
 NR 3163 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

Clubblad: WSV Egmont Zottegem vzw 

Gesticht in 1985 

Lid sportraad Zottegem 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Verantwoordelijke uitgever: Patrick De Corte 
Adres: Tweekerkenstraat 15, 9620 Zottegem 
Verschijnt driemaandelijks 
25e Jaargang - 97ste clubblad. 
Januari – februari – maart 2019 
Uitgifte kantoor: ZOTTEGEM 1 B9620 ZOTTEGEM 
Maatschappelijke zetel: Traveins 28 B 9620 ZOTTEGEM 
E-MAIL: info@wandelclubegmont.be 
WEBSITE: www.wandelclubegmont.be 

België-Belgique 

P.B. – P.P. 9620 

ZOTTEGEM 

BC6587 

P409050 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

mailto:info@wandelclubegmont.be
http://www.wandelclubegmont.be/


 
25e jaargang nr 97 januari – februari – maart 2019  blz. 2 

 

 

 

 



 
25e jaargang nr 97 januari – februari – maart 2019  blz. 3 
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WEBSITE WSV EGMONT VZW 

www.wandelclubegmont.be 

 

BANKREKENING: 

Wsv Egmont Zottegem vzw 

Traveins 28 

9620 Zottegem 

 

Rekening reizen 

BE64 1030 1032 8952 

 

Andere betalingen 

BE40 1032 2451 5763 

 

Teksten voor het clubblad van: 

April – mei – juni  2019 

graag binnen bij de voorzitter 

Patrick De Corte  

pdcorte@telenet.be 

voor 1 maart  2019 

 

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 

Balei 40, 9520 Sint-Lievens-Houtem 

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

e-mail: secretaris@wandelclubegmont.be 

Administratie 

 

PENNINGMEESTER. 

De Schrijver Rudy  

Traveins 28, 9620 Zottegem 

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

e-mail: penningmeester@wandelclubegmont.be 

Boekhouding en catering 

 

   De 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 

 

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 - reizen 

 

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 onze voorbije Halloweentocht nadert langzaam maar zeker het einde van 2018 
en kijken we reikhalzend uit naar het nieuwe wandeljaar. Onze pompoenentocht is 
opnieuw een groot succes geworden en ik kan niet genoeg mensen bedanken die 
hiertoe bijgedragen hebben. Op gevaar af dat ik er wat vergeet vernoem ik toch 
maar onze pompoenkwekers, kaarsengieters, uitsnijders, parcoursmeesters en 
zeker alle medewerkers in de startzaal en de rustposten. Wij houden er ook aan 
Michiels Sport te bedanken voor het gebruik van zijn magazijn, de schenkers van 
de chrysanten en het PTI voor onze vernieuwde rustpost. Een speciale dank ook 
voor Peter en Brenda die ervoor gezorgd hebben dat het park te Breivelde een 
gepaste sfeer uitstraalde. En laten we ook onze pompoenentractor niet vergeten 
die de week nadien het marktplein van onze stad versierde. 
Laten we nu echter vooruitkijken. Er zijn een aantal nieuwigheden die onze 
wandelaars zeker aanbelangen. Vanaf januari zullen nieuwe inschrijfkaarten op de 
wandelingen in gebruik genomen worden. Die bestaan (althans voor de leden van de 
federatie) niet meer uit 2 delen. De leden moeten daardoor geen strookje meer in 
de bus achterlaten. De inschrijfkaart is tezelfdertijd bewijs van betaling en 
controlekaart en dient dus goed bijgehouden te worden tijdens de wandeling. Dit 
heeft ook gevolgen voor ons systeem van vooropgestelde tochten (zie verder in 
dit clubblad). Na de wandeling moet de controlekaart afgegeven worden aan de 
verantwoordelijke bij de afstempeling van het wandelboekje, zoniet kan men niet 
in aanmerking komen voor de vooropgestelde punten en het daaraan vasthangende 
geschenk op het einde van het wandeljaar. Opletten is de boodschap!!! 
Voor het digitaal binnengeven van de tochtenbladen zal er voor 2019 een nieuw 
bestand op de website geplaatst worden (of staat er ondertussen al op). Download 
dit nieuwe bestand en werk niet op een kopie van 2018. Let er ook op dat je eerst 
je gegevens invult op de juiste plaats en geef alleen info in op het blauwe gedeelte. 
Ben je verkeerd, wis dan de info en geef opnieuw in. Nooit kopiëren en plakken 
want dan kunnen er rare dingen gebeuren. Lees vooral goed de uitleg. 
Jullie zullen ook al wel gezien hebben in de “Walking in Belgium” of op de 
Egmontkalender, die mooi voorzien is van foto’s genomen door onze leden, dat de 
midweekwandelingen een naam gekregen hebben. Zo heeft de wandeling in januari 
de toepasselijke titel Bubbels-midweekwandeling opgeplakt gekregen. Dat wil 
zeggen dat er die wandeling uitzonderlijk cava op de drankkaart in de startzaal 
zal staan. Zo kunnen we feestelijk het jaar 2019 inzetten. 
Tenslotte wil ik iedereen in naam van ons voltallig bestuur vrolijke feestdagen 
wensen. Hopelijk wordt 2019 een jaar van onbezorgde levensvreugde vol 
wandelplezier en gezelligheid. Laten we via onze hobby de minder plezante 
momenten van het leven vergeten en het zonnetje in onze omgeving bovenhalen. Er 
is al genoeg ellende in onze wereld. Gelukkig nieuwjaar!!! 
 
Jullie voorzitter, Patrick   
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Kloosterstraat 1 

9620 Zottegem 

 

www.vanvijle.be 

09 360 75 60 
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Nieuw leven  

 

Maithe De Tandt   09-08-2018 

  Kleindochter van Norbert De Smet – Rita Schockaert 

  

Leon De Ridder    25-09-2018 

  Kleinzoon van Valère De Ridder – Marie-Thérèse Baele 

 

 

Boetiek         Sonja 

 

NIEUW IN ONZE BOETIEK 
 

FLEECE SJAAL 

Kleur: Royal Blue 

Een mooie blauwe sjaal in anti-pilling fleece – 100% polyester. 

Afmetingen: 150 x 30 cm 

Deze sjaal is te koop tegen de prijs van 8 euro. 
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Jarigen                                         Jarigen van de maand januari 
 

 

Naam Voornaam Dag Naam Voornaam Dag

Erauw Danny 1 De Vuyst Godelieve 16

Middernacht Carine 1 Meuleman Nelly 16

Opsomer Filip 1 Quantin Monja 16

Oudaert Georges 1 De Clercq Christine 17

Uytterhaegen Michel 1 De Maeseneire Lambert 17

Van Overwaelle Wilfried 1 Meerpoel Jacqueline 17

Vereecken Lutgarde 1 De Cuyper Martin 18

Breugelmans Sylvia 2 De Smet Greta 18

Strobbe Eddy 2 De Smet Jacqueline 18

Van Den Broecke Christiane 2 De Temmerman Jacques 18

Braem Rafael 3 Haegeman Rosine 18

Gabriels Eleane 3 Van Nieuwenhuyze Roland 18

Menschaert Marie-Claire 3 Baele Freddy 19

Mertens Nicole 3 Coppens Karel 19

Van Hoorde Arno 3 De Bacquer Marnix 19

De Cauwer Edward 4 De Schryver Vincent 19

De Roose Jeannine 4 Hofman Arlette 20

De Smet Raymonda 4 Lateur Alphons 20

Dierickx Martina 4 De Saedeleer Christiane 21

Focquaert Marie-Christine 4 Minnaert Paulien 21

Hoeckman Eric 4 Vanacker Albert 21

Van De Sijpe Alphonsus 4 Broodcooren Lea 22

Van Wijmeersch Eva 4 Broodcoorens Eric 22

Van Wijmeersch Sara 4 De Meyer Erwin 22

De Coensel Elke 5 Uytterhaegen Marie-José 22

Glorieux Antje 5 Van Hende Eddy 22

Van Den Bossche Lieve 5 Vandooren Greta 22

Van Den Bossche Nadine 5 Vermeulen Patrick 22

Heyndrickx Marinka 6 Ysebaert Wim 22

Pede Ann 6 Coppens Marlene 23

Porrez Anne-Marie 6 De Mulder Paul 23

Ketelaere Marleen 7 Roelandt Jozef 23

Parmentier Christian 7 Thomas Caroline 23

Steyaert Iris 7 Van Crombrugge Rita 23

De Neve Tim 8 Van Steenbergen Jozef 23

De Pauw Albert 8 De Vos Jozef 24

De Smet Norbert 8 Denijs Marc 24

Rasschaert Willy 8 Franceus Conny 24

De Lange Liliane 9 Van Den Berge Robertus 24

De Staercke Martine 9 Vergote Anita 24

De Vleeschouwer Nathalie 9 De Vos Jo 25

Eeckhaut Patrick 9 De Waegenaere Gino 25

Henderickx Conny 9 Van Melckebeke Diane 25

Opsomer Marcel 9 Verbeurt Anja 25

Van de Walle Marie-Johanne 9 De Schampheleer Leona 26

Coppens Lucien 10 Sauvage Ilana 26

De Beer Sandra 10 Vernaillen Paul 26

De Maeseneire Sabine 10 De Brucker Marcel 27

De Schrijver Patrick 10 De Kerf Luc 27

De Wolf Alex 10 De Pauw Rita 27

Flamand Marc 10 De Vleeschauwer Marie-Louise 27

Goorix Paul 10 Plaetsier Christian 27

Goossens Dianne 10 Poppe Linda 27

Roelandt Patrice 10 Roos Jean 27

Stevens Nelly 10 Van Bogaert Roland 27

De Meyst Johnny 11 Daem Ines 28

Everaert Magda 11 De Roeck Fabiaan 28

Scheerlinck Willy 11 De Vloo Xavier 28

Seghers Luc 11 Gaublomme Ivan 28

Vandendaele Nathalie 11 Goeteyn Marc 28

Casteleyn Luc 12 Mertens Emilienne 28

Pieters Lucien 12 Cozyns Marie-Therese 29

Remory Brigitte 12 De Loore Johan 29

Bockstal Celine 13 De Schrijver Germain 29

De Backer Anne-Marie 13 Deltenre Claude 29

Delcourt André 13 Seeuws Freddy 29

De Backer Gilbert 14 Van De Velde Willy 29

Schepens Marcq 14 Schiettecatte Jacqueline 30

Verbruggen Erna 14 Van Daele Eric 30

Beerens Antoine 15 Van Huffel Nancy 30

Schippers Rosine 15 Verstraete Marc 30

Van Laethem Maurits 15 Verstraeten Daniel 30

Beirens Kathleen 16 Persoons Hedwig 31

Daelemans Monique 16 Van Steerthem Rita 31
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Jarigen van de maand februari 
 

 
De enige manier om lang te leven is ouder worden. 

