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34 – Van Glabeke 
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38 – Bus4you - Crelan 
39 – Meersman + Cocoon 
40 – Wandelresultaten 
41 – Hoe inschrijven - Tochtenbladen 
42 – Michiels 
43 – Onder de loep 
45 – Retro-foto’s 
46 – Optiek Jacques 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

WEBSITE WSV EGMONT VZW 

www.wandelclubegmont.be 

 

BANKREKENING: 

Wsv Egmont Zottegem vzw 

Traveins 28 

9620 Zottegem 

 

Rekening reizen 

BE64 1030 1032 8952 

 

Andere betalingen 

BE40 1032 2451 5763 

 

Teksten voor het clubblad van: 

April – mei – juni  2017 

graag binnen bij de voorzitter 

Patrick De Corte  

pdcorte@telenet.be 

voor  1 maart  2017 

 

Zetel vereniging: 

WSV EGMONT ZOTTEGEM vzw 

 Traveins 28 

9620 ZOTTEGEM

http://www.wandelclubegmont.be/
mailto:pdcorte@telenet.be
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WANDEL &  SPORTVERENIGING 

EGMONT ZOTTEGEM VZW     Wandelsport Vlaanderen  3163 
BESTUUR: 

 
VOORZITTER 

De Corte Patrick 

Tweekerkenstraat 15, 9620 Zottegem 

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

e-mail: voorzitter@wandelclubegmont.be 

GR-tochten  - Clubblad 

 

ONDERVOORZITTER 

Van de Keere Willy 

Kloosterstraat 29, 9620 Zottegem 

09/361 18 84  GSM: 0478/76 93 56 

e-mail: ondervoorzitter@wandelclubegmont.be 

Reizen 

SECRETARIS. 

Verstichel Eddy 

Wijteveldstraat 26, 9552 Borsbeke 

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

e-mail: secretaris@wandelclubegmont.be 

Administratie 

 

PENNINGMEESTER. 

De Schrijver Rudy  

Traveins 28, 9620 Zottegem 

09/361 20 65   GSM: 0497/93 55 67 

e-mail: penningmeester@wandelclubegmont.be 

Boekhouding en catering 

 

  De Cnijf Bea 

  Kloosterstraat 29, 9620 Zottegem 

  09/361 18 84 

  e-mail: bea@wandelclubegmont.be 

 

 

  De Groote Freddy 

  Ophemstraat 170, 9400 Voorde 

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

  e-mail: freddy@wandelclubegmont.be 

  Magazijn 

 

 

Duhaud Freddy 

Bremstraat 2, 9620 Zottegem 

GSM: 0494/37 79 85 

e-mail: freddy.d@wandelclubegmont.be 

Vertegenwoordiger Sportraad 

 

Dumont Peter 

Oudenhovestraat 64, 9620 Zottegem 

09/361 32 50   GSM: 0485/18 31 68 

e-mail: peter@wandelclubegmont.be

 

Moens Dirk 

Rooigemstraat 51, 9860 Balegem 

09/32 46 746    GSM: 0497/46 37 97 

e-mail: dirk@wandelclubegmont.be 

Ledenbestand 

 

 

   Vanden Broeck Sonja 

   Ophemstraat 170, 9400 Voorde 

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

   e-mail: sonja@wandelclubegmont.be 

   Boetiek 

 

Wachtelaer Luc 

Nijverheidsstraat 48, 9230 Wetteren 

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

e-mail: luc@wandelclubegmont.be 

Tochtenbladen 

 

  Parcoursmeesters                    Webmaster 

   

 

 

 
 

 
Walter De Bie Eric De Temmerman Eli Braekman Maarten De Moor 
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 Woord Vooraf 

 

 
Beste Egmonters, 
 
Met het voorbije praatcafé is de eerste stap gezet van het volgende wandeljaar. 
Het voorbije jaar was er eentje met gezonde drukte van de gekende activiteiten 
zoals de midweekwandelingen, de busreizen, de meerdaagse reizen, de GR-
uitstappen enz… Het was er eentje zonder noemenswaardige problemen en 
uitschieters, met uitzondering misschien van onze Halloweentocht. Het 
uitzonderlijk mooie en warme weer samen met de nog steeds stijgende inzet van 
de vele vrijwilligers viel duidelijk in de smaak van de meer dan 4000 wandelaars, 
waaronder niet minder dan 2700 niet-aangeslotenen en veel kinderen. 
Op het praatcafé verlieten veel leden de zaal met een grote kartonnen doos in de 
handen. De inhoud ervan was de beloning voor het stapwerk op onze 
vooropgestelde tochten. Dat het geschenk gesmaakt werd was duidelijk uit de vele 
positieve reacties. Toch stuit het ons tegen de borst dat op de sociale media zoals 
Facebook negatieve kritiek geleverd wordt. Als we dan zien dat die kritiek komt 
van mensen die zelf geen kilometer stappen, en dus ook het geschenk in principe 
niet verdiend hebben, dan stemt ons dat nog droeviger. Zoiets getuigt niet van 
respect voor de mensen die er voor zorgen dat de echte wandelaars kunnen 
beloond worden voor hun prestaties. 
Twee grote organisaties kondigen zich aan. Op maandag 26 december is er onze 
Wafelentocht. Let op: dat is de laatste dag waarop de tochtenbladen kunnen 
ingeleverd worden. Nadien worden ze niet meer aanvaard, hou er dus rekening mee. 
Op 21 januari 2017 volgt dan het clubfeest, waar we deze keer de warme toer 
opgaan (zie verder in dit nummer). 
Ook verder in dit clubblad vinden jullie de programma’s voor de busreizen en de 
GR-uitstappen van 2017. Dit en de andere activiteiten zijn ook te vinden op de 
mooie Egmont-kalender die elk gezin gratis heeft meegekregen. 
Al deze geschenken en activiteiten komen er echter niet vanzelf. Het is de inzet 
van ons bestuur en van de vrijwillige medewerkers die dit alles mogelijk maakt. 
Wij kunnen hen niet genoeg bedanken voor hun tomeloze inzet en toewijding. 
Om af te sluiten wens ik in naam van het voltallige bestuur aan iedereen een 
vrolijke Kerst en een hoopvol en succesrijk Nieuwjaar. Aan de mensen waarbij de 
gezondheid hen wat parten speelt, wensen wij een spoedig herstel en een vlug 
terugzien in ons midden. 
 
Patrick  
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Kloosterstraat 1 

9620 Zottegem 

 

 

09 360 75 60 
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In memoriam   

 

 

Bestuur en leden van de wandelclub bieden hun medeleven aan bij het overlijden van: 
 
 
Mevrouw Martine Bovijn             º 23-5-1954  -  †  2-9-2016 

  Echtgenote van Christiaan Eeckhaut 

 

De heer Willy Poriau              º 23-7-1944  -  †  8-10-2016 

  Echtgenoot van Yvette Nys 

 

Mevrouw Georgette Use             º 11-11-1932  -  †  4-11-2016 

  Moeder en schoonmoeder van Eddy en Marleen Verstichel – Thijs 

 

De heer Roger Caekebeke             º 3-4-1931  -  †  9-11-2016 

  Vader en schoonvader van Martin en Linda Caekebeke – Pede 

  Vader en schoonvader van Paul en Martine De Mulder – Caekebeke 

  Grootvader van Mieke Caekebeke 

 

De heer Gilbert Moerman             º 25-2-1937  -  †  17-11-2016 

  Vader en schoonvader van Geert en Kathleen Van Hoorde – Moerman 

  Grootvader van Arno Van Hoorde 
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Naam Voornaam Dag Naam Voornaam Dag

Erauw Danny 1 Meerpoel Jacqueline 17

Middernacht Carine 1 Van Ruyskensvelde Peter 17

Oudaert Georges 1 De Smet Greta 18

Van Overwaelle Wilfried 1 De Smet Jacqueline 18

Vereecken Lutgarde 1 De Temmerman Jacques 18

Breugelmans Sylvia 2 Haegeman Rosine 18

Van Den Broecke Christiane 2 Van Nieuwenhuyze Roland 18

Braem Rafael 3 Coppens Karel 19

De Keukelaere Sven 3 De Bacquer Marnix 19

Gabriels Eleane 3 De Schryver Vincent 19

Menschaert Marie-Claire 3 De Beer Christiane 20

Mertens Nicole 3 Hofman Arlette 20

Van Hoorde Arno 3 Lateur Alphons 20

De Cauwer Edward 4 Vanacker Albert 21

De Roose Zanien 4 Broodcooren Lea 22

De Smet Raymonda 4 Broodcoorens Eric 22

Dierickx Martina 4 De Meyer Erwin 22

Focquaert Marie-Christine 4 Uytterhaegen Marie-José 22

Speltdoorn Marie-Paule 4 Van Hende Eddy 22

Van De Sijpe Alphonsus 4 Vandooren Greta 22

Glorieux Antje 5 Ysebaert Wim 22

Van Den Bossche Lieve 5 Coppens Marlene 23

Van Den Bossche Nadine 5 De Mulder Paul 23

Heyndrickx Marinka 6 Roelandt Jozef 23

Weytens Antoine 6 Van Crombrugge Rita 23

Ketelaere Marleen 7 Van Steenbergen Jozef 23

Parmentier Christian 7 De Vos Jozef 24

Steyaert Iris 7 D'Hauwers Rita 24

De Pauw Albert 8 Franceus Conny 24

De Smet Norbert 8 Van Den Berge Robertus 24

Rasschaert Willy 8 Vergote Anita 24

De Staercke Martine 9 De Vos Jo 25

De Vleeschouwer Nathalie 9 De Waegenaere Gino 25

Eeckhaut Patrick 9 Van Melckebeke Diane 25

Opsomer Marcel 9 Verbeurt Anja 25

Van de Walle Marie-Johanne 9 Wellemans Lena 25

Coppens Lucien 10 De Schampheleer Leona 26

De Beer Sandra 10 Sauvage Ilana 26

De Schrijver Patrick 10 Vernaillen Paul 26

De Wolf Alex 10 De Brucker Marcel 27

Flamand Marc 10 De Kerf Luc 27

Goorix Paul 10 De Maeseneer Josine 27

Goossens Dianne 10 De Pauw Rita 27

Roelandt Patrice 10 De Vleeschauwer Marie-Louise 27

Stevens Nelly 10 Plaetsier Christian 27

Van Cauwenberghe Christiane 10 Poppe Linda 27

Van Den Berge Paul 10 Roos Jean 27

De Meyst Johnny 11 Van Bogaert Roland 27

Everaert Magda 11 Daem Ines 28

Scheerlinck Willy 11 De Roeck Fabiaan 28

Seghers Luc 11 De Vloo Xavier 28

Vandendaele Nathalie 11 Gaublomme Ivan 28

Pieters Lucien 12 Goeteyn Marc 28

Bockstal Celine 13 Mertens Emilienne 28

De Backer Anne-Marie 13 Cozyns Marie-Therese 29

Delcourt André 13 De Loore Johan 29

Vermeeren Walter 13 De Schrijver Germain 29

De Backer Gilbert 14 Deltenre Claude 29

Schepens Marcq 14 Seeuws Freddy 29

Verbruggen Erna 14 Vanhoolandt Stefan 29

Beerens Antoine 15 Schiettecatte Jacqueline 30

Schippers Rosine 15 Van Huffel Nancy 30

Van Laethem Maurits 15 Verstraete Marc 30

Beirens Kathleen 16 Verstraeten Daniel 30

Daelemans Monique 16 De Brouwer Hans 31

De Vuyst Godelieve 16 Persoons Hedwig 31

Meuleman Nelly 16 Van Steerthem Rita 31

Quantin Monja 16

Jarigen                                         Jarigen van de maand januari 
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Jarigen van de maand februari 

