Broeck
Wilfried Van Overwalle
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Komende GR’s
24/2/2016

LAW 5 Sluis – Breskens

Patrick
± 26 km of ± 14 km

Bus

Voor de eerste GR van 2016 kiezen we voor de kust van het Nederlandse Zeeland. Van aan het kanaal
Brugge – Sluis bewandelen we de wallen en richten dan de steven naar het noorden. Via Terhofstede
en Retranchement bereiken we het Zwin en Cadzand. Hier zal groep 2 starten. We volgen dan de
kustpaden in de duinen over het strand en op de dijken tot Nieuwvliet. De Verdronken Zwarte Polder
wordt doorkruist en steeds langs de Noordzee komen we via Nieuwesluis aan de haven van Breskens.
Inschrijven met strookje tot 17 februari of zolang er plaatsen zijn.
Kostprijs: 10 euro.
Startuur : 7 u 30 Bevegemse Vijvers.
Terug : Tussen 17 uur en 18 uur.

23/3/2016

GR 128 Bayenghem - Nieurlet

± 27 km of ± 14 km

Bus

Ook dit jaar zetten we onze trektocht door Frans-Vlaanderen verder. De aankomst vorig jaar fungeert
nu als startplaats. Van Bayenghem noordwaarts naar de grote Ferme Notre Dame om dan naar het
oosten af te wijken en 5 km lang het bos van Eperlecques door te steken. Zo komen we in Watten.
Even voor deze plaats start de tweede groep. Het gaat verder oostwaarts naar Wulverdinghe en dan
naar het zuiden naar St.-Momelin en tenslotte naar Nieurlet.
Inschrijven met strookje tot 16 maart of zolang er plaatsen zijn.
Kostprijs: 10 euro.
Startuur : 7 u 00 Bevegemse Vijvers.
Terug : tussen 18 uur en 19 uur
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Inschrijfstrookjes GR
LAW 5 Sluis – Breskens

24 februari 2016

Naam en voornaam

26 km

14 km

1

…………………………………………………………………………





2

…………………………………………………………………………





3

…………………………………………………………………………





 Betaal de som van 10 € x ………. = ………… €
 Betaal met punten 10 €/punten x ………………. = ……………….. €/punten
Inschrijven tot 17 februari 2016 of zolang er plaatsen zijn.


GR 128 Bayenghem - Nieurlet

23 maart 2016

Naam en voornaam

27 km

14 km

1

…………………………………………………………………………





2

…………………………………………………………………………





3

…………………………………………………………………………





 Betaal de som van 10 € x ………. = ………… €
 Betaal met punten 10 €/punten x ………………. = ……………….. €/punten
Inschrijven tot 16 maart 2016 of zolang er plaatsen zijn.


Tweedaagse GR

25 en 26 mei 2016

Naam en voornaam

Grote afstand

Kleine afstand

1

…………………………………………………………………………





2

…………………………………………………………………………





3

…………………………………………………………………………





 Betaal de som van 120 € x ………. = ………… € of

145 € (singlekamer)

Inschrijven tot 31 januari 2016 of zolang er plaatsen zijn !!
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Wafelentocht
Zondag 27 december 2015
Start: Bevegemse Vijvers – Zottegem
Afstanden: 6 – 12 – 18 – 24 en 32 km
Starturen: 8.00 u tot 15.00 uur.
32 km kan starten tot 12.00 uur.
24 km kan starten tot 14 uur.
Inschrijving: 1.50 €
op vertoon van lidkaart: 1,10 €
Op de parcours
Gratis “Glühwein” met geldige controlekaart

In de startzaal
verse “Brusselse Wafels” met suiker en slagroom
aan democratische prijzen.
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Busreizen 2016
Voor 2016 staan onderstaande busreizen op het programma:

Zondag 28 februari
Zaterdag 26 maart
Zondag 24 april
Zondag 26 juni
Zondag 17 juli
Zondag 4 september
Zondag 9 oktober
Zaterdag 10 december

Hofstade
Vlaanderen Wandelt NWD
St.-Hubert
Marche de printemps
Mol
Boswandeltocht
Hoboken
Hoboken in ‘t groen
Eksel
Vakantietocht
Estaimpuis
Marche des Hurlus en Balade
Hamont-Achel Achelse kluiswandeling
Hamme
Durmetocht
Leuven
18e Leuven eeuwenoud, springlevend

GR 2016
1) 24 februari

LAW 5 Sluis – Breskens

26 km

Bus

2) 23 maart

GR 128 Bayenghem - Nieurlet

27 km

Bus

3) 27 april

GR 123 Lesdain –Peruwelz

24 km

Bus

4) 25-26 mei

LAW 9 2 - daagse :
Tolkamer – Groesbeek

25 km

Bus

Groesbeek – Afferden

26 km

Bus

5) 8 juni

GR 12 Ronquières

26 km

Bus

6) 13 juli

GR 16 Auby-sur-Semois - Bouillon

26 km

Bus

7) 24 augustus

GR 57 Gouvy – Clervaux

27 km

Bus

8) 5 oktober

GR 125 Mazée – Soulne

20 km

Bus

9) 23 november

Dagstapper Gent

23 km

Trein
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GR verslagen
12-08-2015