Naam Voornaam Dag Naam Voornaam Dag

De Witte Chantal 1 De Groote Martine 17

Detavernier Christophe 1 De Spiegeleir Remi 17

D'Hoker Willy 1 Eggelen Rita 17

Pardon Emile 1 Machtelinckx Nora 17

Vekeman Gerrit 1 Stevens Ingrid 17

De Clercq Georges 2 Uytterhaegen Hans 17

De Moor Geert 2 Van Caelenberg Magda 17

D'Haeyer Luc 2 Van Den Eeckhoudt Frans 17

Daem Marc 3 Ghijselinck Rita 18

De Vriendt Kateleen 3 Pede André 18

De Borle Marleen 4 Van Onsem Danny 18

D'Haeseleer Eric 4 Vandenberghe Monique 18

Raes William 4 Wittebrood Lydie 19

Rul Christiaan 4 De Clercq Marijke 20

Van Maldergem Ivan 4 De Keukelaere Elien 20

Abraham Gisela 5 De Norre Firmin 20

Colpaert Anneken 5 Hendrickx Suzanne 20

De Tandt Marie-Christine 5 Rossel Josiane 20

Meersschaut Paul 5 Van Imschoot Roland 20

De Henau Christine 6 Laboureur Louis 21

Depaepe Marie-Therese 6 Van Hecke Freddy 21

Persoons Yolande 6 Vanden Broeck Rosanne 21

Temmerman Lieve 6 Vandeperre Jean 21

Botteldoorn Linda 7 De Cruyenaere Alfred 22

Dammekens Johan 7 Serneels Martine 22

De Vos Gery 7 Beeckman Nathalie 23

De Wilde Norbert 7 De Temmerman Nancy 23

Goudepenne Lucrèce 7 D'Homme Rita 23

Machtelinckx Eric 7 Gabriels Marc 23

Thierie Luc 7 Herpelinckx Diane 23

Tuytschaever Armand 7 Moens Magda 23

De Looze Yvonne 8 Neckebrock Danny 23

Decubber Magdalena 9 Vandebuerie Magda 23

Van De Velde Werner 9 Vanden Broeck Ria 23

De Grom Norbert 10 De Cuyper Lut 24

De Smet Stefaan 10 Tuytschaever Ingrid 24

De Waegenaere Michiel 10 Appelmans Daniella 25

Michiels Frederiek 10 De Smet- Van DammeJoël 25

Vantrimpont Rosan 10 De Tandt Wouter 25

Bovri Freddy 11 Lust Paul 25

De Henau Cecile 11 Michiels Armand 25

De Jaeger Jacques 11 Van Snick Erika 25

Matthijs Martine 11 Van Waeyenberghe Sonja 25

Van Den Bremt Johan 11 Waterschoot Marianne 25

Waeytens Gerda 11 Nies Valentin 26

Adriaens Veronique 12 Tuytschaever Patrick 26

Broodcoorens Silke 12 Boterbergh Greet 27

Lapage Nadia 12 Coppieters Luc 27

Van Maelzaeke André 12 Hove Carine 27

Volckaert Wim 12 Janaert Christiane 27

Beirens Marleen 13 Stockman Luc 27

Monsaert Daniel 13 Van Caelenberg Willy 27

Willems Jackie 13 Van Herreweghe Guy 27

De Smet Nadine 14 Van Muylder Francine 27

Everaert Lut 14 Van Turtelboom Freddy 27

Menschaert Mireille 14 Baele Ingrid 28

Van Den Brulle Roland 14 Beerens Roger 28

Van Herreweghe Eli 14 De Vrieze Gabriel 28

D'Hose Linda 16 Killemaes Jacki 28

Van den Daele Michel 16 Neckebroeck Etienne 28

Van Sande William 16 Pede Godelieve 28

Verhoeven Lutgarde 16 Segers René 28

De Bie Jonny 17
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Jarigen van de maand maart 
 

 

Naam Voornaam Dag Naam Voornaam Dag

De Smet Rita 1 Van de Mergel Marceline 15

De Vos Ingrid 1 Van Impe Hector 15

Gillis Gisele 1 Van Lierde Felix 15

Saelens Herman 1 Vanden Abeele Mireille 15

Servranckx Willy 1 De Zutter Paul 16

Simaeys Paul 1 Martens Lydia 16

Van Bavegem Marylene 1 Ringoot Ilse 16

Van den Bremt Tom 1 Van Der Sypt Bea 16

Gabriels Eliane 2 Van Wijnendaele Christiane 16

De Leeuw Viviane 3 Beurms Carine 17

Haelterman Etienne 3 De Groote Marc 17

Neukermans Nicole 3 De Poorter Dirk 17

Verbeurgt Jean-Marie 3 Geers Marleen 17

Willems Etienne 3 Neirinck Walter 17

De Staercke Guido 4 Tordeurs Sonia 17

De Temmerman Christianne 4 Van Den Brempt Michiel 17

Gees Simonne 4 Cousserier Reneé 18

Germonpré Etienne 4 Lievens Anny 18

Van Wittenberge Godelieve 4 Vekeman Ghislaine 18

Cromphout Hilda 5 De Caluwé Hugo 19

Remue Frank 6 Schelpe Ivan 19

Ribbens Eliane 6 De Troyer Greta 20

Thijs-Goossens Myriam 6 Janssens Liliane 20

Kindt Arlette 7 Carrijn Yvette 21

Matthys Albert 7 Van De Mergel Marcel 21

Reyns Nicole 7 Boterbergh Paul 22

Van Gansbeke Mireille 7 Van Avermaet Hilde 22

Brusselmans Betty 8 Van Bellinghen Annie 22

Coppens Jozef 8 Van Gansbeke Eddy 22

De Canck Christine 8 Bury Agnes 23

De Groote Nelly 8 De Deyn Guy 23

Glorieus Jo 8 Kindt Jose 23

Rolle Jose 8 Ottevaere Lucie 23

Rollé Roger 8 Perdaen Hans 23

Van Der Cruyssen Gilberte 8 Uytterhaegen Lydia 23

Claeys Gratienne 9 De Temmerman Jacqueline 24

De Keyser Christiaan 9 Erzeel Monique 24

De Mol Martine 9 Goossens De Rouck Marcella 24

De Smet Mariette 9 Remmery José 24

Duysburgh Johan 9 Vandepitte Roland 24

Christis Rita 11 Kesteleyn Willy 25

De Cooman Willy 11 Clement Marc 26

De Vleeschauwer Clément 11 De Kimpe Kurt 26

Van Den Berge Guillaume 11 Van Houcke Martine 26

Van Durme Cynthia 11 Bernaert Monica 27

Danneels Diane 12 De Wilde Albert 27

De Boever Nico 12 Uytterhaegen Jolien 27

De Cooman Ghislaine 12 Van Cauwenberghe Betty 27

Haelterman Nelly 12 Cruypelinck Valere 28

De Waegenaere Marcel 13 De Pauw Jeanine 28

Schotte Kurt 13 Delmaire Eric 28

Van De Keer Marita 13 Moens Dirk 28

Braekman Eli 14 Van Lysebeth Lena 28

Jolie Peter 14 Daem Tina 29

Persoons Isabelle 14 De Cnijf Ingrid 29

Teirlinck Georges 14 Hellyn Leopold 29

Van Den Berghe Georgette 14 Tondeleir Rudy 29

Van Den Brempt Dirk 14 Broodcoorens Saskia 30

Vandenbossche Guido 14 Bradt Yolande 31

Verstichelen Nicole 14 Delmaire Rita 31

De Coensel Rita 15 Persoons Monique 31

Dhaeyer Guy 15 Schiettecatte Vicky 31

Simon Martina 15 Vanderswaelmen Walter 31

Van Aelbroeck Monique 15
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Bestuur en leden van 

Egmont Zottegem wensen  

de jubilarissen 

van harte proficiat !!! 

 

Jubileum 50 jaar huwelijk 

 

 

Marcel en Marie Josée De Braeckeleer- De Temmerman 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Groeten uit 
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Verslag Gardameer 1     Veerle 

 

Reis naar het Gardameer, Lago di Garda (02-09/09/2018) 

Het Gardameer, gelegen in het noorden van Italië, is met zijn oppervlakte van 369,98 km² het grootste 
meer van het land. Het noordelijke deel van het meer is smal en omgeven door bergen. Aan de 
noordpunt is er wel de vallei van de rivier Sarca en daar ligt het badplaatsje Torbole, de eindbestemming 
van onze busreis.  
 

Op een zondagnacht, om 3 uur, vertrekken twee 
bussen vol Egmonters richting het Gardameer.  Zo’n 
zes uren later, ergens in Duitsland, pikken we de 
chauffeurs Simon en Tom op. Zij brengen ons veilig en 
wel tot in Torbole en voeren ons ter plaatse overal 
naartoe. Door verschillende files verloopt de reis 
echter niet zo vlot en komen we met een paar uur 
vertraging in Torbole aan. Het hotelrestaurant is 
speciaal voor ons nog open, dus gaan we eerst allen 
daarheen om de innerlijke mens te versterken. Dan pas 
kunnen we naar onze kamers. Sommigen belanden 
daardoor opnieuw in de file … naar de kleine lift die ons 
met mondjesmaat naar boven brengt. Gelukkig is er 
nog de trap als alternatief.  
 
Maandag 3/09/2018: uitstap naar het Tenno meer. 
Na het ontbijt maken we kennis met onze gidsen Marlies, Daniel en Sabine, en Federica, gids in opleiding. 
Zij kennen de omgeving als hun broekzak en zullen ons de hele week begeleiden. Nog net voor we met 
hen op de bus springen krijgen we een cadeautje: een paar wandelstokken. Wat wel van pas kan komen 
in deze bergachtige omgeving.  
De bus brengt ons langs Riva en heel wat haarspeldbochten naar de omgeving van het Tennomeer. We 
rijden het meer voorbij en worden losgelaten in een dorpje wat hogerop. Tijdens deze eerste wandeling 
willen onze gidsen inschatten wat voor wandelaars we zijn. De groep wordt netjes in drie verdeeld en 
dan kunnen we beginnen aan de, vooral dalende, tocht naar het Tennomeer. Onderweg wordt er af en 
toe halt gehouden en vertelt de gids ons iets over de lokale fauna en flora. Of wordt er een legende 
verteld: het Tenno meer zou zijn azuurblauwe/turkooise kleur gekregen hebben toen er een prinses met 
turkooizen haar er in kwam baden. Als we aan het meer aankomen worden er een paar kiekjes gemaakt 
waarna koers wordt gezet naar het middeleeuwse dorpje Canale di Tenno. We wandelen door de 
pittoreske straatjes naar het vroegere woonhuis-atelier van de lokale kunstenaar Giacomo Vittore dat 
nu is ingericht als museum. Daarna is het nog even stappen naar het restaurant waar we lokale 
specialiteiten, een soort knödel en het ‘carne salada’ (gepekeld vlees), krijgen voorgeschoteld. Na het 
middagmaal stappen we nog naar een lagergelegen dorpje waar de bussen ons oppikken en naar Riva 
brengen. Daar stapt een deel van de bus om langs het Gardameer terug naar het hotel te wandelen.  
 
Dinsdag 04/09/2018: het Molveno meer en de Dolomieten 
Op dinsdag trekken we nog verder noordwaarts naar de Dolomieten: op een goed uur rijden ligt het 
dorpje Molveno, gelegen aan het gelijknamige meer. Het dorpje en het meer maken deel uit van het 
Adamello Brento Natuurpark waar men verschillende wilde dieren, zoals de bruine beer, kan aantreffen. 
Een deel van de groep maakt een wandeling rond het meer, de rest zoekt het hogerop en gaat naar het 
uitkijkpunt. Maar niet allemaal op dezelfde manier: de diehards overwinnen de volle 700 meter 
hoogteverschil te voet, anderen maken geheel of gedeeltelijk gebruik van de zetelliften. Eenmaal boven 
is het uitzicht op de bergen en op het meer adembenemend. Het moment om mooie kiekjes te maken 
en iets te drinken en te knabbelen. Nadien moeten we wel weer bergafwaarts. Voor degenen die te voet 
gaan staan er weer kronkelende boswegeltjes op het menu, en die zijn af en toe bezaaid met glibberige 
keien. Eenmaal weer veilig beneden; stappen we onmiddellijk op de bus richting Sarche waar we in een 

https://www.google.be/imgres?imgurl=https://render.fineartamerica.com/images/images-profile-flow/350/images/artworkimages/medium/1/2-torbole-sul-garda-lake-garda-italy-inga-menn.jpg&imgrefurl=https://fineartamerica.com/profiles/inga-menn.html&docid=HwyrENsqg9ft4M&tbnid=l0pbe_ovMYcGmM:&vet=10ahUKEwik2PWaxenZAhXCKsAKHaHrChk4yAEQMwhiKF4wXg..i&w=467&h=350&bih=821&biw=1556&q=gardameer italie TORBOLE&ved=0ahUKEwik2PWaxenZAhXCKsAKHaHrChk4yAEQMwhiKF4wXg&iact=mrc&uact=8
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osteria een aantal wijnen en een spumante mogen proeven. Sommigen doen meer dan dat en slaan een 
voorraadje in. Een leuke afsluiter van weer een geslaagde dag. 
Woensdag 05/09/2018: de oude ponale weg naar het Ledromeer 
Op deze dag is het opnieuw klimmen geblazen: vanaf Riva volgen we de vroegere autoweg of ponale 
straat naar het Ledromeer. Voordat deze weg werd aangelegd, gebeurde alles te voet met muilezels 
langs een wandelweg langs de rivier Ponale die in het Gardameer uitmondt. Aan de monding van de 
rivier meerde een boot aan die zorgde voor de aan-en afvoer van goederen. Door de aanleg van de weg 
(1848-1851) veranderde het leven van de mensen in de Ledro vallei volledig: ineens ging de wereld voor 
hen open. In 1891 reden de eerste auto’s erover heen en dit bleven ze doen tot in de jaren 1990. In 1998 
werd het laatste nog gebruikte (bovenste) deel van deze weg afgesloten en is het sindsdien 
voorbehouden aan wandelaars en fietsers. Tot het Mariabeeld Regina Mundi blijven we een mooi 
uitzicht hebben op het Gardameer; nadien gaat het ‘berginwaarts’ tot aan het Ledromeer. Vlakbij het 
meer ligt het Museo delle Pallafite dat gewijd is aan archeologische vondsten van de nederzetting uit de 
bronstijd. Naast het museum zijn zelfs een aantal paalconstructies nagebouwd. Vlakbij het museum ligt 
de pizzeria waar we lunchen en waar het deel van de groep dat met de bus gekomen is ons opwacht. Na 
het eten rijden we terug richting Riva waar een aantal weer uitstapt om nog even in Riva te flaneren en 
nog een paar extra kilometers (richting hotel) te wandelen. 
 