 

Naam Voornaam Dag Naam Voornaam Dag

Detavernier Christophe 1 Verhoeven Lutgarde 16

D'Hoker Willy 1 De Bie Jonny 17

Pardon Emile 1 De Spiegeleir Remi 17

Vekeman Gerrit 1 Eggelen Rita 17

De Buck Rolanda 2 Machtelinckx Nora 17

De Clercq Georges 2 Stevens Ingrid 17

De Moor Geert 2 Uytterhaegen Hans 17

Devriendt Kateleen 3 Van Caelenberg Magda 17

De Borle Marleen 4 Van Den Eeckhoudt Frans 17

Raes William 4 De Wilde Astrid 18

Rul Christiaan 4 Ghijselinck Rita 18

Abraham Gisela 5 Van Onsem Danny 18

Colpaert Anneken 5 Vandenberghe Monique 18

Meersschaut Paul 5 Wittebrood Lydie 19

De Henau Christine 6 De Clercq Marijke 20

Depaepe Marie-Therese 6 De Keukelaere Elien 20

Persoons Yolande 6 De Norre Firmin 20

Temmerman Lieve 6 Hendrickx Suzanne 20

Botteldoorn Linda 7 Van Imschoot Roland 20

Dammekens Johan 7 Laboureur Louis 21

De Vos Gery 7 Van Hecke Freddy 21

De Vos Godelieve 7 Vanden Broeck Rosanne 21

De Wilde Norbert 7 Vandeperre Jean 21

Ghijs Tiana 7 De Cruyenaere Alfred 22

Goudepenne Lucrèce 7 De Pril Lieven 22

Machtelinckx Eric 7 Serneels Martine 22

Thierie Luc 7 D'Homme Rita 23

Tuytschaever Armand 7 Gabriels Marc 23

De Looze Yvonne 8 Herpelinckx Diane 23

Decubber Magdalena 9 Moens Magda 23

Van De Velde Werner 9 Neckebrock Danny 23

De Grom Norbert 10 Van Liedekerke Christiaan 23

De Smet Stefaan 10 Vandebuerie Magda 23

De Waegenaere Michiel 10 Vanden Broeck Ria 23

Van Humbeeck Eddy 10 De Cuyper Lut 24

Ysebaert Maria 10 Tuytschaever Ingrid 24

Bovri Freddy 11 Appelmans Daniella 25

De Henau Cecile 11 De Smet- V.Damme J. 25

De Jaeger Jacques 11 De Tandt Wouter 25

De Schrijver Anny 11 Lust Paul 25

Van Den Bremt Johan 11 Michiels Armand 25

Waeytens Gerda 11 Van Waeyenberghe Sonja 25

Adriaens Veronique 12 Waterschoot Marianne 25

Broodcoorens Silke 12 Boterbergh Greet 27

Lapage Nadia 12 Hove Carine 27

Volckaert Wim 12 Janaert Christiane 27

Monsaert Daniel 13 Stockman Luc 27

Weytens Anny 13 Van Caelenberg Willy 27

Willems Jackie 13 Van Turtelboom Freddy 27

De Smet Nadine 14 Baele Ingrid 28

Everaert Lut 14 Beerens Roger 28

Van Herreweghe Eli 14 De Vrieze Gabriel 28

Dubelloy Roland 15 Killemaes Jacki 28

D'Hose Linda 16 Neckebroeck Etienne 28

Van Sande William 16 Pede Godelieve 28
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Jarigen van de maand maart 
 

 

Naam Voornaam Dag Naam Voornaam Dag

De Smet Rita 1 Vanden Abeele Mireille 15

Gillis Gisele 1 De Zutter Paul 16

Saelens Herman 1 Martens Lydia 16

Servranckx Willy 1 Van Der Sypt Bea 16

Simaeys Paul 1 Van Wijnendaele Christiane 16

Van Bavegem Marylene 1 Beurms Carine 17

Gabriels Eliane 2 De Poorter Dirk 17

Haelterman Etienne 3 Geers Marleen 17

Neukermans Nicole 3 Neirinck Walter 17

Verbeurgt Jean-Marie 3 Tordeurs Sonia 17

Willems Etienne 3 Van Den Brempt Michiel 17

De Staercke Guido 4 Van Wynendaele Raf 17

De Temmerman Christianne 4 Cousserier Reneé 18

Gees Simonne 4 Lievens Anny 18

Germonpré Etienne 4 Vekeman Ghislaine 18

Van Wittenberge Godelieve 4 De Caluwé Hugo 19

Cromphout Hilda 5 Van Lancker Josee 19

Florin Giséle 5 Waterloos Marleen 19

De Vleeschauwer Nelly 6 De Troyer Greta 20

Remue Frank 6 Janssens Liliane 20

Thijs-Goossens Myriam 6 Carryn Yvette 21

De Ridder Marita 7 Van Avermaet Lieve 21

Reyns Nicole 7 Van De Mergel Marcel 21

Van Gansbeke Mireille 7 Boterbergh Paul 22

Brusselmans Betty 8 Van Avermaet Hilde 22

Coppens Jozef 8 Van Bellinghen Annie 22

De Canck Christine 8 Van Gansbeke Eddy 22

De Groote Nelly 8 Wellemans Gunter 22

Glorieus Jo 8 Bury Agnes 23

Rolle Jose 8 De Deyn Guy 23

Van Der Cruyssen Gilberte 8 Kindt Jose 23

Claeys Gratienne 9 Ottevaere Lucie 23

De Mol Martine 9 Perdaen Hans 23

De Smet Mariette 9 De Temmerman Jacqueline 24

Duysburgh Johan 9 Erzeel Monique 24

Christis Rita 11 Goossens De Rouck Marcella 24

De Cooman Willy 11 Remmery José 24

De Vleeschauwer Clément 11 Vandepitte Roland 24

Van Durme Cynthia 11 Kesteleyn Willy 25

Danneels Diane 12 Clement Marc 26

De Cooman Ghislaine 12 De Kimpe Kurt 26

Haelterman Nelly 12 Bernaert Monica 27

De Waegenaere Marcel 13 De Wilde Albert 27

Moreels Claudine 13 Uytterhaegen Jolien 27

Schotte Kurt 13 Van Turtelboom Roland 27

Van De Keer Marita 13 Cruypelinck Valere 28

Braekman Eli 14 De Pauw Jeanine 28

Jolie Peter 14 Delmaire Eric 28

Persoons Isabelle 14 Moens Dirk 28

Teirlinck Georges 14 Daem Tina 29

Van Den Berghe Georgette 14 Hellyn Leopld 29

Van Den Brempt Dirk 14 Tondeleir Rudy 29

Vandenbossche Guido 14 Broodcoorens Saskia 30

Verstichelen Nicole 14 Van Hoorde Conny 30

De Coensel Rita 15 Delmaire Rita 31

Van Aelbroeck Monique 15 Persoons Monique 31

Van Impe Hector 15 Schiettecatte Vicky 31

Van Lierde Felix 15 Vanderswaelmen Walter 31
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Clubfeest 2017                       

 

Zaterdag 21 JANUARI 2017 
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 2016 
 Warme schotel 
 Jaaroverzicht 2016 
 Wat in 2017? 
 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 15 januari ten laatste!!!! 
 Voor inschrijvingen na de Wafelentocht: eerst contact opnemen met Rudy De 

Schrijver: Tel:  09/361 20 65 
 

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 21 JANUARI 2017 
 
Ik schrijf in voor het clubfeest: 
 
NAAM EN VOORNAAM               vlees          vis         

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 

  

Menu: 

Voorgerecht : Tomaat/mozarella 

met Breydelham en zwarte peper 

Hoofdgerecht: Chateaubriand OF gebakken zalm. 
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Nieuw leven 

 

Alix De Vos    º 16-8-2016 

  Kleindochter van Etienne en Clara De Vos – Van De Noortgate 

 

Stan Van Overwaelle   º 13-10-2016 

  Kleindochter van Wilfried en Lieve Van Overwaelle – Van Den Bossche 

   

 

 Groeten uit                

 

 

     

       111 Egmonters 

 in het warme 

  Tenerife. 

 

 

 

 

Het mooie Lechtal  

   Imelda, Liliane, Betty, 

   Jonny, Joris en Georges 

 

 

 

 

 

 

 Op verkenning

 in Andorra 

 Sonja en Freddy 
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Anecdote         Guido 

De Michelbeekse Bijstier. 

In de streek rond Elst, Michelbeke, Zulzeke ... is het altijd aangenaam wandelen. Je loopt door 
een prachtige groene natuur met glooiende landschappen en mooie vergezichten. 
Onlangs waren we met een groepje op stap in Michelbeke. Het viel ons op dat de straten de 
meest originele benamingen hebben: Boembeke, Dompels, Taalman, Berendries enz…  
Nu lopen we toch wel door een straat die: Bijstierstraat noemt. We vroegen ons af welk dier 
dat zou kunnen zijn. Een bijstier?? Waarvoor wordt die ingezet? Nogal vlug zakte het niveau 
van het gesprek naar grote diepten. Maar het was wel plezant! 
Uiteindelijk wist niemand het antwoord en we bleven op onze honger zitten.  
Onze kilometers zaten erop en we gingen in de zaal “De Vierklaver” nog een pint drinken. 
Toevallig liepen we daar Mr. Herman De Croo tegen het lijf en we vroegen hem om een 
verklaring voor de intrigerende straatnaam. Op dat moment bleef hij ook het antwoord 
schuldig. Zoals het een volbloed politicus past, beloofde hij ons, om het probleem op te lossen.  
En inderdaad enige tijd later kregen we onderstaande mail met de ontrafeling van het 
mysterie.  
Het woord” bijstier” is misschien een variant op in onbruik geraakte woord: bijster. (Vb. het 
spoor bijster zijn, hij wist er niet bijster veel van, zinsverbijstering, enz…). 
Ik heb het nog eens nagevraagd en blijkbaar was de originele Bijstierstraat een lang, nogal 
vertakt baantje dat een beetje rond de huidige straat liep. Tot daar de deskundige uitleg. We 
moeten wel toegeven dat we stiekem op een sappiger verhaal gehoopt hadden. 
Misschien moeten we besluiten dat een mysterie soms beter niet opgehelderd wordt. Zo een 
beetje fantasie errond maakt het toch veel aantrekkelijker. 
 
 

“Michelbeke” Brakel, 19/09/2016 
Beste medeburger, 
  
Ik heb met Ludwig De Temmerman, de voorzitter van de Heemkundige Kring Triverius over 
de straatnaam die u intrigeert gesproken. 
  
Het heeft niets te maken volgens hem met het tot de verbeelding sprekend sterk rund: de stier. 
Het heeft ook niets te maken van “bij de stier te gaan”. Het komt van een oud Vlaams woord 
volgens hem die verdoken, moeilijk te ontwaren betekent. Het is trouwens een kronkelende 
weg, flink ingebed in een beboste omgeving. 
  
Spijtig dat de galopperende … verbeelding van uw vrienden het met veel minder zal moeten 
stellen. 
  
Dank voor uw belangstelling aan wat in onze mooie Zwalmvalleidorpen reilt en zeilt. 
  
Met goede groeten, 
  
Herman DE CROO 
Minister van Staat 
Gewezen Voorzitter van de Kamer 
Vlaams Volksvertegenwoordiger 
Ereburgemeester van Brakel. 

Herman DE CROO 
Minister van Staat | Ministre d’Etat 
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Boetiek    

 

 

Nu de winter is aangebroken, zijn er hemelsblauwe polo's met lange mouwen te koop in onze 

boetiek.  De prijs bedraagt 15 euro per polo.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Wist je dat               

 

- onze Walter de hoofdvogel heeft afgeschoten bij ons vertrek naar Tenerife, zijn pas was 

spoorloos verdwenen. Zo hadden we de eerste “sans-papier” als lid. 

