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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
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

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
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

Webmaster

Maarten De Moor
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Woord Vooraf
Beste Egmonters,
Trots en teleurstelling, twee gevoelens die mij als voorzitter nu en dan eens
overvallen. Trots was ik zeker na een andermaal geslaagde en succesvolle
Halloween pompoenenwandeling. Met meer dan 4000 wandelaars was het een
topper wat deelnames betreft maar ook het weer liet zich van zijn meest positieve
kant zien. Daarbij kwam nog dat onze pompoenenkweker bij uitstek Peter Jolie
ook kwaliteiten vertoonde als architect. De pompoenenmolen, jawel draaiend en
verlicht, viel bij iedereen in de smaak en mocht na de wandeling nog veertien dagen
het centrum van Zottegem opfleuren. Proficiat Peter. Verras ons opnieuw in 2020.
Wij willen hier ook het PTI en Michiels Sport bedanken voor de logistieke steun
voor en tijdens de Halloweentocht.
Trots ook op het praatcafé. Die zaterdag hebben meer dan 1000 Egmonters hun
lidmaatschap hernieuwd en mochten we ook een vijftigtal nieuwe leden
verwelkomen. Dat bewijst dat de club op een goede manier bezig is en dat de leden
zich thuis voelen in de grote Egmontfamilie. Ook tevreden gezichten bij de meer
dan 600 leden die voldoende punten verzameld hadden bij onze vooropgestelde
tochten. De glimlach op hun gezicht was even groot als de doos die ze mee naar
buiten sleurden. Ook voor 2020 (zie verder in dit nummer) gaan we op datzelfde
elan door. Vergeet vooral niet jullie controlekaart na de wandeling af te geven
want dit is de basis waarop de punten uiteindelijk berekend worden.
Het is echter niet al goud dat blinkt. Soms, gelukkig niet dikwijls, overmant mij
een gevoel van teleurstelling. Wij wisten al een tijdje dat onze parcoursmeesters,
die hun job jarenlang met veel precisie hebben uitgevoerd, er op het einde van dit
jaar mee ophielden. Aan alle mooie liedjes komt een einde en toch moesten de
taken verdergezet worden. Na oproepen in dit clubblad, na herhaalde TV-spotjes
op onze wandelingen en na het persoonlijk aanspreken van een aantal mensen was
mijn ontgoocheling nogal groot toen bleek dat de interesse voor dit werk vrij
koeltjes was. Zowel binnen als buiten het bestuur was er weinig respons, wat ik
moeilijk kan vatten in een club met bijna 1400 leden. We hebben een tijdelijke
oplossing uitgewerkt maar op termijn zal er nog één en ander moeten gebeuren.
Een wandelclub staat of valt met zijn wandelingen en daarvoor moeten er parcours
zijn en moeten die omlopen ook uitgepijld en afgepijld worden. Hier moet toch volk
voor te vinden zijn. 200 dagen na de verkiezingen hebben we nog steeds geen
regering maar laten we niet bij de pakken blijven zitten.
In naam van gans het bestuur en van mezelf bied ik jullie mijn meest positieve
wensen aan voor het nieuwe jaar 2020. Mogen jullie allen gezond en vol goede moed
en wil het nieuwe jaar instappen.
Jullie voorzitter, Patrick
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Kloosterstraat 1
9620 Zottegem
www.vanvijle.be
09 360 75 60

26e jaargang nr 101

januari – februari – maart 2020

blz. 6

In memoriam
Bestuur en leden van de wandelclub bieden hun medeleven aan bij het overlijden van:
De Heer Frans Van den Eeckhoudt
º 17-02-1945 - † 10-08-2019
Lid van Egmont Zottegem
Echtgenoot van Magda Renneboog
Vader van Bart Van den Eeckhoudt
Schoonbroer van Etienne Renneboog – Diane Annaert
Oom van An Renneboog
De Heer Koen Wouters
º 14-07-1968 - † 04-10-2019
Zoon van Marcel en Maria Scheerlinck - Hermans
De Heer Etienne Haelterman
º 03-03-1951 - † 22-10-2019
Lid van Egmont Zottegem
Echtgenoot van Jeannine Van Gijsegem
De Heer Luc Stockman
º 27-02-1928 - † 14-11-2019
Ex-Lid van Egmont Zottegem
Levensgezel van Marie-Christine Focquaert
De Heer Albert Ribbens
Lid van Egmont Zottegem
Echtgenoot van Berenice Van Durme

º 23-05-1938 - † 17-11-2019

De Heer Dirk Cousserier
Lid van Egmont Zottegem
Levensgezel van Aline Gerardi

º 08-12-1958 - † 26-11-2019

Redactie clubblad
Werkten mee aan dit nummer van ons clubblad:
Tekst:

Foto’s:
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Patrick De Corte
Toon De Geyter
Rudy De Schrijver
Willy Van De Keere
Sonja Vanden Broeck
Eric Van Lierde
Wilfried Van Overwaelle
Antoine Cleemput
Johnny D’Haese
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Groeten uit

Zonnige groetjes vanuit de Casa El Corasueno
Genieten bij Pieter en Veerle - Marleen en Raf
Warme groeten uit Almogia – Lieve en Eli

Zonnige vakantiegroetjes vanuit het mooie
Kirchberg in Tirol - Hans, Marijke en Jolien.

Van 99 vrolijke Egmonters

Nieuw leven
Emiel Van Audenhove
01-10-2019
Kleinzoon van Willy De Wolf – Nelly Rouckhout
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Jarigen
Naam
Erauw
Middernacht
Oudaert
Te Verwijderen
Uytterhaegen
Van Overwaelle
Breugelmans
Strobbe
Van Den Broecke
Braem
Gabriels
Menschaert
Mertens
De Meester
De Roose
De Rouck
De Smet
Dierickx
Van De Sijpe
Van Wijmeersch
Van Wijmeersch
Glorieux
Van Den Bossche
Van Den Bossche
Heyndrickx
Porrez
Ketelaere
Parmentier
De Pauw
De Smet
Rasschaert
De Staercke
De Vleeschouwer
Eeckhaut
Opsomer
Van de Walle
Coppens
De Beer
De Maeseneire
De Schrijver
Flamand
Goossens
Roelandt
Van Cauwenberghe
De Meyst
Everaert
Scheerlinck
Vandendaele
Casteleyn
Pieters
Remory
Vermassen
De Backer
De Stercke
Delcourt
Seeuws
De Backer
Schepens
Verbruggen
Beerens
Schippers
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Jarigen van de maand januari

Voornaam
Danny
Carine
Georges
Test
Michel
Wilfried
Sylvia
Eddy
Christiane
Rafael
Eleane
Marie-Claire
Nicole
Joceyne
Jeannine
Rita
Raymonda
Martina
Alphonsus
Eva
Sara
Antje
Lieve
Nadine
Marinka
Anne-Marie
Marleen
Christian
Albert
Norbert
Willy
Martine
Nathalie
Patrick
Marcel
Marie-Johanne
Lucien
Sandra
Sabine
Patrick
Marc
Dianne
Patrice
Marie Christiane
Johnny
Magda
Willy
Nathalie
Luc
Lucien
Brigitte
Eddy
Anne-Marie
Yvan
André
Sonja
Gilbert
Marcq
Erna
Antoine
Rosine

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

Naam
Van Laethem
De Vuyst
Meuleman
Van Santen
Meerpoel
De Cuyper
De Smet
De Temmerman
Haegeman
Van Nieuwenhuyze
Baele
Coppens
Hofman
De Saedeleer
Minnaert
Vanacker
Broodcooren
De Meyer
Uytterhaegen
Van Hende
Vandooren
Ysebaert
Coppens
De Mulder
Roelandt
Van Crombrugge
Van Steenbergen
Franceus
Van Den Berge
Vergote
De Vos
Van Melckebeke
Verbeurt
Bockstaele
De Schampheleer
De Sutter
Sauvage
Vernaillen
De Kerf
De Pauw
De Vleeschauwer
De Vleeschhouwer
Plaetsier
Poppe
De Vloo
Gaublomme
Goeteyn
Mertens
Cozyns
De Loore
De Schrijver
Deltenre
Seeuws
Van De Velde
Schiettecatte
Van Daele
Verstraete
Verstraeten
Persoons
Van Steerthem
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Voornaam
Maurits
Godelieve
Nelly
André
Jacqueline
Martin
Greta
Jacques
Rosine
Roland
Freddy
Karel
Arlette
Christiane
Paulien
Albert
Lea
Erwin
Marie-José
Eddy
Greta
Wim
Marlene
Paul
Jozef
Rita
Jozef
Conny
Robertus
Anita
Jo
Diane
Anja
Veroniek
Leona
Claudine
Ilana
Paul
Luc
Rita
Marie-Louise
Luc
Christian
Linda
Xavier
Ivan
Marc
Emilienne
Marie-Therese
Johan
Germain
Claude
Freddy
Willy
Jacqueline
Eric
Marc
Daniel
Hedwig
Rita

Dag
15
16
16
16
17
18
18
18
18
18
19
19
20
21
21
21
22
22
22
22
22
22
23
23
23
23
23
24
24
24
25
25
25
26
26
26
26
26
27
27
27
27
27
27
28
28
28
28
29
29
29
29
29
29
30
30
30
30
31
31
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Jarigen van de maand februari
De Witte
D'Hoker
Pardon
Vekeman
De Moor
D'Haeyer
Daem
De Vriendt
De Borle
Raes
Rul
Van Maldergem
Abraham
Colpaert
De Tandt
Meersschaut
De Henau
Depaepe
Persoons
Temmerman
De Wilde
Goudepenne
Machtelinckx
Thierie
De Looze
Decubber
Oosterlinck
Van De Velde
Van Turtelboom
De Grom
De Henau
De Jaeger
Matthijs
Van Den Bremt
Waeytens
Adriaens
Van Maelzaeke
Van Steenberge
Monsaert
Willems
De Smet
Elaut
Everaert
Menschaert
Van Den Brulle
Van Herreweghe
Cornil
Mangelinckx

Chantal
Willy
Emile
Gerrit
Geert
Luc
Marc
Kateleen
Marleen
William
Christiaan
Ivan
Gisela
Anneken
Marie-Christine
Paul
Christine
Marie-Therese
Yolande
Lieve
Norbert
Lucrèce
Eric
Luc
Yvonne
Magdalena
Steffi
Werner
Monique
Norbert
Cecile
Jacques
Martine
Johan
Gerda
Veronique
André
Jenny
Daniel
Jackie
Nadine
Dirk
Lut
Mireille
Roland
Eli
Marleen
Christine

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

D'Hose
Van den Daele
Van Sande
Verhoeven
De Bie
De Groote
Eggelen
Machtelinckx
Stevens
Uytterhaegen
Van Caelenberg
Ghijselinck
Pede
Van Onsem
Vandenberghe
Wittebrood
De Clercq
De Norre
Hendrickx
Laboureur
Van Hecke
Vandeperre
Serneels
Beeckman
Blom
D'Homme
Hanssens
Herpelinckx
Moens
Vandebuerie
Tuytschaever
De Smet- Van Damme
Lust
Michiels
Van Waeyenberghe
Waterschoot
Coppieters
Hove
Janaert
Van Caelenberg
Van Muylder
Van Turtelboom
Beerens
Killemaes
Neckebroeck
Pede
Segers

Linda
Michel
William
Lutgarde
Jonny
Martine
Rita
Nora
Ingrid
Hans
Magda
Rita
André
Danny
Monique
Lydie
Marijke
Firmin
Suzanne
Louis
Freddy
Jean
Martine
Nathalie
Yvan
Rita
Ides
Diane
Magda
Magda
Ingrid
Joël
Paul
Armand
Sonja
Marianne
Luc
Carine
Christiane
Willy
Francine
Freddy
Roger
Jacki
Etienne
Godelieve
René

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

Ouderdom kan meer zien in een ruwe tegelsteen, dan jeugd in een spiegel.
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Jarigen van de maand maart
Naam
De Smet
De Vos
Gillis
Saelens
Servranckx
Simaeys
Gabriels
De Leeuw
Neukermans
Verbeurgt
Willems
De Staercke
Gees
Germonpré
Van Breusegem
Van Wittenberge
Cromphout
Florin
Ribbens
Kindt
Matthys
Reyns
Van Gansbeke
Brusselmans
Coppens
De Canck
De Groote
Glorieus
Rolle
Rollé
Van Der Cruyssen
De Keyser
De Mol
De Smet
Duysburgh
Christis
De Vleeschauwer
Van Durme
Vandersyppe
Danneels
De Boever
Haelterman
De Waegenaere
Schotte
Van De Keer
Braekman
Jolie
Persoons
Teirlinck
Van Den Berghe
Van Den Brempt
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Voornaam
Rita
Ingrid
Gisele
Herman
Willy
Paul
Eliane
Viviane
Nicole
Jean-Marie
Etienne
Guido
Simonne
Etienne
Nina
Godelieve
Hilda
Gisele
Eliane
Arlette
Albert
Nicole
Mireille
Betty
Jozef
Christine
Nelly
Jo
Jose
Roger
Gilberte
Christiaan
Martine
Mariette
Johan
Rita
Clément
Cynthia
Dirk
Diane
Nico
Nelly
Marcel
Kurt
Marita
Eli
Peter
Isabelle
Georges
Georgette
Dirk