GR 15

WERBOMONT–ODEIGNE

Toon

“Geluk moeten wij onderweg zoeken en niet aan het einde van de weg, want dan is de reis afgelopen”
(Kris Brand ).
Ruim een jaar geleden hadden we het genoegen deze boeiende streek te mogen ontdekken. Afrit 48
op de A26-E25 brengt ons onmiddellijk ter plaatse. Het “Bois des Arsins” is een ideaal begin. Statige
dennen, als pilaren die hun toppen de hemel insturen; dichter bij ons boleten, zwavelkopjes en een
eenzame vliegenzwam. Zijn zij de voorboden van een nakende herfst? Het is zalig kuieren bergaf
door gehuchten als Burnontige en Jehanheid. Enkele mooi gerestaureerde vakwerkhuizen zijn echte
blikvangers en onverwachte pareltjes. We
fladderen voorbij het domein “Source de la
Harre” waar het goede bronwater reeds in 1885
gebotteld werd. Enkele vijvers en plaatsnamen
als Ferrières, Rouge-Minière en Vieux-Fourneau,
stille getuigen van vroegere ambachtelijke
smederijen. We zijn ondertussen de provincie
Luik uitgerold en de rest van de tocht zal op
Luxemburgs grondgebied verlopen. Een zomers
zonnetje laat ons verpozen onder een prachtige
linde. Bij het plaatsje Grand-Bru zijn we ruim 200
meter gedaald (als dat maar kan blijven duren).
Via verscheidene padwissels bereiken we Deux-Rys waar nog een paar vakwerkhuizen een streling
voor het oog zijn. Vanaf hier duiken we het uitgestrekt “Bois de Harre” binnen. Over een afstand van
6 kilometer zullen ruim 200 hoogtemeters moeten overwonnen worden. We verlaten deze groene
long, bereiken Grandmenil (deelgemeente Manhay). De Gotische kerk uit de 13 de eeuw lacht ons
toe en op de N806 wordt de snelheid opgedreven naar “Le Relais” waar ze zeker van wanten weten
als het om bedienen gaat. Zowat alle bieren
zijn er voorhanden. “De Relais” heeft ons
een gezellig uurtje “rust” gebracht. Terug
naar de GR en bij het uitlopen van
Grandmenil even stilstaan bij een Duitse tank
Panther AUSF.G, een overblijfsel van het
Ardennenoffensief bij de slag van
Grandmenil op kerstnacht en Kerstmis 1944.
Het open gebied opent nu vergezichten tot
in het oneindige; groen, groener, groenst!
Even bedenken: in deze streek leven en
overleven 28 inwoners per vierkante
kilometer. Een bosstrook die oploopt tot 572 meter doet ons nog even naar adem snakken terwijl de
heide mooi paars kleurt. Weldra is het torentje van Odeigne in zicht. Prachtige oude grafzerken
sieren de kerkmuren. Vandaag hadden we het voorrecht te wandelen in een weidelandschap waar
karaktervolle boerendorpen verstrooid liggen, afgezoomd met beboste golvende horizonlijnen. Alles
bij elkaar een prachtige staalkaart voor wat onze Ardennen allemaal te bieden hebben.
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23-09-15

GR 576

Foy-Notre-Dame - Crupet

Door de wind, door de regen, dwars door alles, door alles heen.

