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Sabina Van Beierenlaan 5, 9620 Zottegem 
 

Dakwerken 

Hellende en platte daken - Verwijderen van asbest         daken 
– Alle zinkwerken - Isoleren van daken en zolders 

Algemene Renovatie: 

Plaatsen van laminaat – Zolder bekleding en afwerking  

Plaatsen en herstellen van afsluitingen – Vernieuwen van 
opritten - enz….. 

Klusjesdienst: 

Alle klusjes en reparaties groot en klein.  

 

Website dakwerken-svenpeleman.be 

Op vertoon  van uw clublidkaart: Speciale voorwaarden! 
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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  2022 

graag binnen bij de voorzitter 

Patrick De Corte  

pdcorte@telenet.be 

voor 1 maart  2022 

 

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 

Vanden Broeck Sonja 

Ophemstraat 170, 9400 Voorde 

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

e-mail: sonja@wandelclubegmont.be 

Boetiek – 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 Groote Freddy 

Ophemstraat 170, 9400 Voorde 

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

e-mail: freddy@wandelclubegmont.be 

Magazijn 

 
 

De Kimpe Kurt 

Sabina Van Beierenlaan 5, 9620 

Zottegem 

GSM: 0472/97.97.48 

e-mail: kurt@wandelclubegmont.be 

Parcoursbouwer 

 

De Smedt Anne-Marie 

Rooigemstraat 51, 9860 Balegem 

09/32 46 746 GSM: 0497/075541 

e-mail: 

annemie@wandelclubegmont.be 

 

 

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 

 

 
Van Holsbeke Lieve 

Nijverheidsstraat 48, 9230 Wetteren 

09/369 42 98 GSM: 0468/47.03.62 

e-mail: lieve@wandelclubegmont.be 

Busreizen 

 

 
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                                            

mailto:voorzitter@wandelclubegmont.be
mailto:sonja@wandelclubegmont.be
mailto:secretaris@wandelclubegmont.be
mailto:penningmeester@wandelclubegmont.be
mailto:freddy@wandelclubegmont.be
mailto:kurt@wandelclubegmont.be
mailto:annemie@wandelclubegmont.be
mailto:freddy.d@wandelclubegmont.be
mailto:dirk@wandelclubegmont.be
mailto:lieve@wandelclubegmont.be
mailto:luc@wandelclubegmont.be
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            Woord vooraf 
Beste Egmonters, 
 
Lap, ’t is weer van dat. 
Net nu we als club een beetje aan het recht kruipen waren slaat het virus weer 
onverbiddelijk toe. Met als start onze bedevaart in mei kwamen ook onze 
midweekwandelingen terug op gang, waren er ook al enkele busreizen en GR-
uitstappen. Ons praatcafé voor de hernieuwing van het lidgeld kon doorgaan en 
zelfs de meerdaagse reizen werden afgewerkt. Weliswaar hadden al deze 
activiteiten een streepje Covid-schaduw, maar we waren al blij dat ze er waren. En 
oef… ook ons pronkstuk de Halloweentocht kon worden georganiseerd. Op deze 
tocht viel het ons wel op dat er in verhouding toch wel weinig eigen leden hebben 
deelgenomen. Toch wel spijtig, want de wekenlange voorbereiding van de vele 
onbaatzuchtige medewerkers en de totale inzet gedurende een volledig jaar van 
onze pompoenenkweker Peter werden toch maar karig beloond. We hadden van onze 
Egmonters toch wat meer appreciatie verwacht. In ieder geval dank aan diegenen 
die er wel waren. 
Maar nu is het plots terug naar af. Stad Zottegem sluit door de verslechterende 
situatie voorlopig zijn ontmoetingscentra tot eind januari en dus kunnen er ook 
geen midweekwandelingen meer doorgaan. Hoelang de sluiting zal duren is koffiedik 
kijken en ook de wafelentocht en zelfs het clubfeest zijn gesneuveld. We hebben 
nochtans voor 2022 een flink programma klaargestoomd. In dit clubblad kan je 
onder andere alle info vinden over de busreizen en de GR-uitstappen in 2022. We 
willen terug opstarten met ons clubkampioenschap (zie verder in dit nummer) en 
volop de tochtenbladen binnenkrijgen zodat we ons weer helemaal Egmont 
wandelaar kunnen voelen. Wie onze jaarkalender met de hondjes, uitgedeeld op het 
praatcafé, heeft doorgenomen weet dat er heel wat op stapel staat. Om dit alles in 
goede banen te leiden hebben we zelfs ons bestuur uitgebreid. Annemie De Smedt, 
echtgenote van onze verantwoordelijke voor het ledenbestand Dirk Moens, kwam 
onze gelederen versterken. Annemie, hartelijk welkom binnen het bestuur. 
Verder in dit nummer kan je heel wat verslagen vinden. Nu er minder wandelingen 
zijn en de dagen op zijn kortst, hebben we al wat meer tijd om die te lezen en nog 
wat na te genieten. Je vindt het relaas van onze zomerreis naar Flims, van de GR-
daguitstappen en ook van de GR-2-daagse verderop. Veel leesplezier. 
Met een bang hart en hopend op het best mogelijk scenario kijken we uit naar wat 
de toekomst zal brengen. Want eerlijk, het begint ons allemaal een beetje de keel 
uit te hangen. Graag zouden we weer ten volle willen genieten van onze wandelingen 
en meer nog van het sociaal contact dat erbij hoort. Wandelen kan je natuurlijk nog 
altijd en blijf dat ook doen. Zo kan je het lichaam fysiek in orde houden, maar 
geestelijk hebben we zeker ook nood aan contact met elkaar. Een gezellige babbel 
bij een lekkere pint of heerlijk geurende koffie doet ook wonderen voor onze 
gezondheid. 
Laten we samen hopen dat we daar niet te lang meer moeten op wachten. Hou jullie 
ondertussen gezond en tot … vlug. 
 
Jullie voorzitter, Patrick   
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Kloosterstraat 1 

9620 Zottegem 
 

www.vanvijle.be 

09 360 75 60 
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            In Memoriam 
 

Bestuur en leden van de wandelclub bieden hun medeleven aan bij het overlijden van: 

 
     De Heer Camiel Goossens    ° 01-12-1946  -  †  03-09-2021 

Echtgenoot van Daniëlle De Vos 

Schoonbroer van Marcel Mons  

 

De Heer André De Potter    ° 25-07-1937  -  †  30-09-2021 

Lid van WSV Egmont 

Echtgenoot van Madeleine Cornil 

  

Mevrouw Annick Van Der Smissen           º 08-12-1968  -  †  07-10-2021 

Lid van WSV Egmont 

  Echtgenote van Eddy Herremans 

  Moeder van Jorgin Herremans 

 

De Heer Jean Pierre Lenaert   ° 02-01-1944  -  †  12-10-2021 

Mevrouw Georgette Gevaert            º 10-03-1944  -  †  12-10-2021 

  Schoonouders en ouders van Valère en Conny De Temmerman - Lenaert 

 

De Heer Hector Van Impe    ° 15-03-1939  -  †  13-10-2021 

Ex-Lid en medewerker van WSV Egmont 

Echtgenoot van Jacqueline De Smet 

 

De Heer Eddy Van Mulders    ° 07-05-1950  -  †  19-10-2021 

Lid van WSV Egmont 

Echtgenoot van Christiane De Bie 

 

Mevrouw Denise De Meyer            º 14-07-1924  -  †  16-11-2021 

  Schoonmoeder en moeder van José en Carmen Remmery - Janssens 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

            Redactie 
 

Werkten mee aan dit nummer van ons clubblad: 
 