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

Naam
Verstichelen
De Coensel
Dhaeyer
Van Den Bossche
Van Lierde
Vanden Abeele
De Zutter
Tuytschaever
Van Wijnendaele
Beurms
De Groote
De Poorter
Geers
Neirinck
Tordeurs
Van Den Brempt
Cousserier
Lievens
De Troyer
Janssens
Carrijn
Van De Mergel
Boterbergh
Van Avermaet
Van Gansbeke
Bury
Kindt
Ottevaere
Perdaen
De Temmerman
Erzeel
Goossens De Rouck
Remmery
Kesteleyn
Clement
De Kimpe
Van Houcke
Bernaert
De Wilde
Uytterhaegen
Van Cauwenberghe
De Pauw
Delmaire
Moens
Van Lysebeth
De Cnijf
Hellyn
Tondeleir
Bradt
Gernaey
Persoons
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Voornaam
Nicole
Rita
Guy
Ronny
Felix
Mireille
Paul
Linda
Christiane
Carine
Marc
Dirk
Marleen
Walter
Sonia
Michiel
Reneé
Anny
Greta
Liliane
Yvette
Marcel
Paul
Hilde
Eddy
Agnes
Jose
Lucie
Hans
Jacqueline
Monique
Marcella
José
Willy
Marc
Kurt
Martine
Monica
Albert
Jolien
Betty
Jeanine
Eric
Dirk
Lena
Ingrid
Leopold
Rudy
Yolande
Marie-Christine
Monique

Dag
14
15
15
15
15
15
16
16
16
17
17
17
17
17
17
17
18
18
20
20
21
21
22
22
22
23
23
23
23
24
24
24
24
25
26
26
26
27
27
27
27
28
28
28
28
29
29
29
31
31
31

blz. 11

Varkensvlees

Willy

TERUG VAN WEGGEWEEST
Varkensvlees leek de jongste jaren
gewoon verdwenen van de kaart van onze
restaurants, maar daar is nu verandering
in. En daar zijn goede redenen voor.
Het is al menig fijnproever en waarnemer
opgevallen: in onze restaurants zul je
naast veel vis, schaaldieren, bosduif en
andere soorten aantreffen, maar naar een
sappige bereiding met varkensvlees zul je
vaak tevergeefs zoeken. Varkensvlees lijkt
in onze gastronomie taboe te zijn
geworden. Nu kun je daarvoor beslist vele
subjectieve of maatschappelijke redenen
aanhalen (varkensvlees is te gewoon,
milieubelastend, varkenspest…), maar
vanuit gastronomisch en smaakoogpunt is deze situatie absoluut onbegrijpelijk en zelfs onverantwoord.
Varkensvlees is immers veel meer dan worst, sparerib of gebraad. Het varken blijft waarschijnlijk het enige
dier waarvan in de keuken alles kan worden gebruikt. Geen enkele vleessoort leent zich voor zo’n
aantrekkelijke prijs tot zo veel creativiteit.

Het ”nieuwe“ varkensvlees
In deze toestand begint thans verandering te komen: varkensvlees, vinden velen, moet dringend weer een
plaats krijgen op onze menukaarten. Daar zijn inderdaad goede reden voor zoals de aangename smaak, de
eindeloze culinaire mogelijkheden, het grote assortiment, de onmiskenbare link met het culinaire verleden
van onze streken, de mooie prijs-kwaliteitsverhouding, en de “nieuwe” samenstelling van het varkensvlees.
Eigenlijk zou je vandaag over het “nieuwe” varkensvlees mogen spreken. Vrijwel alle varkens die vandaag
worden gekweekt, zijn kruisingen die veel minder gevoelig zijn voor stress. Ze komen van stress-negatieve
moeders en van vaders die door de selecties extra veel mager spiervlees hebben ontwikkeld. Voeg daar de
nieuwe inzichten over voeding en diervriendelijk transport bij en je krijgt varkensvlees dat steviger is, minder
vet en minder cholesterol bevat en minder vocht verliest bij de bereiding. Sinds de invoering van Vlarem en
het Mestactieplan is ook het milieuaspect een eersterangs rol gaan spelen in onze varkenshouderij. Daarbij
moet men ook weten dat alle varkens, van de eerste tot de laatste, sinds 1994 geregistreerd worden in het
unieke Sanitel-systeem dat de dieren als ware op de voet volgt. Ook de teelt van wat je ”alternatieve” varkens
zou kunnen noemen, is nu al enkele jaren aan de gang. We denken aan scharrelvarkens, aan het opnieuw
kweken van oude rassen (met vetter en smakelijker vlees), aan varkens die met een speciale voeding worden
gefokt (vaak met het oog op de productie van rauwe gedroogde ham) of aan zogenaamde “sanglochons”,
een kruising van het varken en het everzwijn. Al blijven deze initiatieven marginaal en is het vlees van deze
“edelzwijnen” natuurlijk een stuk duurder.

Elke euro telt
Varkensvlees blijft voorts een bijzonder mooi prijs-kwaliteitsverhouding bieden en draagt bij tot een betere
winstmarge in het restaurant. Sterker nog: vaak zijn juist de gastronomisch meest interessante stukken van
het varken het voordeligst. Dat is niet zonder belang in een periode waarin de horeca (en eigenlijk ook de
thuiskeuken) elke euro telt. Sommige chefs denken dat ze deze betere winstmarge alleen kunnen realiseren
door varkensvlees te gebruiken in dagschotels, in menu’s voor grotere groepen of in typische bistro of
brasserie gerechten. Dat is zeker waar maar het financiële aspect geldt ook voor de zeer gastronomische
keuken. Met goedkopere stukken als de lage rib, de schouderbal, de spiering, het hammetje of poten kan
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men bijzonder smakelijke topgerechten bereiden met een nog betere winstmarge. Daarmee kan men
trouwens naadloos aansluiten bij de trend dat het publiek opnieuw verlangt naar eerlijke en simpele
producten (waaraan de chef dan wel een gastronomische waarde heeft toegevoegd) in plaats van al die
extravagante en exotische liflafjes.

Verbonden met onze wortels
Lang voor onze voorouders hun eerste rund of schaap kweekten, fokten en slachten ze reeds varkens. Van
de “oude Belgen” en andere Galliërs is bekend dat ze varkens, die in wilde staat welig tierden in de
uitgestrekte wouden, tam hadden gemaakt en op hun erven lieten rondscharrelen. Nog voor Julius Caesar
onze contreien veroverde, hadden “de dappersten onder alle Galliërs” de kunst geleerd om varkensvlees tot
ham en andere vleeswaren te verwerken, te behandelen voor langdurige bewaring en te verhandelen. Door
hun opname in her Romeinse rijk kregen hun
hammen de kans om de toenmalige
wereldmarkt te veroveren. Een Romeinse
schrijver liet deze tekst na: “Het vlees van het
Gallische varken heeft, door de onderdompeling
in de geuren van planten, een zo fijn aroma
gekregen dat het gemakkelijk te herkennen valt
tussen de beste vleessoorten van andere
herkomst”. Weinig producten zijn inderdaad zo
diepgaand met onze geschiedenis en onze
tradities verbonden als het edele varkentje.
Heel wat folkloristische gebruiken getuigen van
de sfeer die eertijds rond de slacht, de
verwerking en het opeten van het zwijntje hing,
en met oude streekgerechten op basis van
varkensvlees
en
vleeswaren
zou
je
probleemloos een heel kookboek kunnen
vullen.

Varkensvlees ongezond? Het grote misverstand.
Eén van de taaiste misverstanden die omtrent voeding bestaan, is wel dat varkensvlees ongezond, vet en rijk
aan cholesterol en verzadigde vetzuren zou zijn. De waarheid is anders. Over het algemeen wordt het
vetgehalte van alle vlees door de mensen spontaan overschat. De samenstelling van varkensvlees, en zeker
van Belgisch varkensvlees, heeft de voorbije jaren immers wijzingen ondergaan. Dank zij uitgekiende selecties
produceren de dieren die thans worden gekweekt, meer spierweefsel en minder vet. Ze worden ook jonger
geslacht (nl. wanneer het lichaamsgewicht ± 100 kg bedraagt) waardoor het vetgehalte van het vlees
beduidend lager ligt en je meer onverzadigde vetzuren krijgt. Daardoor wordt het varkentje ook minder vlug
ranzig en kan langer worden bewaard. Concreet betekent dit dat Belgisch varkensvlees vandaag zeker niet
vetter is dan andere vleessoorten.

Diploma
In os vorig nummer hebben we trots aangekondigd dat twee van onze leden het diploma Initiator
Wandelen hebben behaald bij de Vlaamse Trainersschool. Wat wij toen nog niet wisten is dat ook nog een
derde Egmonter in die opdracht geslaagd was. Ere wie ere toekomt: Ides Hanssens is eveneens met glans
geslaagd in het examen.
Hartelijk proficiat Ides.

26e jaargang nr 101

januari – februari – maart 2020

blz. 13

26e jaargang nr 101

januari – februari – maart 2020

blz. 14

Wenen

Willy

VAN 21 AUGUSTUS TOT EN MET 29 AUGUSTUS 2020
9-DAAGSE CULTURELE WANDELVAKANTIE
WANDELEN MET MOZART EN STRAUSS.
Wenen is dé muziekstad van Europa, maar naast de bekendheid die Strauss, Mozart, Haydn en Beethoven
naar de stad brachten, zijn er daarnaast ook tal van prachtige bezienswaardigheden te bezoeken. De musea,
de indrukwekkende parken, de oude kerkjes, de combinatie van oude en nieuwe gebouwen.
PROGRAMMA:
Vrijdag 21 augustus 2020 vertrek om 06.30 u Bevegemse vijvers
Verplaatsing naar omgeving Regensburg met onderweg
haltes voor o.a. niet-inbegrepen koffiepauze/ontbijt en
niet-inbegrepen middagmaal.
Intrek in het etappehotel - avondmaal - overnachting.
Zaterdag 22 augustus 2020 ontbijt
Verplaatsing naar Melk - bezoek aan de abdij van Melk.
Niet-inbegrepen: middagmaal.
Verplaatsing naar Stockerau.
Intrek in Cityhotel Stockerau - avondmaal – overnachting.

Zondag 23 augustus 2019
Geleid bezoek aan Wenen met plaatselijke gidsen: eerste kennismaking, stadswandeling en bezoek aan o.a.
Kaisersgruft en Schatzkammer.
Gebruik lunchpakket vanuit het hotel.

Maandag 24 augustus 2020
Wandeldag in regio Wenen o.l.v. 2 plaatselijke wandelgidsen: wandeling vanaf het hotel door de
de Au tot in omgeving van de Donau - terug per autocar.
Gebruik lunchpakket vanuit het hotel.

bossen van

Dinsdag 25 augustus 2020.
Geleid bezoek aan Wenen met plaatselijke gidsen: verderzetting stadswandeling en bezoek aan o.a.
Schönbrunn, Sissimuseum, enz.
Gebruik lunchpakket vanuit het hotel.

Woensdag 26 augustus 2020
Wandeldag in regio Wenen o.l.v. 2 plaatselijke wandelgidsen: wandeling vanaf het hotel richting Waschberg
en Michelsberg (korte afstand) en Waschberg, Michelsberg, Burg Kreuzenstein en het Rohrwald (lange afstand)
- terug per autocar.
Gebruik lunchpakket vanuit het hotel.
Bijwonen van een muziekconcert in een concertgebouw te Wenen (zitplaatsen 2 de categorie).

Donderdag 27 augustus 2020
Wandeldag in regio Wenen o.l.v. 2 plaatselijke wandelgidsen: omgeving van het Wienerwald - heen en terug
per autocar.
Gebruik lunchpakket vanuit het hotel.
Vrijdag 28 augustus 2020--ontbijt
Verplaatsing naar Arstetten - bezoek aan het kasteel van Arstetten met plaatselijke, Duitstalige gidsen.
Gebruik lunchpakket vanuit het hotel.
Verplaatsing naar omgeving Regensburg.
Intrek in het etappehotel - avondmaal – overnachting.