- Agnes bij een wandeling op de promenade in Tenerife letterlijk aan de vishaak is geslagen, 

er was heel wat dokterswerk bij nodig om haar te verlossen. 

- er mensen waren die in de knoop lagen met het uur daar op Tenerife – ze waren een uur te 

laat op de afspraak. 

- je identiteitskaart in de kluis bewaren de oorzaak kan zijn dat je de boot mist. 

- bij het doen van de grote boodschap in volle natuur, je best je wc-papier niet op de grond 

legt. Het waarom kan men best vragen aan  E.M.  

- bagage overgewicht op de luchthaven van Tenerife aan 15 € de kilo wordt aangerekend.  

- een rauw ei in je handtas stoppen als proviand voor onderweg geen goed idee is. 

- er leden zijn die op de wandeling opzettelijk en tot tweemaal toe hun rugzak vergeten om 

geen pijnlijke rug te hebben ’s avonds. 

- Arlette laat weten dat Lieve en Urbain bij de Trotters gehuldigd werden als hun 350.000ste 

wandelaar en een geschenk ontvingen. Arlette heeft weer wat kennissen uit de Vlaanderen 

bij. 
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Busreizen 2017  

 

Voor 2017 staan onderstaande busreizen op het programma: 

 

Zondag 19 februari  Oostende  44e Wintertocht 

Zondag 19 maart  Rijkevorsel  Pensentocht 

Zondag 30 april   Aarschot  Nationale Wandel Dag 

     Aalst   Nationale Wandel Dag 

Zondag 23 juli   Malmedy  41e Marche des Charmilles 

Zaterdag 26 augustus  Houffalize  Vayamundo Walkon  

Zondag 17 september  Lombardsijde 48e Int. Duin- en Poldertocht 

Zondag 15 oktober  Genk   Bos en Melbergtocht 

Zondag 12 november  Heuvelland  Hellegattocht 

Zaterdag 16 december  Herselt  Wintertocht 

     Mechelen  Mechelen in kerstsfeer 

 

 

GR 2017  
 

1) 22 februari  LAW 5 Vlissingen - Domburg    26 km 
  

2) 22 maart  GR 128 Nieurlet – Cassel    25 km 
  

3) 3-4 mei  GR 577  2 - daagse : 
 

   Rochefort – Hotton     26 km 
  
   Hotton – Mazigrawe    23 km 
  

4) 28 juni  GR 12 La Hestre – Le Bout Là-Haut  26 km 
  

5) 26 juli   GR 576 Crupet – Goyet    23 km 
  

6) 23 augustus  GR 14 Malmedy – Basse-Bodeux  24 km 
  

7) 27 september GR 123 Péruwelz – Villerot   25 km 
  

8) 11 oktober  Streek GR Sint-Genesius-Rode - Tervuren 24 km 
  

9) 22 november  Dagstapper Westerlo    25 km 
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Koffie                 Willy 

DE ZWARTE ZON 
“Zwart als de duivel, warm als de hel, zuiver als een engel, zacht als de liefde….”? 

Dat is koffie, tweede voornaamste drank ter wereld, na water. 
 

VAN ROOD TOT GROEN. 
Lange tijd wist men in Europa niets af van de 
koffie , noch van de herkomst, het leek maar een 
donkere hete drank. Oorspronkelijk is koffie een 
rode, glanzende bes, vandaar de naam kers. 
Ze bevat twee pitten, gescheiden door een plooi, 
die beschermd worden door een membraan en 
bedekt zijn met een lichtgeel vlies. Uit deze 
pitten ontsprongen de bladeren, daarna de 
koffieplanten. De jonge struiken worden meestal 
in kwekerijen bewaard vooraleer naar plantages te worden overgeplant, want ze moeten 
langzaam rijpen, beschut tegen hevige wind en te hete zonnestralen. Van de ongeveer zestig 
bestaande koffiestruiksoorten, overheersen twee planten de productie: de arabica en de 
robusta, die men in verschillende streken terugvindt. De arabica, geteeld tussen de 
keerkringen, op een hoogte van 500 tot 2400 m, is veeleer broos en levert zachte, aromatische 
koffie op, zoals de mokka, bourbon of de maragogype. De robusta daarentegen, zo genoemd 
omwille van zijn sterkte, groeit op lagere hoogten en verkiest een vochtig, equatoriaal klimaat. 
Hij levert krachtige, versterkende koffie, die rijk  aan cafeïne is (2 à 2,5% tegen 0,8 à 1.3% voor 
de arabica). Beide soorten vereisen een temperatuur tussen 15 en 30° C, tamelijk constant, 
geen vorst uiteraard en minstens twee à drie meter neerslag per jaar. Een eenvoudige 
aardrijkskundige verdeling volstaat niet om de productie gebieden van de twee variëteiten af 
te bakenen, die over verschillende continenten verspreid zijn. Samengevat kan men zeggen 
dat de arabica’s - 75 % van de wereldproductie - vooral voortkomen uit Zuid-Amerika (Brazilië, 
Colombia, Ecuador, Peru, Venezuela, Centraal-Amerika, de bergachtige streken van Afrika, 
Angola, Burundi, Kameroen enz.) en van Azië evenals van Oceanië, terwijl de voornaamste 
producenten van robusta Afrika en Azië zijn. Het is niet algemeen bekend hoe langdurig en 
delicaat de koffiecultuur wel is. Langdurig want de koffiestruik levert zijn eerste vruchten pas 
na vijf jaar, produceert gemiddeld 2,5 kg kersen per jaar, dus aan het eindpunt 0,5 kg groene 
koffie, wat betekent 0,4 kg gebrande koffie, of meer prozaïsch, een veertigtal koppen per jaar 
!dat is zeer weinig wanneer men denkt aan al de mensenarbeid in de verschillende belangrijke 
stadia van de productie. Het plukken bijvoorbeeld gebeurt met de hand door vrouwen en 

kinderen. De rijpe kersen worden of wel 
geselecteerd en één per één losgemaakt , ofwel 
met behulp van een soort kam van de tros 
gehaald, wat niet zo’n strenge selectie van de 
vruchten mogelijk maakt, maar heel wat 
vlugger gaat. In Andere streken, Afrika of 
Brazilië, worden de koffiestruiken manueel met 
stokken door elkaar geschud en de gevallen 
vruchten met een hark verzameld. Vervolgens 
moeten de pitten uit de kers worden verwijderd 

en ontdaan van de verschillende omhulsels waarin ze gevangen zitten. Hiervoor bestaat 

https://www.google.be/imgres?imgurl=http://www.dewereldmorgen.be/images/cache/xl/2011/03/24/koffiepluk-centraal-afrika.jpg&imgrefurl=http://www.dewereldmorgen.be/artikels/2011/03/24/burundese-boeren-vechten-voor-hun-koffiefabrieken&docid=ZxEo3n3PpzuUOM&tbnid=aCFtf7SqV3HnhM:&w=640&h=426&bih=1007&biw=1867&ved=0ahUKEwjgs7yA5tXPAhWG1RoKHZuxDYQQMwhRKCkwKQ&iact=mrc&uact=8
https://www.google.be/imgres?imgurl=http://www.betterplaces.nl/wp-content/uploads/2015/01/koffie.jpg&imgrefurl=http://www.betterplaces.nl/machu-pichu-trail/&docid=KcL6vFG6p6MkZM&tbnid=TxnL-Q_INJS-vM:&w=700&h=465&bih=1007&biw=1867&ved=0ahUKEwiVt8yG5tXPAhWCUBoKHaGSDTg4ZBAzCEooSDBI&iact=mrc&uact=8
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slechts één techniek: de kers laten drogen, ze bevat immers 75% vocht. In de landen waar het 
klimaat dit toelaat worden de bessen op drooghorden in de volle zon uitgestald, waar ze door 
dagelijks omdraaien in een tweetal weken worden gedroogd. Wanneer men de pitten 
binnenin hoort rollen is de vrucht voldoende droog. Dit is dan wat men noemt “koffie in dop” 
in tegenstelling tot de “koffie in vlies”, die bekomen wordt via een andere methode, namelijk 
de kersen door een soort persmachines halen, ze dan in kuipen met stromen water gieten, 
alvorens de pitten, enkel nog bedekt door hun harde schil, te drogen. Tenslotte worden de 
pitten gepeld, dus ontdaan van hun dop of vlies, gesorteerd en in homogene loten geklasseerd 
. 
 

VAN GROEN TOT BRUIN. 
Tegenover de voorgaande fasen van de 
koffieproductie, die voornamelijk door de 
mens worden  verricht, staat de branding, die 
sterk geïndustrialiseerd is .Omdat  koffie enige 
smaak zou hebben moet hij gebrand worden, 
wat betekent dat de bonen tot in de kern tot 
230° C verwarmd worden. De nog groene 
bonen worden dus in reusachtige machines 
gegoten, die ze onder voortdurend omwoelen 
progressief gaan verwarmen; vanaf 100° C 
worden ze geel, bij 150° C worden ze lichtbruin. 
Maar het is pas bij 230° C dat ze volledig 
gebrand zijn. Hun volume is dan toegenomen, ze hebben een deel van hun gewicht verloren 
en zijn donkerbruin of mahoniekleurig geworden, en geven de heerlijke geur vrij die we 
kennen, die van de ambachtelijke branding. Op die temperatuur moeten de bonen 
onmiddellijk afgekoeld worden, zo niet dreigt de koffie een verbrande smak te krijgen. Nog 
zelden branden de mensen zelf hun koffie, terwijl het tijdens de oorlog een algemene 
gewoonte was. Maar de industrialisering heeft daarom niet alle smaken gelijkgeschakeld. De 
Amerikanen verkiezen lichtkleurige bonen, weinig gebrand, de fransen houden veeleer van 
een sterke smaak, uit bonen van een donkere kleur, terwijl de Italianen een branding op zijn 
Napolitaans wensen, zeer donker dus. 
 

DE LOGZANG VAN DE KOFFIE 
“Een koffiebrander is als een alchemist, musicus of schilder, die een mengsel  creëert. Ik speel 
met koffie zoals ik viool zou spelen. Het is poëzie …..  verklaart Verlet de Parijzenaar die artiest-
ambachtsman die van koffie zijn hartstocht maakte; zijn denkwijze tegen over de 
ambachtelijke koffie  en de industriële koffie: 

“dat Chopin altijd Chopin zal blijven!!!” 
 

 

  

https://www.google.be/imgres?imgurl=http://media.nu.nl/m/m1nx050ah0tp_wd1280.jpg/nijmeegs-cafe-schenkt-beste-koffie-van-nederland.jpg&imgrefurl=http://www.nu.nl/eten-en-drinken/4126063/nijmeegs-cafe-schenkt-beste-koffie-van-nederland.html&docid=ULC0VwUaW8i7NM&tbnid=rBfVXvPLLqWlJM:&w=1280&h=720&bih=1007&biw=1867&ved=0ahUKEwjawNSk6tXPAhXFXhoKHTEcACw4yAEQMwg4KDYwNg&iact=mrc&uact=8
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 Vooropgestelde tochten 2017 

 

Al enkele jaren zijn we succesvol bezig met vooropgestelde tochten voor onze leden. 
Elk jaar zijn er mooie prijzen te winnen, ook voor 2017 hopen we dat dit het geval zal zijn. 
Om iedereen (ook de werkende klasse) de kans te geven 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 2017 beginnen zoals elk jaar al in 2016: 
 

Tocht Datum Plaats Punten

1 Jenevertocht 21/12/2016 OC Leeuwergem 1

2 Wafelentocht 26/12/2016 Bevegemse Vijvers 3

3 Midweektocht 18/01/2017 OC Strijpen 1

4 Midweektocht 15/02/2017 OC Oombergen 1

5 Midweektocht 15/03/2017 OC Velzeke 1

6 Midweektocht 19/04/2017 OC Sint-Goriks 1

7 Midweektocht 17/05/2017 OC Strijpen 1

8 Egmonttocht 25/05/2017 Bevegemse Vijvers 3

9 Midweektocht 21/06/2017 Voetbalkantine Zottegem 1

10 Dauwtocht 19/07/2017 OC Erwetegem 2

11 Midweektocht 16/08/2017 De Gilde Erwetegem 2

12 Herdenkingstocht 20/09/2017 OC Leeuwergem 1

13 Midweektocht 18/10/2017 OC Oombergen 1

14 Halloweentocht 31/10/2017 Bevegemse Vijvers 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 18 november 2017. 
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. Ook jezelf geen 2x inschrijven en je partner niet! 
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. 