Toon
Ingeborg & Stef Bos

We schrijven 10-09-14, einde van Ciney - Foy-Notre-Dame. Op een rappeke brengen we nog een
bezoek aan de pelgrimskerk met zijn speciale zoldering, versierd met 145 unieke, eiken beschilderde
vlakken. We hielden er een stijve…. nek aan over. Het dorp kreeg zijn bekendheid in 1609 toen een
houthakker een Mariabeeldje ontdekte in de holle stam van een oude eik. Het bleek een miraculeus
beeldje te zijn. Er werd eerst een kapel en later, door de toevloed aan pelgrims, in 1623 een rijkelijk
versierde kerk gebouwd… Vandaag bouwen we verder richting Crupet.
Oplopend walst het tussen groene
bermen waar trossen blauw
berijpte vruchten van sleedoorn,
rolronde rode bessen van de
meidoorn en de meer eivormige
oranjerode bottels van hondsroos
en egelantier duidelijk maken dat
de herfst wel degelijk in het land
is. Grauwe luchten dartelen
richting de “Ferme de Jauvelan”.
We kruisen de N936, slenteren het
dorp
Taviet
binnen
waar,
verscholen achter het groene lover
en
een
reusachtige
vijver,
kasteelheer Ghislain le Hardy de
Beaulieu zijn oude dagen slijt. We begroeten de H. Remy in zijn staafkapel terwijl een hoeve met
imposant dak en kenmerkende Ardense leien ons richting Bois de Thynes loodst. In één wip zijn we
door het gemengde bos. Het gehucht La Romerée (2 boerderijen groot) voert naar het plateau
“Salizine” waar een zestal wentelende windmolens voor alternatieve energie zorgen. Op de flanken
een rij woningen die als legoblokjes werden uitgezaaid. Een miezerige regen tovert in één oogwenk
regenkledij en dito –schermen tevoorschijn. Tussen druilige, vette regenvlagen bereiken we de top
met links uitzicht op de stoomwolk van de kerncentrale van Chooz. Er volgt een bonkig kasseistuk
Chaussée Romaine. Tussen herfstbermen flaneren we richting het kerkje van Dorinne dat we toch
links laten liggen. Een ruime kapel
omgeven door 3 koninklijke linden
heet ons welkom in Spontin. Het
gracieuze kasteel met zijn torens als
peperbussen wordt omringd door het
water van de Bocq dat een machtige
spiegel vormt, gebroken door de
talrijke dammen en kabbelende
stroomversnellingen. Daarrond ligt
een zo’n perfect uitgebalanceerd
geheel dat het lijkt of alles, gebouwen
en landschap, speciaal ontworpen zijn.
Het meesterwerk van een magische
artiest. Dit is Spontin. (Jean d’
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Ardenne, 19 de eeuw). Tot 1980 was Spontin één van de bekendste toeristische trekpleisters. Het
kasteel is een echt prototype van versterkte burcht. De slotgracht en ophaalbrug dateren uit de 14de
en 15de eeuw. De laatste eigenaar, Robert Vermeersch, werd op 2-05-2004 laffelijk vermoord in
sindsdien is het beschermde kasteel gesloten. De N.V. Spontin werd opgericht in 1921 en kon tot de
jaren 2000 wedijveren met Spa en Chaudfontaine wat mineraal water en limonade betreft. Sindsdien
is er alle “grandeur” verdwenen… En face du chateau “Au Croq Du Bocq“ zullen de “bokes”
doorgespoeld worden met het ruime aanwezige assortiment Belgische bieren. De regen is
verdwenen en enkele opklaringen later trippelen we door het Bois de la Haie Collaux richting het
snelstromend riviertje de Bocq dat een hele tijd slingerend gevolgd zal worden. De spoorlijn 128
Ciney-Yvoir, aangelegd rond 1900 werd in 1982 definitief opgeheven. Tijdens het toeristisch seizoen
bollen tegenwoordig tussen Ciney en Bauche enkele stoomtreinen die prachtige landschappen
toveren door tunnels en over talrijke viaducten. Het stationnetje Dorinne-Durnal ligt er als een
zonbeschenen parel bij. We verlaten de Bocq die haar weg verder zoekt richting Maas. We zeggen de
groene gordel vaarwel en door meer open landschap volgt een ferme klimpartij. De steengroeve
“Herbois” (gesloten in 1990) laat de kiezelsprinkhaan en vroedmeesterpad weer tot leven komen.
Nu gaat het in dalende lijn richting de stoere St-Maartenskerk van Crupet. Grotere blikvanger is er de
grot van St-Antonius van Padua. Op initiatief van de toenmalige pastoor Jules Gerard werd in 1900
met de dorpsbewoners zowat 300 ton aan kalkblokken uit de omgeving aangesleurd. Samen met 30
ton cement werd de grot op 12 juli 1903 ingehuldigd. Het geheel omvat 18 beelden en illustreren het
leven van de heilige. Contrast tussen goed en kwaad (aartsengelen en duivels) wordt er nogal
kitscherig voorgesteld. Terwijl Antonius predikt tot de vissen en er zelfs in slaagt de ezel te laten
knielen zullen in de Rue de Messe 2 herbergen “hun” dag van de week beleven. Een verstoken
kasteeltje uit de 16de eeuw met Tour de Carondelet mag de stappers uitwuiven. Een zalig stukje
“Entre Condroz et La Haute Meuse” werd vandaag met veel pracht en praal onder Egmontvoeten
geschoven.

14-10-15

GR 129

Givry – Labuissière

Kan alleen moar geven wa’k te bieden hem,
Kan alleen moar zeggen ’t weinige da’k weet.

Toon

uit “Koning Liefde” van Tourist Lemc.