Zaterdag 29 augustus 2020
Ontbijt
Verplaatsing naar Zottegem
Onderweg haltes voor o.a. niet-inbegrepen middagmaal en avondsnack.
Aankomst omstreeks 21.00 u.

INBEGREPEN:
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•
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Vervoer volgens programma met moderne autocar (gewone autocars of dubbeldekker) voorzien van alle recent
comfort en bestuurd door een ervaren en vakbekwaam chauffeur.
Wegentaksen in Duitsland en Oostenrijk.
Parkingkosten.
Logement in halfpension vanaf avondmaal dag 1 t/m ontbijt dag 9 - 2 overnachtingen (1 op heenreis, 1 op
terugreis) in een etappehotel in de omgeving van Regensburg en 6 overnachtingen in Cityhotel Stockerau***
te Stockerau (nabij Wenen) op basis van tweepersoonskamers.
Lunchpakket vanuit Cityhotel Stockerau vanaf dag 3 t/m dag 8.
Inkomgelden abdij Melk, Schatzkammer, Kaisersgruft, kasteel Schönbrunn, Sissimuseum en kasteel van
Arstetten.
Avondconcert in een Weens concertgebouw (zitplaatsen 2de categorie).
Plaatselijke, Duitstalige gidsen in kasteel van Arstetten.
3 dagen plaatselijke wandelgidsen (1 gids voor genieters, 1 gids voor sportievelingen).
2 dagen plaatselijke toeristische gidsen in Wenen (1 gids per schijf van ca. 25 personen).
Vergoeding chauffeurs-fooi.
BTW.

NIET-INBEGREPEN:
• Koffiepauze/ontbijt op heenreis (lunch mee nemen van thuis!).
• Avondsnack op terugreis.
• Middagmalen dag 1, dag 2 en dag 9.
• Dranken bij de avondmalen en de niet-inbegrepen middagmalen.
• Persoonlijke uitgaven.
• Annulatieverzekering.
• Bijstandsverzekering - hier kan men beroep doen op Mutas.
ACCOMMODATIE:
• Het hoofdverblijf tijdens de reis is voorzien in het Cityhotel Stockerau gelegen in Stockerau (ca. 25 km van
Wenen), op de rand van het Wienerwald. Zeer degelijk, familiaal gerund hotel.
• Moderne, ruime en verzorgde kamers met o.a. bad of douche, TV, radio, telefoon, minibar en gratis Wifigebruik. Wellness-afdeling met o.a. sauna en dampbad.
• Dagelijks smakelijke driegangenmaaltijd of buffet en gevarieerd ontbijtbuffet.
• Op de heen- en terugreis voorzien we een etappehotel in de omgeving van Regensburg.
GIDSEN:
• Ter plaatse voorzien we gedurende de drie wandeldagen telkens 2 plaatselijke wandelgidsen. Er is 1 gids voor
de groep “korte afstand” (genieters) en 1 gids voor de groep “lange afstand” (sportievelingen) (momenteel is
1 wandelgids Nederlandstalig en 1 gids Duitstalig).
• Ter plaatse voorzien we gedurende de twee bezoekdagen aan Wenen telkens 1 toeristische gids per schijf van
ca. 25 personen. Deze persoon zorgt voor de begeleiding en toeristische uitleg bij de geplande bezoeken.
(Momenteel zijn er 2 Nederlandstalige gidsen + eventueel 1 Duitstalige gids).
• Meer info aangaande de wandelingen volgt later.
WAT MOET DAT KOSTEN?

→In dubbel kamer:
→Single:
Annulatie:

1125 € per persoon: zonder annulatie.
1300 € per persoon: zonder annulatie.

35 € PER PERSOON IN DUBBEL
40 € PER PERSOON IN SINGLE

TE BETALEN BIJ INSCHRIJVING BOVENOP VOORSCHOT

TE BETALEN: VOORSCHOT 250 € per persoon
OVERSCHRIJVEN OP REK.REIZEN: BE64 1030 1032 8952 Voor 1 maart 2020

Mededeling: VOORSCHOT WENEN.

**SALDO**
875 € PER PERSOON IN DUBBEL - 1050 € PER PERSOON IN SINGLE.
BETALEN VOOR 30 JULI 2019 OP REKENING REIZEN: SALDO WENEN.

INSCHRIJVEN EN INFO: WILLY EN BEA
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Inschrijfstrookje Wenen
TWEEPERSOONSKAMER * SINGLE*
NAAM en VOORNAAM

A
B
WANDELAAR BIJ:
ADRES

GEBOORTEDATUM

genieters A O* - B O*

OF

/
/
sportieve A O* - B O*

WENS ANNULATIEVERZEKERING: JA* NEEN*
LIDNUMMER A)
B)
Telefoon:
EMAIL:

LIDNUMMER

GSM:

Handtekening:
*DOORSTREPEN WAT NIET VAN TOEPASSING IS. O*ZWART MAKEN

Programma busreizen 2020
Zondag 16 februari
Zondag 8 maart
Zondag 26 april
Zondag 7 juni
Zondag 12 juli
Zaterdag 8 augustus
Zaterdag 26 september
Zondag 6 december

Willy

Berg (Vlaams Brabant)
Biesmeree (Namen)
Vlaanderen wandelt in Asse (Vl-Br.) en Koksijde (W-Vl.)
Sint-Truiden (Limburg)
De Klijte (West-Vlaanderen)
Oupeye (Luik)
Nieuwpoort (West-Vlaanderen)
Oostham (Limburg)

Programma GR 2020
26 februari
25 maart
6-7 mei
24 juni
22 juli
12 augustus
23 september
14 oktober
11 november

26e jaargang nr 101

GR 5A Adinkerke - Roesbrugge
GR 123 Frasnes-les-Anvaing - Orroir
2 - daagse (zie elders in dit nummer)
GR 128 Runkelen – Voort
GR 14 Lavacherie – Pont Mauricy
GR 129 Gerpinnes – Maredret
GR 565 Schoten – Zoersel
GR 16 Relogne – Florenville
Dagstapper Duffel

januari – februari – maart 2020

Patrick

25 km
26 km
24 km
26 km
26 km
25 km
22 km
24 km
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4-daagse Blankenberge

Sonja

VAN 19 TOT EN MET 22 JUNI 2020
Na een (hopelijk) geslaagd eetfestijn, gaan we eens lekker uitwaaien aan onze prachtige Belgische
Kust.
We logeren er in één van de belangrijkste badplaatsen, namelijk Blankenberge, onder andere
gekend van Tien Om te Zien, en brengen een bezoek aan één van de bekendste natuurgebieden van
Vlaanderen, Het Zwin.

PROGRAMMA:
VRIJDAG 19-06-2020
Vertrek: Bevegemse Vijvers: 8u.
Voormiddag: Vrij bezoek aan het grensstadje
Sluis in Nederland.
Eigen picknick meenemen.
Namiddag: Geleid bezoek aan het Zwin.
Daarna naar ons verblijf te Blankenberge: Hotel
Floreal
Avondmaal.

ZATERDAG 20-06-2020
Ontbijt en lunchpakket meenemen.
Vertrek naar Zeebrugge: Zeehaven Brugge Wandeling.
Mogelijke afstanden: 6 – 10 – 16 – 22 km.
Avondmaal.

ZONDAG 21-06-2020
Ontbijt.
Voormiddag: wandeling in het natuurgebied “De Fonteintjes”: een smalle duinengordel met
zoetwaterduinplassen en wel 20.000 orchideeën die de duingraslanden in mei en juni paars doen
kleuren.
Vrij middagmaal in Blankenberge.
Namiddag: wandeling in het natuurgebied “De Uitkerkse Polder”, één van de best bewaarde
kustgeheimen. Het gebied is van groot belang voor verschillende vogelsoorten. Het is een
“vogelsnelweg” tussen het warme Zuiden en het hoge Noorden. Verschillende afstanden mogelijk.
Avondmaal.

MAANDAG 22-06-2020
Ontbijt en valiezen laden.
Voormiddag: Erfgoedwandelroute - op stap in de Belle Epoque in Blankenberge.
Vrij middagmaal in Blankenberge.
Namiddag: Vertrek naar Torhout: bezoek aan ambachtelijk mostaardbedrijf Wostyn met
proevertjes.
Terugreis naar Zottegem – Bevegemse Vijvers.
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INBEGREPEN:
Verblijf in halfpension (van vrijdagavond tot maandagmorgen) + 1 drank (glas wijn, pils of softdrink)
bij de maaltijd.
1 x lunchpakket.
Inschrijving op de wandeling.
Bezoeken en gidsen: Het Zwin, Mostaardbedrijf Wostyn.
Drinkgeld chauffeur.
Annulatieverzekering.

NIET INBEGREPEN :
Middagmaal op vrijdag, zondag en maandag.
Persoonlijke uitgaven.

KOSTPRIJS :
Per persoon: in 1 (maximum 10) of 2-persoonskamer: 315 €
Voorschot: 115 € per persoon te storten op rekening reizen: BE64 1030 1032 8952 met vermelding
“Blankenberge”, ná afgifte strookje of bevestigingsmail, en ten laatste op 16/01/2020.
Saldo (200 € per persoon) voldoen vóór 16 mei 2020.

HOE INSCHRIJVEN?
Door afgifte inschrijvingsstrookje of door mail naar fred.son@telenet.be.
Inschrijven tot 15/01/2020 (midweek Strijpen) of zolang er plaatsen vrij zijn.
Opgelet: na afgifte strookje of na bevestigingsmail is de inschrijving definitief!
Bijkomende info bij Sonja en Freddy.

________________________________________________________________

INSCHRIJVINGSSTROOKJE 4-DAAGSE 2020: BLANKENBERGE met bezoek aan Sluis en
het Zwin
Naam & Voornaam: ……………………………………………………………………………… Lidn°.……………….
Geboortedatum: …………………………………
Naam & Voornaam: ……………………………………………………………………………… Lidn°……………..…
Geboortedatum: ………………………………….
Adres: ………………………………………………………………………………………………………………………
Tel n° ……………………………………………………………………GSM n°…………………………………………………..
O 1-persoonskamer

O 2-persoonskamer

Speciale wensen ivm de maaltijden: glutenvrij, geen vis, vegetarisch……: aanduiden, aub!!!
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GR 2-daagse 2020

Patrick

Tweedaagse op de LAW 7 het Pelgrimspad:
’s Hertogenbosch Naar goede gewoonte staat ook in 2020 een GR 2-daagse op het programma:
nl. op woensdag 6 en donderdag 7 mei.
Programma:
1e dag: woensdag 6 mei 2020
Met de bus van Zottegem naar ‘s Hertogenbosch
Op de LAW 7 stappen we van het voormalig fort Isabella naar Spoordonk ± 28 km.
Er wordt een kortere afstand voorzien.
Met de bus naar het hotel in Oisterwijk
Avondmaal: 3-gangen menu, drank niet inbegrepen.
Overnachting in Fletcher Hotel-Restaurant Boschoord
(Single kamer is mogelijk mits opleg van 25 euro)
2e dag: donderdag 7 mei 2020
Ontbijtbuffet in de overnachtingsplaats.
Op diezelfde LAW 7 gaat het verder van Spoordonk naar Steensel

± 28 km

Opnieuw mogelijkheid voor kortere afstand.
Terugkeer met de bus vanuit Steensel

Prijs: 130 euro. (155 euro voor een singlekamer).

TE BETALEN VOOR 31 JANUARI 2020 !!!!!
Op rekening nr BE64 1030 1032 8952

Inbegrepen:
- Bus heenreis en terugreis.
- Annulatieverzekering.
- Overnachting, avondmaal en ontbijt in Oisterwijk.
- 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 29
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Verslag Madeira

Wilfried

Zaterdag/Sabado 21 september 2019 - Vlucht
101 Egmonters zijn van de partij voor een zoveelste reis met de wandelclub. Onder een stralende zon
vertrekken wij, verdeeld over twee bussen, stipt om 9 u 45 vanuit de Bevegemse Vijvers naar Zaventem. Even
later maken wij in de luchthaven kennis met al onze medereizigers. Met vertraging stijgen wij op en na enkele
uren landen wij in de vooravond op de luchthaven van Madeira, Funchal Airport. De landing is nog steeds
spectaculair. Het vliegtuig komt aangevlogen, neemt een scherpe bocht naar rechts en zet de landing in op
een zeer korte baan (deze werd reeds verlengd met dank aan subsidies van de Europese Gemeenschap).
Er staan verschillende busjes klaar en wij vertrekken naar de hoofdstad van Madeira, Funchal. Wij komen aan
in het hotel “Enotel Lido”, checken in en worden vergast op een glaasje porto. De valiezen gaan naar de kamer
en direct hierna krijgen wij een uiteenzetting van het wandelprogramma voor de komende dagen door onze
gids Mario.
Daarna is het tijd voor het avondmaal. Wij sluiten onze avond af met een bezoekje aan de bar.