 

 

         

                          

mailto:secretariaat@wandelclubegmont.be
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Busreizen                              

  

NIEUW :  

In 2017 gaan we bij verschillende eendaagse busreizen naast de wandeltocht een alternatief 

aanbieden voor deelnemers die de kleine kilometers stappen. Deze facultatieve bezoeken 

gaan door vanaf 10 deelnemers en zijn bij te betalen bovenop het bedrag van de uitstap; 

d.w.z. 4 € voor de tocht  +  het vermelde bedrag onder de rubriek FACULTATIEF. 

Wie wil deelnemen aan het  facultatieve voorstel moet zeker 14 dagen voor datum zijn 

deelname bevestigen. 

 

ZONDAG 19/02/2017 OOSTENDE 

 

44e WINTERTOCHT 

MOGELIJKE AFSTANDEN: 6 – 12 – 18 – 24 – 30 km 

VERTREK: BEVEGEMSE VIJVERS:    07 u 30 

 

FACULTATIEF: bezoek aan IJslandse vissersboot “AMANDINE O 129” en vrije tijd in de stad 

(prijs 4 €) 

 

‘De Amandine 0.129’ was de laatste IJslandvaarder en herinnert aan de meest 
beruchte periode uit de Vlaamse visserijgeschiedenis toen onze vissers wekenlang de 
mooiste en lekkerste vis achterna gingen naar het ijskoude maar zuivere water rond 
IJsland.Veel kustbewoners bekochten dit met hun leven. De IJslandvaarder werd door 
de stad Oostende aangekocht en volledig gerenoveerd. De modernste audiovisuele 
technieken werden aangewend om het leven aan boord van een IJslandvaarder zo 
authentiek en realistisch mogelijk weer te geven. Die aanpak wordt ook aangehouden 
voor de inrichting van het dek, het visruim, de kajuiten, de machinekamer… met 
levensgrote poppen, geluiden en zelfs geuren wordt de indruk gewekt dat men echt 
aan het varen is. Rond de achterzijde van het schip een tweede blikvanger: de 
reconstructie van een straatje uit het Oostendse Visserskwartier anno 1960 jaren met 
winkeltjes, een café en zelfs een bordeel. 
 
<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<< 

 

ZONDAG 19/03/2017    RIJKEVORSEL 

 

PENSENTOCHT 

MOGELIJKE AFSTANDEN: 4 – 6 – 10 – 15 – 20 – 25 – 30 km 

VERTREK: BEVEGEMSE VIJVERS:    07 u 00  
 

FACULTATIEF: Bezoek aan het gevangenis museum Merksplas  (prijs 5 €) 
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Inschrijvingsformulier VOOR:  ZONDAG 19-02-2017       OOSTENDE     

 

NAAM en VOORNAAM 

A 

B 

C 

D 

Betaal de som van  4 € x  ……. =              € 

Betaal de som in punten  4p x  …… =             p 

FACULTATIEF:   AMANDINE O129  =   4 € OF 4p  x …..  = 

Telefoon: 

Handtekening : 

INSCHRIJVEN zolang er plaatsen vrij zijn 

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

Inschrijvingsformulier VOOR:  ZONDAG 19-03-2017       RIJKEVORSEL     

 

NAAM en VOORNAAM                                              

A   

B  

C                     

D  

Betaal de som van  4 € x  ……. =              €  

Betaal de som in punten  4p x  …… =             p 

FACULTATIEF:  GEVANGENISMUSEUM MERKSPLAS  =   5 € OF 5p  x …..  = 

Telefoon: 

Handtekening :  

INSCHRIJVEN zolang er plaatsen vrij zijn 

 

 Redactie clubblad 

 

Werkten mee aan dit nummer van ons clubblad: 

Patrick De Corte 

Toon De Geyter 

Rudy De Schrijver 

Guido Eeckhout 

Willy Van De Keere 

Wilfried Van Overwalle 
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 Busuitstap naar Oostende                     Willy 

 

WSV Keignaerttrippers Oostende vzw 

44° Wintertocht 

Zondag 19 februari 2017 

Starturen: 07.30 uur - 15.00 uur 

Startzaal: Openluchtcentrum Duin en Zee 

Afstanden: 6 - 12 - 18 - 24 - 30km 

Ruime parkeermogelijkheden 

Parking bussen 

 
Parcoursbeschrijving afstand 6 km 
 
Na het verlaten van de startplaats Duin en Zee gaan we richting Fort Napoleon, Vuurtoren Lange 
Nelle en het Visserijdok. Langs de viswinkeltje gaan we richting vismijn. Links hiervan hebben de 
wandelaars zicht op de werkplaats waar windmolens gemonteerd worden. Na de vismijn bereiken we 

het sluizencomplex en de slipwaykaai, die jammer genoeg in slechte staat en buiten gebruik is. 

Hierna bereiken we de havengeul en de Oostelijke strekdam. Bij mooi weer kan men tot op het einde 
van de strekdam wandelen en heeft men een prachtig zicht op de skyline van Oostende. (niet 
toegankelijk in geval van stormweer). Hierna gaat de wandeling verder langs de Spinoladijk (dijk 
tussen strand en duinen) terug naar de startzaal Duin en Zee. 
 

Parcoursbeschrijving afstand 12 km 

 
Deze afstand volgt ook het parcours van de 6km om na de 
rustpost in Duin en Zee verder te gaan langs de Spinoladijk, 
richting Groendijk en Bredene-aan-Zee. Ter hoogte van de 
Twins-club (watersportclub) gaan we langs een verhard pad 
en stijgen de duinen in. We hebben hierbij een prachtig 

uitzicht op de zee en de gemeente Bredene. Ter hoogte van 
de reddingspost 't Dunegat verlaten we de duinen om een 
wandelpad te volgen richting Vuurtorenwijk, in de volksmond 
gekend als den OPEX. Een pad langs de volkstuintjes brengt 
ons terug naar de startzaal Duin en Zee. 

 
Parcoursbeschrijving afstand 18 km 

 
Idem als de 12 km maar ter hoogte van de reddingspost 't Dunegat verlaten we de duinen om onze 
weg verder te zetten richting de wijk Vicogne en de voetbalvelden van KSV Bredene. De tweede 
rustpost van deze afstand is gelegen in Bredene, wijk Nukker, met name zaal Caproen. 
Na de rustpost volgen we een wandelpad langs de waterloop Noord-Ede tot aan het KW Ibis. Hier 
steken we de Noord-Ede over om verder te wandelen langs de Spuikom in een verkeervrije zone. 
We volgen de oever van de Spuikom tot aan de Vuurtorenwijk om hier aan te sluiten bij het parcours 

van de 12 km. 
 
Parcoursbeschrijving afstand 24 km 
 
Idem als de 18 km. Na de rustpost wandelen we hier verder langs de wijk Blauwe Sluis en maken 
een lus door de polders en het hinterland. Na enkele kilometers bereiken we Bredene-Dorp om naar 

de derde rustpost te gaan, terug zaal Caproen. Na de rustpost volgen we verder het parcours van de 
18 km. 

 
Parcoursbeschrijving afstand 30 km 
 
Idem als de 24 km. 
De derde rustpost op deze afstand is gelegen in de taverne Hippo 12. 

Na deze rustpost gaat de wandeling verder langs het OLV Ter Duinen Kapelletje om wat verder aan 
te sluiten bij het parcours van de 24 km richting laatste rustpost Caproen. Na de rustpost volgen we 
verder het parcours van de 18 km. 

  

https://www.google.be/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwisuoq0qNXQAhVC6xoKHQ8tDfcQjRwIBw&url=https://nl.wikipedia.org/wiki/Fort_Napoleon&psig=AFQjCNF66So5GI2gX9zxTWvrSxEySyn-rw&ust=1480761448854261
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 Busuitstap naar Rijkevorsel              Willy 

 
Zondag 19 maart 2017 – Pensentocht Wandeling 

 
Parochiezaal Sint Jozef Rijkevorsel is gelegen in een gehucht van 2310 
Rijkevorsel, een buurgemeente van 2340 Beerse waar onze club haar zetel 
heeft. De zaal ligt op 100 m van het kanaal Dessel – Schoten of het Kempisch 
kanaal genoemd. Sint Jozef Rijkevorsel heeft een hoge brug over het kanaal 
voor wandelaars en fietsers, daardoor kan men ook aan beide zijden van het 
kanaal parkeren. Sint Jozef Rijkevorsel wordt ook in de volksmond “Cement 
Fabriek” genoemd, om reden dat vroeger hier een Cement Fabriek was 
gevestigd waar de mensen van de streek werkten.  
 