Tekst:    Patrick De Corte 

De Geyter Toon 

Rudy De Schrijver 

Carmen Janssens 

Sonja Vanden Broeck 

Lieve Van Holsbeke 

Wilfried Van Overwaelle 

Foto’s:   Antoine Cleemput 
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 Jarigen 
Jarigen van de maand januari 

 

Naam Voornaam Dag Naam Voornaam Dag

Erauw Danny 1 De Backer Gilbert 14

Van Overwaelle Wilfried 1 Verbruggen Erna 14

Middernacht Carine 1 Van Laethem Maurits 15

Oudaert Georges 1 Schippers Rosine 15

Uytterhaegen Michel 1 Beirens Kathleen 16

Van Den Broecke Christiane 2 Meuleman Nelly 16

Breugelmans Sylvia 2 De Vuyst Godelieve 16

De Smet Hector 2 Van Santen André 16

Mertens Nicole 3 Meerpoel Jacqueline 17

Gabriels Eleane 3 Haegeman Rosine 18

Menschaert Marie-Claire 3 De Temmerman Jacques 18

Braem Rafael 3 Coppens Karel 19

De Cauwer Edward 4 De Bacquer Marnix 19

De Roose Jeannine 4 Baele Freddy 19

Van De Sijpe Alphonsus 4 Coppens Chantal 19

Dierickx Martina 4 Cooreman Cindy 19

Van Wijmeersch Eva 4 Hofman Arlette 20

Van Wijmeersch Sara 4 De Saedeleer Christiane 21

De Rouck Rita 4 Van Hende Eddy 22

Focquaert Marie-Christine 4 Vandooren Greta 22

Van Den Bossche Lieve 5 Broodcooren Lea 22

Glorieus Antje 5 De Meyer Erwin 22

Van Den Bossche Nadine 5 Ysebaert Wim 22

Heyndrickx Marinka 6 Uytterhaegen Marie-José 22

Ketelaere Marleen 7 Matheus Michel 22

Parmentier Christian 7 Van Steenbergen Jozef 23

Janssens Berenice 7 Roelandt Jozef 23

De Smet Norbert 8 Coppens Marlene 23

De Pauw Albert 8 De Mulder Paul 23

Rasschaert Willy 8 Van Den Berge Robertus 24

Opsomer Marcel 9 Franceus Conny 24

Van de Walle Marie-Johanne 9 Denijs Marc 24

De Vleeschouwer Nathalie 9 Van den Berge Leen 24

De Staercke Martine 9 De Schampheleer Leona 26

Wuytack Jean 9 De Sutter Claudine 26

De Beer Sandra 10 Plaetsier Christian 27

De Wolf Alex 10 De Brucker Marcel 27

Goossens Dianne 10 De Vleeschauwer Marie-Louise 27

Roelandt Patrice 10 De Kerf Luc 27

Flamand Marc 10 Poppe Linda 27

De Schrijver Patrick 10 De Vleeschhouwer Luc 27

Coppens Lucien 10 De Vloo Xavier 28

De Maeseneire Sabine 10 Daem Ines 28

Van Cauwenberghe Marie Christiane 10 Mertens Emilienne 28

Everaert Magda 11 Goeteyn Marc 28

Vandendaele Nathalie 11 Cozyns Marie-Therese 29

De Meyst Johnny 11 Deltenre Claude 29

Seghers Luc 11 De Schrijver Germain 29

Scheerlinck Willy 11 De Loore Johan 29

Casteleyn Luc 12 Seeuws Freddy 29

Remory Brigitte 12 Van De Velde Willy 29

Vermassen Eddy 12 Verstraeten Daniel 30

Bockstal Celine 13 Schiettecatte Jacqueline 30

De Backer Anne-Marie 13 Van Daele Eric 30

Delcourt André 13 De Wolf Luc 30

Seeuws Sonja 13 Van Steerthem Rita 31

De Stercke Yvan 13 Persoons Hedwig 31

Schepens Marcq 14
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Jarigen van de maand februari 
 

 

Ouderdom kan meer zien in een ruwe tegelsteen,  

dan jeugd in een spiegel.

Naam Voornaam Dag Naam Voornaam Dag

D'Hoker Willy 1 Van den Daele Michel 16

Vekeman Gerrit 1 Van Caelenberg Magda 17

Pardon Emile 1 Eggelen Rita 17

De Witte Chantal 1 Machtelinckx Nora 17

Van Passenhove Rita 1 Uytterhaegen Hans 17

De Moor Geert 2 Stevens Ingrid 17

D'Haeyer Luc 2 De Bie Jonny 17

De Vriendt Kateleen 3 De Groote Martine 17

Daem Marc 3 Van Onsem Danny 18

Cooman Fabienne 3 Vandenberghe Monique 18

Rul Christiaan 4 Ghijselinck Rita 18

De Borle Marleen 4 Pede André 18

Raes William 4 Wittebrood Lydie 19

Van Maldergem Ivan 4 Hendrickx Suzanne 20

Abraham Gisela 5 De Clercq Marijke 20

Colpaert Anneken 5 De Norre Firmin 20

Meersschaut Paul 5 Van Hecke Freddy 21

De Tandt Marie-Christine 5 Vanden Broeck Rosanne 21

Persoons Yolande 6 Laboureur Louis 21

De Henau Christine 6 Vandeperre Jean 21

Thierie Luc 7 Serneels Martine 22

De Wilde Norbert 7 D'Homme Rita 23

Machtelinckx Eric 7 Moens Magda 23

De Vos Gery 7 Herpelinckx Diane 23

Goudepenne Lucrèce 7 Vandebuerie Magda 23

De Looze Yvonne 8 Gabriels Marc 23

Van De Velde Werner 9 Beeckman Nathalie 23

Van Turtelboom Monique 9 Temmerman Nancy 23

De Grom Norbert 10 Hanssens Ides 23

De Smet Stefaan 10 Matthys Maria 23

De Jaeger Jacques 11 Tuytschaever Ingrid 24

Van Den Bremt Johan 11 De Cuyper Lut 24

Waeytens Gerda 11 Van Waeyenberghe Sonja 25

Matthijs Martine 11 Waterschoot Marianne 25

Scherlippens Danny 11 Michiels Armand 25

Adriaens Veronique 12 De Smet- Van Damme Joël 25

Van Maelzaeke André 12 Lust Paul 25

Van Steenberge Jenny 12 Daneels Daisy 26

Mouteau Jean-Claude 12 Van Caelenberg Willy 27

Monsaert Daniel 13 Hove Carine 27

Willems Jackie 13 Van Turtelboom Freddy 27

Everaert Lut 14 Janaert Christiane 27

Van Herreweghe Eli 14 Coppieters Luc 27

De Smet Nadine 14 Van Muylder Francine 27

Van Den Brulle Roland 14 Van Herreweghe Guy 27

Menschaert Mireille 14 Daem Chris 27

Elaut Dirk 14 Killemaes Jacki 28

Mangelinckx Christine 15 Neckebroeck Etienne 28

Cornil Marleen 15 Beerens Roger 28

Verhoeven Lutgarde 16 Pede Godelieve 28

Van Sande William 16 Segers René 28
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Jarigen van de maand maart 
   