Het waren de Romeinen die pakweg
2000 jaar geleden de pioniers waren
voor de aanleg van het wegennet in
onze contreien. Vandaag de dag
zitten we opgezadeld met een
doolhof van banen en wegwijzers
met het gevolg dat we door het bos
de bomen niet meer zien. Zottegem
– Givry hooguit 80 kilometer en toch
zijn we meer dan 2 uur onderweg.
Leerden we op school niet dat de
kortste afstand tussen A en B de
rechte is? Dat wisten de Romeinen
maar al te best… Givry, gelegen op
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de Chaussée Brunehaut die Bavay met Keulen verbond, zorgt voor een overtrokken ontvangst. De
verrassing van de dag: de kerkingang werd zowat 75 % dichtgemetseld. Door de nauwe, oude houten
deur geraakt niet eens een lijkkist. Kleine huisjes herinneren aan de tijd van een suikerfabriek,
mouterij en enkele brouwerijen. Vergane glorie, landbouw regeert en primeert over de hele regio.
Smalle straatjes voeren langs de toegangspoort van de 18de eeuwse Ferme de la Cour. Muren
opgetrokken met de plaatselijke ontgonnen vuilgrijze steen, overwoekerd door slierten klimop en
braamstruiken. Het riviertje La Trouille en een goed onderhouden kapel uit 1741 sturen ons over de
N563 de onmetelijke velden in. Zachtjes stijgend bereiken we rechts van ons het Bois d’Avrau.
Archeologische vondsten wisten te ontdekken dat de Nerviërs hier slag leverden met de Romeinen.
Wie het aandurft achterom te kijken ziet de cementfabriek van Harmignies, de Mont Panisel, het
belfort van Bergen en niet te vergeten de talrijke terrils die als heuveltjes van Erica de horizon tooien.
De Ferme du Petit-Rigneux een blikvanger in het trieste landschap en een vlasveld als achtergrond
voor de familiefoto. Vele stappen later bereiken we het dorp Grand- Reng. Opmerkelijk zijn de kleine
ramen van de kerk en de torenspits in 4 verdiepingen. Zowat op de grens met Frankrijk was het
eertijds een paradijs voor smokkelaars (het grenskantoor werd in 1967 gesloten). We worden terug
de kale vlakten ingestuurd. Het weids golvend landschap kleurt eentonig, alleen een verre rode
tractor is het enig lichtpunt in dit desolaat gebied. Links in de diepte, verscholen in de schoot van de
Samber schuilt het dorp Merbes-le-Chateau. We nemen rechts richting Erquelinnes waar “Chez Jojo“
de lege maagjes bijgevuld worden. Tussen 2 pinten in is het wolkendek opengescheurd en een zachte
regenbui zal de rest van de tocht ons wandelmaatje worden. Het Bois du Chêne brengt toch enig
soelaas. Zachte herfstkleuren, paddenstoelen, gevaarlijke glijpartijen, ritselende bladeren en
opengesprongen kastanjebolsters schuiven onder de voeten door. Breed en diep voor ons ligt de
Sambervallei open. Bij Sluis 1 trippelen we over de sasdeur terwijl dreigende wolken boven de St Medarduskerk verschijnen
en
weinig
goeds
voorspellen. Enkele leuke
doolhofsteegjes
voeren
naar het centrum dat
gedomineerd wordt door
het feodaal kasteel. De
vierkante donjon en de 4
stoere hoektorens uit de
13de en 14de eeuw zien er
zeker nog zeer solide uit.
Het plein ervoor met leuke
kiosk oogt stemmig en
karaktervol. We verlaten
het gebied van de Samber
voor een ruime tijd. Nog
meer uitgestrekte akkers ,
onverharde paden, het gehucht Hantes-Wihézies en regen. Weidsheid en totale rust leiden terug
stroomwaarts. De Samber blijft toch ons einddoel… Taverne l’Ecluse in Labuissière ontvangt ons met
open armen. De witte kassa doet gouden zaken en de glinsterende ogen van de waardin spreken
boekdelen. Terwijl de hemelsluizen verder openbreken wordt de kurk van het laatste “buikje “ Orval
verwijderd; het is slechts één maand oud… och arme.
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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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Vooropgestelde tochten 2016
Al enkele jaren zijn we succesvol bezig met vooropgestelde tochten voor onze leden.
Elk jaar zijn er mooie prijzen te winnen, ook voor 2016 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 2016 beginnen zoals elk jaar al in 2015:

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

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

Datum
16-12-2015
27-12-2015
20-1-2016
17-2-2016
16-3-2016
20-4-2016
5-5-2016
18-5-2016
15-6-2016
20-7-2016
17-8-2016
21-9-2016
19-10-2016
31-10-2016