Ons en jullie wandelgebied op zondag 19 maart. 
De streek is rijk aan oude kleiputten, die nu omgevormd zijn tot wandelnatuurgebied, zoals de Abtsheide. Dit is eigendom 
van Campine nv, het Agentschap voor Natuur en Bos staat in voor het beheer. De Lange Kwikstraat scheidt Abtsheide van het 
natuurgebied De Pomp-Poelberg, beide natuurgebieden zijn een restant van de historische Ab(t)sheide, die zich over het 
grensgebied van de gemeenten Beerse, Rijkevorsel en Merksplas uitstrekte. 
Abtsheide heeft zowel droge als natte heide. Een aantal vennen maken het plaatje compleet. Hier groeien typische planten 
als veenpluis, kruipwilg, loos blaasjeskruid en tormentil. Naast heide vind je er ook gemengd loofbos, dennenbos, struikgewas 
en meerdere poelen. De Abtsheide is populair bij zeldzame dieren zoals heidesabelsprinkhaan, bont dikkopje, boompieper 
en boomleeuwerik. 
De Pomp bestaat uit een gelijknamige kleiput, een restant van de vroegere baksteenindustrie, die omgeven is door gemengd 
loofhout en dennenbos. Poelberg is een mozaïek van struikgewas, ruigtes, poelen en schrale graslanden. Beide gebieden zijn 
van elkaar gescheiden door het aardgastracé en een fietspad: een brede, boomloze strook waar zich een soortenrijk 
schraalgrasland ontwikkelt. Hier vind je nog zeldzame dieren en planten. Zo komen in de poelen van Poelberg alle inheemse 
salamandersoorten voor. Op de kleiput De Pomp broeden futen en groeien zeldzame plantensoorten als loos blaasjeskruid 
en vlottende bies. Van mei tot december kan je wandelen tussen grazende gallowayrunderen en konikpaarden. Grote grazers 
en honden gaan niet samen. Honden en andere huisdieren, zelfs aangelijnd, zijn daarom niet toegelaten. Hou afstand van de 
grazers en voeder hen niet.Aan de overzijde van het kanaal ligt een 170 hectare natuurgebied “ Hoge Bergen Ekstergoor” of 
Eksterheide genoemd. In dit uitgestrekt natuurdomein kan je vanuit drie verschillende kijkhutten watervogels, reeën en 
andere dieren bewonderen. Daarnaast zijn er ook (andere) gevleugelde vrienden zoals havik, zwarte specht en het bont 
dikkopje (dagvlinder) aanwezig in het domein. De ecologische waarde van de Eksterheide zal de komende jaren nog verhogen 
door gerichte ingrepen. Hou dit stukje groen dus zeker in de gaten! 
Vroeger was in dit domein een vliegveldje met de bedoeling het uit te bouwen naar een industrie, in de jaren tachtig is dit 
gesloten. De Vlaamse overheid heeft het heidelandschap opnieuw de kans geven om zich volop te ontwikkelen. Het 
vernieuwde natuurgebied is in sinds 2008 toegankelijk voor het publiek. 
Blakheide ligt in een Europese beschermingszone, een zogenaamd Natura 2000-gebied, waarbij heideherstel één van de 
belangrijkste doelen is. Intussen zijn de werken die tot dit heideherstel moeten leiden, gestart. Hierin liggen nog heel wat 
heidezaden te rusten, de zogenaamde zaadbank. Omdat struikheide (en andere heideplanten) veel licht en weinig 
voedingsstoffen nodig heeft, kunnen deze zaden kiemen en opgroeien tot een dichte heidevegetatie. Tegelijkertijd met die 
plagwerken zal ook een ven, dat in het vroegere bos lag, geruimd worden zodat dat op korte termijn weer een geschikt 
leefgebied wordt voor typische vensoorten zoals de poelkikker, de viervleklibel of de vleesetende kleine zonnedauw. In de 
zones voor heideherstel groeien naast struikheide en andere kruiden ook veel zaailingen van berk en den op. Wanneer er 
niet ingegrepen wordt, groeien die zaailingen snel uit tot een dicht bos. Daarom worden de herstelde heidezones binnenkort 
begraasd door heideschapen en worden die zones ook nog voorzien van een Ursus-raster. Alle wandelpaden blijven buiten 
die rasters zodat wandelaars of hondenliefhebbers (met een aangelijnde hond!) 
overal welkom blijven. De werken zullen onvermijdelijk tot enige hinder leiden, 
maar die trachten we tot een minimum te beperken. Het domein Luysterborg 
is gelegen in het noorden van Beerse in de Vossenbrugstraat. Het gebied van 26 
ha groot wordt gekenmerkt door een kunstmatig vennetje en een gemengd bos: 
eik, beuk, grove den met een struiklaag van berk, lijsterbes, vuilboom. Tot de 
bodemvegetatie behoren bramen, varens, blauwe bosbes, smelen en 
pijpenstrootje. Verschillende knaagdieren, amfibieën en insecten zijn er goed 
vertegenwoordigd. Het domein werd reeds vermeld in 1294 als "Lusterborck". 
In 1311 gaf Jan II van Brabant het noordelijk deel van Beerse aan de Sint-
Michielsabdij. In 1782 werden de Gasthuiszusters van Turnhout eigenaar. Het 
gebied wordt beheerd door de afdeling Bos en Groen van het Vlaams Gewest. 
 
Alle afstanden zijn voorzien van controle-rustposten, in de zaal kan men “Zwarte Pens” met of zonder appelmoes bekomen 
tegen wandelvriendelijke prijs. 
Wij als wandelclub ’t Beerke Beerse vzw 1019 heten jullie allen van harte welkom. 
Voor het Bestuur. De Voorzitter Willy Moeskops. 

https://nl.wikipedia.org/wiki/Beerse
https://nl.wikipedia.org/wiki/Eik
https://nl.wikipedia.org/wiki/Beuk_(boom)
https://nl.wikipedia.org/wiki/Grove_den
https://nl.wikipedia.org/wiki/Berk
https://nl.wikipedia.org/wiki/Lijsterbes
https://nl.wikipedia.org/wiki/Vuilboom
https://nl.wikipedia.org/wiki/Braam_(plant)
https://nl.wikipedia.org/wiki/Varens
https://nl.wikipedia.org/wiki/Blauwe_bosbes
https://nl.wikipedia.org/wiki/Smele_(geslacht)
https://nl.wikipedia.org/wiki/Pijpenstrootje
https://nl.wikipedia.org/wiki/Knaagdier
https://nl.wikipedia.org/wiki/Amfibie%C3%ABn
https://nl.wikipedia.org/wiki/Insecten
https://nl.wikipedia.org/wiki/Jan_II_van_Brabant
https://nl.wikipedia.org/wiki/Sint-Michielsabdij
https://nl.wikipedia.org/wiki/Sint-Michielsabdij
https://nl.wikipedia.org/wiki/Turnhout
https://nl.wikipedia.org/wiki/Vlaams_Gewest
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Verslag vliegreis Tenerife                     Wilfried

   

van 25 september tot en met 2 oktober 2016  
 

Tenerife, Tenerife! Dit was de eerste vakantiebestemming voor de wandelaars van Egmont 
Zottegem onder leiding van Bea en Willy in …. 1999! Daarna kwamen andere landen aan de 
beurt: La Palma, Noorwegen, Kroatië, Marokko, Zwitserland, IJsland, ... Dit is slechts een 
beperkt overzicht van de oorden die menig wandelaar kon meepikken. Nostalgie zorgde ervoor 
dat we dit jaar terugkeerden naar waar alles ooit begonnen is. TENERIFE.   
  
Over Tenerife  
 
Tenerife is het grootste eiland van de Canarische Eilanden en het ligt ten westen van Marokko. 
De hoofdstad is SANTA CRUZ. Het aantal eilandbewoners bedraagt ongeveer 900000. Het 
eiland behoort toe aan Spanje en is van vulkanische oorsprong.  
De attractie is dan ook de PICO DEL TEIDE, dit is de grootste vulkaan van Tenerife en 
bovendien de hoogste berg van Spanje.  Van hieruit kan men vele punten van het eiland 
waarnemen.  
Tenerife is de belangrijkste winterzonbestemming van de West-Europeanen. Buiten het 
toerisme zijn vooral de land- en tuinbouw en de visserij een belangrijke bron van inkomsten.  

  
Zondag / Domingo   25 september 2016  
Verdeeld over 2 bussen vertrekken wij om 2 u 45 aan de Bevegemse Vijvers naar Zaventem. 
De wakkeren laten van zich horen, de anderen knappen nog een uiltje maar elkeen is 
welgezind. Rond 6 u 15 stijgen wij op voor een aangename vlucht van 4 u 15. Bij aankomst is 
er een tijdsverschil van 1 uur. Ons hotel, Las Palmeras, bevindt zich langs de zuidkant van het 
eiland aan de Playa de Las Americas.  
Bij aankomst in het hotel worden wij opgewacht met een glaasje én omdat wij te vroeg zijn, 
verkennen we de onmiddellijke buurt van het hotel. Wij vinden een Belgisch café waar wij de 
hitte (méér dan 30 graden) wegspoelen met een lekker biertje. Om 16 uur maken wij kennis 
met onze gidsen van Krauland, een organisatie die groepen begeleidt op hun wandelingen 
over gans Europa. Er zullen 3 groepen worden gevormd die hetzelfde programma afwerken, 
maar op andere dagen én met andere gidsen. Tevens zullen wij na iedere tocht van een warme 
maaltijd genieten in gezelschap van onze gidsen en dit meestal rond de klok van 14 u 30.  
Na de vergadering betrekken wij onze kamers en rond 19 uur gaan wij dineren. Het buffet kan 
elkeen bekoren. Na het eten kruipen wij in ons bed want het was een lange en zware dag.  
  
Maandag / Lunes    26 september 2016 
Valle de la Orotava. 
Deze vallei ligt in het noorden van het eiland en wordt ook de groene long van Tenerife 
genoemd.  
Onze gidsen, Peter Huber en Jean Reuter, zullen respectievelijk uitleg verschaffen in het Duits 
en het Nederlands.  
Wij vertrekken, na een heerlijk ontbijt, naar de Valle de la Orotava voor de wandeling om 
daarna terug te keren via Puerto de la Cruz, San Cristobal, Santa Cruz, Candelaria, San Isidro, 
Las Chafiras tot onze verblijfplaats aan de Playa de Las Americas.  
Het gebied waar wij wandelen, ligt ongeveer tussen Mirador La Palma en Aguamansa. Wij 
stappen rond de La Caldera, een grote vulkanische krater omgeven door pijnbomen. Eindeloze 
paden slingeren tussen de dichte bossen en wij hebben een prachtig zicht op de berg Teide 
en op de La Orotava Vallei.  
De gidsen brengen ons door die wirwar van paden naar een hoger gelegen gebied en 
wij krijgen te maken met een nevel die ons het zicht beperkt. Wij wandelen door een gebied 
met reusachtige pijnbomen en zien ook op plaatsen waar de zon doorkomt geurende gele 
brem staan. Opvallend ook is het feit dat de bodem dik bezaaid is met afgevallen, droge 
dennennaalden.  
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De bossen met pijnbomen worden afgewisseld met zandige vlakten, de Canadas, met 
verweerde rotsen van basalt die omsloten worden door de hoge wanden van de caldera. 
Daartussen vinden wij ook de versteende rivieren van gestold lava.   
Wij keren terug naar ons hotel en genieten van het avondmaal. Nadien is er keuze genoeg: 
animatie in de tuin, pianoconcert binnen,  een drankje aan de bar of een wandeling op de lanen 
voor het hotel met een drankje op een terras.  
  

Dinsdag / Martes   27 september 2016  
De bus voert ons van Los Christiana over Adeje, Guia, Mirador de Cherche naar onze 
startplaats in CHINYERO, een vulkaan met een hoogte van 1,515 meter.  
Chinyera is de meest recente vulkaan van Tenerife. Hij heeft een laatste kleine uitbarsting 
gehad in 1909; de laatste grote uitbarsting was in 1798. Toen stroomde er een enorme golf 
magma naar beneden die alles op zijn weg vernielde en een zeer grillige bodem achter liet. 
Wij wandelen rond deze vulkaan.  
 

Woensdag / Miércoles   28 september 2016  
Afdaling van MASCA  
Wij vertrekken rond 9 uur voor een alweer zeer spannende dag met als toetje de afdaling van 
de kloof van MASCA.  
MASCA is gelegen in een groene long in het Teno-massief.  
Wat mij vooral is bijgebleven: de gewaagde busrit, de prachtige afdaling en de bootreis terug.  
 
De gewaagde busrit  
Wij vertrekken op zeeniveau naar het 600 meter hoger gelegen MASCA. Tot in het midden 
van de 20e eeuw kon de weg er naartoe enkel betreden worden met muilezels. Nu is het een 
goed onderhouden smalle baan. De kronkelende weg voert langs ijzingwekkende afgronden 
(niets voor hartlijders). De autobuschauffeur is verplicht sommige bochten tot driemaal toe te 
hernemen. Dit vereist zijn uiterste concentratie.  
MASCA bestaat uit meerdere gehuchten, beschermd door hoge bergen. Waar mogelijk 
bevinden zich terrassen voor akkerbouw (aardappels en tarwe). Groenten en fruit worden er 
ook geteeld.  
In MASCA start de wandeling naar de kloof.  
 
De afdaling  
Voor de afdaling hebben wij 2 
ervaren gidsen en op hun 
aanraden nemen wij onze 
wandelstokken mee. Deze 
zullen een grote hulp 
betekenen. Wij beginnen in het 
pittoresk dorpje zelf tussen de 
kleurrijke huizen en komen iets 
verder aan een grinten 
voetpad. De pittige wandeling 
leggen wij af in ongeveer 5 uur. 
Het is géén snelheidsrace. Wij 
krijgen regelmatig uitleg over 
fauna en flora. Op regelmatige 
tijdstippen stappen wij ook af 
voor spijs en drank. In de 
imposante kloof is het zeer 
warm. Enkele stappers keren 
op een bepaald ogenblik terug wegens de moeilijkheidsgraad. Zij vinden een rugzak die ze 
meenemen en zullen overhandigen aan een verstrooid lid van onze groep. (Hij is de fotograaf 
van dienst en hij is niet van de kleinste, ra ra ra).   