Naam Voornaam Dag Naam Voornaam Dag

Servranckx Willy 1 De Coensel Rita 15

Gillis Gisele 1 Vandenabeele Mireille 15

De Smet Rita 1 Dhaeyer Guy 15

Saelens Herman 1 Van de Mergel Marceline 15

De Vos Ingrid 1 Simon Martina 15

Gabriels Eliane 2 Van Den Bossche Ronny 15

Neukermans Nicole 3 Van Wijnendaele Christiane 16

Verbeurgt Jean-Marie 3 De Zutter Paul 16

Willems Etienne 3 Geers Marleen 17

Gees Simonne 4 Neirinck Walter 17

Germonpré Etienne 4 Van Den Brempt Michiel 17

Van Wittenberge Godelieve 4 Tordeurs Sonia 17

De Temmerman Christianne 4 Beurms Carine 17

Cromphout Hilda 5 De Groote Marc 17

Florin Gisele 5 Lievens Anny 18

Thijs-Goossens Myriam 6 Cousserier Reneé 18

Ribbens Eliane 6 Schelpe Ivan 19

Van Gansbeke Mireille 7 Janssens Liliane 20

Reyns Nicole 7 De Troyer Greta 20

Kindt Arlette 7 Carrijn Yvette 21

Matthys Albert 7 Parmentier Anna 21

Coppens Jozef 8 Van Avermaet Hilde 22

De Canck Christine 8 Van Gansbeke Eddy 22

Van Der Cruyssen Gilberte 8 Ottevaere Lucie 23

Rolle Jose 8 Bury Agnes 23

Glorieus Jo 8 Kindt Jose 23

Brusselmans Betty 8 Dhondt Marleen 23

Rollé Roger 8 Remmery José 24

De Mol Martine 9 Goossens De Rouck Marcella 24

De Smet Mariette 9 Erzeel Monique 24

Duysburgh Johan 9 De Temmerman Jacqueline 24

De Keyser Christiaan 9 Kesteleyn Willy 25

De Cock Luc 10 Clement Marc 26

Christis Rita 11 De Kimpe Kurt 26

De Vleeschauwer Clément 11 De Clercq Hilde 26

De Cooman Willy 11 De Wilde Albert 27

Van Durme Cynthia 11 Uytterhaegen Jolien 27

Van Den Berge Guillaume 11 Bernaert Monica 27

Haelterman Nelly 12 Van Cauwenberghe Betty 27

De Boever Nico 12 De Temmerman Luc 27

De Waegenaere Marcel 13 Delmaire Eric 28

Schotte Kurt 13 Moens Dirk 28

Van De Keer Marita 13 Daem Tina 29

De Neve Catherine 13 Hellyn Leopold 29

Braekman Eli 14 Tondeleir Rudy 29

Van Den Brempt Dirk 14 De Cnijf Ingrid 29

Teirlinck Georges 14 Beeckman Viviane 29

Jolie Peter 14 Vanderswaelmen Walter 31

Persoons Isabelle 14 Persoons Monique 31

Verstichelen Nicole 14 Bradt Yolande 31

Vandenbossche Guido 14 Gernaey Marie-Christine 31

Van Den Berghe Georgette 14 Tuypens Frida 31

Van Lierde Felix 15
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            Programma busreizen 
Zondag 20 februari   Stabroek (Antwerpen) 

 Zondag 6 maart    Lozen – Bocholt (Limburg) 
 Zondag 17 april    Geluveld (West-Vlaanderen) 
 Zondag 5 juni    Wellen (Limburg) 
 Zondag 10 juli    Heuvelland (West-Vlaanderen) 
 Zaterdag 20 augustus   Sourbrodt (Luik) 
 Zondag 16 oktober   Achel (Limburg) 
 Zaterdag 17 december   Brugge (West-Vlaanderen) 

 

            Programma GR          Patrick 

 

23 februari  GR 512 Groenendaal – Loonbeek    25 km  

23 maart  GR 123 Frasnes-les-Anvaing - Orroir   26 km 

 27 april  GR 561 Balen – Lommel     25 km 

11 mei  GR 125 Soulme – Falmignoul    26 km 

29 juni  GR 15 Tintange – Nothomb    24 km  

27 juli   GR 14 Grupont – Saint-Hubert    23 km 

 24 augustus  GR 129 Dinant – Maredsous    24 km   

28 september Streek GR Groene Gordel 

    Berg – Verbrande Brug (Grimbergen)  25 km  

23 november Dagstapper Ternat      23 km 

 

            Clubblad digitaal 

 

Zoals heel veel zaken tegenwoordig digitaal gaan kunnen wij niet achterblijven. 

Het clubblad dat jullie normaal op papier ontvangen is ook beschikbaar in 

digitale versie. Wie dat wenst kan ons blad dus op die manier ontvangen. 

Wat zijn de voordelen ervan: 

-  clubblad in kleur. 

-  besparing van eventuele verzendingskosten. 

-  besparing van papier, dus goed voor het milieu. 

-  geen risico op verlies bij de post. 

-  inschrijfstrookjes moeten niet uitgeknipt, maar kunnen afgeprint worden. 

Laat het ons weten indien je van deze mogelijkheid gebruik wil maken. 
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  Hoe inschrijven voor uitstappen 
 

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

 

 

Voor alle eendaagse busreizen inschrijven bij Lieve Van Holsbeke 

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: 09/369 42 98   of   0468/47 03 62 
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  of   0474/21 01 97 
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. 

 

 
 

Wie ingeschreven is voor een daguitstap maar nog niet betaald heeft 

en te laat annuleert zal alsnog het inschrijvingsgeld moeten betalen. 
  

mailto:busreizen@wandelclubegmont.be
mailto:gr.patrick@wandelclubegmont.be
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        Clubfeest 2022 uitgesteld 
Jammer, maar de omstandigheden en de gezondheidsperikelen hebben een streep 

getrokken door het geplande clubfeest. Met zijn allen keken we er nochtans zo erg 

naar uit. Om toch een feest te hebben in 2022 heeft ons bestuur geopteerd voor een 

uitstel en geen afstel. We kijken alvast uit naar vrijdag 29 april in de hoop dat we dan 

mogen organiseren. Meer informatie hierover in het volgende nummer van ons 

clubblad en op onze website en facebookpagina van zodra meer info beschikbaar is. 

Voor wie zich al ingeschreven en betaald heeft is er geen probleem: de inschrijving 

blijft geldig. Mocht de geplande datum dan niet passen dan kunnen die leden 

uiteraard hun geld terugkrijgen.  

 
 

            Hernieuwen lidgeld 
Op ons praatcafé kon je het lidgeld bij Egmont hernieuwen. De lidkaart blijft dezelfde 

maar wordt na betaling opnieuw geactiveerd voor 2022.  

 

Indien je je lidgeld nog niet hernieuwd hebt is dit het laatste clubblad dat je 

ontvangt.  

 

Door de covid-maatregelen kan je nu niet meer hernieuwen op een activiteit van de 

club vermits er geen meer zijn tot eind januari.  Zoals jullie wel weten houdt het 

lidmaatschap bij de club en dus ook bij de federatie op 31 december 2021 op. Opdat 

onze leden blijvend verzekerd zouden zijn als ze willen wandelen stellen wij het 

volgende voor: 

Wie dat wenst kan zijn lidgeld via bankoverschrijving betalen. 

De benodigdheden (Walking in Belgium boek, kalender, hernieuwingsgeschenk, 

formulier voor het ziekenfonds, …) zullen dan later op een activiteit van de club ter 

beschikking worden gesteld. Je begrijpt dat wij dit alles niet kunnen opsturen via de 

post. Zodra de betaling gebeurd is, doen wij het nodige naar de federatie toe. Je 

lidkaart die je voor 2020 ontvangen hebt wordt dan weer geactiveerd zodat je 

volledig in orde bent voor 2022. 