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

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

Totaal aantal punten te verdienen: 22.
Wie op de 14 vooropgestelde tochten 15 punten verzameld heeft, heeft recht op een prijs
die uitgedeeld wordt vanaf het “Praatcafé” op zaterdag 19 november 2016.
Gelieve bij het inschrijven op een tocht gebruik te maken van de gratis ter beschikking
gestelde klevers, zo is er geen verwarring mogelijk wie er heeft deelgenomen. Heb je geen
klevers meer, schrijf dan duidelijk in DRUKLETTERS uw naam en voornaam, adres, clubnaam
en clubnummer op uw inschrijfkaart, want bij onze 1300 leden zijn er toch wel verschillende
leden met dezelfde voor- en familienaam. Bij discussie zijn de inschrijfkaarten het
doorslaggevend bewijs. Het is vanzelfsprekend dat je geen inschrijfkaarten invult voor
iemand anders.
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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Het GR 5 avontuur van Patrick (deel 1)
Ook in 2015 ben ik een stuk dichter bij Nice geraakt!!
Na een lange treinreis van 12 uur kom ik eindelijk om 21 uur aan in het hotel de Paris in
Briançon. Daar heb ik vorig jaar ook gelogeerd. Eerste verrassing: Het bijhorende
restaurant is gesloten. Voor de extravagante eigenaar, zijn hals hangt vol met kettingen en
zijn vingernagels zijn keurig gelakt, is dat echter geen probleem. Hij zal mij naar een
bevriend etablissement wat verderop voeren in zijn Porche! De man vertoont veel
machogedrag en heeft een zware voet, maar enfin, ik kan toch eten. Tweede verrassing:
na het avondmaal is mijn chauffeur spoorloos verdwenen. Er zit niets anders op om te
voet naar het hotel terug te keren. Derde verrassing: De deur van het hotel is op slot en de
sleutel van de kamer past niet. De deurbel geeft geen kik en mijn geklop wordt niet
gehoord. Uiteindelijk besluit ik via de parking de achterkant eens te gaan bekijken. Daar
vind ik een deur die niet op slot is en zonder iemand te zien kom ik dan toch op mijn
kamer. Mijn verdiende nachtrust wordt verder niet verstoord en het ontbijt is in orde. De
baas is er ook maar lijdt blijkbaar aan geheugenverlies, want hij rept met geen woord over
de avond ervoor. Hoe kan een hotel in 1 jaar tijd zo verloederen? Vorig jaar was alles hier
nog dik in orde.
Zaterdag 22.08.2015
Dag 1: Briançon 1250 m – La Chalp 1685 m: 25 km
Om 9 uur klaar om te vertrekken maar eerst nog een belangrijke opdracht: op zoek naar
een bakker. Dikke pech want de bakkers in de omgeving blijken op zaterdag gesloten te
zijn. Hopelijk vind ik wat verder op in Sachas het nodige proviand. Over de brug van
Cervières op een smal pad kom ik tot mijn verbazing oog in oog te staan met een ezel, een
echte. Het beest heeft de vrijheid gekozen en is ontsnapt uit zijn weide. De wanhopige
boer roept mijn hulp in om het dier tot andere gedachten te brengen en samen slagen we
daar ook in. Na de opsluiting van de dissident kan ik mijn weg verder zetten. Villard St.Pancrace ligt maar op een boogscheut van Briançon maar de GR 5 vindt het nodig een
ommetje te maken naar een stuwdam 100 m hoger gelegen. Datzelfde hoogteverschil
moet ik terug naar beneden om in het dorp een bakker te zoeken. Alweer pech: de man
staat klaar om te vertrekken, het is zijn eerste dag van zijn jaarlijks verlof. Ik kan ofwel
verder afdalen naar het centrum waar een Carrefour is, ik kan terugkeren naar Briançon of
ik kan verder trekken en hopen dat de bakker gelijk heeft. Halfweg de klim zou een
buvette zijn. Ik neem het risico en kies voor de laatste optie. Een lange klim ligt op mij te
wachten. De GR trekt voorbij de kapel St.-Laurent en duikt dan het bos in. Waar de bomen
even wijken kan ik genieten van mooie vergezichten en een terugblik op Briançon. Het
weer is prachtig: niet te warm maar toch veel zon. Na een vrij steil stuk valt de helling best
mee en zo wordt langzaam hoogte gewonnen. Wat later bereik ik een departementale
weg waar op een steile rots aan alpine klimmen gedaan wordt. Even verder zie ik de
chalets van Ayes, een gehucht met een paar woningen. Gelukkig is daar ook de beloofde
buvette bij want het is ondertussen wel middag geworden. De waardin brengt mij een
Croque Montagne en daar kan ik de rest van de dag mee verder. Al geruime tijd stapt een
amerikaans duo (vader en dochter) in dezelfde richting en aan de chalets de Vers le Col
raken we in gesprek. Zij doen ook de GR 5 en hopen nog deze vakantie in Nice te landen.
Vanavond overnachten ze in Brunissard. Na wat foto’s over en weer wensen we elkaar
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succes en kan de rush naar de top verder
gezet worden. De laatste 300 m naar de
top van de Col des Ayes zijn best pittig.
Voor mijn eerste dag kan dit wel tellen.
Gelukkig volgt nu niets anders meer dan
dalen. 300 m lager kom ik op een brede
berijdbare weg. Ik blijf die volgen tot in
Brunissard. Daar krijg ik zowaar asfalt
onder de voeten. De weg daalt verder tot
in La Chalp waar ik onderdak geboekt heb
ik Chalet Viso. De douche spoelt de
vermoeidheid weg en na het avondmaal is
het tijd voor rust.
Zondag 23.08.2015
Dag 2: La Chalp 1685 m – Ceillac 1639 m: 22 km
Het ontbijt is aangekondigd om 7 u 30. Men is vergeten er bij te zeggen dat op zondag het
wat later kan zijn. Er staat nog niets klaar. Wat later worden de spijzen aangevoerd en
daaraan is het ook niet te zien dat het zondag is. De gebruikelijke boterham met confituur
krijgt spijtig genoeg geen feestelijk tintje. En ook het weer is doordeweeks. Een
donkergrijze lucht waaruit afwisselend veel water dan weer wat miezerig gedoe valt. Er zit
niets anders op dan de regenkledij boven te halen en op pad te gaan. Al meteen 200 m
klimmen door het bos om via het gehucht Les Maisons door te klimmen naar het Lac de
Roue. Van een echt meer is weinig sprake, het staat grotendeels droog. Daarna volgt een
hartige afdaling naar het 500 m lager gelegen Château-Queyras. Met dit regenweer is het
dubbel opletten: losse stenen, boomwortels en water is niet echt een goede combinatie.
Toch bereik ik heelhuids het stadje, gedomineerd door de plaatselijke burcht die waakt
over het dal. Het is opnieuw een Vauban bouwwerk zoals zoveel hier in de streek. Na de
lunchpauze daal ik verder af door de smalle steegjes. Nog even een andere kijk op het fort
en dan steek ik de Guil over om de klim van 1000
m naar de Col du Fromage aan te vatten. Het
eerste gedeelte door het bos is redelijk steil.
Gelukkig regent het niet meer. Daarna volgt een
gedeelte dat minder hellend is. Licht stijgend staat
er in de topogids vermeld, maar vlak is het zeker
niet. Bijna aan de top wordt het wel bijna vlak.
Aan de rechterkant gaapt een diepe kloof en
voldaan stap ik een morene over om zo de top te
bereiken. Een top is het eigenlijk niet, eerder een
hoogplateau. Nu rest er nog een afdaling van 700 m naar Ceillac. Wat niet afgesproken is:
het begint opnieuw te regenen. Eerst aarzelend maar steeds crescendo en op het eind giet
het water. Als een verzopen kieken kom ik in de gite aan waar ik naar de kelder verbannen
word om mijn natte regenjas, de rugzakhoes en mijn schoenen achter te laten. Pas dan
krijg ik een plaatsje in een dortoir van 5 personen. Stiekem hoop ik dat die voor mij alleen
zou zijn, maar helaas om halfzeven komt een koppel Duitsers mij gezelschap houden. Ze
zullen mijn gesnurk er maar bij moeten nemen.
Vervolg in het volgend clubblad of op www.gr5-pat.be.
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Wandelresultaten