Donderdag 06/09/2018: Venetië 

We rijden oostwaarts langs Verona en Padua 
naar de dogestad. We verlaten dus de bergen 
en komen terecht in de Po-vlakte, één van de 
rijkste streken van het land. Door weer een 
portie fileleed komen we met een uur 
vertraging aan in Tronchetto vanwaar een 
vaporetto of taxibus ons naar het San 
Marcoplein brengt. Op deze manier krijgen 
we al een eerste indruk van deze prachtige 
stad en haar monumenten. Vlakbij het San 
Marco plein meren we aan in een kleine 
haven-watertaxihalte waar het een drukte 
van jewelste is van de verschillende boten 
die aan- of afmeren (met soms luid getromp 
van de scheepshoorn). Drie stadsgidsen 

wachten ons op en voeren ons door de smalle steegjes langs het geboortehuis van Verdi, de vele 
pleintjes en de Brug der Zuchten naar het San Marco plein met de basiliek, het paleis van de doge en 
nog vele andere monumenten. De basiliek met haar oosterse koepels is gebouwd om de overblijfselen 
van de heilige Marcus, die Venetië vanuit Alexandrië had meegenomen, te herbergen. In de Tresoro van 
de basiliek kan men allerlei objecten (bekers, Byzantijns zilver en goud…) bewonderen. Voorwerpen die 
de Venetianen hadden geroofd uit Byzantium (het huidige Istanbul) tijdens de Vierde Kruistocht (1202-
1204) ‘tot meerdere eer en glorie van La Serenissima’. Van het San-Marcoplein zetten we koers naar de 
Rialtobrug, de stenen brug met winkeltjes die de Canal Grande overspant. Van dan af mogen we onze 
eigen weg gaan en velen gaan op zoek naar een terrasje want het is toch wel een dorstig weer. Om vier 
uur schepen we weer in op de vaporetto om nog een rondvaart in de lagune te maken. We varen langs 
het Lido, het eiland waar het filmfestival van Venetië plaatsvindt, het Arsenale, waar vroeger de schepen 
werden gebouwd, en nog vele andere eilandjes om dan uiteindelijk terug te keren naar Tronchetto 
vanwaar de bus ons naar het hotel terugbrengt.  
 
Vrijdag 07/09/2018: Malcesine en de Monte Baldo. 
Op de laatste wandeldag rijden we naar Malcesine, een dorpje iets ten zuiden van Torbole. Het eerste 
wat opvalt is het kasteel Castello Scaligero, ooit eigendom van de della Scalla familie. Tijdens de 19de 
eeuw bouwden de Oostenrijkers het om tot een militair fort. Vanaf 1902 is het een nationaal monument. 
We zijn hier echter niet om het kasteel te bewonderen, maar om op de Monte Baldo te wandelen. 
Daarvoor moeten we eerst de kabelbaan, die uit twee delen bestaat, nemen. Het bovenste deel 
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(middenstation – bergstation) heeft een 
cabine die tijdens de rit volledig rond zijn as 
draait. Eenmaal boven haalt iedereen zijn 
regenjas of paraplu boven, want het regent 
lichtjes. Gelukkig klaart het later wat uit. 
Een deel van de groep gaat met Marlies 
direct naar het uitkijkpunt vanwaar men bij 
klaar weer een prachtig uitzicht heeft over 
een groot deel van het Gardameer. Een 
ander deel volgt Daniel langs de 
aangelegde wandelpaden, terwijl het 
meest sportieve deel de paadjes tussen de 
rotsen beklimt. Daarbij is het niet alleen 
uitkijken geblazen voor de keien op deze 
wegeltjes, maar ook voor de vele keutels die een kudde schapen heeft achtergelaten. Behalve schapen 
hebben we ook het geluk wilde fauna te spotten: een kudde gemzen en een aantal marmotten die zich 
dik hebben gegeten om de winter door te kunnen komen. Na het bewonderen van al deze natuurpracht 
dalen we terug af naar Malcesine waar we nog even de tijd hebben om het gezellige centrum te 
verkennen.  
Terug aan het hotel nemen we afscheid van onze gidsen Marlies, Daniel, Sabine en Federica die we 
dankbaar zijn voor al het fraais dat ze ons hebben laten zien.  
 
Zaterdag 08/09/2018: Vrije dag 
Op onze laatste dag is er geen uitstap gepland en kan men zijn of haar zin doen. Een aantal mensen 
willen Malcesine verder verkennen en nemen een bus ernaartoe. Anderen nemen de boot naar Limone 
dat aan de overkant van het meer ligt. Tijdens de overvaart zien we zeilbootjes en kitesurfers; het 
Gardameer is gekend als watersportparadijs. En vanop de boot hebben we ook een mooi zicht op Limone 
dat tegen een rotswand genesteld ligt. Ook hier is het gezellig, met leuke winkeltjes en terrasjes. We 
kuieren er op ons gemak, maar af en toe moeten we wel opzij springen voor golfkarretjes die mensen 
over en weer vervoeren tussen de haven en een hotel in de buurt.  
Terug in het hotel is het inpakken geblazen en dan nog even nagenieten van deze mooie, toffe reis.  
 
Zondag 09/09/2018: Terugreis  
Rond halfacht vertrekken we weer huiswaarts om zo’n 17 uur later veilig en wel terug thuis te komen. 
Moe, maar tevreden.  
 

 

Verslag Gardameer 2    Carmen 

 

Met 99 Egmonters naar het Gardameer. 

Nu aan de lange hete zomer een eind komt, blik ik met heimwee terug op een intrigerende reis naar 
Italië. 
Begin september vertrokken we onder een heldere sterrennacht met 2 bussen naar het Gardameer. Met 
langzaam en soms stilstaand verkeer doorkruisten we een door wegenwerken geteisterd Duitsland. Het 
werd avond, toen we met de vlam in de pijp over de Brennerpas scheurden. Een machtig staaltje van 
technisch vernuft kleeft aan deze 35km lange autobaan. Ze slingert langs een betoverende 
Dolomietenketen en biedt machtige zichten op grillige rotsen. De pijlers rusten soms in snelstromende 
rivieren, steunen op kleurrijke wijnvelden en ankeren in verweerde rotsen. “De mens, ge kunt gij daar 
niet aan uit” verwoordde Gerard Walschap het meermaals in zijn literatuur. Ik leen zijn wijze woorden 
om mijn eerbied te betuigen aan alle mensen die de Brennerautostrade bouwden. Hoeveel mankracht 
en menselijke denktanks werkten hieraan? Toch even tijd nemen om hierbij stil te staan.... 
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De avond kleurt inktzwart als we eindelijk afdalen naar de eindbestemming. Als welkom flikkeren 
kleurrijke lichtjes op het zilveren meer. Nog vlug bagage uitladen en genieten van het langverwacht 
avondmaal. 
 

‘s Anderendaags werken we ons vroeg uit 
de veren om de gidsen te ontmoeten en 
de weekplanning te beluisteren. De bus 
wacht ongeduldig en voert ons langs het 
diepblauw meer, naar Riva en door de 
bergen naar het Tennomeer. We stappen 
door een idyllisch landschap met 
bergzicht tot we een middeleeuws dorpje 
bereiken. Hier wonen kunstenaars in 
pittoreske huisjes waar ze kleurrijke 
inspiratie ontvangen van hun muze. 
Leuke creaties sieren de eeuwenoude 
muren en ik geniet voluit. ‘s Middags 
lunchen we aan het meer. We krijgen een 

typisch berggerecht voorgeschoteld en laten het smaken. Na het nuttigen van onvermijdelijk 
geestesvocht voert de bus ons naar Riva, waar we te voet de terugtocht naar Torbole aanvatten. We 
snuiven nu met volle teugen de geneugten op van het mediterraan landschap. 
Wat kan het leven mooi zijn! 
 
De volgende dag voeren we naar een unieke plek in de Dolomieten. Hier bevinden we ons in het 
berendistrict met een landschap geklasseerd tot Unesco- werelderfgoed. We splitsen in 2 groepen. De 
moedigen onder ons trotseren meerdere hoogtelijnen en krijgen een initiatiecursus om zich tegen 
ronddolende beren te verdedigen. Ik verkies voor  alle zekerheid de rondgang van het Molvenomeer, 
een idyllische trip. De terugtocht trakteert op een heuse wijnproeverij met hapjes. Meer moet dat niet 
zijn om euforisch ons aangenaam hotel in Torbole te bereiken. 
  
Woensdag klimmen we langs de oude Ponale straat naar het Ledromeer. We laten het Gardameer achter 
ons en trekken de bergen in. We zien de vegetatie veranderen van uitbundig mediterraans naar fris 
alpinegroen met geurende lorken en grillige rotsen. Na het doorkruisen van enkele bergdorpjes landen 
we in een rustieke trattoria aan het Ledromeer. We kiezen uit honderden pizza's met veelbelovende 
namen. Heerlijk is het leven hier! Maar morgen wacht voor mij de kers op de taart! Venetië staat op het 
programma! Eindelijk zal ik de Dogestad bezoeken en ik kijk er ongeduldig naar uit. 
 
Het wordt een verrukkelijke tocht, vol verrassingen. Venetië streelt mijn zinnen en voert me cultureel 
dronken. Ik voel me nietig, maar toch zo 
gelukkig om al dit moois in mij te mogen 
opnemen. Ik sta versteld onder de 
aanblik van de San Marcobasiliek, 
bewonder de met honderden kilo’s 
bladgoud beklede torens en muren als 
fijn kantwerk, gebeiteld in witte marmer. 
Ik ontwaar galerijen, paleizen, kanalen 
vol gondels en lieflijke bruggen. Droom 
ik? Of is dit echt? Ik laat alles op mijn 
netvlies branden tot het pijn doet, maar 
het is een zachte pijn, zoet, warm, 
overweldigend, aangenaam, een ware 
extase. In de namiddag varen we over de 
Lagune tot de plek waar De Adriatische 
Zee de Venetiaanse lagune binnenvloeit. 
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We passeren nog enkele eilandjes, zien bekende paleizen en kerken voorbijglijden tot we terug 
aanmeren in de bedrijvige haven. Een ongelooflijk mooie tocht zit er op en nu blijft het nagenieten met 
een schat aan herinneringen. 
 
Nog is mijn Garda-avontuur niet ten einde, want bij het ochtendgloren staat de Monte Baldo op het 
programma. In Malcesine nemen we de kabellift. De ruigheid van een bergwereld verwacht ons en ook 
het klimaat verandert tijdens deze hoogtetocht. Het wordt koud en mistig en donkere wolken klitten 

samen. Een tocht met zicht op de bergketen en 
een ontmoeting met een kudde herten 
vervolmaken het geheel. We dalen af naar het 
warme Gardameer en bezoeken een middeleeuws 
dorp aan de voet van de Monte Baldo, waar we 
vanzelfsprekend nog enkele geneugten smaken.  
 