 

Praktisch: 

 

Het lidgeld bedraagt 15 € voor een eerste persoon en 12 € voor bijkomende leden 

OP HETZELFDE ADRES. Het bedrag overschrijven op rekeningnummer 

BE40 1032 2451 5763 van Wandelclub Egmont  

Met als DUIDELIJKE MEDEDELING: naam en lidnummer van ieder persoon 

waarvoor betaald wordt. (Het lidnummer kan je vinden op de achterzijde van de 

lidkaart   WSVL/ …..). 

 

Best zo vlug mogelijk overschrijven om zeker te zijn dat de lidkaart dan ook zo vlug 

mogelijk geactiveerd wordt. 
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            Vooropgestelde tochten 
Na 2 jaar onderbreking hopen we terug van start te gaan met onze voorgestelde tochten. In het 
verleden was daar telkens een mooi geschenk aan verbonden en dat hopen we in 2022 in ere te 
houden. Als de pandemie niet opnieuw stokken in de wielen steekt zijn dat de tochten die in 
aanmerking komen met hun waarde in punten: 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 
 

 
Totaal aantal punten te verdienen: 17. 

 

Wie op de 11 vooropgestelde tochten 10 punten verzameld heeft, heeft recht op een geschenk dat 
uitgedeeld wordt vanaf het “Praatcafé” op zaterdag 12 november 2022. 
 
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 1200 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: Op wandelingen van andere clubs moet het betalingsbewijs niet meer in 

een bus gestoken worden.  
Het klassement voor de vooropgestelde tochten wordt opgemaakt aan de hand van de lijst 
van de gescande leden op de wandeling. Het is wel noodzakelijk dat de Egmont-leden 

eigenhandig hun controlekaart (betalingsbewijs) na de wandeling afgeven. Dit is een 

bijkomende controle die de deelname bevestigt. Indien dit niet gebeurt riskeert men dat de 
tocht niet meetelt 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. 

  

1 Verwenkoffie midweek 16/02/2022 OC Oombergen 1

2 Italiaanse midweek 16/03/2022 Kantine stadion 1

3 Spek- en eieren midweek 20/04/2022 OC Velzeke 1

4 Pannenkoek Mikado midweek 18/05/2022 Hemelrijk 1

5 27e Egmonttocht 26/05/2022 Bevegemse Vijvers 3

6 Spaanse midweek 15/06/2022 OC Strijpen 1

7 Dauwtocht 20/07/2022 OC Velzeke 2

8 Ijsjes midweek 17/08/2022 OC Erwetegem 2

9 Herdenkingstocht 21/09/2022 OC Leeuwergem 1

10 Hot dog midweek 19/10/2022 OC Sint-Goriks-Oudenhove 1

11 Halloweentocht 31/10/2022 Bevegemse Vijvers 3

mailto:secretariaat@wandelclubegmont.be
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            Verslag zomerreis Flims       Wilfried 

van vrijdag 20 augustus tot en met vrijdag 27 augustus 2021 
 

Dag 1 – Vrijdag 20 augustus – Heenreis 
Om 4.30 u. vertrekt de bus aan de Bevegemse Vijvers met 67 Egmonters voor een rit van ongeveer 
820 km naar FLIMS in Zwitserland. Reisleidster Sonja geeft ons eerst de nodige richtlijnen voor de 
coronamaatregelen die moeten worden nageleefd (mondmasker op gedurende de hele busreis en in 
het bezit zijn van het coronacertificaat dat wij nodig hebben, zeker voor onze uitstap naar Oostenrijk). 
Wij komen aan in ons hotel “Grand Hotel Surselva”, gelegen aan de rand van een bos op 10 minuten 
wandelen van het Caumameer. Wij worden verwelkomd door de directeur van het hotel, checken in, 
nemen de kamers in gebruik en moeten ons reppen voor het welkomstaperitief buiten op de 
terrassen van het hotel. Na het aperitief begeven wij ons naar het restaurant dat het thema Italiaanse 
avond meekrijgt. Er is een ruime keuze aan spijs en drank. Na het avondmaal krijgen we in de 
ontspanningszaal info over de wandeltocht die de volgende dag op het programma staat. Dit gebeurt 
telkens om 20 uur waarna een ontspanningsavond volgt.  
Het aanbod van de wandelingen die op het programma staan is overvloedig (tot 5 mogelijke 
wandelingen per dag) en daarom zal ik enkel de wandelingen die ik meemaak vermelden. 
 

Dag 2 – Zaterdag 21 augustus – Zeer zonnig weer 
De groepen worden samengesteld en wij vertrekken voor een dagtocht naar Fidaz – Trin Mulin – 
Crestasee – Flims. De afstand bedraagt ongeveer 11 km. Wij wandelen met onze gids Jan naar het 
centrum van Flims. Wij volgen een wandeling die steeds opwaarts gaat tot aan het rustpunt met links 
een grote kapel en rechts een 
café-restaurant. Na een 
drinkpauze stappen wij verder 
door een landschap, omgeven 
door bossen en open ruimten, 
langs diverse paden en wegeltjes. 
Aan een brug worden de 
knapzakken aangesproken. Terwijl 
we van onze lunch genieten, zien 
wij de andere groep hijgend de 
helling opkomen. Zij wandelen 
het parcours in tegengestelde 
richting. Wij vertrekken alweer, 
ditmaal voor het moeilijkste 
traject naar beneden. De helling 
bestaat uit vele losliggende 
stenen in alle formaten en uit gevaarlijk gruis. Opletten is de boodschap en ik ben tevreden dat wij op 
de gewone weg komen. Wij vervolgen onze weg door de gemeente Flims en komen aan het hotel 
aan. De eerste kennismaking met de omgeving is goed meegevallen.  
Na het aperitief volgt het avondmaal. Dit bestaat altijd uit soepen, voorgerechten (koude en warme), 
hoofdschotels, een rijkelijk dessertbuffet, wijnen en koffie. 
We sluiten de dag af met een quiz met als thema “zoek het foutje”. De strijd tussen de winnaars en 
verliezers en hun supporters is hevig en vooral zeer plezierig.  

 
Dag 3 – Zondag 22 augustus – Zeer zonnig weer 
Wij nemen het openbaar vervoer naar Caumasee – Prau Tureligt – Prau Pulte. Elkeen van ons heeft 
een reispas gekregen die geldig is voor het vervoer binnen een bepaalde zone. Buiten de zone dient 
er bijbetaald te worden. Het is een rustige wandeling en wij keren tegen de middag terug. 
Na het middagmaal gaan wij met de eigen bus naar Disentis. 
Disentis ligt in het dal van de Rijn. De abdij is een toeristische trekpleister. Het is een 
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benedictijnenklooster dat opgericht werd rond 720 na Christus. Het klooster legt de brug tussen 
traditie en moderne tijd en herbergt een gymnasium, een moderne bakkerij, een boerderij en een 
restaurant.  Er zijn ook kamers beschikbaar voor bezinningsperiodes. 
De kerk/kathedraal, die opgetrokken is in barokstijl, is zeer indrukwekkend.   

 

Dag 4 – Maandag 23 augustus – Zeer zonnig weer 
Flims Waldhaus – Laaxersee 
Onze wandeling gaat naar Laax Graubunden. Wij wandelen over onverharde wegen en paden naar 
een soort van  sport- en recreatiezone. Wij zien voor ons een grote houten verkennings-toren die 
zicht geeft op de omgeving. Ernaast ligt een houten brug voor wandelaars die tussen de bomen een 

metershoog parcours vinden (zoiets 
bestaat bij ons in Limburg voor 
fietsers).  
Wij komen aan het meer van Laax 
waar wij een picknick geserveerd 
krijgen door de kookploeg en het 
zaalpersoneel van ons hotel. Alle 
groepen komen hier afzonderlijk 
samen. Wij genieten opnieuw van dit 
prachtige moment en wij keren terug 
richting hotel.  
Na ons dagelijks aperitief krijgen wij 
een Belgische avond. Op het menu 
staan o.a. mosselen met friet (eerlijk 
gezegd, de mosseltjes waren flink 

gekrompen). Na het avondmaal is er nog een avondwandeling voorzien. 