Algemene informatie over Madeira
Mijn echtgenote en ik reisden in juni 2005 voor de eerste maal naar Madeira. Wij bezochten voornamelijk
Funchal. Gedurende deze periode maakten wij ook 2 rondritten, maar geen Levadawandelingen. Wat ons nu
vooral opvalt, is de enorme bouwwoede die er heerst rond Funchal. Elk stukje vrije grond wordt opgeëist om
er het zoveelste hotel op te zetten. Dit is de prijs die Madeira moet betalen voor het toerisme dat echter
broodnodig is voor het behoud van de kleine levensstandaard van zijn bewoners.
Madeira heeft een prachtig grillig berglandschap, ruige kliffen, indrukwekkende laurierbossen en een heerlijk
mild klimaat. Het land wordt niet voor niets het bloemeneiland genoemd. Het heeft geen vulkanen, maar is
wel van vulkanische oorsprong. Tegen de hellingen, hoger dan de kust, vinden we de vele landbouwterrassen.
Eucalyptusbossen bevinden zich in de hoger gelegen gebieden. De top 3 van de hoogste bergen is : Pico Ruivo
(1862 m), Pico des Torres (1851 m) en de Pico do Arieira (1818 meter). Een bezoek aan deze bergen staat
trouwens op ons programma.
Wat betreft de flora: agapanthus, crocosmia, blauwe hortensia, aronskelken, strelitzia, kerststerren, enz. Ook
boomsoorten zoals mangobomen, papajabomen en avocadobomen sieren het land. De bevolking wordt
geschat op 261.000 inwoners waarvan 110.000 in de hoofdstad Funchal. Wat nog opmerkelijk is, zijn de
huizen die net op de hellingen van de heuvels geplakt zijn. Boven Funchal heeft elke woning zicht op de
oceaan, de haven en de stad. In het zuiden is het zeer zonnig, in het noorden komt er veel meer regen voor.

Zondag/Domingo 22 september 2019
LEVADA DO MOINHO / 12 km
De busreis gaat westwaarts (West-Madeira) naar de omgeving van Porto do Sol. Tijdens onze uitstap komen
wij enorm veel gaarden tegen bezaaid met bananenbomen of suikerriet. Wij behoren tot de groep
“sportievelingen” waarover ik verslag zal uitbrengen voor deze week.
De start van onze 1ste wandeling begint in de omgeving van Lombada da Ponta do Sol nabij de kerk. De
sportievelingen worden ingedeeld in twee groepen met als gidsen de Portugezen Mario en Suzanne. Zij geven
uitleg in de Engelse taal. Beide groepen volgen hetzelfde parcours en komen aan de eerste levada aan.
Wat is een LEVADA?
De levada is een kanaaltje, met een breedte van ongeveer 50 cm tot 1 m en met een diepte van 50 tot 70 cm,
dat water uit het vochtige binnenland naar de drogere kusten laat vloeien. Naast de levadas lopen
wandelpaden van hoogstens een halve tot 1 meter breedte die meestal beveiligd zijn door een stalen draad.
Het is een stelsel met vele levadas dat een beheersbare watervoorraad voorziet voor kleine
landbouwbedrijfjes en viskwekerijen. Deze kanaaltjes worden afgetakt waar nodig voor bevloeiing. De eerste
levadas werden aangelegd door vroegere kolonisten en slaven, de recentste dateren uit de jaren 60 van vorige
eeuw. Er lopen ongeveer 2000 km aquaducten over het eiland. Ze spelen een belangrijke rol in de economie,
de landbouw en het toerisme en zij worden gecontroleerd door de aangelanden zelf.
In het begin van deze levada do Moinho zien wij goed onderhouden groentetuintjes. Wij komen diverse
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plantensoorten tegen en worden vergast op prachtige vergezichten en op een panorama op de Ponta do Sol.
Moinho betekent watermolen. Vroeger stonden er verschillende watermolens aan deze levada. Nu blijven er
enkel nog ruïnes van over.
De levada kronkelt verder. Soms loopt zij door uitgekapte rotsformaties waar een watervalletje afloopt of
door een tunnel die ook dient als pad voor de plaatselijke gebruikers en toeristen. De gids wijst ons regelmatig
op bepaalde zaken in verband met de landbouw en de zeden op Madeira. Zeer leerrijk.
Na het avondeten verpozen wij op het binnenplein van het hotel waar een stel een muziekoptreden geeft. En
dat er gedanst werd door onze leden!

Maandag/Segunda-feira 23 september 2019
RABACAL – RISCO / 15 km
De bus brengt ons terug westwaarts (West-Madeira) om aan te komen aan onze vertrekplaats Rabacal. Wij
starten de wandeling boven het boswachtershuis van Rabacal. Hier zien wij een opschrift “Rabacal 1065 m”.
Wij dalen af via traptreden naar een schaduwrijk bos. Na enkele bochten bereiken wij een breed, vlak pad
langs de Levada do Risco. De waterloop is gehouwen in de heuvel die bedekt is met knoestige boomheide en
reusachtige korstmossen. Wij moeten alert zijn voor laaghangende takken. Het pad gaat over in een
steenslagweg. Rechts zien wij een pijl naar de 25 bronnen (fontes) die wij straks zullen aandoen. Wij gaan nu
echter verder langs de levada en steken een beekje over dat uitmondt in de levada. Iets verder bevindt zich
een punt dat een schitterend uitzicht geeft op de levada das Vinte e Concoe Fontes. Wij wandelen verder en
het pad wordt steeds smaller en glibberig. Even verder zien wij de Risco-waterval waar wij het wandelpad
volgen. Wij keren terug tot het punt naar de “25 Fontes”.
Wij beginnen direct met een zware klim op trappen die in verschillende etappes omhooggaan. Eens dit
obstakel overwonnen, lopen wij langs een diepe afgrond verder en het pad meet slechts 40 cm. Een poos
later komen wij uiteindelijk aan de 25 Fontes. Deze waterval is een van de fraaiste bezienswaardigheden op
Madeira, waar het water van de rots gutst in een krater omzoomd met varens. Hier vinden wij plaats om onze
knapzak aan te spreken. Na de rustpauze dalen wij in een prachtig oerbos en wij bereiken een tunnel van
ongeveer 800 meter lengte. Hier ligt een pad naast grote buizen die dienen voor de bevoorrading van het
water voor lagergelegen gebieden. Een zaklamp heeft hier zeker zijn nut. De 800 meter lange tunnel is, naast
de al geciteerde buizen, ongeveer 1 meter breed en op vele plaatsen iets hoger dan manshoogte. Wij bereiken
de overkant en na een rustpauze komen wij aan de bus. De wandeling was opnieuw prachtig: mooi weer,
diverse planten en vergezichten en een parcours dat op en af ging. Enig nadeel: druk wandelverkeer in beide
richtingen. Het eerste gedeelte ging vlot over brede wandelwegen, het tweede gedeelte was gevaarlijker
omdat de paadjes heel wat smaller waren.

Dinsdag/Terca-feira 24 september 2019
ENCUMEADE – PICO GRANDE – BOCA DA CORIDA / 13 km
De bus voert ons naar Encumeada (Midden-Madeira). De wandeling start in de wolken en het is ijzig koud.
Wij besluiten met enkelen om terug te keren naar het eindpunt van de wandeling. Daar zullen wij de anderen
tegemoetkomen op de wandeling zelf.
De chauffeur vertrekt maar hij verliest meermaals de weg. Het positieve hiervan is dat wij zeer mooie
panorama’s zien en een streek doorkruisen die de moeite waard is.
Wij komen aan een kapel aan en hier starten wij. De wandeling gaat over geplaveide paden, steeds hogerop,
verder langs paden met veel stenen, op en af, met prachtige vergezichten. Het is weer zeer zonnig en wij
zoeken een rustplaats op waar wij onze knapzak aanspreken en waar wij ook de andere groepsleden zien die
de hele tocht gemaakt hebben (zie foto’s op de site). Wij keren op onze voetstappen terug tot aan de kapel.
De 2de groep komt later aan maar iedereen is ervan overtuigd dat dit een zeer zware wandeling was.

Woensdag/Quarta-feira 25 september 2019
PICA DES ETRAS – QUEIMADES – CALDEIRAO VERDE
Door de gietende regen moet de geplande wandeling worden aangepast. De bus voert ons naar het mooie
Santana (straks meer hierover) (Midden-Madeira). Hier wordt een kleine stop ingelast en wij overleggen wat
wij gaan doen. De gidsen vinden het te gevaarlijk om de wandeling aan te vatten en zoeken dan maar een
alternatief.
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Wij keren terug tot aan een brug en vertrekken aan deze favela met zijn armmoedige huisjes én onder een
aanhoudende regen. Onderweg zien wij kleine tuintjes met groenten en bananenbomen. Wandelen in dit
weer is niet zonder risico: Lieve en Rina hebben heel veel geluk gehad dat ze niet getroffen werden door een
vallende rotssteen.
Wij zijn dan ook innig tevreden dat wij bij een halte aankomen met de exotische naam “Bar o Jacaré”. Kledij
wordt omgewisseld en wij drinken iets warms (of kouds). Wij beslissen wijselijk om deze wandeling hier stop
te zetten. Na de traditionele groepsfoto lopen wij tot aan een punt waar de bus ons komt oppikken.
Wij vertrekken terug naar Santana voor een natje en een droogje én voor een bezoek aan de typische huisjes.
Dit zijn de beroemde A-vormige huisjes
die een belangrijk landelijk erfgoed
vormen. Deze huisjes (Palheiros) die
uniek zijn in Madeira, bestaan sinds de
17e eeuw. Ze werden oorspronkelijk
gebruikt als huizen, later werden het
koestallen. De palheiros bestaan uit
rieten daken die bijna tot aan de grond
komen om de regen en wind buiten te
houden.
Na dit bezoek voert de bus ons tot aan
het hotel. Wij hebben door het slechte
weer een namiddagje vrij en kunnen nu
genieten van de voorzieningen die in het
hotel aanwezig zijn.

Donderdag/Quinta-feira 26 september 2019
PICO DO ARIEIRO – PICO RUIVO – ACHADA DO TEIXEIRA / 12 km
Dit wordt onze topper van onze reis.
De bus moet voor het bereiken van de top van de Pico do Arieiro (Midden-Madeira) wolken doorklieven die
tamelijk laag hangen. Wij starten aan het Centro Freira da Madeira. Dit is een complex met onder andere ook
souvenirkraampjes. Wij wandelen in noordwestelijke richting over de brede geplaveide weg. Hier ervaren wij
het mooiste moment van de week. Wij bevinden ons boven de wolken en kijken verbaasd naar het
omliggende gebied. Prachtig zicht en onvergetelijk. Links hebben wij een weids uitzicht over het keteldal van
Curral das Freiras en aan beide kanten kan men bij helder weer zelfs de oceaan zien liggen. Wij volgen de
treden die naar beneden lopen en die op sommige plaatsen beveiligd zijn. Even verder bereiken wij ons eerste
uitkijkpunt dat hoog boven de Faja da Nogueira troont. Een korte trap voert ons van de miradouro naar de
andere helling van de berg. Het pad is in de rotsen uitgehakt en daalt via een trap af naar een 2e uitkijkpunt.
Vanuit dit punt is de Pico Rivo reeds te zien alsook de eerste en de tweede tunneluitgang. Het pad is
onbeschut maar goed beveiligd. Via een groot aantal treden lopen wij over de steile helling door een kleine
doorgang in de rotsen omlaag naar de pas. Het pad wordt omzoomd door brem en boomheide en loopt
verder via een tunnel door de Pico de Gato.
Verder op de wandeling begint de route via traptreden steil omhoog te gaan. Als je omkijkt zie je een
fantastisch overzicht van het reeds afgelegde parcours. Het laatste gedeelte van de wandeling naar de Pico
Ruivo gaat nog steeds zigzag omhoog, op steenslag of op de treden, tot wij een afspanning bereiken. Voor de
liefhebbers is er nog een kleine beklimming om de top aan te doen. Hoogte Pico Ruivo: 1862 meter. Dit is de
hoogste berg van Madeira. In de afspanning hierboven kan men iets drinken, maar de prijzen zijn hoog. Dit
is normaal want alle goederen (eten en drinken) moeten door mensen te voet naar boven gebracht worden
vanuit de Achada do Teixeira (plateau) waar ook onze bus ons zal opwachten.
Wij verlaten de afspanning en nemen het pad links van de weg. Deze weg is veel gemakkelijker dan wat wij
tot nu toe voorgeschoteld kregen. Van een hoogte van 1862 meter gaat het naar de parking van Achada do
Teixeira met als hoogte 1592 meter. Dalen is veel gemakkelijker als het over goede en soms brede paden gaat.
Wij komen regelmatig open stenen hutten tegen waar de mensen die naar de afspanning boven gaan een
rustpauze kunnen nemen. Wij zien in de verte de bus en even later vertrekken wij. Dit was een zeer fijne
wandeling. De chauffeur verlaat de grote weg en wij bezoeken in het dorp Gajarau dichtbij Funchal de kleinere
versie van het beroemde Christusbeeld van Rio de Janeiro (Brazilië). Het beeld, Cristo Rei, bevindt zich bij de
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zuidelijkste klif-top van Madeira.
Voor het avondmaal komen wij samen in de grote feestzaal voor de huldiging van Bea en Willy (zoals de
traditie het voorschrijft). De honneurs worden waargenomen door bestuurslid Dirk en zijn echtgenote
Annemie en verder aaneen gebabbeld door Rita D’Homme (wat kan die praten man). Bea en Willy ontvangen
een geschenk van de groep en hun vrienden, Walter De Bie en echtgenote Hélène Van Hootegem, delen ook
mee in de feestvreugde. Zij zijn het koppel, dat samen met Bea en Willy, het meest aantal deelnames op hun
actief hebben namelijk 20. Proficiat aan beide duo’s.