De laatste dag kies ik voor een boottocht naar 
Limone, waar ik herinneringen wil ophalen. 40 jaar 
geleden planden we een vakantie in Oostenrijk. In 
een gele Fiat Mirafiori reden we voor het eerst de 
bergen tegemoet. De reis waar we zo veel van 
verwachtten viel daar figuurlijk in het water. Na 
dagenlange stortregen hielden we het voor 
bekeken. Onze Mirafiori koos de weg naar het 
zuiden op zoek naar zijn roots. Gezwind voerde 
het Italiaans wagentje ons toen over de 
Brennerpas en toonde ons in de verte een 
langverwacht gouden hemellichaam. Zo 
belandden we aan het Gardameer, waar de 

wegwijzer naar Limone onze aandacht trok. De Mirafiori leidde ons langs bergen die als fjorden in het 
blauwe water doken, beklom viaducten en reed door talrijke tunnels om halt te houden op een 
ongelooflijk mooie plek. Een hotelletje, in de rotsen gehouwen, hoog boven een immens groot meer, 
maakte het plaatje compleet. 
Hier wilden we stranden, maar eerst, met een bang hart, aan de receptie vragen of er plaats was. 
“Volzet” was het antwoord, maar toen de receptionist de ontgoocheling van ons gezicht zag druipen 
zocht hij naar een oplossing. Misschien kunnen jullie in de biljartzaal overnachten en morgen komt er 
een kamer vrij. “Akkoord?’ Natuurlijk gingen we akkoord om de slaap te vatten in de speelzaal, waar 
men ondertussen ons bedje spreidde. De dag erna mochten we onze echte kamer betreden met uniek 
terras uitkijkend over het ovalen zwembad en diep onder ons, het feeëriek meer. Een koningspaar kon 
er niet mooier logeren. 
Terwijl we mijmeren over onze lotgevallen van toen besluiten we het hotel te zoeken. We nemen een 
klimmende wandelweg noordwaarts en na een uurtje nieuwsgierig wandelen bereiken we de magische 
stek uit het verleden. Het wordt een emotioneel weerzien met veel parelende herinneringen. Het hotel 
werd natuurlijk gemoderniseerd, maar toch kunnen we het grondplan herkennen en het uitzicht blijft 
nog even adembenemend als toen die tijd. Het doet wel iets met een mens om eventjes het verleden te 
ontmoeten. Stil en ontroerd keren we terug naar Limone, waar alles in de schijnwerper staat van de gele 
limoenvrucht. Leuke souvenirs, kledij, voeding en drank verwijzen naar de citroenplantages rondom. Als 
toetje op onze indrukwekkende reis trakteren we ons op een heerlijke ijsbeker met - hoe kan het anders? 
- citroensmaak! 
 
Bedankt Bea en Willy voor de schitterende reisorganisatie. 
Bedankt ook Jean Paul en echtgenote bij wie we onze auto veilig mochten stallen. 
Bedankt Egmontvrienden voor het tof gezelschap. 
 
En nu hopelijk, bij leven en welzijn, op weg naar een volgende reis! 
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 GR 2-daagse 2019                   Patrick                           

 

    Tweedaagse op de GR 57: 

Clerveaux – Kautenbach - ? 
Naar goede gewoonte staat ook in 2019 een GR 2-daagse op het programma: 

nl. op woensdag 8 en donderdag 9 mei. 

Voorlopig programma: 

 

1e dag: woensdag 8 mei 2019  

Met de bus van Zottegem naar Clerveaux.  

Op de GR 57 stappen we van Clerveaux (Lux) naar Kautenbach (Lux).  ± 21 km. 

Er wordt een kortere afstand voorzien. 

Met de bus naar het hotel (ongeveer 1 uur rijden). 

Avondmaal: 3-gangen menu, drank niet inbegrepen. 

Overnachting in Dorint Seehotel & Resort Bitburg in Biersdorf am See (Duitsland). 

(Single kamer is mogelijk mits opleg van 15 euro) 

 

2e dag: donderdag 9 mei 2019  

Ontbijtbuffet in de overnachtingsplaats.  

Ofwel stappen we op de GR 57 van Kautenbach (Lux) naar Closdelt (Lux).   ± 21 km 

Ofwel doen we een plaatselijke wandeling in de omgeving van het hotel. 

Opnieuw mogelijkheid voor kortere afstand. 

Terugkeer met de bus vanuit Closdelt. 

Prijs: 160 euro.  (175 euro voor een singlekamer).   TE BETALEN VOOR 15 JANUARI 2019 !!!!! 
 

                                                                                       Op rekening nr BE64 1030 1032 8952 

Inbegrepen: 

- Bus heenreis en terugreis. 

- Annulatieverzekering. 

- Overnachting, avondmaal en ontbijt in Biersdorf. 

- Lunchpakket 2e dag. 

 

Niet-inbegrepen: 

- Lunchpakket 1e dag. 

- Drank. 

 

Voor alle info: Patrick De Corte   tel: 09/3605621   GSM: 0474/210197   pdcorte@telenet.be 
 
Inschrijfstrookje op blz. 37  

mailto:pdcorte@telenet.be
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Busreizen                              

ZONDAG 03/02/2019 
 

OVERPELT 
 

REGIO WANDELDAG LIMBURG 
 

MOGELIJKE AFSTANDEN: 6-9-12-17-24-32 KM 
VERTREK: BEVEGEMSEVIJVERS: 07.30 U 

<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<< 
ZONDAG 17/03/2018 

 
TERVUREN 

4e Voorjaarswandeling 
 

MOGELIJKE AFSTANDEN: 6-12-18-25 KM 

VERTREK: BEVEGEMSEVIJVERS: 08.00 U 

<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<< 
ZONDAG 28/04/2019 

 
ROESELARE OF PUURS 

 
VLAANDEREN WANDELT 

 
MOGELIJKE AFSTANDEN: Roeselare 5-8-10-14-22-26-31 KM       Puurs 4-7-10-16-21-30-42 KM 

VERTREK: BEVEGEMSEVIJVERS:  07.30 U 

 
DEZE UITSTAP IS GRATIS – VERGEET NIET UW KEUZE TE MAKEN OP HET 

INSCHRIJFFORMULIER 
 

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

Redactie clubblad 

 

Werkten mee aan dit nummer van ons clubblad: 

Tekst:    Patrick De Corte 

Toon De Geyter 

Rudy De Schrijver 

Veerle Geurs 

Carmen Janssens 

Willy Van De Keere 

Sonja Vanden Broeck 

Foto’s:   Antoine Cleemput 
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Inschrijfstrookjes busreizen           
 

ZONDAG 03 -02-2019        Overpelt      Regionale Wandeldag Limburg 

NAAM en VOORNAAM                                              

A   

B  

C                     

D  

Betaal de som van 5 € x  ….  =              €              Betaal de som in punten   5 p x   ….  =             p 

Telefoon: 

Handtekening:  

INSCHRIJVEN zolang er plaatsen vrij zijn.  

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

ZONDAG 17 -03-2019         Tervuren 

NAAM en VOORNAAM                                              

A   

B  

C                     

D  

Betaal de som van 5 € x  ….  =              €              Betaal de som in punten   5 p x   ….  =             p 

Telefoon: 

Handtekening:  

INSCHRIJVEN zolang er plaatsen vrij zijn.  

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

ZONDAG 28 -04-2019         Roeselare   *          of   Puurs   * 

Vlaanderen Wandelt        * Aankruisen waar je meegaat 

NAAM en VOORNAAM                                              

A   

B  

C                     

D  

Gratis Busreis 

Telefoon: 

Handtekening:  

INSCHRIJVEN zolang er plaatsen vrij zijn.  
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Busreis Overpelt 

 
 

Pelt is de nieuwe fusiegemeente die op 1 januari 2019 zal ontstaan uit 
de gemeenten Neerpelt en Overpelt.  
 
Als allereerste wandeltocht in Pelt mogen wij 
in ons jubileumjaar dus ‘Limburg Wandelt’ 
organiseren. Het 50ste jaar Wandelclub De 
Bokkenrijders Overpelt kan zo op een 
gepaste manier ingezet worden. Vanuit 
parochiezaal Den Drossaerd in Lindelhoeven 

laten we de wandelaars genieten van vooral de mooie natuur van Overpelt. 
 
Voor de jongsten is er de kidswandeling van ongeveer 4 km met onderweg enkele 
leuke opdrachten waar dan een prijsje aan gekoppeld wordt. 
 
De 6 km brengt de wandelaars naar het centrum waar zij in Campus TIO even 
een rustpauze kunnen inlassen. Via de Willem II- en de Hoevenstraat keren ze 
terug. Daarbij lopen ze langs de Molen van Leyssen of Leyssenmolen, een 
windmolen die in 1922 gebouwd werd.door de molenaarsfamilie Leyssen,  
 
Ook het parkoers van de 9 km gaat die richting uit. Zij maken wel een ommetje via het Wandelpark 
Heesakkerheide dat werd aangelegd van 1969-1971. In 1961 wilde de gemeente hier ook een arboretum 
aanleggen, wat echter maar gedeeltelijk tot stand gekomen is. Het park is gelegen op de westflank van de 
vallei van de Dommel. Naast de Sevenmolen bevindt zich hier ook het Molenmuseum dat speciaal voor ons 
die dag z’n deuren opent. Na ongeveer 6 km hebben ook deze deelnemers wel een moment van rust 
verdiend en komen ook zij in Campus TIO aan, van waaruit ze dan dezelfde weg volgen als de 6 km. 
 
De 12 km gaat de andere richting uit.  Zij lopen naar Holheide waar ze ongeveer halfweg hun rustpost 
bereiken in de parochiezaal die gekend is door onze Holventocht en Vliegdentocht. Ondertussen hebben zij 
wel het natuurgebied ‘Het Plat’ doorkruist. De naam 't Plat betekent niet dat het gebied vlak is, maar wel 
moerassig of drassig. Samen met de dennenbossen, de rietvegetatie, het elzenbroekbos, de gagelstruwelen, 
de wilgenstruwelen, de vijvers en vennen vormt ’t Plat de natuurlijke verbinding met het Hobos en het 
domeinbos Pijnven. 
 

Wie voor 17 km kiest komt na 6 km ook bij de eerste rust in 
Holheide via ’t Plat. Van daaruit gaat het voor hen dan naar 
Het Hobos, een begrip in Overpelt. Op dit domein staat de 
mooiste boom van 2015’. Na 5 km is voor deze wandelaars 
dan een tweede rust voorzien in ‘De Vliegden Oost’. Van 
daaruit is het dan nog ongeveer 6 km stappen tot aan Den 
Drossaerd. 
 
24 km wandelen wil zeggen meelopen met de 9 km tot aan 
de rust in TIO, van daaruit richting Holheide waarbij zij langs 
het Mariaziekenhuis zullen gaan. De zogenaamde 
‘koetunnel’ leidt hen onder de autoweg door en ook zij 
komen via ’t Plat op de rust in Holheide van waaruit ze 
samen met de 17 km de rustpost Vliegden Oost bereiken. 

Om terug in Den Drossaerd te geraken moeten ze dan de pijlen van de 12 km volgen. 
 
Om aan 32 km te geraken moet het traject van de 24 km gevolgd worden. De extra kilometers worden 
gemaakt door een lus in Het Hobos. Rusten kan eerst in TIO, dan in de parochiezaal van Holheide en 
tenslotte in Vliegden Oost waar je na die lus een tweede keer kan verpozen.   

 

Enkele praktische inlichtingen: 
 
Startplaats : Parochiezaal Den Drossaerd, Parkstraat, Lindelhoeven-Overpelt 
 
Afstanden  : 4 – 6 – 9 – 12 – 17 – 24 – 32 km 
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Hoe inschrijven voor uitstappen 

 

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

 

Speciaal voor onze nieuwe leden   !!! 

 

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. 

 

mailto:busreizen@wandelclubegmont.be
mailto:gr.patrick@wandelclubegmont.be
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Vliegreis 2019 Madeira                        Willy 

 
VAN 21 -09-2019 TOT 28-09 2019 

NAAR het subtropische eiland 

Madeira         in de Atlantische Oceaan 

Portugese 'Bloemeneiland'   -   Wandelen langs de levadas. 
Madeira is een eiland in de Atlantische Oceaan, ongeveer 700 
kilometer ten westen van Afrika en 850 kilometer ten 
zuidwesten van de Portugese kust.  

We verblijven te Funchal in hotel Enotel Lido Madeira  
Het hotel staat bekend om zijn goede gastvrijheid en moderne voorzieningen. Hier geniet je in een 
vriendelijke ambiance van een ontspannen vakantie in een prachtige omgeving.  De ligging van het hotel 
is ideaal, direct aan de oceaan en de boulevard waarover je kunt wandelen met prachtige vergezichten, 
subtropische planten en bloemen. De gezellige wijk Lido ligt vlakbij, hier kun je goed winkelen, uit eten 
of een café bezoeken. Je verblijft in comfortabele en modern ingerichte kamers. Beoordeling: Ligging 
8,5/10 - Logies 8,5/10 - Maaltijden 8,5/10.  
We verblijven op basis van All inclusive:   
Eten en drinken: ontbijt, lunch- en dinerbuffet - snacks 12:00-15:00/21:00-24:00 - snacks in 'Sportsbar' 
00:00-07:00 - afternoon tea 15:00-18:00 – lokale en internationale (alcoholische) dranken 07:00-02:00. 
Faciliteiten:  
Kamer zijzeezicht -342 kamers – 4 liften – internethoek – tv-ruimte - disco - tuin -zonneterrassen - 
verwarmd binnenzwembad - ligbedden, parasols, matrasjes en handdoeken aan het zwembad. 
 