 

Dag 5 – Dinsdag 24 augustus 
Dagexcursie naar Vaduz (Liechtenstein), Bregenz (Oostenrijk) en Lindau (Duitsland). 
Vandaag doen wij 4 landen aan. De bus vertrekt om 9 uur aan het hotel voor een eerste stop in het 
lieflijke Liechtenstein. 
Het 160 vierkante kilometer grote vorstendom, geprangd tussen Oostenrijk en Zwitserland, telt 
ongeveer 38.500 inwoners en is één der kleinste - en zeer welvarende - staten van de wereld. Het 
bergachtige land is een wintersportoord én een belastingparadijs. Het is, net als Zwitserland, geen lid 
van de Europese Unie.  
VADUZ, de hoofdstad, ligt aan de rechteroever van de Rijn. De stad heeft een klein centrum, deels 
autovrij.  Het uitzicht wordt bepaald door historische monumenten, musea en beelden van bekende 
kunstenaars.  
Enkele musea 
Het Landenmuseum stelt een collectie over de geschiedenis van het land, de cultuur en de natuur 
tentoon. In het Kunstenmuseum vinden liefhebbers van moderne kunst hun gading en ook het 
Postmuseum is de moeite waard. Het Huis Liechtenstein wordt tot de oudste adellijke familie van 
Europa gerekend. Sedert de 12e eeuw duikt voor het eerst de naam Hugo van Liechtenstein op. Het 
Huis telt meer dan 100 leden. Prins-regent, Hans-Adam II, is staatshoofd. Zijn echtgenote, prinses 
Marie, overleed op 21 augustus (de periode van ons verblijf – de vlaggen hingen halfstok en foto’s 
van de overleden prinses verschenen aan de winkelramen). 
In 2004 droeg Hans-Adam II het regentschap over het land over aan zijn oudste zoon Alois. 
Schloss Vaduz 
Het kasteel Vaduz is de verblijfplaats van de prinselijke familie. Het ligt 120 meter hoger dan de rest 
van Vaduz. Het kasteel werd gebouwd in de 12e eeuw, nadien vernield door een brand en 
wederopgebouwd. Het prinselijk domein kan niet worden bezichtigd. 
Na ons bezoek aan de ministaat reizen wij verder naar Bregenz. 
Bregenz is de hoofdstad van de Oostenrijkse deelstaat Voralberg. De stad telt ongeveer 29.000 
inwoners en ligt aan de Bodensee. In het historisch centrum vinden wij nog veel middeleeuwse 
vakwerkhuizen terug. Ook de oude stadsmuren staan nog gedeeltelijk overeind. 
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Bezienswaardigheden 
De Martinsturm uit 1601, een grote ronde toren die ooit deel uitmaakte van de woning van de graaf 
van Bregenz, het charmante Deuringschlössle, het Atlas Rathaus uit 1662 en het in een 19e eeuwse 
villa gevestigde klooster Marienberg zijn een bezoek waard. De Kaiserstra£e is een aangename 
winkelstraat met veel restaurants. 
De ligging aan de Bodensee is de bijzonderste troef van de stad. In de zomermaanden vertrekken 
cruiseschepen vanuit de haven. Een overvaart naar Duitsland (wij bezoeken later Lindau) kan met een 
veerboot.  
Tijdens de Bregenzer Festspiele worden dagelijks concerten, theater- en operavoorstellingen 
georganiseerd. Er is een speciale tribune in openlucht met 7.000 zitplaatsen (wij hebben hier ons 
luchtpakket aangesproken).  Bij 
slecht weer vinden de 
voorstellingen plaats in het 
nabijgelegen Festspielhaus.  De 
Festspiele trekken jaarlijks 
150.000 bezoekers aan. 
Het podium ligt boven het water 
van de Bodensee en is het 
grootste ter wereld. Wij zagen 
nog net de afbraak van het 
podium waarop dit jaar Madame 
Butterfly, de opera van Pucini 
werd opgevoerd. Om de 2 jaar 
wordt het podium volledig 
aangepast aan een nieuwe 
voorstelling. 

 

Dag 6 – woensdag 25 augustus 
Vandaag zijn er opnieuw wandelingen naar keuze. Wij gaan naar Flims – Bargis – Trin Mulin. Het is de 
wandeling in categorie 5 met een afstand van 13 km. De voormiddag gaat snel voorbij en wij bereiken 
onze halte aan Berghaus Bargis. Deze halte is gelegen aan een plateau waar je ook rond kan 
wandelen. Hier spreken wij onze picknick aan. Wij keren langs hetzelfde parcours terug en merken 
een helikopter op die aan lange touwen goederen naar een hoger gelegen punt brengt. De operatie is 
juist beëindigd, maar wij klimmen steile treden en ladders op tot wij bij het punt komen waar het 
materiaal werd afgezet. De teamleider vertelt dat het ijzer, cement en stenen dienen voor de 
restauratie van de resten van een oud gebouw, waterput en bijhorende wallen. Ook de steile treden 
zullen worden hersteld. Dit is niets bijzonders allemaal, maar van hieruit hebben wij een van de 
mooiste vergezichten van onze reis. Prachtig.  
's Avonds volgt na het aperitief een Zwitserse avond. 

 

Dag 7 – donderdag 26 augustus 
Wij kiezen in de voormiddag Staderas – Laux – Falera (3,8 km) en in de namiddag Trin Mulin – 
Manalla – Trin Mulin (6,4 km). 
In de voormiddag staat een lichte wandeling op het programma, in de namiddag een pittige.  
Het is onze afscheidsavond. De directeur komt het restaurant binnen met een grote taart. Wij 
bedanken het keuken- en zaalpersoneel met een luid applaus. Alle personeelsleden, buiten de kok, 
zijn vrijwilligers. Zij hebben ons een echt thuisgevoel gegeven. Een grote dank aan hen. 

 

Dag 8 – vrijdag 27 augustus 
We keren huiswaarts. 
Mag ik Sonja en Freddy hartelijk danken voor de goede keuzes die ze alweer gemaakt hebben. 
Proficiat. Ook dank aan de bestuursleden, onze fotograaf Antoine, chauffeur Alain, de wandelgidsen 
en alle Egmonters die hun beste beentje hebben voorgezet. Jullie hebben alweer voor een 
memorabele reis gezorgd. 
Op naar de volgende. 
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            Tochtenbladen 
 

Halfweg mei hebben we weer officiële wandelingen gehad en in het clubblad van juli is dan 
ook aangekondigd dat de tochtenbladen opnieuw konden ingevuld worden. Dat ging vrij 
goed mits de nodige maatregelen werden in acht genomen. Nu dreigt er weer een kink in de 
kabel te komen. Zolang er echter door de federatie geen stop aangekondigd wordt is er geen 
probleem. Al worden weer heel wat wandelingen geannuleerd door de plaatselijke geldende 
maatregelen, toch zijn er hier en daar nog tochten die overeind blijven.  Zoals eerder al 
geschreven geldt de periode tot 31 december en volgen we vanaf nu het kalenderjaar. 
Tochtenbladen voor 2021 kunnen ten laatste binnengebracht worden op 17 januari.  
Later binnengekomen tochtenbladen zullen niet meer in aanmerking komen!!! 
 