Vrijdag/Sexta-feira 27 september 2019
VRIJE DAG IN FUNCHAL
Wij hebben besloten met enkelen te voet te gaan tot in het centrum van Funchal (Zuid-Madeira). Het is een
wandeling van ongeveer 30 minuten. Wij beginnen in de wijk waar de meeste hotels staan en arriveren aan
de haven. Funchal ligt in een natuurlijk amfitheater. De zonovergoten straten, met op elke hoek wazige zichten
op de Atlantische Oceaan, wemelen van de mensen, gele bussen en taxi's in allerlei vormen. Wij wandelen
langs de kade, zien het standbeeld van Ronaldo en het museum dat ter ere van hem is opgericht. Wij verlaten
de kade en steken de weg over naar de oude binnenstad. Wij zijn getuige van de aflossing van de wacht aan
het Palacio de Sao Lourenço. Dit is eigenlijk geen paleis, maar een samenvoeging van een fort met een
herenhuis met tuinen. In het fort zelf is een museum waar men alles kan leren over de militaire geschiedenis
van Madeira. Hier huist ook het militaire commando. Het huis is de officiële residentie van de Portugese
vertegenwoordiger voor de autonome regio Madeira.
Wij zien iets verder een optreden van een plaatselijke zanggroep. Aan onze rechterzijde staat de Sé Catedral,
de grootste kerk van Madeira. Wij vervolgen onze tocht en komen aan in de Mercado dos Lavradores, letterlijk
de boerenmarkt. Dit is een must voor elke toerist. Bloemenvrouwen uit Camacha prijzen hun waren aan. Zij
zijn gekleed in traditionele bontgekleurde wollen rokken, witte blouses en rode gilets. Verder zien wij ook de
groente- en fruithandelaren met een enorm assortiment. Boven liggen de galerijen waar wij voornamelijk
veel gedroogd fruit en dit in alle soorten en vormen waarnemen.
In het lagergelegen gebouw vinden wij de Vismarkt. Op de lange tafels met ijs treffen wij vooral soorten
makreel, tonijn, murene en de zwarte haarstaartvis aan. Wij vervolgen onze weg en zoeken een terrasje op.
Elke eigenaar langs ons circuit roept ons binnen om iets te eten, te veel om goed te zijn. Op onze terugkeer
naar het hotel lopen wij door een prachtig gemeentelijk park met het standbeeld van Christoffel Columbus
die hier verbleef op de eilanden en wij zien iets verder het standbeeld van Sissi, toenmalige keizerin van
Oostenrijk.
Er zijn in Funchal nog meer zaken die te bezichtigen zijn, maar de tijd ontbreekt ons. In 2005 hebben wij de
tuinen bezocht. Dit was onvergetelijk maar wie een bloemenliefhebber is komt beter terug in de maanden
mei en juni. Dan doet Madeira zijn naam van bloemeneiland pas alle eer aan.

Zaterdag/Sabado 28 september 2019
TERUGKEER NAAR ZOTTEGEM
Wij vertrekken met de bus naar Funchal Airport. Het vliegtuig heeft echter een tussenlanding in
Fuerteventura. De vlucht tot daar duurt ongeveer 1 uur. Met vertraging stijgen wij terug op richting Zaventem
(ongeveer 4 uur). Wij hebben een aangename vlucht en zijn blij dat onze bussen ons staan op te wachten
voor onze terugtocht naar Zottegem. Wij komen thuis omstreeks 3 u 15, doodmoe maar gelukkig.
Mag ik de inrichters, Bea en Willy, hartelijk danken voor deze reis. Het weer was zeer goed, buiten onze halve
dag regen, de wandelingen waren in orde, en het hotel en het eten waren prima. Proficiat Bea en Willy.
Mag ik nogmaals Bea en Willy, bestuurslid Dirk Moens en wandellid Dirk De Corte bedanken voor de uren die
zij opofferden om de problemen die het faillissement van de groep Thomas Cook met zich meebracht, op te
lossen. Zij zijn daar zeer goed in geslaagd en dit alles met een correct resultaat. Ook een welgemeende dank
aan de fotografen van dienst Johnny D’Haese en Antoine Van Cleemput. Hun foto’s zijn te bewonderen op de
site van Egmont.
En ook aan al de medereizigers een dikke dank u wel voor de fijne week.
Senhoras, homens, obrigado. Adeus (Dames, heren, bedankt. Tot ziens).
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Komende GR’s
26/02/2020

GR 5A Adinkerke – Roesbrugge

Patrick

± 27 km of ± 17 km

We starten bij het Adinkerke Military Cemetry en stappen langs de duinen van Cabourg. We volgen
een hele tijd de lijnrechte grens België-Frankrijk en verder naar Houtem. Hier start de kleine afstand.
Het gaat verder in zuidoostelijke richting langs de Dodemannenhoek en Izenberge naar
Gyverinckhove en tot aan de Ijzer. Aan de brug van Stavele slaan we rechts en volgend de Ijzer tot
in Roesbrugge. Dat laatste stukje hebben we vroeger al eens bewandeld maar dan in
tegenovergestelde richting.
Inschrijven met strookje tot 19 februari of zolang er plaatsen zijn.
Kostprijs: 10 euro.
Startuur: 7 u 30 aan de Bevegemse Vijvers.
Terug: Tussen 17 uur en 18 uur.
25/03/2020

GR 123 Frasnes-les-Anvaing - Orroir

± 26 km of ± 17 km

Bij de start al onmiddellijk bos. Eens daardoor zetten we koers naar het westen en via Saint-Sauveur
komen we in Arc-Ainières, waar groep 2 van start gaat. Verder naar Arc-Wattripont en Amougies.
We doorkruisen het zuidelijk gedeelte van het Kluisbos en zakken dan af naar Orroir.
Inschrijven met strookje tot 18 maart of zolang er plaatsen zijn.
Kostprijs: 10 euro.
Startuur: 8 u 00 aan de Bevegemse Vijvers.
Terug: Tussen 17 uur en 18 uur.

Busreis Biesmeree

Willy

Dank u voor jullie komst naar de Marche des "Jonquilles" van de 08/03/2020.
Het vertrek vindt plaats in de zaal "La foumilière", Rue du Village, 5640 Biesmeree
Dit is een deelgemeente van de Stad Mettet op 14 km ten zuid van Fosses.
De afstanden: 4 - 6 - 12 - 18 - en 25 km.
Beste groeten van Francis Vandoren, secretaris van de Footing Club.
Fosses-la-ville werd in 650 gecreëerd door een Ierse Monnik. Tegenwooordig telt de stad Fosses 10500
inwoners met de omliggende gemeenten. Fosses ligt ten noordwesten van de provincie Namen, halverwege
tussen Charleroi en Namen. Fosses in een agglomeratie van 5 deelgemeenten: Aisemont, Le-Roux,
Nèvremont, Sart-Eustache, Sart-St-laurent en Vitrival.
Fosses wordt omringd door opmerkelijke abdijen die bekend staan voor hun beroemde bieren en kaas.
Fosses is ook beroemd om zijn Karnavaalstoet van folkloristische groepen op de «Laetare», met de «Chinels»
en vele andere groepen.
Dit jaar hebben we “Het Sint Feuillien” feest gevierd. Het is een folklore festival dat slechts om de zeven jaar
plaatsvindt, met zijn meer dan 3000 soldaten en officiers in militaire kleding uit de 18 en 19de eeuw in de
streek van Samber en Maas.
Ook bekend is «Het bambois meer», een populaire toeristenplaats.
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Strookjes komende GR’s
GR 5A Adinkerke – Roesbrugge

Patrick

26 februari 2020

Naam en voornaam

27 km

17 km

1

…………………………………………………………………………





2

…………………………………………………………………………





3

…………………………………………………………………………





 Betaal de som van 10 € x ………. = ………… €
 Betaal met punten 10 €/punten x ………………. = ……………….. €/punten
Inschrijven tot 19 februari 2020 of zolang er plaatsen zijn.

GR 123 Frasnes-les-Anvaing - Orroir
Naam en voornaam

25 maart 2020
26 km

17 km

1

…………………………………………………………………………





2

…………………………………………………………………………





3

…………………………………………………………………………





 Betaal de som van 10 € x ………. = ………… €
 Betaal met punten 10 €/punten x ………………. = ……………….. €/punten
Inschrijven tot 18 maart 2020 of zolang er plaatsen zijn.

Tweedaagse GR 6 en 7 mei 2020 Nederland
Naam en voornaam
1

…………………………………………………………………………

2

…………………………………………………………………………

3

…………………………………………………………………………

 Schrijf de som van 130 € x ………. = ………… € of
155 € (singlekamer) over op rekening nummer:
BE64 1030 1032 8952
Reizen Egmont met vermelding 2-daagse GR.
Inschrijven tot 31 januari 2020 of zolang er plaatsen zijn !!.
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Busreizen
ZONDAG 16/02/2020
BERG
KAMPENHOUT IN DE WINTER
MOGELIJKE AFSTANDEN: 6 – 10 – 14 – 20 – 25 – 32 KM
VERTREK: BEVEGEMSE VIJVERS 08.00 U
<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<

ZONDAG 08-03-2020
BIESMEREE (Namen)
MARCHE DES JONQUILLES
MOGELIJKE AFSTANDEN: 3 – 6 – 12 – 18 – 25 KM
VERTREK: BEVEGEMSEVIJVERS 07.30 U

Inschrijfstrookjes
ZONDAG 16 - 02 - 2020

Berg

NAAM en VOORNAAM
A
B
C
D
Betaal de som van 5 € x …. =
€
Telefoon:
Handtekening:
INSCHRIJVEN zolang er plaatsen vrij zijn.