 

 
23e jaargang nr 89 januari – februari – maart  blz. 29 

Tijdens de laatste hectometers van onze zalige tocht merken wij de zee op en wij verwelkomen 
met blijdschap een verdeler van frisse dranken. (Wij hebben op deze tocht tussen anderhalve 
en twee liter water gedronken). Lekker, lekker …  
 
Terugkeer met de boot naar LOS GIGANTES  
Een bootje komt ons oppikken aan het strand. Hier vinden wij onze teruggekeerde stappers 
terug. Wij bewonderen tijdens het varen de hoge rotsformaties en spotten dolfijnen. 
  

Donderdag/Jueves 29 september 2016  
Wandeling aan het natuurreservaat Barranco del Infierno  
Wij rijden naar de start van onze nieuwe wandeling in het kleine dorpje Taucho, gelegen op 
1.000 m hoogte. Van hieruit hebben wij een prachtig panorama over de zuidkust van Tenerife, 
het eiland La Gomera en El Hierro. De uitstap zal ons brengen tot aan de Canyon Barranco 
del Infierno. Wij vertrekken richting La Quinta langs een pad dat stijl omhoog loopt. Wij nemen 
verder de Red Canaria de Senderos en zullen de hele dag een gevarieerd landschap zien en 
vele nieuwe planten ontdekken.  
Op alle wandelingen hebben we het fenomeen opgemerkt dat passaatwolken een mist vormen 
die de hele dag blijft hangen.  
Een anekdote: tijdens de busreis en in het restaurant wordt gediscussieerd over onze 
levensstandaard en die elders. Wij leggen aan de gidsen ons sociaal stelsel uit, het overleg 
met de vakbonden, de mutualiteit en de verschillende overheden.  
Ook het feit dat wij ons lidgeld kunnen recupereren bij de mutualiteit “om te wandelen en actief 
te blijven”  doet hen verbaasd lachen. Ze willen zich dan ook direct in België vestigen. 
 

Vrijdag/Viernes 30 september 2016  
Wandeling door het TENO-
massief. 
Het Teno-massief ligt niet 
ver van Masca waarvan wij 
de kloof reeds woensdag 
hebben gedaan. Wij zullen 
de SL-TF 151 wandelen. In 
lusvorm is dat ERJOS – 
RUIGOMEZ – ERJOS. Wij 
verzamelen aan een typisch 
kerkje en starten dan in het 
Parque Rural Teno. De 
wandelweg gaat langs een 
breed pad neerwaarts. Het 
pad wordt smaller en wij 
klimmen hoger en hoger. Dit 

is wel een pittig stuk. Wij zien gespannen netten aan de kant. Deze dienen voor de opvang 
van waterdruppels die ze later zullen afgeven aan de bodem. De opvang van dit water gebeurt 
door de passaatwolken die binnendrijven: een zeer eenvoudig en vernuftig systeem.  
Bij terugkeer in het hotel worden wij verrast op een drankje, aangeboden door het bestuur. Er 
worden dankwoorden uitgesproken, geschenken overhandigd aan de organisatoren Bea en 
Willy, aan bestuursleden die verantwoordelijk zijn voor de groepen en ook aan, zoals het 
gebruikelijk is, de 2 wandelaars die tijdens deze reis jarig zijn.  
  

Zaterdag/Sábado 1 oktober 2016  
Bezoek aan het eiland LA GOMERA  
Er worden alweer groepen gevormd: de thuisblijvers, de mensen die de afdaling van de kloof 
van Masca naar Playa de Masca en verder naar de haven van Los Gigantes zullen 
ondernemen en ten slotte onze groep die het eiland LA GOMERA gaat verkennen.  
Met de bus vertrekken wij, onder leiding van een vrouwelijke, bazige dame die onze gids zal 
zijn voor vandaag, naar de haven van Los Cristianos. Hier checken wij in op een veerboot die 
ons in iets minder dan een uur van Los Cristianos naar San Sebastian de la Gomera  brengt. 
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San Sebastian is de hoofdstad van het eiland en het is een typisch klein koloniaal stadje. Hier 
zou Christoffel Columbus proviand opgeslagen hebben om met zijn 3 boten naar India te varen 
(wat later een misrekening was) om te bewijzen dat de wereld rond was. La Gomera wordt ook 
het ronde eiland genoemd (La Isla Redonda). Er wonen ongeveer 30.000 inwoners en het is 
tevens met zijn 25 x 23 km het op één na kleinste eiland van de Canarische Eilanden.  
Met de bus vertrekken wij voor een rondrit op het eiland. Wij nemen de weg die loopt door het 
Garajonay National Park. De wegen gaan stijl kronkelend langs gehuchten, boerderijen en 
verdwijnen dan in de ravijn, de barranco. Deze ravijnen worden door hoge rotsformaties 
beschermd tegen de oceaanwinden.  
Op onze rondrit zullen wij meerdere plaatsen aandoen. Wij houden een eerste keer halt aan 
de Molino De Gofio waar wij een prachtige tuin zien met onder andere de drakenbloedboom, 
vetplanten, bloemen zoals de strelitza (paradijsvogelbloem), Canarische klokjesbloem en  
ranonkel.  
De innerlijke mens moet versterkt worden wij zoeken onze eetplaats op. In het restaurant 
krijgen we een demonstratie van het fluiten van de gomeros. De fluittaal el silbo was een 
manier waardoor de vroegere bewoners over lange afstanden (tot 6 km!!!) contact hadden met 
elkaar. Een dienster is deze taal nog altijd machtig en zij geeft een demonstratie. Door middel 
van korte (klinkers) en lange fluittonen (medeklinkers) kan zij zaken aanwijzen die door ander 
personeel verstopt werden en die iemand die niet aanwezig was, kan terugvinden. De fluittaal 
wordt tegenwoordig als cultuurtaal beschermd en wordt zelfs onderwezen aan de 
schoolkinderen.  
Volgende halte: Garajonay. Dit is een nationaal park met een unieke verzameling van 
bijzondere bomen met een grillige vorm.  
Wij keren terug naar de hoofdstad San Sebastian waarna wij inschepen voor onze terugvaart.  
 

Zondag/Domingo 2 oktober 2016  
 
Na het ontbijt worden de 
valiezen verzameld en wij 
vertrekken naar de 
luchthaven. Bij binnenkomst 
in de vertrekhal zien wij het 
aanmeldingsbord 
BRUSELAS met ook de 
vermelding erop van de 
temperatuur in Brussel: 17°. 
Wat een ontgoocheling! Wij 
doen nog enkele inkopen in 
de taxfree en begeven ons 
naar het vliegtuig. Wij stijgen 
op rond 10 u 45 en komen na 
een vlekkeloze vlucht om 16 
u aan in Zaventem. 
 
Algemene indruk over ons hotel  
Groot,  mooie kamers, prachtige omgeving maar iets te lawaaierig ’s nachts. Playa de Las 
Americas is natuurlijk bekend voor zijn bruisend nachtleven.  
Het ontbijt: voor elk wat wils: Cava, warm en koud eten, teveel om op te noemen. Avondmaal: 
opnieuw in buffetvorm, zeer lekker.   
  
Ik wil een bijzondere dank uitdrukken aan Bea en Willy. Zoveel jaren later was het bezoek aan 
Tenerife alweer uitermate goed georganiseerd. Mag ik ook de andere bestuursleden en de 
medewandelaars bedanken voor de prettige vakantie.  

 

Muchas gracias!!!  
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Hoogstraat 39 

9620 Zottegem 

09/367 67 64 
 

zottegem@oorhuis.be 
 

 

Marieke en Hans heten u welkom in ’t 

Oorhuis Zottegem 

 

Openingsuren: 
 

Dinsdag,woensdag en vrijdag  

9u-12u30 en van 13u-17u30 

Donderdag op afspraak 

Zaterdag van 9u-12u 
 

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 ! 

 
Wij bieden onderzoek, advies en begeleiding voor 
personen met of zonder gehoorproblemen. 
In ons hoorcentrum is er steeds een audioloog 

aanwezig voor een informatief gesprek en 
een vrijblijvende gehoortest (zonder medisch doel). 
 

                             Hoortoestellen : 

 

 
Gehoorbescherming :  

 

Voor personen die hun gehoor 

willen beschermen en op die manier de kans 

op gehoorverlies en oorsuizen willen verkleinen, 

hebben wij zowel standaard als op maat 

gemaakte gehoorbescherming. Voor verschillende 

doelgroepen zijn er specifieke oordoppen op de 

markt (bezoekers van concerten, fuiven en café’s, 

motorrijders, doe-het-zelvers, partners van snurkers, 

jagers, …). Voor professionele muzikanten verdelen 

we in-ear-monitors. Ook voor de allerkleinsten 

hebben we kinderoorkappen.

Variphone 
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Wafelentocht      

 

Maandag 26 december 2016 
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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Komende GR’s                   Patrick                           

 
22/02/2017           LAW 5  Vlissingen - Domburg                 ± 26 km  of  ±  16 km                      Bus       
 
Vanuit Vlissingen  lopen we op de dijk langs de Westerschelde en door het Nollebos. Dan volgt een strand- en 
duinenwandeling tot in Klein Valkenisse. Daar pikt de kleine afstand in en stappen we verder naar Zoutelande. 
Net voor Westkapelle stappen we langs de Westkapelsche Kreek. Even landinwaarts om dan terug te keren naar 
de dijken en zo Domburg te bereiken.  
 
Inschrijven met strookje tot  15 februari  of zolang er plaatsen zijn.  
Kostprijs: 10 euro. 
Startuur : 7 u 30 aan de  Bevegemse Vijvers. 
Terug : Tussen 17 uur en 18 uur. 
 

22/03/2017           GR 128  Nieurlet - Cassel                 ± 25 km  of  ±  15 km                       Bus       
 
Vanuit het eindpunt van vorig jaar Nieurlet vertrekken we naar het oosten. We stappen door het “Marais” een 
stukje aards paradijs. In een veerbak trekken we ons met een ketting over de Zieux. We verlaten het 
natuurgebied en stappen door de velden naar de Balenberg op 70 m hoogte. Wat verder start de kleine afstand. 
Het volgende dorpje is Ochtezeele en 5 km verder Zermezeele. Dan rest ons nog 7 km en een flinke klim naar de 
hoogste heuvel van Vlaanderen (176 m) in Cassel. 
 
Inschrijven met strookje tot  15 maart  of zolang er plaatsen zijn.  
Kostprijs: 10 euro. 
Startuur : 7 u 00 aan de  Bevegemse Vijvers. 
Terug : Tussen 17 uur en 18 uur. 

Inschrijvingsstrookjes 
 

LAW 5 Vlissingen – Domburg                    22 februari 2017 
Naam en voornaam       26 km  16 km 
 

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

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

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

   Betaal de som van  10 €  x  ……….   =   …………  € 
   Betaal met punten   10 €/punten  x  ……………….   =  ………………..  €/punten 
Inschrijven tot  15  februari  2017  of zolang er plaatsen zijn. 
 

GR 128 Nieurlet – Cassel                     22 maart 2017 
Naam en voornaam       24 km  17 km 
 

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

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

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

   Betaal de som van  10 €  x  ……….   =   …………  € 
   Betaal met punten   10 €/punten  x  ……………….   =  ………………..  €/punten 
Inschrijven tot  15  maart  2017  of zolang er plaatsen zijn 
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GR verslagen                        Toon  

 

24  –  08  – 16                                          GR 57               Gouvy – Clervaux                                                                Toon 
 

De ware reiziger reist traag en zelfs dan staat hij nog regelmatig stil.  