Je tochtenbladen binnenleveren kan op één van de volgende manieren: 
 - de beste manier is doorsturen via het excel-tochtenblad. 
 - indien dit niet lukt kan je de tochten inscannen en op die manier doorsturen. 
 - afgeven aan één van onze bestuursleden. 
 - opsturen naar de verantwoordelijke Luc Wachtelaer, Nijverheidsstraat 48, 9230 Wetteren. 
 

Link voor het downloaden van het excel-tochtenblad: 
https://wandelclubegmont.be/wandeljaar-2020/tochtenbladen/ 

Email-adres voor het doorsturen van de tochtenbladen: 
tochtenbladen@wandelclubegmont.be 

 

De verdiende euro-punten zullen uitgedeeld worden vanaf de midweek van februari 2022. 
 

 

 

            Formulieren ziekenfonds 
De formulieren 2022 voor het ziekenfonds die je bij de hernieuwing van je lidmaatschap 

gekregen hebt, moet je vanaf 1 januari 2022 nog laten ondertekenen en afstempelen op de 

stand secretariaat op één van onze wandelingen. Geef ze niet binnen zonder die 

handtekening en stempel want dan belanden ze waarschijnlijk in de papiermand van het 

ziekenfonds. Van zodra onze activiteiten hernemen kan je dit laten gebeuren. Geen nood: de 

formulieren worden gans het jaar 2022 en zelfs volgend jaar nog aanvaard en uitbetaald. 
 

 

 

            Rugzak - Poncho 
Doordat de wafelentocht niet doorgaat zien veel leden de kans op de omruiling van hun 

wandelboekje voor een rugzak of poncho door de neus geboord. Wij kunnen als club in het 

secretariaat van de federatie in Maldegem deze omruiling toch nog doen. Daarvoor moeten 

jullie het wandelboekje binnenbrengen bij één van onze bestuursleden voor 10 januari 2022. 

Wij zullen er dan voor zorgen dat de rugzakken en poncho’s in Zottegem geraken. Later op 

het jaar zullen we die dan bezorgen aan de rechthebbende leden op één van onze komende 

activiteiten. 
  

https://wandelclubegmont.be/wandeljaar-2020/tochtenbladen/
mailto:tochtenbladen@wandelclubegmont.be
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            Busreizen       Lieve 

ZONDAG 20-02-2022 

STABROEK 
GEUZENTOCHT 

 

MOGELIJKE AFSTANDEN:  3,5 - 5,5 - 9 - 13 - 17 - 22 KM 
 

VERTREK:    BEVEGEMSE VIJVERS    07.30 U 
 

ZONDAG 06-03-2022 

LOZEN  (BOCHOLT) 
PIETER BREUGHELTOCHT 

 

MOGELIJKE AFSTANDEN:   4 – 8 – 12 – 14 – 20 – 25   KM 
VERTREK:    BEVEGEMSEVIJVERS    07.00 U 

 

 

 

            Komende GR      Patrick 

 

23/02/2022                     GR 512  Groenendaal - Loonbeek                 ± 25 km  of  ±  14 km                        
 

We starten aan de rand van het Zoniënwoud en wandelen oostwaarts. We doorkruisen het 
bos en passeren de Ring rond Brussel en de E411. In Jezus-Eik start de tweede groep. Langs 
het Arboretum en een wandelboom komen we in Eizer. De tocht gaat dan verder naar 
Huldenberg met een tweede wandelboom om tenslotte te stranden in Loonbeek 
 
Inschrijven met strookje tot 16 februari of zolang er plaatsen zijn.  
Kostprijs: 10 euro. 
Startuur: 7 u 30 aan de Bevegemse Vijvers. 
Terug: Tussen 17 uur en 18 uur. 
 

 
 
23/03/2022              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 16 maart of zolang er plaatsen zijn.  
Kostprijs: 10 euro. 
Startuur: 8 u 00 aan de Bevegemse Vijvers. 
Terug: Tussen 17 uur en 18 uur. 
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            Inschrijfstrookjes 
GR 512  Kleine Hut - Loonbeek                        23 februari 2022 
Naam en voornaam       25 km  14 km 
 

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

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

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

   Betaal de som van  10 €  x  ……….   =   …………  € 
   Betaal met punten   10 €/punten  x  ……………….   =  ………………..  €/punten 
Inschrijven tot  16  februari  2022 of zolang er plaatsen zijn. 
 

GR 123  Frasnes - Orroir                  23 maart 2022 
Naam en voornaam       26 km  17 km 
 

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

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

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

   Betaal de som van  10 €  x  ……….   =   …………  € 
   Betaal met punten   10 €/punten  x  ……………….   =  ………………..  €/punten 
Inschrijven tot  16  maart  2022   of zolang er plaatsen zijn. 
 

Busreis Stabroek                  20 februari 2022 
Naam en voornaam        
 

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

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

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

   Betaal de som van  5 €  x  ……….   =   …………  € 
   Betaal met punten   5 €/punten  x  ……………….   =  ………………..  €/punten 
 

  Inschrijven bij Lieve  Tel. 0468/47.03.62  E-mail: lieve@wandelclubegmont.be zolang er plaatsen zijn. 

   

Busreis Lozen                  6 maart 2022 
Naam en voornaam        
 

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

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

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

   Betaal de som van  5 €  x  ……….   =   …………  € 
   Betaal met punten   5 €/punten  x  ……………….   =  ………………..  €/punten 
 

  Inschrijven bij Lieve  Tel. 0468/47.03.62  E-mail: lieve@wandelclubegmont.be zolang er plaatsen zijn. 

mailto:lieve@wandelclubegmont.be
mailto:lieve@wandelclubegmont.be
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              Busreis Stabroek       Lieve 

Bosgeuzen - Grenzentocht 
Startplaats: Pal aan de Belgisch-Nederlandse grens 

MFC De Biezen – Schoolstraat 42  4645 DA Putte 

 

Info wandelroutes: 3,5 / 5,5 / 9 / 13 / 17 / 22 km 

3,5 km: Al meteen vanaf de startplaats duikt deze omloop lokale bospartijen in met afwisselend 
smalle wegels en statige dreven. Een postkaart-ogend vennetje is eveneens van de partij. 
Tussenpaadjes brengen de wandelaars terug naar de ‘De Biezen’. 

5,5 km: Al meteen vanaf de start gaan de 5,5km-stappers hun eigen weegs. Na een fraai stukje groen 
trekken zij via verscholen zig-zagjes naar de Moretusbossen. Na enig geflaneer langs een fraaie 
waterpartij en na de nodige kronkelpaadjes verbroederen zij met hun collega’s van de 13,17 en 22 
km. en trekken zij samen verder richting aankomst. Niet zonder nog een deel Brabantse Wal voor 
hun rekening te nemen. 

9 km: De 9 km-route is een combinatie van bovenstaande 3,5 en 5,5 km. Beide routes zijn zo goed als 
volledig van elkaar gescheiden. De 9 km-stappers hebben een rustpost in het De Biezen. 

13 km: De wandelaars van de 13 km starten samen met de 5,5 km maar nemen al snel afscheid 
daarvan. Enkele mooi bospartijtjes liggen in het verschiet. Een volgende splitsing dient zich dan aan 
waarna ze samen met de stappers van 17 en 22 km richting rustpost De Heusche Bollaert trekken. 
Maar eerst nog alvast een stukje door de Hazenduinen, bij wijze van voorproefje, waarna het 
onontbeerlijk natje en droogje welkom zal zijn. 