Programma  
Zaterdag 21/09/2019 
Vertrek Bevegemse vijver naar Zaventem …… uur. 
VAN ZONDAG 22/09 TOT EN MET 26/09/2019 ZIJN ONDERSTAANDE WANDELINGEN VOORZIEN MET 
GIDSEN EN LUNCHPAKKET. DAGINDELING PER GROEP VOLGT LATER. 
 
Rabaçal-Risco  
De vallei van Rabaçal is een waar meesterwerk van de natuur! Ons vertrekpunt is het hoogplateau van 
Paul da Serra, waarvan de afdalen naar het dal van Rabaçal en verder naar de watervallen van Risco. We 
dalen nog verder via de brede treden om de ‘Levada van de 25 bronnen’ te bereiken. Deze blijven we 
volgen tot we bij een klein meer aankomen. Rondom het meer daalt het water van de 25 natuurlijke 
bronnen neer.  
Genieters Moeilijkheid 2 – 11 km – 4 u wandelen---Sportieve Moeilijkheid 2- 15 km. 
 
 
Ribeiro Frio-Portela 
We wandelen langs één van de bekendste levada’s van het eiland. Langs de 
weg kunt u een prachtig schouwspel bewonderen van verschillende tinten licht 
en schaduw, sprankelend door de bladeren van de boomheide en laurieren. 
Wanneer we Lamaceiros naderen krijgen we een adembenemend zicht op het 
dorp Porto da Cruz en wordt de Eagle Rock voor ons gepresenteerd. 
Genieters Moeilijkheid 1 – 10 km – 4,5 u wandelen. 
 
Queimadas-Caldeirao Verde 
Deze wandeling begint bij de herberg van Queimadas. We starten via de Levada da Serra de Sao Jorge, 
richting het Westen, en doorkruisen een smaragdgroen paradijs. Al heel vroeg kunnen we genieten van 
het prachtige uitzicht op de dorpjes in het dal. Verder komen we bij de imposante waterval van Caldeirao 

https://www.euroreizen.be/userfiles/item/funchal-madeira-2256_2256_1_xl.jpg
https://www.euroreizen.be/userfiles/item/levadas-madeira-3418_3418_1_xl.jpg
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Verde. Na onze picknick keren we terug naar het dorp Santana via velden en groene weiden. Met deze 
wandeling ontdekken we de verborgen, natuurlijke schoonheid van het eiland. 
 Genieters Moeilijkheid 1 – 13 km – 4 1/2u wandelen. 
 Sportieve Moeilijkheid 2 – 3  –  17 km . 
 
Pico das Pedras -Queimadas-Caldeirao Verde - start op Pico das Pedras 
Medische kruiden en planten. 
Deze wandeling voert ons door de prachtige vallei van Sao Jorge naar een paradijs van uitbundig 
groen. Tijdens het doorkruisen van het bos, ontdek je een grote verzameling kruiden en medicinale 
planten die in overvloed aanwezig is in deze vallei. Tijdens het wandelen leer je meer over de 
genezende eigenschappen van deze planten. De buitengewone schoonheid van deze plek, waar stilte 
heerst, is adembenemend.  
Genieters Moeilijkheid 1/2 – 11 km – 4 1/2u wandelen. 
 
Prazeres Faja da Ovelha 
Deze aangename wandeling begint in Prazeres, die zich perfect leent om eender wanneer tijdens het 
jaar te doen. Je vindt er onder andere hoge dennen en Eucalyptusbomen, die ooit werden aangeplant 
om snel de ontbossing tegen te gaan. Langs het parcours passeer je ook langs verschillende 
landbouwvelden, waar er voornamelijk aardappelen, zoete aardappelen en bonen worden geteeld. 
Uiteraard wordt er hier ook fruit geteeld, zoals vijgen, papaja, citroenen en appelen. Het grote contrast 
alleen al tussen de lokale vegetatie en de landbouwvelden maken dit een waardevolle tocht. 
Genieters Moeilijkheid 1 – 11 km – 4 u wandelen. 
 
Levada do Moinho 
Start in Lombada da Ponta do Sol nabij de kerk van Lombada. Prachtige natuur wandeling met 
fantastische panoramische zichten. 
Sportieve Moeilijkheid 3 – 12 km. 
 
Encumeade - Pico Grande - Boca da Corrida 
Deze wandeling volgt de hoogste pikken van het mooie Massive Central-zicht op Currals das Freitas 
Sportieve Moeilijkheid 3 – 13 km. 
 
PICO DO ARIEIRO – RUIVO - ACHADA DO TEIXEIRA     TOPPER 
Een inspannende en indrukwekkende wandeling van Pico do Arieiro naar Pico Ruico, de twee bekendste 
bergen van Madeira. Absoluut een aanrader voor de Madeira bezoeker die van bergwandelingen houdt 
en zichzelf wil trakteren op de mooiste uitzichten van het eiland. Dit is een hele mooie, afwisselende, 
maar ook inspannende wandeling Neem ook tijdens de zomer een warm jasje mee, want het weer kan 
hier in de bergen heel plotseling omslaan. Er zitten een aantal tunnels op de route, een zaklampje is 
geen overbodige luxe. Deze wandeling start bij de op twee na hoogste berg van Madeira, op de top van 
Pico do Arieiro (1818m).  
Het uitzicht vanaf Pico Ruivo is groots. Je kunt hier 360 graden rondkijken, over het gehele eiland.  
Sportieve Moeilijkheid 3 –12 km. 
 
VRIJDAG 27/09/2019 VRIJE DAG 
 

ZATERDAG 28/09/2019 TERUGREIS 
 
INBEGREPEN: 

• Vervoer Zottegem → luchthaven en terug. 

• Vlucht heen en terug in economy klasse met Brussels Airlines. 

• 23 kg bagage + 12 kg handbagage per persoon. 

• Transfer luchthaven – hotel – luchthaven. 

• 7 Overnachtingen zoals vermeld in All Inclusive. 

• 5 wandelingen met lokale gids. 

https://www.euroreizen.be/userfiles/item/fotos-madeira-2276_2276_8_xl.jpg
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• Transfers naar de start van de wandelingen en terug. 

• Zelf lunchpakket klaarmaken voor de wandelingen (All Inclusive). 

• Fooien & Btw & Huidige luchthaventaksen. 

•  
NIET INBEGREPEN 

• Annulatieverzekering. 

• Eigen verbruik. 

• Eten en drinken op het vliegtuig. 
 

WAT MOET DAT KOSTEN? 
→In dubbel kamer: 1180 € per persoon: zonder annulatie. 
→Single:  1335 € per persoon: zonder annulatie. 
 

Annulatie:  36 € PER PERSOON IN DUBBEL 
      41 € PER PERSOON IN SINGLE       TE BETALEN BIJ INSCHRIJVING BOVENOP 
VOORSCHOT 

 

MOGELIJK TE BOEKEN ZONDER WANDELINGEN. 

 

TE BETALEN: VOORSCHOT 480 € per persoon. 
OVERSCHRIJVEN OP REK.REIZEN: BE64 1030 1032 8952. 
Voor 1 februari 2019        Mededeling: voorschot Madeira. 
 
**SALDO**  700 € PER PERSOON IN DUBBEL    

855 € PER PERSOON IN SINGLE 
OVERSCHRIJVEN OP REK.REIZEN: BE64 1030 1032 8952. 
VOOR 30 JULI 2019     Mededeling: SALDO MADEIRA 
 
INSCHRIJVEN EN INFO: WILLY EN BEA 
 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

INSCHRIJVINGSSTROOKJE MADEIRA  21-09-2019 tot 28-09-2019  
 

TWEEPERSOONSKAMER *   SINGLE* 

NAAM en VOORNAAM                                                                                GEBOORTEDATUM 

A / 

B / 

ADRES 

 

WENS ANNULATIEVERZEKERING: JA*    NEEN* 

LIDNUMMER   A)                                         B) 

Telefoon: GSM ** 

EMAIL: ** 

Handtekening: 

*DOORSTREPEN WAT NIET VAN TOEPASSING IS.               **ZEER BELANGRIJK 
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Busreis Tervuren            Willy         

 

4° Voorjaarswandelingen Moorsel-Tervuren Zondag 17 maart 2019 

 
Moorsel, een gehucht van Tervuren (Vlaams-Brabant), gelegen halfweg tussen Brussel en 
Leuven op de rand van de Groene Gordel rond Brussel. 

 
We bieden 7 zeer gevarieerde omlopen of afstanden, allemaal verkeersluw en grotendeels zelfs 

verkeersvrij. De startplaats is voor het eerst de ruime sporthal van Sportcomplex De Steenberg, 
Spechtenlaan 8, Tervuren-Moorsel.  

 
6 km (ook 18 - 27 - 32 km): We verlaten de dorpskern richting de vroegere hippodroom van 
Sterrebeek. Ons parcours loopt via een nieuwe wandelweg (Gorzenweg) dwars door de 
golfterreinen. We bereiken de Museumlaan op grondgebied Tervuren. Via een oude 
trambedding bereiken we de Bleuckeveld-wijk en vandaar gaat het richting aankomstplaats, 
maar niet zonder eerst door het Pachthof van Hertoginnedal te zijn gewandeld.  

 

12 km (ook 17 - 18 km): We verlaten de startzaal richting Leefdaal. Langs trage wegen, 
steegjes, … gaat het naar de rustpost in de Parochiezaal van Leefdaal (na zowat 6 km). 
Uitgerust, lopen we even naast het riviertje de Voer, dat zijn naam gegeven heeft aan Tervuren 
(ter Voere). We passeren het Moorselbos. Een steile klim van de Sleutelbloemlaan brengt ons 
weer naar de startzaal. 
 
17 km: zie de 12 km. In Leefdaal maken we een bijkomend lusje door de velden. 

 

18 km: de 12 km en de 6 km gecombineerd. 
 
21 km: zie 12 km tot rustpost in Leefdaal. Van hieruit trekken we verder, nu de zuidelijke flank 
van de Voervallei op. Een bosje door, en via een stukje oude trambedding (vroegere stoomtram 
“Zwette Jean”) bereiken we het gehucht Veeweide en vandaar de Zuerenberg op naarDuisburg
. Hier zitten we in de Druivenstreek en rusten in de gemeentelijke basisschool (na 12,5 km). 
Uitgerust vatten we onze terugtocht naar Moorsel aan. Verder door de holle weg naar het Park 
van Tervuren. Verderop sluiten we aan bij de 12, 17 en 18 km-stappers. 
 
27 km: combinatie van de 21 en 6 km 
 
32 km: 21 km aangevuld met het lusje in Moorsel (6 km) en het lusje in Leefdaal (5 km) 

 

 

De Vreugdestappers (WSVL 4386) zijn blij jullie te mogen verwelkomen. 

De club bestaat sedert 1980 maar stond een aantal 

jaren op non-actief. In 2006 werd de club overgenomen 

door het huidige bestuur. We zijn en blijven een kleine 

club met 150 leden die toch prat gaat op zijn 

organisaties: Voorjaarswandelingen in Moorsel (3° 

zondag van maart), Zomerwandelingen in Huldenberg 

(4° zondag van juli), Herfstwandelingen in Bertem (3° 

zondag van oktober). 

 

Meer algemene info op onze website 

www.vreugdestappers.be.  
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Busreis Vlaanderen Wandelt      Willy 

 

VLAANDEREN WANDELT 2019 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bind op zondag 28 april 2019 je stapschoenen aan voor VLAANDEREN WANDELT!  

Rodenbachstad Roeselare - letterlijk en figuurlijk - het kloppende hart van West-
Vlaanderen en Aspergegemeente Puurs/Sint-Amands de parel van Klein-Brabant 
vormen de gaststeden. Op Vlaanderen Wandelt is er voor elk wat wils: van de 
wandelrecreant over de geoefende wandelaar tot de fanatieke hiker. Het wordt een 
wandel- en belevingsevent waarbij alle aspecten van de wandelsport ruim aan bod 
komen! 

 

Beste clubleden 

Deze uitstap is gratis. 

U kunt kiezen tussen Roeselare             of              Puurs/Sint-Amands 

Gelieve bij het inschrijven Uw keuze te maken. 