Betaal de som in punten 5 p x …. =

ZONDAG 08 - 03 - 2020

p

Biesmeree (Namen)

NAAM en VOORNAAM
A
B
C
D
Betaal de som van 5 € x …. =
€
Telefoon:
Handtekening:
INSCHRIJVEN zolang er plaatsen vrij zijn.
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Met Egmont naar Madeira

Eric

Eiland
Op 3,5 uur vliegen van België ligt Madeira: een groen vulkanisch eiland, met een grillig landschap,
een mediterraan zacht klimaat en milde temperaturen. Er zijn bergtoppen tot meer dan 1850 m
hoog, indrukwekkende dalen en valleien (microklimaten) met laurierbossen, diverse
plantengroei en een uitbundige bloemenpracht: vandaar de naam bloemeneiland.
• Op Madeira kun je het overal horen
dat Cristiano Ronaldo in Funchal is geboren,
• De luchthaven is naar hem genoemd
en hij wordt er met een standbeeld geroemd.
Levada
Om de lagergelegen gedeelten van het eiland van water te voorzien werden er, vanaf de bronnen
in de noordelijke bergen en de plateau’s, in totaal ongeveer 2.000 km irrigatiekanalen (levadas)
aangelegd, waarvan 40 km in tunnels. Grote delen werden in de bergwand uitgehakt en om ze
te kunnen onderhouden zijn er smalle paden (esplanadas) naast gebouwd die ideale
wandelpaden vormen.
• Door een levada loopt veel water
sommigen liepen daar met een kater,
• Hadden zij het de dag voordien geweten
ze hadden wat minder aan de Madeirawijn gezeten,
Hotel
Deze keer logeerden wij in het prachtige luxe “all-in” hotel Enotel Lido***** met luxueuze
kamers en op ieder moment van de dag eten en drinken à volonté.
• Een amuse geule met een glas wijn
liep al vlug uit tot een waar smulfestijn,
• Een verse Poncha liep ook goed naar binnen
“op uw gezondheid” met vrienden en vriendinnen,
• ’s Morgens bij het buffetontbijt had elke wandelaar
een ruime keuze en maakte zelf zijn picknick klaar,
• Aan het hotel liet iemand zijn portefeuille in een taxi
gelukkig op tijd naar huis met een briefje van de politie.
Animatie en shows
Iedere avond vanaf 18 uur in de lounge livemuziek, nadien op het terras naast het zwembad
muziek en dansen vanaf 21 uur in de feestzaal moonlight optredens van verschillende artiesten.
• Een zangeres en een pianist
een trommelaar en een trompettist,
• Drie rare vogels sprongen in het rond
breakdancers lagen op de grond,
• Traditionele muziek in folkloristische pracht
en ’s anderendaags danseressen met minder klederdracht.
Niet-wandelaars
Deze groep organiseerde verschillende uitstappen onder de deskundige leiding van Bea.
• Op zo een klein eiland (57x22km) en ik ben geen betweter
deden ze op 1 dag zogezegd een rondrit van 200 kilometer,
• Via prachtige vergezichten naar het nonnenklooster en de vallei der nonnen
een skywalk met trillende benen en dan naar de warmwaterbronnen,
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• Ze deden een wandeling in Funchal en konden zich verblijden
om in Monte de “carros de ceste” naar beneden te zien glijden.
Wandelaars sportieve en genieters
Iedere groep hikers werd met bussen langs verschillende hoogtepunten van het eiland naar de
startplaatsen van de wandelingen gebracht. Op gans Madeira, behalve in de tunnels, is er geen
enkele weg te vinden die 200 meter vlak of rechtdoor loopt.
• De bussen reden in de bergen langs smalle wegen
En net toen ik dacht kom hier maar eens een tegenligger tegen,
• Reden we langs een ravijn van enkele honderden meters diep
loodrecht naar beneden en de gids die riep,
• “Now look at de left side” ……maar hoe
de helft van de bus zat met zijn ogen toe.
• De gidsen gaven veel uitleg en meestal in het Engelands
door een vrijwilligster gratis vertaald in het Hollands,
• Ze waren ook zeer behulpzaam vooral voor “de ladies”
“Slowly, step by step” soms wat lastig voor ons trommelvlies,
• In een tunnel van 800 m kwamen plots tegenliggers uit het niets
uiteraard wandelaars, maar iemand riep “pas op een fiets”.
• Smalle paden langs ravijnen soms heel diep
een sanitaire stop achter een struik in het geniep,
• ‘s Middags dineren op een rots in de natuur
een bruin zakje met een broodje kaas of confituur,
• Op een dag was er mist en regende het fel
sommigen waren nat tot op hun vel,
• Op de kamer diende de haardroger voor de wandelschoenen
en ook om een verzopen smartphone op te boenen,
• Die dag zochten de genieters in Funchal naar een alternatief
Een bezoek aan de overdekte markt en een wijnproeverij als aperitief.
Touroperator
Als een verrassing vernamen wij het nieuws dat Thomas Cook in slechte papieren zat en allerlei
geruchten zweefden door de gangen van het hotel.
• Met het einde van reisorganisator Thomas Cook
hadden we het bijna aan onze wandelbroek,
• Ik had het in de krant gelezen en heb toen gedacht
waarom hebben die Engelsen geen 8 dagen langer gewacht,
• Ze hebben onze onderhandelaars getest
maar Bea Willy Dirk en Dirk waren op hun best,
• Een hobbelig en slopend parcours
iedereen gerustgesteld na een moeilijke discours,
• Een betere afloop konden wij niet wensen
Respect en ….. obrigado voor deze mensen.
Afscheid
De eerste reis die Bea en Willy organiseerden voor onze wandelclub was in 1999, naar Tenerife
met 50 deelnemers. Ondertussen zijn we 20 jaar en talloze reizen verder en steeds konden de
leden van Egmont rekenen op hun ongelooflijk engagement.
Een ware traditie is de afscheidsreceptie, dit is de ideale gelegenheid om hen te bedanken voor
hun jarenlange inzet. De hele groep deelnemers schonken hen dan ook graag een presentje als
herinnering aan deze reis:
• Bij een drankje las Rita een brief voor en deed dat goed
Bea en Willy kregen een fles Madeirawijn en een hoed,
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• Alle reizen deden Helene en Walter mee en hadden pret
toen Willy hen in de bloemetjes heeft gezet,
• Willy heeft ook nog een mooie schort gekregen
als dat ding vooraan maar niet gaat doorwegen.
De (bijna 100) zeer tevreden deelnemers hebben weer eens genoten van een piekfijn georganiseerde reis
en hopen dan ook dat Bea en Willy nog vele jaren verder willen doen.
Obrigado, obrigado,
cem vezes obrigado
in het Madeirems
Dank dank,
honderdmaal dank
in het Zottegems.

26e jaargang nr 101

januari – februari – maart 2020

blz. 35

Busreis Berg

Willy

ZONDAG 16/02/2020
KAMPENHOUT IN DE WINTER
Kampenhout is een fusiegemeente in het hart van Midden-Brabant. Ze bestaat uit de deelgemeenten
Kampenhout, Berg, Buken en Nederokkerzeel, heeft een oppervlakte van 3.350 ha en telt 11.000 inwoners.
Kampenhout is, hoewel dicht gelegen bij Brussel/Mechelen/Leuven, een groene gemeente met bossen,
heiden én natuurgebieden. In de deelgemeenten Kampenhout en Berg ligt het Hellebos en in Berg ligt het
Torfbroek. Ten oosten van Nederokkerzeel ligt het Silsombos. De drie natuurgebieden maken allen deel uit
van een fossiele rivierbedding en vormen vandaag een deel van het natuurnetwerk De Groene Vallei.
Kampenhout en zijn deelgemeenten is heel wat kerken en kastelen rijk (de kastelen Ten Opstal, Ter Balkt,
Ter Loonst en Wilder). Witloof is één van de producten waar ons land met recht en rede trots op is. De
traditionele grondteelt moet echter steeds meer plaats ruimen voor de hydrocultuur. Over beide
kweekmethoden, over de witloofplant zelf en over gastronomie komt u alles te weten in het Witloofmuseum
van Kampenhout. Ook de jachthaven van Kampenhout-Sas is een gekend begrip. Deze is gelegen langs het
kanaal Leuven-Mechelen. Het kanaal werd gegraven in 1750, heeft een verval van 14m en telt 5 sluizen. Het
wordt momenteel beheerd door Waterwegen en Zeekanaal NV.
De 6 km. heeft geen rustpost. Het parcours start langs de Kaasdaverweg naar het domein en de bossen van
graaf De Ribeaucourt. In de Breemstraat stappen we richting het Hellebos. We keren door dit bos naar de
start terug langs de grenzen van het voormalige militaire domein (thans oefenterrein voor de Federale
Politie). Deze wandeling is voor 85 % “puur natuur”.
De 10 km. heeft één rustpost halverwege. Het parcours start langs de Kaasdaverweg naar het domein en de
bossen van graaf De Ribeaucourt. In de Breemstraat stappen we richting het pittoreske centrum van het
dorpje Perk. Na de rust keren we terug langs de open velden van het gehucht Driebunders, en langs de bossen
van de oevers van de Barebeek en de Dode beek. We stappen door het Hellebos terug naar de start langs de
grenzen van het voormalige militaire domein (thans oefenterrein voor de Federale Politie). Ook deze
wandeling is voor een groot deel “puur natuur”.
De 14 km. heeft twee rustposten en volgt volledig het parcours van de 10 km. maar doet tussenin een extra
lus aan op grondgebied Perk en Elewijt langs de landelijke wegen aan de rand van de autostrade (BrusselAntwerpen) en langs de bedding van de Plattesteenbeek.
De 20 km. heeft drie rustposten. Het parcours start langs de Kaasdaverweg naar het domein en de bossen
van graaf De Ribeaucourt. In de Breemstraat stappen we richting het pittoreske centrum van het dorpje Perk.
Na de rust wandelen we op grondgebied Perk en Elewijt langs de landelijke wegen aan de rand van de
autostrade (Brussel-Antwerpen) en langs de bedding van de Plattesteenbeek naar de tweede rustpost in het
centrum van het landelijke Elewijt. Langs de bossen van de Barebeek keren we terug naar de rustpost in Perk.
Daarna keren we terug langs de open velden van het gehucht Driebunders, en langs de bossen van de oevers
van de Barebeek en de Dode beek. We stappen door het Hellebos terug naar de start langs de grenzen van
het voormalige militaire domein (thans oefenterrein voor de Federale Politie).
De 25 km. en de 32 km. (vier rustposten) volgen volledig het parcours van de 20 km. maar doen een extra lus
vanuit Elewijt richting het Rubenskasteel en de oevers van de Zenne in het nabijgelegen gehucht “Weerde”.

26e jaargang nr 101

januari – februari – maart 2020

blz. 36

Vooropgestelde tochten 2020
Een mooie traditie is het geworden: het systeem van vooropgestelde tochten. Ook in 2019 hebben wij meer
dan 600 geschenkendozen weggeschonken aan de leden die hun vereiste wandelpunten hadden behaald.
Dit succes is dan ook een stimulans om in 2020 gewoon verder te doen.
Ten opzichte van 2019 is er een tocht minder. Omdat in mei onze midweekwandeling nagenoeg zou
samenvallen met de Egmonttocht vervalt die midweekwandeling. Dit brengt het aantal tochten op 14 en het
aantal te verdienen punten op 24. Je moet nu slechts 16 punten verzamelen in plaats van de 17 het afgelopen
jaar..
De tochten voor 2020 beginnen traditioneel in december 2019:

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

Tocht
Jenevertocht
Wafelentocht
Bubbels midweek
Verwenkoffie midweek
Spek en eieren midweek
Mikado pannenkoek midweek
26e Egmonttocht
Spaanse midweek
Dauwtocht
Ijsjes midweek
Oost Vlaanderens Mooiste
Herdenkingstocht
Hot dog midweek
Halloweentocht

Datum
18-12-2019
29-12-2019
15-01-2020
19-02-2020
18-03-2020
15/04/2020
21/05/2020
17/06/2020
15/07/2020
19/08/2020
05/09/2020
16/09/2020
21/10/2020
31/10/2020

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

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

Totaal aantal punten te verdienen: 24.
Wie op de 14 vooropgestelde tochten 16 punten verzameld heeft, heeft recht op een geschenk dat
uitgedeeld wordt vanaf het “Praatcafé” op zaterdag 14 november 2020.
Gelieve bij het inschrijven op een tocht gebruik te maken van de gratis ter beschikking gestelde klevers, zo is
er geen verwarring mogelijk wie er heeft deelgenomen. Heb je geen klevers meer, schrijf dan duidelijk in
DRUKLETTERS uw naam en voornaam, adres, clubnaam en clubnummer op uw controlekaart, want bij onze
bijna 1400 leden zijn er toch wel verschillende leden met dezelfde voor- en familienaam. Bij discussie zijn de
controlekaarten het doorslaggevend bewijs.
Het is vanzelfsprekend dat je geen kaarten invult voor iemand anders.
Gebruik zeker geen klevers van je partner, als je zelf geen klevers bij hebt!
Wie over geen klevers meer beschikt, kan steeds klevers bestellen op het secretariaat (op de wandeling of
via mail secretariaat@wandelclubegmont.be). De klevers zijn dan af te halen op de volgende wandeling
op de stand "secretariaat".

Ongewijzigd:

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.
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Federatienieuws

Huldiging
Naar jaarlijkse gewoonte worden tijdens de regionale nieuwjaarsvieringen een aantal
verdienstelijke wandelaars in de bloemetjes gezet. Leden die 20000 km (of een veelvoud ervan) of
1000 tochten (of eveneens een veelvoud ervan) op de teller staan hebben kunnen gehuldigd worden
tijdens de viering. Wie denkt in aanmerking te komen voor zo’n huldiging kan zijn of haar naam
opgeven aan ons clubsecretariaat, die het lid zal inschrijven en dat ten laatste op 10 januari 2020.
Vanuit de federatie komt er GEEN bevestiging van inschrijving. Alle gehuldigde leden ontvangen een
aandenken en een diploma en mogen gratis mee aanschuiven aan de feestdis. Partners betalen wel
40 euro. De wandelaars die voor het eerst gehuldigd worden moeten een keuze maken: ofwel het
aantal afgelegde km, ofwel het aantal tochten. Die keuze kan achteraf niet meer wijzigen.
Voor onze regio gaat de nieuwjaarviering door op maandag 20 januari in de feestzaal van de
Bevegemse Vijvers in Zottegem. De deuren gaan open om 18 u 45.