Na de weldadige rust gaat het met de neus richting aankomst. Eerst nog een overdaad aan pure 
natuur onder de schoenzolen. Een magnifiek gedeelte van de Bieduinen wordt onder de loep 
genomen. Vervolgens een fraaie zandweg geflankeerd door ‘t Vennenveld en de Galgenberg. De 
Rijnwaterloop wordt gekruist, langsheen de Reeberg en over de Hooiweide tot de inpik met de 5,5 
km (zie boven). 

17 km: Deze route bevat de volledige omloop van de 13 km maar krijgt vanaf de rustpost Heusche 
Bollaert een lus. Eén extra brok winternatuur wat hen doorheen een gedeelte van het Oefenterrein 
Ossendrechtse Heide voert. De stapper kan zich verwachten aan een lichtglooiende partij met 
kronkelpaden en bosdreven. 

22 km: Idem als de 17 km route maar natuurlijk wordt voor de 22 km-globetrotters een surplus 
‘stapje’ voorzien. Na aangeland te zijn in de Heusche Bollaert krijgen ook zij een eigenzinnige lus 
voorgeschoteld. Zij verkennen tijdens hun expeditie grondig de Bieduinen, komen voorbij de 
Kraaienberg en belanden dan, vrij onverwacht, midden in uitgestrekt heidegebied met de 
Kriekelareduinen. Zigzagpaden voeren hen langs vennetjes van allerlei kunnen en brengen hen pal 
aan de grens met België of meer bepaald de Kalmthoutse heide. Dan bos, bos en nog eens bos tot 
terug op de rustpost Heusche Bollaert. 

      De Bosgeuzen heten je van harte welkom. 
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            Busreis Lozen          Lieve 

Wandelclub Wandel mee Brueghel 
De startplaats van onze wandeltocht is Lozen, een deelgemeente van BOCHOLT en telt 1523 inwoners. 

Wij gaan wandelen in en rond Lozen Bocholt en de bezienswaardigheden ontdekken ontstaan in de 

15° eeuw. 

In die tijd ontstonden er veenputten, veen is drassige moerassen dewelke door de jaren vergaan en 

een soort turfgrond vormen. Het veen werd gebruikt als brandstof voor de kachels en open haarden. 

Hierdoor ontstonden er kleine gemeenschappen of dorpjes en is LOZEN ook ontstaan dit rond de jaren 

1400.  

Nu zijn het de mooie natuurgebieden waar de wandelingen 

door trekken en ons laten genieten van hun pracht.  

Rond 1809 was er sprake van “grand canal du nord” van 

ANTWERPEN naar VENLO, daarna werd het Zuidwillemsvaart  

uitgegraven en was er de samenvloeiing in LOZEN vandaar de 

sluizen om de verschillen in hoogte van het water op te 

vangen.  

Dit alles maakt dat er rond LOZEN verschillende waterlopen en 

moerassen gebieden zijn. Tijdens onze wandeling kan je op de 

verschillende afstanden genieten van dit stukje historie en 

natuur. 

De wandeling bestaat uit verschillende lussen die telkens weer 

naar de startzaal gaan. 
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            Clubkampioenschap     

Toen wij met ons nieuw clubkampioenschap van start gingen was het de bedoeling om elk jaar 

andere leden op het hoogste schavotje te krijgen die de titel gedurende het lopende jaar 

verdiend hadden. De pandemie heeft daar anders over geoordeeld en zo dragen Agnes en Fons 

nu vanaf januari 2020 de titel clubkampioen en zullen dat ook nog tot einde 2022 blijven. Dan 

hopen we twee nieuwe kampioenen te kunnen huldigen. 

Voor de nieuwelingen onder ons en ook voor zij die door alle commotie vergeten zijn wat het 

clubkampioenschap inhoudt hier nog eens de uitleg. 

Er wordt rekening gehouden met 5 klassementen: 

   -  het meeste tochten (volgens binnengebrachte tochtenbladen) 

   -  de meeste kilometers (volgens binnengebrachte tochtenbladen) 

   -  deelnames aan GR-tochten 

   -  deelnames aan busreizen 

   -  kaartenverkoop eetfestijn 

Op die manier bekomen we vijf lijsten waarbij de eerste 1 punt, de tweede 2 punten, de derde 3 punten 

enz. Van die 5 klassementen worden de 4 beste resultaten in aanmerking genomen. Wie slechts in 3 

lijsten voorkomt krijgt automatisch voor de 4de 30 punten toegewezen. Het gaat er dus om wie het 

minst aantal punten kan voorleggen wordt clubkampioen. Een titel die op die manier een brede waaier 

aan clubactiviteiten omvat. Men kan deze titel ook maar 1 keer in 10 jaar winnen en de bestuursleden 

kunnen niet meedingen. 

 

Voor de europunten verandert er niets. Jullie krijgen nog steeds voor elke ingebrachte wandeling op het 

tochtenblad een bonnetje van 0,25 europunten. Het gaat net zoals vroeger nog steeds over officiële 

wandelingen uit de “Walking in Belgium”, eigen organisaties zoals bedevaart, GR-uitstappen, … maar 

niet de wandelingen op de meerdaagse reizen en zelf uitgestippelde wandelingen, wandelingen BLOSO 

of ADEPS.  

Van de federatie krijgen we elk jaar een lijst met het aantal wandelingen die voor elk lid gescand zijn op 

de officiële wandelingen. Dit aantal moet, op enkele minieme foutjes uitgezonderd, kloppen met het 

aantal binnen gebrachte tochten op de tochtenbladen. Zo hebben we als club ook een controle en 

kunnen we gerust zijn dat alles op een eerlijke manier verloopt. 

 

Clubkampioen kan je dus worden door veel te wandelen, veel kilometers af te leggen, deel te nemen 

aan de busreizen en GR-uitstappen en een tandje bij te steken bij de verkoop van de eetkaarten. Veel 

succes!! 

 

 

            Clubkampioenschap federatie    
Ook de federatie WSVL pakt vanaf 2022 uit met een clubkampioenschap. Dit kampioenschap is 

een strijd tussen de clubs onderling en is ingedeeld in afdelingen met klimmen en dalen. Een 

beetje zoals de voetbalcompetitie dus. Egmont Zottegem is ingedeeld in de hoogste afdeling en 

maakt een goede kans op de titel. Men verdient punten door deelnames aan de officiële 

wandelingen met bijkomende punten voor regionale en nationale wandeldagen. Blijf dus als 

Egmonter vooral wandelen en verdien zo mee de titel!  
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          GR - verslagen                
01-09-21                         GR 16        Ry De Relogne – Florenville               Toon 
 