                                   Sidonie Gabrielle Colette. (1873 – 1954 ) 

 

Bladerend in het verleden landen we in Gouvy op 2-05-12 waar het een ganse dag “pijpenstelen“ 

regende. Vandaag hebben we meer 

geluk. Het beloofde en zou een hete 

zomerse dag worden. Het grensstation 

laten we achter ons en het stevent 

zuidwaarts. Een keienweg daalt af 

naar de jonge Ourthe die een paar 

kilometer hogerop bij het dorpje 

Ourthe (hoe kan het anders?) het 

levenslicht ziet. De oostelijke Ourthe, 

in al haar onschuld is geboren. De 

spoorlijn van Gouvy naar Troisvierges 

zal vandaag als een rode draad door 

het landschap swingen. Het groene 

lover van een bosstrook is een welgekomen gast tegen de priemende zonnestralen. We flirten met de 

Belgisch–Luxemburgse grens en de gietijzeren grenspaal 282 stuurt ons verder richting Wathermal, 

het laatste Belgisch dorp. Gelegen op een heuvel spiegelt het witgekalkte kerkje zich als een tweeling 

op de nabijgelegen rimpelloze vijver. Op het kerkhof een mosovergroeid  middeleeuws zadelgraf. Door 

het donkergroene bos spartelen we het Groothertogdom binnen. Kapvlakten met rechtopstaande 

trossen purperrood-bloeiende wilgenroosjes in contrast met de goudgele bloemhoofdjes van het 

boerenwormkruid,  één streling voor het oog. Kerk en kerkhof van Huldange verschijnen uit het niets 

terwijl een paar honderd meter hogerop  “Burrigplatz“ het hoogste punt van het land (558,35 m) boven 

alles uittorent. Volgende hindernis wordt de beklimming van de Galgenberg met in de diepte het 

slapende dorp Basbellain. We zakken af naar het riviertje de Woltz, de spoorweg en het natuurgebied 

Cornelysmillen, een moerasgebied waar de zwarte ooievaar zich thuis voelt. Vandaag geen ooievaar, 

wel een horde prooivogels (waaronder een koppel rode wouwen) die hoog cirkelend met wijde wieken 

de show stelen. De andere zijde van de vallei  

wordt schoorvoetend beklommen. 

Naaldbossen, velden, weiden, knorrende 

magen en een laatste steile helling voeren tot 

boven de ingang van de treintunnel. Het 

station van Troisvierges blakend in de 

middagzon. Van de 3 maagden geen spoor. 

Het vrij drukke stadje wordt haastig 

doorlopen op zoek naar de camping waar 

democratische Luxemburgse wandelprijzen 

de pan uitswingen…  Een kanon ter 

herdenking van de bevrijding stuurt ons 

onmiddellijk de hoogte in. De goedkope 
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Belgische bieren eisen wel hun tol maar de top, genaamd Houfeld, tovert een onvergetelijk schilderij 

van de stad en de Woltzvallei. We zoeken de bedding en de spoorweg terug op.De dichte begroeiing 

zorgt gelukkig voor beschutting tegen de felle zon alhoewel klimmen en dalen in ijltempo elkaar 

opvolgen. De abdij van Cinqfontaines is zeker een blikvanger maar met een duistere achtergrond. In 

1941 werden door de Duitsers meerdere Joden naar de concentratiekampen doorgesluisd.  De 

Schleedbierg beklimmen we met veel lood in de benen maar boven genieten we van de talrijke 

meanders. Bosstroken volgen elkaar op, puffen en blazen, eventjes uithijgen en terug verder. (Wat is 

het leven zoet !!) Voor het monument SRA is weinig belangstelling. Op 21-3-45 werd een tweemotorig 

vliegtuig Typ Lockheed Hudson op weg van Engeland naar Dresden door Amerikanen als vijandelijk 

toestel aanzien en neergehaald. 2 gehavende motoren, een deel van de vleugels en cockpit, 1 graf en 

6 naamstenen (waaronder 3 Belgen) blijven trieste getuigen… Het is een hele verademing bij het zien 

van het rode torentje van de Benedictijnerabdij  St Maurice. Wat hebben we vandaag geleerd? Deze 

GR was de verste van huis, de langste, de zwaarste(?), voor sommigen de mooiste maar zeker de 

duurste. (Wie zal dat betalen ???)  Gelukkig doet de “kroontjeswipper” op de terugweg zijn naam alle 

eer aan !!!!. 

 

 

5  – 10  – 16                                GR 125         Mazée – Soulme                                                 Toon 
 

Si vous passez un soir par nos grands bois, l’écho vous dira des rumeurs lontaines,  

Des cris affolés de bêtes aux abois dominant la chanson de nos vieux chênes, 

Et, tout tremblants de soudaines terreurs, vous entendez alors les refrains rudes 

Des éternels errants des loups hurleurs peuplant nos grandioses solitudes. 

    Uit “Au Loup “   Arthur Masson (1896 – 1970 ) 

 

De 16de eeuwse kerktoren van Mazée roept beelden op uit een recenter verleden. La Voye à Toine 

verwijst naar Arthur Masson, de schrijver uit de streek entre Sambre et Meuse. Zijn omvangrijk werk 

kwam tot stand tussen 1940 en 1960. Hij was een echt taalartiest die gerust mag gezien worden als de 

Ernest Claes van Wallonië.  Op een diepzinnige manier vol humor wist hij het leven van de mens uit de 

regio te verhalen. Zijn populaire 

held was zonder twijfel de 

befaamde burgervader van 

Trignolles, Toine Culot…  Samen 

met hem verlaten we de liefelijke 

Viroin en het gebied “La 

Calestienne”, voor leken onbekend 

terrein, voor stappers een uniek 

wandelgebied maar voor 

botanisten wel het neusje van de 

zalm als het om bloemen en 

planten gaat. Met het onverhoopt 

nazomertje zetten we er duchtig de 

pas in, door bos en hei. We flirten met een reeks grenspalen die dateren uit 1772 na het verdrag tussen 

Frankrijk en het Prinsbisdom Luik (van België was toen nog geen sprake). Langs leuke smokkelpaden 

dartelen we Frankrijk binnen en volgen er de groen beboste heuvelrand. Open bosstroken bieden 

unieke vergezichten over de dieper gelegen Franse Maas en de sneeuwwitte rookpluimen van de 

centrale van Chooz. Een unieke oude pomp en huizen dringend aan renovatie toe leiden het dorp 
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Hierges binnen. Blikvanger is wel de ruïne van het kasteel. De legende vertelt dat het gebouw 

opgetrokken werd op één nacht door de tovernimf Mélusine en 365 vensters rijk was. In werkelijkheid 

werd het gebouwd  in de 12 de eeuw  door Manassés de Hierges die zich had onderscheiden en verrijkt 

tijdens de kruistochten. Door een brand in 1793 werd het grotendeels vernield en verder in de 18de 

eeuw terug opgekalefaterd. Het oogt als een uitstekend voorbeeld van architectuur uit de 

Renaissance-Maasperiode. Het 

is een subtiel compromis tussen 

militaire behoeften en de pracht 

van een prinselijke residentie uit 

de 16de eeuw. We keren terug 

naar het vaderland, richting 

Vaucelles waar geen kat te 

bespeuren valt, echt een gat van 

Pluto. Een zonnig stenen 

muurtje biedt wel soelaas voor 

een korte rust- en eetpauze. Het 

Bois de la Cense Lahaye laat ons 

verder genieten. We ronden een 

verlaten steengroeve terwijl 

rozebottels, meidoornbessen en 

onrijpe bramen wel degelijk met 

de allereerste verkleuringen de herfst inluiden, een teken aan de wand. Terug in open gebied duikelen 

we Doische binnen, een typisch Ardennendorp. Een trappensteegje voert langs het oude kerkhof met 

oude zerken bezaaid met okergele korstmossen. Een stukje Ravelroute (de vroegere lijn 138a) leidt 

langs een weide met honderden bloeiende herfsttijlozen, een adembenemend zicht. De middagstop 

komt eraan. Altitude Sport Centre d’Escalade, waar klimmers en wandelaars welkom zijn. Alle dranken 

zijn er voorradig en iedereen gelukkig. Klimschoentjes- en gordels laten we ter plaatse, we krijgen deze 

namiddag nog genoeg hoogtemeters voorgeschoteld. We kruisen de N40 (Givet – Philippeville) en 

duiken het Bois de Fagnes binnen dat ons nog een tijdje zoet houdt.  Als uit een doosje komen de 

eerste huizen van het dorp Vodeléé tevoorschijn. Opvallend zijn de roze–rode kleur van de traditionele 

bouwstenen. Deze zijn afkomstig van de vroegere marmersteengroeven. De ontginning van marmer 

in Vodelée ontwikkelde zich in het begin van de 18de eeuw. Geologisch gesproken gaat het hier niet 

om “echt“ marmer. In de bouwnijverheid wordt elke kalksteen die gepolijst is als marmer aangeduid. 

Het goedje dat hier en omstreken (Vodecée, Gochenée en Soulme ) ontgonnen werd was het rood en 

rood-grijs rifmarmer zelfs één van de bekendste soorten in Europa. Na polijsten pronkt een bijzonder 

mozaïek van roze, grijze en witte vlekken; afkomstig uit het Boven Devoon meer bepaald het Frasniaan, 

toch 350 miljoen jaar oud. Om economische redenen is de productie niet meer rendabel en het 

ontginnen stilgelegd. We fladderen voorbij de kerk in schattige rode tooi naar het riviertje de 

Hermeton richting de watermolen Bayot uit 1791. De vallei wordt er gedomineerd door 

populierenaanplant en vochtige weiden. De snelstromende Hermeton neemt onderweg het riviertje 

ruisseau d’Omeri met zich mee. We dansen over een metalen brug en stijgen over een veldweg waar 

schiefersteen dagzoomt. Tussen de velden bereiken we Soulme. De massieve Romaanse toren van de 

St-Colombekerk in kalksteen, de oude pastorie, het kerkhof en enkele majestueuze kastanjebomen 

waaronder glanzende bruine vruchten en stekelig groene bolsters wedijveren om de heerschappij 

vormen één geklasseerd geheel; terug één van die mooiste dorpen van Wallonië…. en terecht. 