Hernieuwen lidmaatschap
Na het debacle met de lidkaarten 2019 waar de inkt niet op de kaart wilde blijven met de nodige
problemen bij de scanning als gevolg, heeft de federatie eindelijk werk gemaakt van lidkaarten die
wat steviger zijn. De PVC-lidkaart (systeem bankkaart) zal duurzamer zijn en moet voorlopig 2 jaar
meegaan. Natuurlijk zal de kaart in 2021 slechts geldig zijn als het lidgeld betaald is. Het adres zal
niet meer vermeld worden, dus opgelet bij verlies kan men de woonplaats niet meer achterhalen.
Voor wie zijn lidmaatschap nog moet vernieuwen opgelet !!!!
De huidige lidkaart 2019 is slechts geldig tot 31 december 2019!!! Wie dus vanaf 1 januari 2020 met
zijn oude lidkaart (2019) gaat wandelen, zal geen ledenkorting meer krijgen. Wie niet aangeduid is
als betaald, zal in februari ook geen Walking Magazine meer krijgen.
Wie zijn PVC-lidkaart verliest moet dit zelf melden aan de federatie op volgend email-adres:
leden@wandelsport.be. De federatie maakt een nieuwe lidkaart aan (waarschijnlijk tegen betaling)
en stuurt ze op naar het lid.

Wandelboekje
Bij de lidkaart 2020 zal de federatie aan ieder lid een nieuw wandelboekje cadeau doen. Met dit
wandelboekje kan men sparen voor een gratis regenponcho of rugzak. Deze beloning kan enkel
afgehaald worden op de 5 regionale wandeldagen, op Vlaanderen Wandelt en op de wandelbeurs
in 2020.
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Wafelentocht
Zondag 29 december 2019
Start: Bevegemse Vijvers – Zottegem
Afstanden: 6 – 12 – 18 – 24 en 32 km
Starturen: 7.00 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 het parcours
Gratis “Glühwein” met
geldige controlekaart

In de startzaal
verse “Brusselse Wafels” met suiker en slagroom
aan democratische prijzen.
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Clubfeest 2020
Zaterdag 18 JANUARI 2020
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 2019
▪ Warme maaltijd.
▪ Jaaroverzicht 2019
▪ Wat in 2020?
▪ Uitreiking der prijzen
▪ Later op de avond koffie
▪ Muziek en dans u gebracht door Studio Evany om ± 22.00 uur
▪ Gratis heel de avond drank, muziek en plezier.
Wat moet dat kosten?
▪ Lid van de onze wandelclub Egmont: 25 €
▪ Niet leden: 35 € (als niet leden beschouwen we enkel de partners van leden Egmont)
▪ Leden jonger dan 12 jaar: gratis (wel de naam opgeven)
▪ Kinderen jonger dan 12 jaar geen lid: 15 €
Inschrijven:
▪ Vanaf het praatcafé tot 12 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 18 JANUARI 2020
Ik schrijf in voor het clubfeest:
NAAM EN VOORNAAM

1

2

vlees

vis

…………………………………………………… 



…………………………………………………… 



…………………………………………………… 



…………………………………………………… 




3


4

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

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

Willy

BUGGENHOUT
MERELBEKE
HOUFFALIZE
WACHTEBEKE
OVERMERE
OPWIJK
VURSTE
MERE
HEMELVEERDEGEM
ENAME
DEINZE
HELDERGEM
LOMBARDSIJDE

AANTAL
DEELNEMERS
2899
1575
770
446
892
691
1349
1493
596
1536
2265
1311
881

PLAATS
EGMONT
12
3
6
3
1
7
1
1
1
2
11
1
5

AANTAL
EGMONTERS
46
114
12
21
108
19
129
178
11
149
45
137
23

18-09-2019

LEEUWERGEM

1318

1

573

21-09-2019
22-09-2019

08-10-2019
12-10-2019
13-10-2019

WORTEGEM
KALKEN
WERVIK
SINT-ANTELINKS
MELLE
MAARKEDAL
SERSKAMP
OPHASSELT
HAALTERT
TERNAT
LEDE
DEINZE
OOIKE
PARIKE

1374
943
2758
661
1539
519
650
1065
1095
784
422
1249
1333
1450

4
1
10
1
1
3
9
2
1
9
1
4
2
1

61
54
55
126
142
30
17
95
175
23
49
53
115
187

16-10-2019

ST.GORIKS

1124

1

455

19-10-2019
20-10-2019

RONSE
ZWALM
AAIGEM
NOKERE
MUNKZWALM
DENDERWINDEKE
LEBBEKE
LIEDEKERKE
WETTEREN

601
1922
1014
1003
314
1530
1076
1361
1930

2
1
2
1
1
2
8
5
1

58
162
102
103
15
149
16
51
159

31-10-2019

ZOTTEGEM

4191

1

706

02-11-2019
03-11-2019
06-11-2019
09-11-2019

GENTBRUGGE
BERLARE
KWAREMONT
OUDEGEM
AALTER
BALEGEM
OUDENAARDE
WAASMUNSTER
KERKSKEN
DEINZE
BUGGENHOUT
DRONGEN

3217
2371
969
1429
1563
2857
1827
555
1104
2401
2905
2539

2
2
1
2
15
1
2
2
1
13
13
4

70
151
91
96
24
299
173
31
112
40
43
135

20-11-2019

OOMBERGEN

1697

1

557

23-11-2019
24-11-2019

SCHORISSE
WILSELE
OnKERZELE

1076
1093
2641

1
2
2

112
63
208

DATUM

WAAR

01-09-2019
MERE
02-09-2019
03-09-2019
07-09-2019
08-09-2019
11-09-2019
14-09-2019
15-09-2019

25-09-2019
28-09-2019
29-09-2019
05-10-2019
06-10-2019

23-10-2019
26-10-2019

27-10-2019

10-11-2019
11-11-2019
13-11-2019
16-11-2019
17-11-2019
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GR verslagen
11-09-19

GR 129

Toon

Le Bout Là-Haut - Gerpinnes

GR 129 is met zijn 573 kilometer de langste wandelroute in België. Het is de verbinding van het Venetië
van het Noorden, Brugge met de officiële hoofdstad van het Belgische Zuiden, Aarlen. Vandaag loopt
de tocht grotendeels op grondgebied Henegouwen, provincie uit onze schooltijd, denk maar aan
steden als Charleroi en Bergen die bestempeld worden als twee van de grauwste. 2014 en 2015 waren
voorboden, proevertjes voor de super groene hoofdschotel die vandaag opgedist wordt. Uiteindelijk
misschien van het goeie ietsje te veel. Le Bout Là –Haut, “Ginderachterboven” of wat maken we ervan
zoomt 207 meter boven de zeespiegel. Zachtgrijs kleurt de hemel, hij is er nog niet uit of hij gaat wenen.
De zon doet nog een wanhoopspoging maar ze zal het ochtendgrijs niet wegbranden. Starten doen we
met een frangipannetaartje, smaakvol initiatief dat in de toekomst vervolg mag krijgen, voor een bakje
koffie zorgen we zelf wel. Het gedreun van druk autoverkeer ebt stilaan weg en een monumentale
eikendreef zet de deur wagenwijd open
naar een groene zee. Het bois de Gozée
dat verderop verandert naar bois de
Marbaix, een gemengd loofbos waar beuk
en eik domineren zet de toon. We kuieren
langs een partij grove den met ondergroei
van manshoge adelaarsvaren waar je
makkelijk kan in verdwalen. Een
boswachtershuis en picknicktafels zijn de
enige anderskleurige obstakels in deze
onmetelijke oase. We kruisen de stenige
beekvallei van de Ruisseau de la fôret die
er opmerkelijk droog bij ligt. We zakken af
richting het gehucht Odrimont met het
riviertje l’Eau d’Heure, zuiver en bijwijlen wild dat we langs een heel mooi pad volgen. Zuidelijker
bevindt zich het grootste kunstmatige merengebied van het land. In de jaren 70 werd de rivier die in
bossen van Cerfontaine ontspringt volledig afgedamd. Met een echt “Ardennengevoel” laten we ons
verder zweven naar de Pont Roch met splitsing van Gr 129 en Gr 12. Boven de brug loopt de spoorlijn
132 richting Frankrijk. Boven ons, hoog boven het gebladerte cirkelt de buizerd en zoekt hoogte op de
thermiek. Hier bereiken we voor vandaag ons diepste punt, 142 meter, het dichtst bij de hel en het
verst van de hemel die al een tijdje zijn sluizen heeft opengezet. Er volgt een lange bosstrook en bij
een open plek met jonge beuken komen we eventjes op adem. Door een brede dreef met bonte
aflijning van lorken, beuken, dennen en eiken is het heerlijk flaneren in deze late zomer en de herfst
nog in de kinderschoentjes. Op het punt “le Chapeau du Curé”, 221 meter kruisen we de weg Jamioulx
– Nalinnes. Het Bois du Prince wordt onze volgende verovering terwijl een opvallende beuk met heel
veel armen geen blik gegund wordt. We doorkruisen de vallei van de Ruisseau du Fond des Haies, 166
meter, op een leuk pad dicht bij het water en bezorgt toch wat afwisseling met kabbelend geklater.
Stroomopwaarts, een brugje en 50 meter verder “Les Trous des Sarazins”, een grottenstelsel,
thuishaven voor vleermuizen. Eerder onderzoek bracht aan het licht dat er bewoning was tijdens de
middensteentijd (ca. 10.000 – 5000 v/C). Een aantal gevonden voorwerpen worden bewaard in het
Musée Marcel Collet te Loverval. Licht stijgend met eiken die het pad afzomen flirt het langs een
pompstation en een stuk “Bois de Warchissaux “. Autolawaai is de voorbode van de drukke
verkeersweg N5. Het contrast kan niet groter zijn; de overgang van de pure stilte van een slapend bos
naar het drukke commercieel centrum “La Bultia” (229 meter). Het wordt nu struinen langs boetieks,
supermarkt, café’s en rustbanken. We krijgen het gezelschap van flanerende shoppers en bijhorende
merkzakjes. Wandelschoenen tussen hoge hakken, even een heel andere wereld. Wegens
plaatsgebrek moeten we noodgedwongen de groep splitsen voor de nodige schaftijd. De Route
Nationale 5 is een van de beruchtste wegen met reputatie één van de meest dodelijke. Oorspronkelijk
26e jaargang nr 101

januari – februari – maart 2020

blz. 44

aangelegd tijdens de Oostenrijkse bezetting met verbinding tussen Brussel en de grensstad Couvin.
Het is ook het symbool voor de dolle decennia na Wo II waarin het Belgische landschap letterlijk op
een moordende manier werd verwoest. De vooruitgang zeker! We kuieren voorbij de Marcheur –
Tamboer, 8 meter hoog en we trekken de regio van de folkloristische marsen binnen. Nogal wat dorpen
en steden in deze streek hebben een eeuwenoude traditie van religieuze optochten en processies met
militaire begeleiding. Een paar honderd meter laveren we langs de N5 toch met de daver op het lijf.
Een laatste stukje “Bois de Bertransart” zal ons open landschap insturen en wordt het genieten van
eindeloze vergezichten. Nog eventjes doorheen een verkaveling naar een brug over een beekvallei
langs velden met weggeplukte vruchten. Vanaf nu is het vrij ademen op dalende veldwegen richting
Ruisseau St –Pierre. We overschrijden eventjes de onzichtbare grens tussen Henegouwen en Namen.
In de verte draaien de eoline’s op volle toeren. De kerktoren van ons einddoel is al ruime tijd in zicht.
Langsheen de boerderij St –Pieter met leuk zijtorentje, een ommetje langs hagen, afsluitingen en
achterbuurtjes en we zijn er. Eventjes tijd voor bezoek aan de St-Michael- en Rolenduskerk met
Romaanse westtoren uit de 12 de eeuw en enkele gebrandschilderde ramen. Binnen een pracht van
een doopvont, de crypte, praalgraf en reliekschrijn van Rolendus uit 1599 in verguld koper en zilver…
Al zagen we vandaag het bos niet meer door de bomen toch kunnen we de wandeling als de groenste
bestempelen van het gehele jaar, in dit natuurstuk “Entre Sambre et Meuse”.
De avond valt. De zomer sterft.
De oude heuvels wenden zich in stilte af
Uit lage sluiers drijft mijn heimwee boven.
Uit “Er viel een dichter uit mijn boom”
Paul Baekeland 1936 – 2019.