 

https://www.wandelsportvlaanderen.be/nl/activiteiten/446/vlaanderen-wandelt-2019
https://images.wandelsportvlaanderen.be/2018102311334391-pub-vlaanderen-wandelt.jpg
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Vooropgestelde tochten 2019 

 

Sinds enkele jaren zijn we reeds bezig met het systeem van vooropgestelde tochten. Nog steeds gaat 
het succes ervan in stijgende lijn.  Ook in 2019 zal hier een waardevolle prijs aan verbonden zijn. 
Dit keer is er een nieuwigheid. Omdat wij sedert 2017 een bijkomende tocht inrichten en die nu ook 
opgenomen is in “Walking in Belgium” kunnen wij niet anders dan die tocht op onze lijst op te nemen. 
Vermits het geen weekdagtocht is krijgt die meteen 3 punten toegemeten. Dit om de nog werkende 
leden ook de kans te geven om het vereiste aantal punten te behalen. Dit vereiste aantal is nu wel 
opgetrokken tot 17 punten i.p.v. 15.  
De tochten voor 2019 beginnen traditioneel in december 2018: 

 

Tocht Datum Plaats Punten

1 Jenevertocht 19/12/2018 OC Leeuwergem 1

2 Wafelentocht 30/12/2018 Bevegemse Vijvers 3

3 Bubbels midweek 16/01/2019 OC Strijpen 1

4 Verwenkoffie midweek 20/02/2019 OC Oombergen 1

5 Spek en eieren midweek 20/03/2019 OC Velzeke 1

6 Mikado pannenkoek midweek 17/04/2019 Voetbalkantine Zottegem 1

7 Italiaanse midweek 15/05/2019 De Gilde Erwetegem 1

8 25e Egmonttocht 30/05/2019 Bevegemse Vijvers 3

9 Sangria midweek 19/06/2019 OC Strijpen 1

10 Dauwtocht 17/07/2019 OC Erwetegem 2

11 Ijsjes midweek 21/08/2019 De Gilde Erwetegem 2

12 Oost Vlaanderens Mooiste 31/08/2019 Bevegemse Vijvers 3

13 Herdenkingstocht 18/09/2019 OC Leeuwergem 1

14 Hot dog midweek 16/10/2019 OC Sint-Goriks-Oudenhove 1

15 Halloweentocht 31/10/2019 Bevegemse Vijvers 3  
 

Totaal aantal punten te verdienen: 25. 
 

Wie op de 15 vooropgestelde tochten 17 punten verzameld heeft, heeft recht op een geschenk dat 
uitgedeeld wordt vanaf het “Praatcafé” op zaterdag 16 november 2019. 
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. Gebruik zeker geen klevers van je partner, als je zelf 
geen klevers bij hebt!  
Wie over geen klevers meer beschikt, kan steeds klevers bestellen op het secretariaat (op de wandeling 
of via mail secretariaat@wandelclubegmont.be).  De klevers zijn dan af te halen op de volgende 
wandeling op de stand "secretariaat".  
 

Nieuw: Doordat de federatie de inschrijfkaart voor zijn aangesloten leden aangepast heeft 

en er geen deel ervan in de bus moet gedropt worden moeten de leden eigenhandig hun 

controlekaart (betalingsbewijs) na de wandeling afgeven bij de afstempeling van hun boekje. 

Indien dit niet gebeurt kan de tocht niet meetellen in het klassement. Opletten is dus de 
boodschap!!! 
 

Als iedereen zich hieraan houdt dan zullen er op het einde van de rit geen discussies zijn. 

mailto:secretariaat@wandelclubegmont.be
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Wafelentocht      

 

Zondag 30 december 2018 
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 € 
 

In de startzaal 

verse “Brusselse Wafels” met suiker en slagroom 
aan democratische prijzen. 

 

  

Op het parcours 

Gratis “Glühwein” met geldige controlekaart 
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Programma bus en GR 2019    

  
 

Zondag 3 februari  Limburg wandelt   Overpelt 

Zondag 17 maart  4e Voorjaarswandeling  Tervuren 

Zondag 28 april  Vlaanderen Wandelt   Roeselare - Puurs 

Zondag 16 juni  24e Marche du Roitelet  Ladeuze 

Zondag 18 augustus  Antwerpen wandelt   Wechelderzande 

Zondag 22 september West-Vlaanderen wandelt  Wervik 

Zondag 24 november  Vriendenkring Para-commando Heverlee 

 
 
 

27 februari  GR 5A  Haringe - Rodeberg    26 km  

27 maart  GR 123  Deux-Acren – Moulin Cat Sauvage 24 km   

24 april  GR 565  Zoersel – Turnhout    28 km   

8-9 mei  2 - daagse: Luxemburg 

12 juni   GR 16  Relogne – Auby-sur-Semois   22 km  

31 juli   GR 56 Sankt-Vith – Villers    22 km   

11 september  GR 129 Le Bout La-Haut - Gerpinnes  23 km   

9 oktober  streek-GR Groene Gordel 

   Tervuren - Berg     23 km   

27 november  Dagstapper Rupelmonde    23 km  

 

Inschrijfstrookje GR 2-daagse   

   

 

Tweedaagse GR   8 en 9 mei  2019 
 

Naam en voornaam 

 

1 ………………………………………………………………………… 

 

2 ………………………………………………………………………… 

 

3 ………………………………………………………………………… 

 

   Schrijf de som van 160 €  x  ……….   =   …………  €   of      175 € (singlekamer) over op rekening nummer:   

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

Inschrijven tot   31 januari 2019  of zolang er plaatsen zijn !!. 
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Clubfeest 2019                                      

Zaterdag 19 JANUARI 2019 

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 een aperitief. 
▪ Uitdeling punten 2018 
▪ Warme maaltijd. 
▪ Jaaroverzicht 2018 
▪ Wat in 2019? 
▪ Uitreiking der prijzen 
▪ Later op de avond koffie 
▪ 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 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!!!! 

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 19 JANUARI 2019 

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 
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Wandelresultaten     Willy 

 

DATUM WAAR AANTAL DEELNEMERS PLAATS EGMONT 
AANTAL 

EGMONTERS 

     

01-09-2018 OOST-VLAANDEREN MOOISTE 552 1 186 
 KRUISHOUTEM 1566 4 88 

02-09-2018 BUGGENHOUT 2976 13 45 
 MERELBEKE 1567 3 106 

06-09-2018 UITBERGEN 920 2 96 

08-09-2018 ENAME 1611 2 147 

09-09-2018 ST.-DENIJS-WESTREM 1086 5 39 
 AALST 1601 2 90 

12-09-2018 HEMELVEERDEGEM 685 1 162 

15-09-2018 SLEIDINGE 740 4 24 
 WORTEGEM-PETEGEM 710 2 40 

16-09-2018 DEINZE 2036 9 46 
 HAALTERT 1047 1 90 
 ZEGELSEM 501 1 62 

19-09-2018 LEEUWERGEM 1355 1 568 

22-09-2018 SCHORISSE 1023 1 101 

26-09-2018 SINT-ANTELINKS 1074 1 230 

29-09-2018 MELLE 2238 1 220 

30-09-2018 SERSKAMP 1553 5 60 
 STEKENE 1341 4 45 
 OPHASSELT 2453 2 199 

06-10-2018 OOIKE 1083 7 26 
 HAALTERT 952 1 142 

07-10-2018 TERNAT 1405 4 55 

09-10-2018 DEINZE 1625 3 76 

13-10-2018 MICHELBEKE 1656 1 187 
 ASSE 1422 6 61 

14-10-2018 WAASMUNSTER 1406 8 39 

17-10-2018 ST.-GORIKS 1518 1 573 

20-10-2018 RONSE 996 2 80 

21-10-2018 ZWALM 2495 1 170 
 AAIGEM 1305 2 115 
 GODEWAERSVELDE 1125 1 75 

24-10-2018 NOKERE 803 1 80 

27-10-2018 DENDERWINDEKE 1078 2 126 

28-10-2018 LIEDEKERKE 1417 3 57 

31-10-2018 ZOTTEGEM-HALLOWEEN 3940 1 721 

03-11-2018 GENTBRUGGE 2957 2 66 

04-11-2018 BERLARE 3057 2 234 

07-11-2018 RUIEN 800 1 91 

10-11-2018 BALEGEM 1074 1 182 

11-11-2018 OUDENAARDE 1858 2 132 

14-11-2018 WAASMUNSTER 933 2 36 

17-11-2018 WACHTEBEKE 1386 17 10 
 KERKSKEN 1144 1 129 
 DEINZE 1976 10 33 

18-11-2018 BUGGENHOUT 2422 7 55 
 GENT 1676 4 63 

21-11-2018 ERWETEGEM 1366 1 501 

23-11-2018 MAZENZELE 639 4 30 

24-11-2018 SCHORISSE 530 1 78 

25-11-2018 ONKERZELE 2048 2 206 

27-11-2018 INGELMUNSTER 1477 15 21 
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Komende GR’s                    Patrick                           

 
27/02/2019           GR 5A   Haringe - Rodeberg                 ± 26 km  of  ±  18 km                        
 
We bijten de spits af in West-Vlaanderen. Met start dicht bij de Franse grens in Haringe 
stappen we via Proven en verder zuidelijk naar het kasteel Couthof. Daar gaat groep 2 van 
start. Verder naar het zuiden treffen we Sint-Jan-ter-Biezen en doorheen het Helleketelbos 
het grensdorp Abeele. Hier hopen we wat rust te vinden. Flirtend met de grens stappen we 
naar Westouter. Tot slot volgt een ultieme klim naar de Rodeberg. 
 
Inschrijven met strookje tot 22 februari of zolang er plaatsen zijn.  
Kostprijs: 10 euro. 
Startuur: 7 u 30 aan de Bevegemse Vijvers. 
Terug: Tussen 17 uur en 18 uur. 
 
 
 
27/03/2019     GR 123   Deux-Acren – Moulin Cat Sauvage              ± 25 km  of  ±  17 km                        
 
Het is van 2006 geleden dat we als eindpunt Deux-Acren hadden. Nu dient dit plaatsje als 
vertrekpunt. Langs de Dender stappen we naar Lessen. We lopen zijwaarts het dorp Ghoy en 
dan richting Ogy, waar groep 2 van start gaat. Eerst volgt dan Aubecq en daarna Flobecq waar 
we even halthouden. In een boog trekken we dan verder naar Ellezelles en tenslotte naar 
eindpunt Moulin Cat Sauvage waar de GR 123 de GR 129 ontmoet. 
 
Inschrijven met strookje tot 20 maart of zolang er plaatsen zijn.  
Kostprijs: 10 euro. 
Startuur: 8 u 30 aan de Bevegemse Vijvers. 
Terug: Tussen 16 u 30  en 17 u 30. 
 
 

 
24/04/2019      GR 565   Zoersel – Turnhout               ± 28 km  of  ±  18 km                        
 
Starten doen we dit keer bij onze federatievoorzitter Joosten in Zoersel. In oostelijke richting 
stappen we naar Einhoven (nee, niet Eindhoven) en verder naar het voormalig NAVO-vliegveld 
van Oostmalle. Nu wordt dit enkel maar door sport- en zweefvliegers gebruikt. Het domein is 
een heus natuurgebied. Zo komen we in Wechelderzande, startpunt voor groep 2. Langs de 
achtzalighedenboom en doorheen verschillende heidegebieden bereiken we Vosselaar. Na de 
rustpauze rest er nog de doortocht in het bos rond de Filipkesvijver om te belanden aan het 
station van Turnhout. 
 
Inschrijven met strookje tot 17 april of zolang er plaatsen zijn.  
Kostprijs: 10 euro. 
Startuur: 7 u 00 aan de Bevegemse Vijvers. 
Terug: Tussen 17 uur en 18 uur. 
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Strookjes komende GR’s                 Patrick                           

 

  
GR 5A Haringe - Rodeberg                                   27 februari 2019 
 
Naam en voornaam       26 km  18 km 
 

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

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

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

   Betaal de som van  10 €  x  ……….   =   …………  € 
   Betaal met punten   10 €/punten  x  ……………….   =  ………………..  €/punten 
Inschrijven tot  20  februari  2019 of zolang er plaatsen zijn. 
 

 

 

GR 123 Deux-Acren – Moulin Cat Sauvage                               27 maart 2019 
 
Naam en voornaam       25 km  17 km 
 

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

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

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

   Betaal de som van  10 €  x  ……….   =   …………  € 
   Betaal met punten   10 €/punten  x  ……………….   =  ………………..  €/punten 
Inschrijven tot  20 maart  2019 of zolang er plaatsen zijn. 
 