Schuivende gele bakken, flessengerinkel en –geklingel. Na een half uurtje zal de doodse stilte terug zijn 

plaats innemen waar “ons Here” nog nooit is voorbij gewandeld.  
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 Wandelresultaten     Willy 

 

DATUM WAAR 

AANTAL 

DEELNEMERS 

PLAATS 

EGMONT 

AANTAL 

24/08/2016 HERZELE 667 1 152 

26/05/2016 LEUPEGEM 304 1 49 

27/08/2016 BAASRODE 778 2 40 

28/08/2016 ZWALM 1016 1 150 

03/09/2016 OPWIJK 910 4 36 

 KRUISHOUTEM 1636 3 131 

04/09/2016 MERELBEKE 1176 3 93 

10/09/2016 MULLEM 1237 2 125 

11/09/2016 NEIGEM 1422 2 150 

14/09/2016 DEFTINGE 497 1 121 

18/09/2016 DEINZE 2233 7 67 

 HAALTERT 885 1 109 

 ZEGELSEM 559 1 73 

21/09/2016 LEEUWERGEM 1359 1 607 

24/09/2016 MELLE 2049 1 215 

25-09/2016 BERLARE 2197 2 153 

 VIANE 1765 2 132 

28/09/2016 ST.ANTELINKS 830 1 184 

01/10/2016 NUKERKE 986 1 121 

02/10/2016 SERSKAMP 1108 1 134 

08/10/2016 BRAKEL 888 1 159 

 KRUISHOUTEM 909 6 30 

09/10/2016 HAMONT-ACHEL 1231 4 78 

 WAASMUNSTER 2136 12 48 

11/10/2016 DEINZE 1687 2 94 

15/10/2016 MAZENZELE 660 5 34 

 RONSE 840 3 80 

16/10/2016 ZWALM 3717 1 309 

 MELDERT 1332 5 32 

19/10/2016 OOMBERGEN 879 1 467 

22/10/2016 LEBBEKE 1301 2 67 

23/10/2016 OPWIJK 1419 7 43 

27/10/2016 GIJZELBRECHTEGEM 883 4 39 

29/10/2016 DENDERWINDEKE 1366 2 171 

30/10/2016 WETTEREN 2325 1 176 

31/10/2016 ZOTTEGEM-HALLOWEEN 4061 1 767 

01/11/2016 ENAME 2222 1 124 

05/11/2016 GENTBRUGGE 2572 5 39 

 OUDEGEM 1332 1 115 

11/11/2016 OUDENAARDE 2075 2 249 

13/11/2016 BALEGEM 1423 1 250 

 AALST 845 2 54 

16/11/2016 ERWETEGEM 626 1 337 

19/11/2016 HELDERGEM 923 1 129 

20/11/2016 GENT( stormweer) 578 11 8 

26/11/2016 SCHORISSE 1106 1 152 

 GRIMMINGE 1939 2 164 
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Hoe inschrijven voor uitstappen 

 

Om  misverstanden  te  vermijden : geef bij je inschrijving het strookje uit het clubblad af !! 

Voor alle eendaagse busreizen inschrijven bij Willy Van De Keere 

Dit kan als volgt: 
 

1- Op al de wandelingen van Egmont Zottegem door afgifte van het inschrijfstrookje.  
2- Door een e-mail bericht te sturen naar busreizen@wandelclubegmont.be.  Je bent pas 

ingeschreven nadat je een antwoord ontvangen hebt op je e-mail. 
3- Telefonisch op het nummer: 09/361 18 84 
4- Daarna vragen wij je zo vlug mogelijk te betalen. (cash of met europunten). 
5- Annuleren van de busreis kan tot ten laatste 2 dagen voor de reis. Daarna kan het geld 

niet meer terugbetaald worden. 

 

Voor de GR-tochten inschrijven bij Patrick De Corte 

Dit kan als volgt: 
 

1- Op al de wandelingen van Egmont Zottegem door afgifte van het inschrijfstrookje. 
2- Door een e-mail bericht te sturen naar gr.patrick@wandelclubegmont.be en je bent pas 

ingeschreven na een antwoord ontvangen te hebben op je e-mail. 
3- Telefonisch op het nummer: 09/360 56 21 
4- Daarna vragen wij je zo vlug mogelijk te betalen. (cash of met europunten). 
5- Annuleren van de busreis kan tot ten laatste 2 dagen voor de reis. Daarna kan het geld 

niet meer terugbetaald worden. 
 

Voor meerdaagse busreizen of vliegtuigreizen. 

Bij de verantwoordelijken aangegeven op de folder.   
 

1- Voor al de grote reizen waar steeds het aantal beperkt is, ben je pas ingeschreven na 
contact met de organisator en na afgifte van het inschrijfformulier dat je steeds kunt 
terugvinden in ons clubblad. 

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

 
 

Tochtenbladen 

 

Soms gebeurt het dat er tochtenbladen binnenkomen die heel moeilijk leesbaar zijn. 

Wij weten dat jullie heel veel belang hechten aan de uitslag van de tochtenbladen. 

Om misverstanden te vermijden gelieve dus een klever te gebruiken om je persoonlijke gegevens 

op het tochtenblad aan te brengen. Het zijn dezelfde klevers als die je gebruikt bij de inschrijvingen 

voor een wandeling. Deze klevers en ook de tochtenbladen zelf zijn steeds te bekomen op het 

secretariaat bij elke wandeling of andere activiteit. 

In het geval dat je de tochtenbladen elektronisch doorstuurt en dat moedigen wij ten zeerste aan, 

moet je voor 2017 het nieuwe tochtenblad downloaden van de site. Zeker niet een kopie gebruiken 

van het oude tochtenblad want er zijn enkele interne wijzigingen aangebracht. 

mailto:busreizen@wandelclubegmont.be
mailto:gr.patrick@wandelclubegmont.be
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 Onder de loep       Willy 

 

 

WOENSDAG                   04-01-2017  RONSE 

7/14/21 KM                    07.00 – 15.00 U     START TO WALK          

ZATERDAG    07-01-2017  AALTER 

6/10/18/25/32/42 KM  07.00 – 15.00 U  7DE AALTERSE MARATHON 

ZONDAG   08-01-2017  DE PINTE 

6/12/15/18/24/30 KM  07.30 – 15.00U  NIEUWJAARSWANDELING 

WOENSDAG   11-01-2017  WETTEREN 

6/10/14/18/21 KM  08.00 – 15.00 U  WOENSDAGWANDELING 

ZATERDAG   14-01-2017  EEKLO/ 

4/7/12/14/17/22/27 KM  08.00 – 15.00 U  SINT-JOZEF TOCHT 

ZONDAG   15-01-2017  VURSTE 

6/10/15/21/30 KM  07.00- 15.00U  13DE SCHELDEVALLEITOCHT 

ZONDAG   15-01-2017  GIJZEGEM 

5/10/14/20 KM   08.00 – 15.00 U  SINT-ANTONIUSTOCHT 

 

WOENSDAG  18-01-2017  STRIJPEN 

7/10/14/18/21 KM        08.00 – 17.00 U  MIDWEEKTOCHT 
 

ZATERDAG   21-01-2017  KLUISBERGEN 

4/14/19/24 KM   08.00- -15.00 U  10E WINTERTOCHT 

ZONDAG   22-01-2017  BERLARE 

4/7/10/12/18/25 KM  08.00 – 15.00 U  DONKMEERTOCHT 

ZONDAG   22-01-2017  ZOMERGEM 

6/12/18/24 KM   08.00 – 15.00 U  SINT-MAURUSTOCHT 

ZATERDAG   28-01-2017  OOSTEEKLO 

7/12/18/24 KM   08.00 – 15.00 U  TOCHT ROND OOSTEEKLO 

ZONDAG   29-01-2017  GERAARDSBERGEN 

7/9/12/16/22/26/32  KM  07.30 – 15.00 U  24E MANNEKEN-PISTOCHTEN 

ZONDAG   29-1-2017  AALTER 

6/12/20 KM   08.00 – 15.00 U  LOVELDWANDELING 

ZATERDAG   04-02-2017  BORSBEKE 

6/10/14/18/21 KM  08.00 – 15.00 U  30E SPROKKELTOCHT 

ZATERDAG   04-02-2017  KAPRIJKE 

5/7/12/18 KM   08.00 – 15.00 U  WINTERTOCHT 

ZONDAG   05-02-2017  EINE 

7/12/18/25 KM   08.00 – 15.00 U  P.DE MAEGHTWANDELING 

ZATERDAG   11-20-2017  ELST 

6/12/18/ KM   08.00 – 14.00 U  17E GEUTELINGENTOCHT 

ZONDAG   12-02-2017  ST.MARIA-LIERDE 

6/12/18/ KM   07.30 – 15.00 U  18E WINTERTOCHT 

ZONDAG   12-02-2017  WIEZE 

6/12/17/22 KM   08.00 – 15.00 U  26E PEEKLAKTOCHT 

ZONDAG   12-02-2017  SINT-NIKLAAS 

6/10/15/21/30 KM  08.00 – 15.00 U  PANNENKOEKENTOCHT 
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ZONDAG   12-02-2017  ZOMERGEM 

5/8/12/16/22 KM  08.00 – 15.00 U  36E VALENTIJNTOCHT 

 

WOENSDAG  15-02-2016       OOMBERGEN 

7/10/14/18/21 KM         08.00 – 17.00 U  MIDWEEKTOCHT 
 

ZATERDAG   18-02-2017  ELSEGEM 

5/12/18/23 KM   07.00 – 15.00 U  15E RONDE VAN ELSEGEM 

ZATERDAG   18-02-2017  BAASRODE 

5/8/12/16/20/26 KM  08.00 – 15.00 U  13E WINTERWANDELING  

ZONDAG   19-02-2017  MUNKZWALM 

4/8/12/16/20/24/30 KM  07.00  - 15.00 U  4E 12-DORPENTOCHT 

WOENSDAG    22-02-2017  GRIMMINGE 

7/9/12/16/22 KM  08.00 – 15.00 U  14E KRAKELINGENTOCHT 

ZATERDAG   25-02-2017  OUDENAARDE 

6/12/18 KM   08.00 – 15.00 U  14E SPROTJESTOCHT 

DINSDAG   28-02-2017  ZELZATE 

4/7/14/21 KM   08.00 – 15.00 UI  WEEKTOCHT 

WOENSDAG   01-03-2017  WANNEGEM-LEDE 

6/12/18/24 KM   07.00- 15.00 U  MOLENTOCHT 

VRIJDAG    03-03-2017  LOKEREN 

4/7/14/21 KM   08.00 – 15.00 U  17E KROKUSTOCHT 

ZATERDAG   04-03-2017  BORSBEKE 

3,5/6/10/14/18/23 KM  08.00 – 15.00 U  15E BACCHUSTOCHT 

ZONDAG   05-03-2017  NEIGEM 

7/10/14/21 KM   08.00 – 15.00 U  NEIGEMBOSTOCHT 

DINSDAG   07-03-2017  WETTEREN 

7/14/21 KM   08.00 – 15.00 U  9E SNEEUWKLOKJESTOCHT 

ZATERDAG   11-03-2017  RONSE 

5/10/14/21/35/50/60 KM  06.00 – 14.30 U  SUPER KLYPE TOCHT 

ZATERDAG   11-03-2017  EVERGEM 

7/9/14/17/22 KM  08.00 – 15.00 U  M.P.I.TOHT 

ZONDAG   12-03-2017  HERNE 

4/6/10/15/22/32 KM  07.00 – 15.00 U  KREIK-ENMATTENTOCHTEN 

ZONDAG   12-03-2017  STEENDORP 

7/14/21/30 KM   07.00 – 15.00 U  OMLOOP VAN TEMSE 

ZONDAG   12-03-2017  MICHELBEKE 

6/10/13/21 KM   07.00 – 15.00 U  3E LENTEKLASSIEKER 

 

WOENSDAG  15-03-2017  VELZEKE 

7/10/14/18/21 KM  08.00 - 17.00 U  MIDWEEKTOCHT 
 

ZATERDAG   18-03-2017  KRUISHOUTEM 

6/10/15/20 KM   07.00 – 15.00 U  27E GULDEN EITOCHT 

ZONDAG   19-03-2017  GENTBRUGGE 

6/12/1/24/30 KM  07.00  - 15.00 U  FLORATOCHTEN 
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 Retro – foto’s       Rudy 
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Met een goed gevoel en een perfect zicht op stap. 

 
 Meekleurende brillenglazen die 100% bescherming bieden tegen 
schadelijke UVA & UVB stralen 

 Progressieve glazen voor perfect zicht ver & nabij. 
 Monturen in alle prijsklassen (van trendy tot klassiek, sportief…..) 
 Hoorapparaten: proefperiode & test gratis. 

 

OPTIEK 

JACQUES 
Hoogstraat 43                                                                          Tel & fax:09/360 72 94 

9620 ZOTTEGEM                                                     website:www.optiekjacques.be 

Meer dan 35 jaar tot uw dienst 

 

Op vertoon van uw wandellidkaart: 10% korting. 

 