Willy

DATUM

WAAR

AANTAL DEELNEMERS

02-09-2015
05-09-2015

ZELE
OPWIJK
MARIEKERKE
KRUISHOUTEM
MERELBEKE
HEMELVEERDEGEM
MULLEM
WENDUINE
NEIGEM
LEFFINGE
NIEUWERKERKEN
LEEUWERGEM
SLEIDINGE
DEINZE
KERKSKEN
MELLE
BERLARE
OPHASSELT
SINT-ANTELINKS
NUKERKE
TERNAT
SERSKAMP
BLEGNY
PARIKE
OOIKE
GERAARDSBERGEN
LAARNE
DEINZE
ZOMERGEM
MAZENZELE
RONSE
ZWALM
MELDERT
OOMBERGEN
OVERBOELARE
WETTEREN
LIEDEKERKE
TIEGEM
ZOTTEGEM
ENAME
KLUISBERGEN
GENTBRUGGE
MARIAKERKE
OUDEGEM
ASSE
BALEGEM
OUDENAARDE
GOTTEM
DENDERLEEUW
GENT
ERWETEGEM

627
684
302
1135
1923
736
1218
865
1297
495
346
744
795
2320
853
1837
2130
2102
890
1082
1981
1480
1235
914
1064
2340
904
1711
1253
628
821
2373
1132
1363
1301
2588
1152
1391
3205
1931
1141
2638
1039
1004
1169
2162
2360
2141
898
1433
1122

06-09-2015
08-09-2015
12-09-2015
13-09-2015

15-09-2015
16-09-2015
19-09-2015
20-09-2015
26-09-2015
27-09-2015
30-09-2015
03-10-2015
04-10-2015

10-10-2015
11-10-2015
13-10-2015
17-10-2015

18-10-2015
21-10-2015
24-10-2015
25-10-2015

30-10-2015
01-11-2015
04-11-2015
07-11-2015

08-11-2015
11-11-2015
14-11-2015
15-11-2015
18-11-2015
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PLAATS
EGMONT
6
5
4
3
3
1
2
1
1
1
2
1
9
7
1
1
2
2
1
1
13
2
2
1
11
2
3
3
13
4
3
1
6
1
2
1
9
9
1
1
1
3
2
2
9
1
2
5
2
5
1