 

 

GR 565 Zoersel – Turnhout                                 24 april 2019 
 
Naam en voornaam       28 km  18 km 
 

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

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

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

   Betaal de som van  10 €  x  ……….   =   …………  € 
   Betaal met punten   10 €/punten  x  ……………….   =  ………………..  €/punten 
Inschrijven tot  17 april  2019 of zolang er plaatsen zijn. 
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GR verslagen           

   

27-06-18                                 GR 14          Basse-Bodeux  – Malempré                                  Toon 
Bij het binnenkomen van Basse-Bodeux, op een rond punt, pronkt hij daar, de blauwe fiets waarmee 
ons aller Eddy Merckx zijn vijfde overwinning behaalde in de “toer de zwanse”…. Er werden 
hoogtemeters beloofd, we zouden ze krijgen. Het dorp zelf, op een hoogte van 318 m zijn we in enkele 
sprongen door. Er volgt oplopend bos met op enkele passen afstand de Baleur, eigenlijk maar een 
beek, die ons zacht murmelend gezelschap houdt. Sparren als loodrechte kaarsen weren de felle 
zomerstralen hoewel een omgewaaid exemplaar voor enig kunst- en vliegwerk zorgt. Bij een weide 
kunnen we even uitbollen en over de “passerelle” wordt resoluut de eerste “col” van de dag 
aangesneden richting het gehucht Réharmont (406 m). Tijdens het Ardennenoffensief van 1940-1945 
werd het dorpje volledig verwoest op uitzondering van de kapel St-Remacle waar de bovendrempel 
1801 vermeldt. Korte adempauze en dan verder doorheen het beschermende bos waar flitsende 
zonnestralen doorheen priemen. Een open plek vergast ons op een moderne vogelkijkhut en 
adembenemend panorama. Enkele lawaaierige camions laten ons het nodige stof opsnuiven en toch 
is het genieten van de kilometersverre horizon. Het is nu afzakken geblazen tot Arbrefontaine (415 m) 
met de beschermde kruisweg, 14 oratoria uit overkalkte schiefersteen en dateert uit 1736. Kerk en 
dorpshuizen, opgetrokken met de streekeigen bouwstenen ademen er alle rust uit. De “Salle des 
Fêtes” is gesloten maar geen zorg, onze rijdende “tapperij” is goed gevolgd. We laten nu voor een hele 
tijd het bos achter ons en genieten van 
de talrijke zomerbloeiers, speelse 
kleurige vlinders en de rode wouw die 
vandaag weer op de afspraak is. De wit-
rode hoogspanningslijn is hier wel de 
spelbreker tussen de alom groene 
bomengordel en de azuurblauwe lucht 
waarin witte schapenwolkjes dansen. 
Aflopend walst het richting gehucht Brux 
(400 m) met grandioos panorama op de 
heuvel van Colanhan, Lierneux en 
Baneux. Vóór het gehucht La Vaux (386 
m) is de Roche Jehenson wel dé 
blikvanger, terwijl we even verder de 
brug over de Lienne over spartelen. Een visvijver duwt ons weer de hoogte in: door bos en 
weidewegen, over de N645, zelfs enkele honderden meter samen met GR 571 (Vallées des Légendes) 
en de kerk van Lierneux doemt uit het niets op. Een sierlijke klokkentoren met peervormig verhoog, 
geflankeerd op de hoeken met 4 kleinere “peertjes”. In de tweede wereldoorlog zowat volledig 
verwoest maar sinds 1960 herrezen als nieuwe St Andreas- en St.-Semetriuskerk, een plaatsje om 
stilletjes bij te dromen. Dromen doen ze niet in “Café des Sports” want dorstigen laven staat er hoog 
in het vaandel… Een oplopende veldweg tovert ons voorbij de Pierre de la Falhotte (465 m) een groot 
kwartsietblok dat rust op schieferondergrond. In de volksmond, duivelssteen, verwijzend naar de godin 
Faule, zus van Thor, god van donder en bliksem. We zakken af naar “Ski du Monty”, mogelijkheid om 
baantjes te trekken van 200, 400, of 800 m, in de winter en als er sneeuw ligt wel te verstaan. De N822 
(Lierneux- Manhay) voert ons naar de Ri de Groumont met de watermolen Moulin d’Ecdoval die reeds 
te boek staat in 1452. In 1767 volledig vernieuwd, met datum boven de ingangsdeur en in 1855 nog 
eens grondig gerenoveerd. Maalvaardig tot 1967 toen de laatste molenaar Jules Bechoux er de brui 
aan gaf.  De molen zelf, een bovenslag watermolen, in gebruik als korenmolen met metalen 
bovenslagrad van 5 m diameter. Het was, is en blijft een exemplarisch voorbeeld voor vele van zijn 
soortgenoten in de provincie Luik. Een wegwijzer verwijst naar “Santons de Wallonie”. Santons zijn 
gekend als handgeschilderde beeldjes uit de Provence. Klassiekers waren in het begin de kerststallen 
met bijhorende attributen. Later aangevuld met typische beeldjes van dorpsfiguren en oude beroepen. 
Robert Noirhomme, een onderwijzer van ter plaatse had enkele jaren in de Provence de knepen van 
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het vak aangeleerd. Als “Santonnier” was hij in 1981 begonnen met zijn bedrijfje. Met wisselend succes 
is het hem wel gelukt enkele honderden santons uit de mouw te schudden. Droevig en spijtig detail: 
op 10-05-18 kwam de man op 73-jarige leeftijd (op zijn verjaardag) te overlijden…. Na “de slag van de 
molen“ slentert en stijgt ons pad over veldwegen richting Baneux (485 m) en het zwaarste moet nog 
komen. Een oriëntatietafel (570 m) wordt voor vandaag ons hoogste punt. Na veel gepuf en geblaas 
worden we er getrakteerd op een weergaloos panorama. In dalende lijn, langs de berm van de 
autoweg, even verder er onder door en de spitse kerktoren van Malempré is een verlossend einde. 
We kregen vandaag een pittig ding onder de voeten geschoven. Op 27 en 28 Mei 2015 vertrokken we 
hier voor een tweedaagse met eindstation Lavacherie. 
 
Aujourd’hui inerte, elle est sans force, vermoulue, fée électricité l’a supplantée; elle ne tourne pas si ce 

n’est pas pour rien. Sur son axe encloué, la roue est immobile. Son biez est à plein bord envasé tout du 

long et son étang jadis vrai miroir d’eau tanquille. Le voici devenu marais nauséabond.Donc, ce qui ici 

créa le siécle, qui succombe, lui même le détruit…..                     (Abbé  Fourgon). 

 

29-08-18       GR 15       Bastogne – Tintange                
Toon 
“Zij die nu leven, kunnen de grootsheid van degenen die hier stierven en vochten alleen uiten met een 

toegenomen respect voor de vrijheid, waarvoor zij door het vuur gingen“. 
 

Ruim 3 uur autobus, je zou er warempel blaren op het achterwerk aan over houden… Mardasson, een 
oorlogsmonument ter nagedachtenis aan “De Slag om de Ardennen”, en de vele gesneuvelde jonge 
Amerikanen. Het Memorial werd ingewijd op 16/7/1950 en staat voor de duurzame vriendschap 
tussen het Belgische en Amerikaanse volk die vochten om de overwinning in het Ardennenoffensief 
van dec. 1944 en jan. 1945. Nochtans heeft de geschiedenis meermaals geleerd dat bij elke oorlog 
alleen verliezers zijn. Het gebouw heeft de vorm van een vijfpuntige ster, symbool van het Amerikaans 
leger met elk een vertakking van 31 m, ontworpen door architect Georges Dedoyard om de herinnering 
aan de 76.890 Amerikaanse soldaten levendig te houden. Met een korte wandeling kan men via een 
wenteltrap de top bereiken met een schitterend vergezicht als beloning. Een oriëntatietafel schetst 
een beeld van het vroegere slagveld. Op de kroon van het gedenkteken staan in brons de namen van 
de toenmalige 48 Amerikaanse staten. Op de 10 binnenste zuilen van de open galerij staat in het Engels 

met gouden letters de hele 
geschiedenis van deze bloedige 
“Battle of the Bulge” gegraveerd. Aan 
de voet is een crypte uitgegraven in 
de rotsen met kleurrijke mozaïeken 
van de Franse kunstenaar Fernand 
Léger (1881 -1955) met 3 altaren 
gewijd aan de Katholieke, 
Protestantse en Joodse religie. Dit 
alles om te schrijven dat we van dit 
alles… niets te zien kregen (zeer 
spijtig)!!! Een nogal groot uitgewerkt 
zoenend koppeltje van Amerikaanse 
Marinier en zeer kortgerokt liefje 
(mét broekje) leiden langs resterende 

zomerbloeiers richting vallei en het dorpje Neffe. Verharde wegen zetten ons af bij het dorpje Harvie 
met pittoresk kerkje dat zowat geheel bedekt is met leien. Wij vervoegen de groep kleine kilometers 
terwijl tientallen zwaluwen op de elektriciteitsdraden hun nakend vertrek aankondigen. Een nette 
verzorgde oude tankkoepel stuurt resoluut richting bos voor een korte trip door donkere sparren en 
zomen van adelaarsvaren, valse salie en struikjes bosbessen. Tussendoor zorgen hier en daar 
lijsterbessen met trossen oranjerijpe bessen, pareltjes van eekhoorntjesbrood en inktzwammen in al 
hun vormen voor de nodige afwisseling. Richting Lutrebois laat ons volop genieten alhoewel donkere 
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wolkjes de voorboden zijn van nakend regenweer. De wegwijzer Lutremange 3 km. laten we links 
liggen. Een pracht van een eekhoorn (verkeersslachtoffer) tempert de gemoederen. Het hagelwit 
kerkje van Lutrebois omarmt de bebloemde huisjes. De lucht is ondertussen donkerder en dreigender 
geworden en de eerste regendruppels laten zich voelen. Dit wordt zowaar onze eerste regenbui op GR 
2018 (niet te geloven). Het onopvallende dorpje Villers-la-bonne-eau waar de bus ons opwacht en de 
brooddozen aangesproken zullen worden kwam op 9-9-1999 in het wereldnieuws met de verloving 
van onze Filip en Mathilde. Het kasteelstulpje van de familie d’ Udekem d’ Acoz ligt hier in de omgeving 
mooi verscholen in het gehucht Losange.  Mathilde zelf werd gedoopt in Lutrebois met doopwater uit 
Villers (want daar was geen doopvont). Eerste en plechtige communie deed Mathilde wel in de 
Lambertuskerk van Villers. De pastorie in de onmiddellijke omgeving werd na de oorlog in 1952 terug 
opgebouwd maar toen de pastoor in 1962 op rust ging openbaar verkocht. Tegenwoordig is het een 
mooi opgeknapte vakantiewoning. Terwijl de laatste regendruppels stilaan opdrogen kan het 
thuisfront de 12 klokslagen uit de Lambertustoren mee beluisteren. Een waterzonnetje boort zich 
geleidelijk door een uitgeklaarde hemel en de regenattributen kunnen weggemoffeld worden. Kale 
velden en een zachte bries blazen ons richting Luxemburg waar een tijdje met de landsgrenzen geflirt 
wordt. Grenspaal 190 uit 1843 (ruim 350 kg, ingeplant op 1 m diepte) ziet er slecht onderhouden uit, 
een likje verf zou best kunnen. Verderop krijgen we het gezelschap van een kabbelende Beterbaah. Als 
we opeens kort rechts op moeten is dit wel even schrikken. Hier zullen de bergbenen moeten 
aangesproken worden. Een vinnige col van 2 verdiepingen, de meesten zullen Bichewald niet vlug 
vergeten. Aflopend naar het riviertje de Surbach (une rivière propre, c’est chouette) bereiken we het 
“Parc naturel de la Haute- Sûre”. Het dorp Tintange bevindt zich op een heuvel tussen de diepe valleien 
van de Sûre, de Surbach en de Molscht en …. de laatste loodjes wegen het zwaarst. Een aanvallend 
driftig “keffertje“ was bijna de oorzaak dat jullie naar dit verslag konden fluiten. Eindstation Tintange, 
liefelijk dorp met kerk (1875) aanliggend kerkhof en grote pastorie waar de peren ons om de oren 
vallen (nietwaar Luc?). Bij gebrek aan een plaatselijke kroeg kan het Jupilerfestival beginnen… . 
 

Zonder de wilskracht en vastberadenheid van deze mannen om een bezetter tegen te houden die over 

veel meer mankracht beschikte, zou er in de geschiedenis een heel ander hoofdstuk geschreven zijn. 

Gen.Maj.Troy H.Middelton Commandant van het VIII ste Amerikaans Korps. 

 

3 – 10 – 18                             GR 123                            Villerot  – Attre                                          Toon 
Soms zijn dagen in oktober net zo warm als in de zomer, 
Soms zijn nachten in augustus bitterkoud, 
De seizoenen slaan op hol, de herfst is nu al in het land. 
 