09-10-19

Streek GR Groene Gordel

Tervuren - Berg

De dag wil vandaag maar niet beginnen, ik wil zoveel maar ik kom er niet toe.
Morgen, want ik heb er nu geen zin in, vandaag ben ik veel liever lui dan moe.
Ik denk dat ik misschien maar best zo weinig mogelijk doe, geef liever aan de zwaartekracht toe.
Dus ga ik lekker horizontaal.
Uit “Horizontaal”
van Metejoor.
Tervuren moet in een ver verleden een aantrekkelijk oord geweest zijn. In de 12de eeuw werd reeds
een met water omringde burcht opgetrokken door de hertog van Brabant, Hendrik I, bij de
samenvloeiing van de Voer en de Maalbeek. Begin 17de eeuw werden onder voogdijschap van
Albrecht en Isabella de toenmalige domeinen omgevormd tot park en tuinen maar vooral als
jachtgebied. Het was onder Leopold II, die een aantal landschapsarchitecten aantrok, dat het gebied
min of meer zijn huidige vorm kreeg met aanleg van een aantal grote vijvers gevoed door de Voer.
Doorheen
Warandepoort
en
Keizerinnendreef drijft het richting
Museum voor Midden – Afrika dat
werd onder gebracht in het voor de
Wereldtentoonstelling van 1897
gebouwde
Koloniënpaleis
in
neoclassicistische stijl. Het museum
voor Belgisch – Congo werd in 1910
geopend door Albert I. Bij de
onafhankelijkheid van Congo kreeg
het museum zijn huidige benaming.
De Gordaalvijver kronkelt naar de
vroegere Gordaalmolen uit de 12de
eeuw, tegenwoordig “Spaans Huis“
met
leuke
trappengevel.
De
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Vossemvijver, waarop meerdere eendensoorten dobberen schittert in een zacht zonlicht terwijl op de
rand 2 aalscholvers met opengespreide vleugels trachten droog te komen. Het “Voerwegske”
langsheen de Voer zet ons af richting Vossem. Doorheen het gebladerte van het 12 Apostelenbos
ontwaren we de contouren van de St Pauluskerk. Een opklimmende holle weg met vooral opvallende
rode kasseistenen brengt ons naar het hoogste punt, de rijksweg van Brussel naar Leuven (N3). De
vallei van de Voer ligt achter ons;
vanop het plateau een enig mooi
zicht over Leefdaal en de Brabantse
kouters, een enig mooi eindeloos
mozaïeklandschap. We snijden het
Holenbos aan met in de zoom
tamme
kastanje,
hazelaar,
lijsterbes, vogelkers en es die stilaan
neigen
naar
toekomstige
vlammende herfstkleuren. Het
gehucht Vrebos laat ons nogmaals
genieten van kleurrijke bonkige
kasseistrookjes en … Kortenberg
ooit
hoofdstad
van
het
grondwitloof. Het kweken van
witloof op water gaf wel de “genadestoot” aan het witte goud. Ondertussen flanneren we langsheen
de gemeenschapsinstelling “De Grubbe“ gebouwen voor jongeren van 14 tot 20 jaar die een als misdrijf
omschreven feit hebben gepleegd. Een holle weg door natuurgebied “De Grubbe“ voelt veiliger aan
en was ook een deel van de vroegere weg van Leuven naar Brussel gebruikt door marktkramers,
boeren en handelaars. De Kruisborrekapel uit 1830 en de Kinderberg, in de volksmond Mierenberg en
we klefferen over de E 40 waar het autolawaai getemperd wordt door het gekrijs van enkele
halsbandparkieten. Het dorpsplein van Everberg wenkt, ideale gelegenheid tot rustpauze in café “t
Pleintje“ met Martinuskerk die tussen 2 kriekskes in een vluggertje wordt bezocht. Naast een St.Hubertuskapel en Martinusschrijn oude grafstenen van de familie De Merode. Vóór de kerk een
rustbankje en dikke beuk geplant in 1930, enig mooi plaatje. Gelaarsd en gespoord kronkelt het verder,
onopgemerkt langs de supermarkt “Stone Major” waar Britten uit het Brusselse de voedselvoorraad
komen inslaan. Doorheen het park van de vroegere abdij van Kortenberg laveren we richting station
dat we ondergronds kruisen via de voetgangerstunnel. Meer open gebied wordt nu aangesneden met
links de radarinstallatie van onze Nationale
Luchthaven. Bij een wegwijzer Steenokkerzeel –
Nederokkerzeel is het genieten bij het schouwspel
van het kortbij landen van talrijke ijzeren vogels en is
het stilletjes dromen van wandeltochten in verre
landen. Voor de inwoners van de nabije
Lemmekensstraat was de droom eerder een
nachtmerrie in 1961 toen hier de grootste vliegramp
heeft plaats gevonden met een Boeing 707 en 73
dodelijke slachtoffers… Tapijten van knisperende
bladeren onder de wandelvoeten, de longen
volgepropt met heerlijke herfstgeuren, de Groene
Gordel in de herfst samen met de romantische
sierlijke parken, zij waren vandaag het voedsel voor
hart en nieren….
Wind jaagt wolken voort, lucht vol donkere schapen.
Herfst graast in mijn ziel.
Annemie De Waele.
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Onder de loep

Willy

ZONDAG
4-6-9-12-15-20-25 KM

22-12-2019
08.00 – 15.00U

RUISELEDE
25E PUTJE WINTERTOCHT-JUBILEUMTOCHT

WOENSDAG
5-10-16-21 KM

25-12-2019
09.00 – 15.00 U

OPWIJK
27E KERSTTOCHT

DONDERDAG
7-11-15-21 KM

26-12-2019
08.00 – 17.00 U

OUDENAARDE
OUDENAARDE IN KERSTSFEER

ZONDAG

29-12-2019
6-12-18-24-32 KM

ZOTTEGEM
07.00 – 15.00 U

WAFELENTOCHT
VRIJDAG
4-10-14-24 KM

03-01-2020
07.00- 15.00 U

RONSE
START TO WALK

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

05-01-2020
07.30 – 15.00 U

DE PINTE
NIEUWJAARSTOCHT

ZATERDAG
6-10-15-21-30 KM

11-01-2020
07.00 – 15.00 U

KRUISHOUTEM
WANELEN DOOR KRUISHOUTEM

ZONDAG
6-9-12-15-18-23 KM

12-01-2020
07.00 – 15.00 U

EEKLO
SINT-JOZEFTOCHT

WOENSDAG

15-01-2020

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

ZATERDAG
5-10-15-20-25 KM

18-01-2020
08.00 – 15.00 U

KLUISBERGEN
12E WINTERWANDELING

ZONDAG
6-10-12-15-21 KM

19-01-2020
08.00 – 15.00 U

GIJZEGEM
SINT-ANTONIUSTOCHT

ZATERDAG
7-12-18-24 KM

25-01-2020
08.00 – 15.00 U

OOSTEEKLO
TOCHT ROND OSTEEKLO

ZATERDAG
6-12-19 KM

25-01-2020
08.00 – 15.00 U

ELST
3E GEUTELINGENDORPTOCHT

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

26-01-2020
07.30 – 15.00 U

GERAADSBERGEN
MANNEKEN-PISTOCHTEN

ZONDAG
5-10-15-20 KM

26-01-2020
08.00 – 15.00 U

AALTER
AALTER IN DE WINTER

ZONDAG
4-7-10-12-18-25 KM

26-01-2020
08.00 – 15.00 U

BERLARE
DONKMEERTOCHT

ZATERDAG
6-12-18-21 KM

01-02-2020
07.30 – 15.00 U

ASSENEDE
2E WINTERTOCHT

ZATERDAG
6-10-14-18-21 KM

01-02-2020
08.00 – 15.00 U

BORSBEKE
33E SPROKKELTOCHT

ZONDAG
5-7-12-18-25 KM

02-02-2020
07.30 – 15.00 U

EINE
P.D.MAEGHTWANDELING

ZATERDAG
5-10-15-21 KM

08-02-2020
07.30 – 15.00 U

OPWIJK
28E VALENTIJNTJESWANDELING

ZONDAG
6-9-13-15-17-25 KM

08-02-2020
08.00 – 15.00 U

ZOMERGEM
29E VALENTIJNTJESTOCHT

ZONDAG
6-12-18 KM

08-02-2020
07.30 – 15.00 U

DEFTINGE
21E WINRTOCHT

DINSDAG
6-9-12-18 KM

11-02-2020
06.00 – 15.00 U

INGELMUNSTER
AVIFLORATOCHT

ZATERDAG
6-12-18 KM

15-02-2020
08.00 – 14.00 U

KLUISBERGEN
FOLDERWANDELING

ZATERDAG

15-02-2020

BAASRODE
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5-9-12-16-21-26 KM

07.30 – 15.00 U

16E WINTERWANDELING

ZATERDAG
6-12-18 KM

15-02-2020
07.30 – 15.00 U

MICHRLBEKE
20E GEUTELINGENTOCHTEN

ZONDAG
4-6-12-18-24-30-50 KM

16-02-2020
07.00 – 15.00 U

MUNKZWALM
7ESWALMSE12-DORPENTOCHT

ZONDAG
6-12-18-24 KM

16-02-2020
07.30 – 15.00 U

WIEZE
30E PEE KLAKTOCHT

WOENSDAG

19-02-2020

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

ZONDAG
4-6-12-18-24 KM

23-02-2020
07.00 – 15.00 U

NEVELE
MEETJESLAND WANDELDAG

WOENSDAG
7-10-14-18-22 KM

26-02-2020
08.00 – 15.00 U

VIANE
KRAKELINGENTOCHT

VRIJDAG
5-7-11-16-23 KM

28-02-2020
07.30 – 15.00 U

LOKEREN
20E KROKUSTOCHT

ZATERDAG
5-10-15-20 KM

29-02-2020
08.00 – 15.00 U

MOERZEKE
GLAZENDORPTOCHT

ZONDAG
6-12-18-24 KM

01-03-2020
08.00 – 15.00 U

NEIGEM
NEIGEMBOSTOCHT

ZONDAG
6-12-17-23-30 KM

01-03-2020
08.00 – 15.00 U

STEKENE
33E BOUDELOTOCHT

DINSDAG
7-14-21 KM

03-03-2020
07.30 – 15.00 U

WETTEREN
12ESNEEUWKLOKJESTOCHT

WOENSDAG
4-6-12-18-24 KM

04-03-2020
07.00 – 15.00 U

WANNEGEM-LEDE
4E SCHIETCHAMPETTERMOLENTOCHT

ZATERDAG
3-6-10-12-16-20 KM

07-03-2020
07.00 – 15.00 U

BORSBEKE
18 BACCHUSTOCHT

ZATERDAG
6-9-14-17-22 KM

07-03-2020
07.30 – 15.00 U

EVERGEM
M.P.I.-TOCHTEN

ZONDAG
6-12-18-24 KM

08-03-2020
07.00 – 15.00 U

NEDERBRAKEL
6E LENTEKLASSIEKER

ZONDAG
5-10-15-20-30 KM

08-03-2020
07.30 – 15.00 U

AALTER
40E MARSEN VAN AALTER

ZONDAG
4-8-10-14-20 KM

08-03-2020
07.30 – 15.00 U

OPWIJK
30E VOORJAARSTOCHT

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

08-03-2020
07.00 – 15.00 U

HERNE
KRIEK-EN MATTENTOCHTEN

ZATERDAG
4-10-14-21-30-42 KM

14-03-2020
06.00 – 14.30 U

RONSE
NATURE-WALKING

ZONDAG
6-9-12-18-21-24-30 KM

15-03-2020
07.00 – 15.00 U

GENTBRUGGE
FLORATOCHTEN

ZONDAG
6-12-20 KM

15-03-2020
08.00 – 15.00 U

WAASMUNSTER
24E OMMEGANGTOCHT

WOENSDAG

18-03-2020

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

ZATERDAG
6-10-15-20 KM

21-03-2020
06.30 – 15.00 U

KRUISHOUTEM
30E GULDEN EITOCHT

ZONDAG
6-9-12-15-21-27 KM

22-03-2020
06.30 – 15.00 U

SINT-LAUREINS
LENTETOCHT

ZONDAG
6-10-16-21-32 KM

22-03-2020
07.30 – 15.00 U

BUGGENHOUT
37E LENTEVOSSENTOCHT

ZONDAG
6-12-18-24 KM

22-03-2020
07.00 – 15.00 U

WORTEGEM-PETEGEM
ZEELTREKKERSTOCHTEN
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Retro – foto’s

Rudy

St.-Moritz
2013

Lespinet
2013
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Met een goed gevoel en een perfect zicht op stap.

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

OPTIEK
JACQUES
Hoogstraat 43
9620 ZOTTEGEM

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

Meer dan 35 jaar tot uw dienst

Op vertoon van uw wandellidkaart: 10% korting.
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