AANTAL
EGMONTERS
19
25
18
156
156
168
124
83
112
75
23
417
22
76
90
205
148
207
173
129
9
122
82
144
31
227
40
81
23
21
86
261
45
572
155
204
34
30
732
170
115
41
54
59
20
309
243
87
99
62
518
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Hoe inschrijving voor uitstappen
Om misverstanden te vermijden : geef bij je inschrijving het strookje uit het clubblad af !!
Voor alle eendaagse busreizen inschrijven bij Willy Van De Keere
Dit kan als volgt:
1- Op al de wandelingen van Egmont Zottegem
2- Door een e-mail bericht te sturen naar busreizen@wandelclubegmont.be. Je bent pas
ingeschreven nadat je een antwoord ontvangen hebt op je e-mail.
3- Telefonisch op het nummer: 09/361 18 84
4- Daarna vragen wij je zo vlug mogelijk te betalen. (cash of met europunten)

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 je bent pas
ingeschreven na een antwoord ontvangen te hebben op je e-mail.
3- Telefonisch op het nummer: 09/360 56 21
4- Daarna vragen wij je zo vlug mogelijk te betalen. (cash of met europunten)

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

Stand wisselbeker
Puntenklassement t.e.m. 1/12/2015 – Haasje over voor de ereplaatsen !!
Plaats