De zomer voorbij? Met nog zo’n paar nazomertjes en de lente valt het land binnen. Het dorpje Villerot; 
een St.-Pieterskerk met plein en enkele oude, eerder afgeleefde huisjes in fel contrast met de 
geklasseerde 18de-eeuwse pastorie. Een steegje voert langs achtertuintjes richting café “Le Vieux 
Villerot“ (onze eindbestemming op 27 – 09 – 17) en het kapelletje van St.-Pieter. Een stralende zon 
duwt ons het bos van Baudour binnen. 
Een tapijt van eikels en kastanjenoten 
zorgen er voor een gekraak van 
jewelste onder de tientallen 
stapschoenen terwijl een bord met 
vermelding “Annonce des journées de 
chasse“ ons toch wel tot 
voorzichtigheid aanspoort. Meterhoge 
varens rechts en een kortgeschoren 
golfterrein links, 2 werelden, wat een 
verschil. We kruisen de weg Baudour – 
Herchies bij de site “Le Croix Cailaux“ 
die 2 Gallo–Romeinse begraafplaatsen 
verbergt. Bij de watertoren vergapen 
we ons aan opvallend grote 



 
25e jaargang nr 97 januari – februari – maart 2019  blz. 48 

vliegenzwammen. Iets verderop een tafel met ruim 20 soorten die dienden als studiemateriaal voor 
de les mycologie. Ze zijn allemaal eetbaar (of toch zeker één maal). Eeuwen geleden werden door de 
plaatselijke bewoners dakpannen, baksteen, aarden buizen, rode tegels en aardewerk vervaardigd. In 
1842 nam Frans Jozef Declercq de toenmalige pannenfabriek van Baudour over en ontwikkelde er een 
porseleinfabriek. Hij had daarvoor de gepaste klei van Hautrage (dorp in de omgeving) nodig en de 
plaatselijk ontgonnen steenkool voor het bakproces. Het lukte hem om een vrij hoge kwaliteit van 
porselein te vervaardigen die kon wedijveren met de op de markt reeds aanwezige “Le Vieux Bruxelles” 
en “Le Vieux Paris”. Zware concurrentie van Duitsland, Frankrijk en Oostenrijk deden hem na jaren de 
das om… In 1934 werd de naam Cérabel een gevestigde waarde in West–Europa voor de productie van 
porselein onder al zijn vormen. Rond de jaren 1975 ging het dan weer mis. Elk gezin in het land had 
ondertussen wel een eet- en koffieservies met de stempel van Cérabel en één was genoeg. Er volgde 
een overname door de N.G.K. Ceramics Europe die zich hedendaags bezig houdt met de fabricage van 
hoogspanningsisolatoren en katalytische potten… We laten de lange rechtlijnige dreven achter en het 
“Ronde Maison“ meldt zich aan. Het dateert uit 1786 en het was prins Charles de Ligne (waar hebben 
we die naam nog gehoord?) die het eigenaardige robuuste bouwwerk liet optrekken als jachtpaviljoen 
en lusthuisje. Minuten later paraderen we over de brug van het station van Erbisœul, maken een 
ommetje richting het centrum met zijn St.-Martinuskerk uit 1759. Kalende akkers en bloemloze 
veldwegen zetten ons af bij de Bartolomeuskerk van Erbaut met bijhorend kerkhof. We kuieren over 
de Ruisseau des Richards, langs een vijver waar 2 blauwe reigers op hun lange stelten, stokstijf hun 
middageten afwachten. Het golft over stofferige veldwegen en smalle steegjes loodsen ons het stadje 
Lens binnen. Vóór ons doemt de St.- Martinuskerk op uit 1863 gebouwd op de grondvesten van een 
omwald middeleeuws kasteel. Het “Musée de la vie rurale“ kan ons gestolen worden. Méér oog is er 
voor het stadhuis uit 1964 (nog zo jong) op de plaats waar Jeanne van Constantinopel in 1223 de abdij 
van de Drievuldigheid stichtte. Heer Gauthier de Lens voegde er later een hospitaal aan toe die bijstand 
verleende aan de toenmalige vele sukkelaars. Het was uiteindelijk Jozef II (de keizer–koster) die in 1783 
de gehele gemeenschap verbeurdverklaarde. “Café des Sports” wordt vandaag de middagtrekpleister. 
We worden er wel in het achterhuis gedropt maar van de bediening en veelzijdig assortiment hoor je 

ons niet klagen. De tekst op een zijmuur 
“Je ne fais rien, mais je le fais bien“ toch 
stof om over na te denken. Met stramme 
kuiten dwarrelen we richting N56 waar 
een watermolen uit de 11de eeuw, 
aangedreven door het water van de 
Oostelijke Dender beschreven staat als 
één van de oudste van Wallonië. Er 
volgen weidse vergezichten langs 
kalende akkers en fletsgroene weiden 
maar een heuveltje met kapel uit 1761, 
omzoomd met naar herfst neigende 
linden schildert toch een kleurrijk palet 
in het desolate landschap. We bevinden 

ons op vrij korte afstand van de Bernardustoren, restant van een schitterende Cistercienzerabdij uit 
1148 gesticht door Anselme de Trazignies voor St Bernard van Clairvaux. Het werd één van de rijkste 
abdijen van Henegouwen. Nu huist er Pairi Daisa (het vroegere Paradisio) en is uitgegroeid tot immens 
vogel- en dierenpark aan de oevers van de Oostelijke Dender. Rustig keuvelend trippelt het richting 
Brugelette dat we nauwelijks aansnijden, vroeger bekend van de suikerfabrieken. Een pracht van een 
paardenkastanje in herfstoutfit is dan ook een buitenkansje voor de groepsfoto. Attre en Keolis lonken 
reeds van verre. Het eenvoudig kerkje is een doopvont uit Doornikse blauwe hardsteen rijk uit de 15 
de eeuw en wonder boven wonder; geen wijwater… wel 3 frisse Orvallekes die smekend bedelen: pak 
mij, pak mij. Weinigen hebben ervan genoten…  
 
Bladeren van goud, bladeren van goud,   

Kijk, ze dwarrelen door de tijd en voor je het weet is het voorbij. 

Uit “Bladeren van goud“                     Buurman.   
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Onder de loep       Willy 

 

ZONDAG   23-12-2018  RUISELEDE 

4-6-9-12-15-20-25 KM  08.00 – 15.00 U  24E PUTJE WINTERTOCHT 

DINSDAG   25-12-2018  OPWIJK 

5-10-16-21 KM   09.00 – 15.00 U  26E KERSTTOCHT 

WOENSDAG   26-12-2018  OUDENAARDE 

7-11-15-21-30 KM  08.00 – 15.00 U  OUDENAARDE IN KERSTSFEER 

 

ZONDAG  30-12-2018  ZOTTEGEM 

6-12-18-24-32 KM           08.00 – 15.00 U  WAFELTOCHT 
 

WOENSDAG   02-01-2019  RONSE 

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

ZONDAG   06-01-2019  PAMEL 

4-8-10-12-17-21-26-30 KM 08.00 – 15.00 U  13E NIEUWJAARSTOCHT 

ZONDAG   06-01-2019  DE PINTE 

6-9-12-15-18-24-30 KM  07.30 – 15.00 U  NIEUWJAARSTOCHT 

ZATERDAG   12-01-2019  KRUISHOUTEM 

6-10-15-21-30 KM  07.00 – 15.00 U  WANDELEN DOOR KRISHOUTEM 

ZONDAG   13-01-2019  EEKLO 

6-9-12-15-18-23 KM  07.00 – 15.00 U  SINT-JOZEFTOCHT 

 

                WOENSDAG        16-01-2019      STRIJPEN 

7-10-14-18-21 KM           07.00 – 16.00 U  BUBBELS MIDWEEKWANDELING 

 

ZONDAG   20-01-2019  GIJZEGEM 

5-9-12-15-18-23 KM  08.00 – 15.00 U  SINT-ANTONIUSTOCHT 

ZATERDAG   26-01-2019  ELST 

6-12-18 KM   08.00 – 15.00 U  2 GEUTELINGDORPTOCHT 

ZATERDAG   26-01-2019  WANNEGEM 

4-6-12-18-24 KM   07.00 – 15.00 U  HEUVELHEEM WINTERTOCHT 

ZONDAG   27-01-2019  GERAARDSBERGEN 

7-10-12-16-22-26-32 KM  07.30 – 15.00 U  25E MANNEKEN-PISTOCHTEN 

ZONDAG   27-01-2019  BERLARE 

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

ZATERDAG   02-02-2019  ASSENEDE 

6-12-18 KM   08.00 – 15.00 U  1E WINTERTOCHT 

ZATERDAG   02-02-2019  SINT-LIEVENS-ESSE 

6-10-14-18-21 KM  08.00 – 15.00 U  32E SPROKKELTOCHT 

ZONDAG   03-02-2019  EINE 

7-12-18-25 KM   07.30 – 15.00 U  PROSPER DE MAEGHTWANDELING 

ZATERDAG   09-02-2019  MICHELBEKE 

6-12-18 KM   07.30 – 15.00 U  19E GEUTELINGENTOCHTEN 

ZONDAG   10-02-2019  DEFTINGE 

6-12-18 KM   07.30 – 15.00 U  20E WINTERTOCHT 
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ZONDAG   10-02-2019  ZOMERGEM 

5-7-10-13-15-22 KM  08.00 – 15.00 U  38E VALENTIJNTJESTOCHT 

DINSDAG   12-02-2019  INGELMUNSTER 

6-9-12-18 KM   06.00 – 15.00 U  AVIFLORAWANDELTOCHT 

ZATERDAG   16-02-2019  KLUISBERGEN 

6-12-18 KM   08.00 – 14.00 U  FOLDERWANDELING 

ZONDAG   17-02-2019  MUNKZWALM 

6-10-15-21-30-50 KM  07.00 – 15.00 U  6E ZWALMSE 12-DORPENTOCHT 

 

WOENSDAG    20-02-2019       OOMBERGEN 

7-10-14-18-21 KM  07.00 – 16.00 U VERWENKOFFIE MIDWEEKWANDELING 

 

ZATERDAG   23-02-2019  MOERZEKE 

5-10-15-20 KM   08.00 – 15.00 U  GLAZENDORPTOCHT 

ZONDAG   24-02-2019  ADEGEM 

6-10-15-20-25-30 KM  07.00 – 15.00 U  MEETJESLANDWANDELDAG 

WOENSDAG   27-02-2019  NEDERBOELARE 

7-10-14-18-22 KM  08.00 – 15.00 U  14E KRAKELINGENTOCHT 

ZATERDAG   02-03-2019  BORSBEKE 

3-6-10-12-16-20 KM  07.00 – 15.00 U  17E BACCHUSTOCHT 

ZONDAG   03-03-2019  NEIGEM 

6-10-16-20-24 KM  08.00 – 15.00 U  NEIGEMBOSTOCHT 

DINSDAG   05-03-2019  WETTEREN 

7-14-21 KM   07.30 – 15.00 U  11E SNEEUWKLOKJESTOCHT 

WOENSDAG   06-03-2019  WANNEGEM-LEDE 

6-12-18-24 KM   07.00 – 15.00 U  DE SCHIETCHAMPETTERMOLENTOCHT 

VRIJDAG    08-03-2019  LOKEREN 

4-7-14-21 KM   7.30 – 15.00 U  19E KROKUSTOCHT 

ZATERDAG   09-03-2019  RONSE 

7-14-21-35-50-60 KM  06.00 – 14.30 U  SUPER KLYPETOCHT 

ZONDAG   10-03-2019  OPWIJK 

4-8-10-14-20 KM   07.00 – 15.00 U  29E VOORJAARSTOCHT 

ZONDAG   10-03-2019  HERNE 

4-6-1015-22-32 KM  07.00 – 15.00 U  KRIEK-EN MATTENTOCHTEN 

ZATERDAG   16-03-2019  KRUISHOUTEM 

6-10-15-20 KM   06.30 – 15.00 U  29E GULDEN EITOCHT 

ZONDAG   17-03-2019  GENTBRUGGE 

6-9-12-18-21-24-30 KM  07.00 – 15.00 U  FLORATOCHTEN 

 

      WOENSDAG      20-03-2019   VELZEKE 

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

 

ZATERDAG   23-03-2019  MOERZEKE 

5-8-15-25 KM   07.00 – 15.00 U  4E KLUDDETOCHT 

ZONDAG   24-03-2019  SINT-LAUREINS 

6-9-12-15-21-27 KM  06.30 – 15.00 U  LENTETOCHT 
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 Retro – foto’s       Rudy 

 

Cyprus 

2009 

Mühlbach 

2010 
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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. 