Club

Clubnr Provincie

Aantal punten

1

Wsv Egmont Zottegem vzw

163

O

46022

2

vzw Wandelclub Natuurvrienden Deinze

140

O

26323

3

Wsv De Lachende Wandelaars Aalter vzw

3

O

25215

4

Florastappers Gent vzw

103

O

24126

5

Padstappers Geraardsbergen vzw

135

O

22986

6

WSV De Brigandtrotters vzw

245

W

21480

7

Hanske de Krijger Oudenaarde vzw

233

O

19145

8

Wandelclub Beernem vzw

9

W

18560

9

Postiljon Wandelclub Merelbeke vzw

91

O

18528

10

Gitse wandelclub 'Voetje voor Voetje' vzw

216

W

17295

22e jaargang nr 85

januari – februari - maart

blz. 53

22e jaargang nr 85

januari – februari - maart

blz. 54

Onder de loep

Willy

ZONDAG
6/10/13/16/21 KM

20/12/2015
07.30 – 15.00 U

WICHELEN
DE
18 SCHOOIERSTOCHT

ZONDAG
4/6/10/15/22 KM

20/12/2015
08.00 – 15.00 U

HERNE
EINDEJAARSTOCHT

ZATERDAG
6/11/15 KM

26/12/2015
09.00 – 18.00 U

OUDENAARDE
OUDENAARDE IN KERSTSFEER

ZONDAG

27/12/2015
ZOTTEGEM
6/12/18/24/32 KM
08.00 – 15.00 U
WAFELTOCHT

ZONDAG
4/6/12/17/22 KM

03/01/2016
07.30 – 15.00 U

OEDELEM
KOFFIEKOEKENTOCHT

WOENSDAG
7/14/21 KM

06/01/2016
07.00 – 15.00 U

RONSE
START TO WALK

ZATERDAG
6/10/18/25/32/42 KM

09/01/2016
07.00 – 15.00 U

AALTER
DE
7 AALTERSE MARATHON

ZONDAG
6/12/18/24 KM

10/01/2016
07.30 – 15.00 U

DE PINTE
NIEUWJAARSWANDELING

WOENSDAG
6/10/14/18/21 KM

13/01/2016
08.00 – 15.00 U

WETTEREN
WOENSDAGWANDELING

ZATERDAG
6/12/18/24 KM

16/01/2016
08.00 – 15.00 U

KLUISBERGEN
DE
9 WINTERWANDELING

ZONDAG
5/6/13/20 KM

17/01/2016
08.00 – 15.00 U

WATERVLIET
PAREL IN HET POLDERLAND

ZONDAG
6/10/15/21/30 KM

17/01/2016
07.00 – 15.00 U

VURSTE
DE
12 SCHELDEVALLEITOCHT

ZONDAG
6/12/20 KM

17/01/2016
08.00 – 15.00 U

GIJZEGEM
SINT-ANTONIUSTOCHT

WOENSDAG
20/01/2016
VELZEKE
7/10/14/18/21 KM
08.00 – 17.00 U
MIDWEEKTOCHT
ZATERDAG
7/12/18/24 KM

23/01/2016
08.00 – 15.00 U

OOSTEEKLO
STE
32 TOCHT ROND EEKLO

ZONDAG
6/12/18 KM

24/01/2016
08.00 – 15.00 U

ZOMERGEM
SINT-MARUSTOCHT

ZONDAG
4/7/12/18/25/ KM

24/01/2016
08.00 – 15.00 U

BERLARE
SCHELDEBROEKTOCHT-DONKMEERTROFEE2016

ZONDAG
7/10/16/22/32 KM

31/01/2016
07.30 – 15.00 U

GERAARDSBERGEN
STE
23 MANNEKEN-PISTOCHTEN

ZONDAG
6/12/20 KM

31/01/2016
08.00 – 15.00 U

AALTER
LOVELDWANDELING

ZATERDAG
6/10/14/18/21 KM

06/02/2016
08.00 – 15.00 U

BORSBEKE
STE
29 SPROKKELTOCHT

ZONDAG
7/12/18/24 KM

07/02/2016
08.00 – 15.00 U

OUDENAARDE
PROSPER DE MAEGHT WANDELING

WOENSDAG
6/14/21 KM

10/02/2016
08.00 – 15.00 U

ZELZATE
DE
6 MIDWEEKTOCHT

VRIJDAG
4/7/14/21 KM

12/02/2016
08.00 – 15.00 U

LOKEREN
DE
16 KROKUSTOCHT

ZATERDAG
6/12/18 KM

13/02/2016
08.00 – 14.00 U

BRAKEL
DE
16 GEUTELINGENTOCHT
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ZONDAG
6/12/18 KM

14/02/2016
07.30 – 15.00 U

SINT-MARIA-LIERDE
DE
17 WINTERTOCHT

ZONDAG
6/10/15/21/30 KM

14/02/2016
08.00 – 15.00 U

SINT-NIKLAAS
PANNENKOEKENTOCHT

ZONDAG
6/12/17/22 KM

14/02/2016
08.00 – 15.00 U

WIEZE
STE
26 PEE KLAKTOCHT

ZONDAG
3/7/10/15/21/24 KM

14/02/2016
08.00 – 15.00 U

ZOMERGEM
STE
35 VALENTIJNJESTOCHT

WOENSDAG
17/02/2016
7/10/14/18/21 KM
MIDWEEKTOCHT

OOMBERGEN
08.00 – 17.00 U

ZATERDAG
5/12/18/23 KM

20/02/2016
07.00 – 15.00 U

ELSEGEM
DE
15 RONDOM ELSEGEMTOCHT

ZATERDAG
5/8/12/16/20/26 KM

20/02/2016
08.00 – 15.00 U

BAASRODE
DE
12 WINTERWANDELING IN VLASSENBROEK

ZONDAG
6/10/15/21 KM

21/02/2016
07.00 – 15.00 U

ZWALM
DE
3 ZWALMSE 12 DORPENTOCHT

WOENSDAG
6/9/12/16/22 KM

24/02/2016
08.00 – 15.00 U

GOEFFERDINGE
DE
13 KRAKELINGENTOCHT

ZONDAG

28/02/2016
HOFSTADE
VLAANDEREN
WANDELT
NATIONALE WANDELDAG
B.TOCHT*
DINSDAG
7/14/21 KM

01/03/2016
08.00 – 15.00 U

WETTEREN
STE
8 SNEEUWKLOKJESTOCHT

ZATERDAG
6/9/12/15/18/21 KM

05/03/2016
08.00 – 15.00 U

BORSBEKE
DE
14 BACCHUSTOCHT

ZATERDAG
7/9/14/17/22 KM

05/03/2016
08.00 - 15.00 U

EVERGEM
M.P.I. TOCHTEN

ZATERDAG
7/10/15/20/25 KM

05/03/2016
07.00 – 15.00 U

MATER
MOLENTOCHT

ZONDAG
5/10/14/18/24/30 KM

06/03/2016
07.00 – 15.00 U

AALST
DE
2 AJUINTOCHT

WOENSDAG
6/12/18 KM

09/03/2016
07.00 – 15.00 U

WANNEGEM-LEDE
MIDWEEKLENTETOCHT

DONDERDAG
6/10/14/18/21 KM

10/03/2016
07.30 – 15.00 U

SCHELDEWINDEKE
VUENTECATOCHT

ZATERDAG
5/10/14/21/35/50/60 KM

12/03/2016
06.00 – 14.00 U

RONSE
SUPER KLYPE TOCHT

ZONDAG
7/14/21/30 KM

13/03/2016
07.00 – 15.00 U

RUPELMONDE
DE
15 MERCATORTOCHT

ZONDAG
6/10/15/21 KM

13/03/2016
07.00 – 15.00 U

MICHELBEKE
DE
2 LENTEKLASSIEKER

ZONDAG
4/8/14/20 KM

13/03/2016
07.00 – 15.00 U

OPWIJK
STE
26 VOORJAARSTOCHT

ZONDAG
4/86/10/15/22/32 KM

13/03/2016
07.00 – 15.00 U

HERNE
KRIEK EN MATTENTOCHTEN

WOENSDAG
7/10/14/18/21 KM

16/03/2016

B.TOCHT*

B.TOCHT*

ZOTTEGEM
08.00 – 17.00 U

MIDWEEKTOCHT
ZATERDAG
6/10/15/20 KM

19/03/2016
07.00 – 15.00 U

KRUISHOUTEM
STE
26 GULDEN EITOCHT

ZATERDAG
7/14/21 KM

19/03/2016
08.00 – 15.00 U

SCHEPDAAL
DE
14 LAETARETOCHT

*B.TOCHT = BESCHERMDE TOCHT ( vroeger Wisselbekertocht)
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Retro – foto’s
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