De trein is altijd een beetje reizen, maar met de bus is dat evenzo. Drie uur gaan en drie uur keren. 
Misschien van het goede iets te veel of toch niet? In een vorig leven, op 12-06-19 vertrokken we hier 
voor een pittig tochtje van 22 km. richting Auby-s-Semois. Omdat het toen zo leuk was wandelen we 
vandaag de andere kant uit richting Florenville. Het juiste Noorden vinden is al een eerste beproeving 
en een platgereden vuursalamander voorspelt ook niet veel goeds. Met een zachte bries blaast een 
stralend zonnetje de dichte nevel uit de diepe Semoisvallei. De ochtendzang van de vogeltjes loopt 
op zijn laatste benen en we betreden het rijk der stilte. Het “Bois de Meussin” pronkt op zijn 
paasbest met geuren en kleuren neigend naar de nakende herfst. Ons liedje is zeker nog niet 
uitgezongen en in volle draf zetten we koers richting de Semois die voor een groot gedeelte van de 
dag onze leidraad en toeverlaat zal zijn. Klauteren en dalen, nu en dan, doorheen open struikgewas 
een oogverblindend zicht over de immense omgeving en de onderliggende ondiepe rivier. We wijken 
even af richting Sainte–Ode dat we nauwelijks aansnijden maar een kerkhof, de “Camping Les 
Cabrettes” en een Donatuskapel duwen ons terug richting waterkant. Wegkanten met nog talloze 
laatbloeiers en het geronk van weinig verkeer voeren ons recht naar Chassepierre (Stenen Huis). Het 
dorpje is opgenomen in de gordel van mooiste dorpen van Wallonië en terecht! De St-Martinuskerk 
(1702) met barokke toren, in het midden van de nu groene begraafplaats vormt er samen met de 
pastorie, de dwangmolen en meerdere oude huizen (sommige meer dan 300 jaar oud) een “enig” 
kleurplaatje. Het grootste gedeelte van het dorp is 
opgetrokken op een zacht kalkmassief. Zo zouden 
vrij diepe onderaardse gangen de oude molen, 
kerk, pastorij en een aantal oude huizen met 
elkaar verbinden. Bij ons geen Norbert Casteret of 
andere speleoloog om dit fenomeen te 
onderzoeken. De plaats is ook bekend als 
kunstenaarsdorp en voor zijn theaterfestival dat 
het voorbije weekend heeft plaats gevonden. Wij 
vinden er wel soelaas in “La Vieille Ferme”. Het 
tjilpend gekrijs van talrijke boerenzwaluwen vermengd met het babbelend getater van meerdere 
huiszwaluwen zorgen er voor een betoverend spektakel. En dit alles bij één (?) frisse pint. 
Onopgemerkt zijn we de Gaume binnen getrippeld, het meest zuidelijk stukje grond van ons land. Dit 
gebied verschilt sterk van de Ardennen. De kleuren van het landschap zijn er zachter en het reliëf is 
minder hard. Ook is het klimaat, beschermd tegen de noordenwind door het Ardense massief 
aanmerkelijk milder. Van dit microklimaat profiteren zowel mens, dier en plant. Over de bebloemde 
passerelle kuiert het richting Semoisoever en vol verwondering vergapen we ons aan een diep 
uitgesneden dal dat zich tooit met rotsige miniatuureilandjes. Hier verschijnen charmante, 
betoverende paradijsjes. Onbekende nietige dorpjes als Laiche, Le Ménil en Azy glijden aan het oog 
voorbij maar bieden steeds meer uitzichten om “U“ tegen te zeggen. We verlaten de open vlakte en 

de Roche Brulée zet ons zowaar naast de rivier af. De 
stenige grond is en nogal glibberig en het is hier 
oppassen geblazen. Langsheen de Roche Level is het 
schaatsen en glijden tot de Ferme Des Froids–Vents. 
Vanaf hier zullen we ons langzaam verwijderen van de 
waterkant. We laten het Ardens woud voorgoed achter 
ons. Keuvelend verorberen we de laatste meters 
richting Florenville. De Onze Lieve Vrouw Ten 
Hemelvaartkerk is er de grootste attractie en 
hotelgasten worden er als koningen vertroeteld. Aan 

restaurantjes en drankgelegenheden geen gebrek. We krijgen er de tijd om de lege batterijen terug 
op te laden. Iedereen tevreden, (onze voorzitter zelfs tweemaal en terecht!). Weeral is de cirkel 
rond. Onder het gezang van doldraaiende wielen wordt het geleidelijk stil…. heel stil…. 
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01-09-21                         GR 16        Ry De Relogne – Florenville                              Carmen 
 

Langs de mooiste vallei van de zuidelijke Ardennen en de betoverende schoonheid van de 
Semois, GR van Ste Cecile naar Florenville. 

De bus voert ons naar het zuiden van ons landje, Belgisch Lotharingen, de Gaume of ook de Belgische 
Provence genoemd. Deze streek doet vandaag haar naam alle eer aan. 
Vertrokken uit een grijs en bewolkt Vlaanderen, langsheen het regengat van St Hubert, waar nu ook 
pijpenstelen uit de lucht vallen, bereiken we de Gaume,  
En daar …  schijnt de zon, in volle glorie! Ze vergezelt ons de ganse, verrukkelijke dag, langsheen een 
heerlijke vallei, een wonder van de natuur. De Semois, de meest vrouwelijke, van onze rivieren, 
slingert door duizend bochten, vanuit haar bron tot de monding. In het Franse Monthermé, werpt ze 
zich na 190 km, ten einde kracht, in de gulzige Maas. Mijn allereerste examenvraag aardrijkskunde 
ooit, liet me het verschil benoemen tussen rivier en stroom. 
Rivier: waterloop mondt uit in een stroom. Stroom: waterloop mondt uit in de zee. 
Altijd nieuwsgierig naar de oorsprong van de loop van water, tracht ik indien mogelijk, die magische 
plek op te sporen. Zo ook ontdekte ik ooit het mythische begin van onze zilveren dame. Op enkele 
stappen van het centrum van Aarlen, borrelt bronwater van onder een stenen beeldje, in een kleine 
vijver, boordevol gele ranonkel en frisgroen lis. Uit deze plas boort een klein waterstraaltje zich een 
weg naar buiten en begint een lange tocht. Bij het verlaten van Aarlen, vloeit ze als een bescheiden 
beekje, door open landschap, langs veld en sompige weiden. Zo lief en vrolijk dartelt ze door de 
Gaumestreek, maar o, zo wild en rebels stroomt ze door de diepe Ardennen. Onze grillige jonkvrouw, 
wringt zich in duizend bochten en vloeit langs schilderachtige dorpen, die haar als kunstige parels 
sieren. Gevoed, door twee bijrivieren, Rulles en Vierre, 
draagt ze geestdriftige kanovaarders, op haar 
uitdeinende rondingen, langs rotsformaties met 
toverachtige namen en ridderlijke burchten. 
We worden gedropt in Ste-Cecile, waar menig 
wandelaar zijn hart ophaalt aan de steile hellingbossen, 
begroeid met beuk en eik. Een steeds wisselend 
landschap, biedt een uniek spektakel. Dorpsfonteinen, 
wilde jagers, een witte dame aan de kasteelpoort, sater, 
duivel, kabouter en weerwolf figureren in dit toverachtig 
decor. Ste-Cécile werd gebouwd op de resten van een 12de eeuws nonnenklooster, vernield tijdens 
een gevecht tussen de Heren van Chassepierre en de bisschop van Luik.  
De menukaart in deze streek leunt aan bij de Franse gastronomie. La douce France ligt hier een 
boogscheut verder en inspireert de plaatselijke keukenchefs. Het nabije dorp, La Cuisine, doet zijn 
naam dan ook alle Bourgondische eer aan. 
We wandelen langs de Semois naar het charmante Chassepierre. Fototoestellen worden gretig 
bovengehaald. Pittoreske woningen staan schilderachtig gegroepeerd rond de 18de eeuwse Sint 
Martinuskerk, waarop een bolvormige toren prijkt. Een lavoir, overblijfsel van de vele washuizen in 
deze streek, siert de dorpskern. Ooit werden hier dorpsroddels rondgefluisterd, de Facebook avant la 
lettre. Een brugje aan de voet van de kerk leidt naar Le Trou des Fées (de feeënspelonk), de ingang tot 
een ondergrondse gang, die naar Carignan in Frankrijk leidt. 
We volgen de rivier verder en krijgen een zwaar stukje rotsgeklauter voor de voeten. Het mos is glad 
en de rotsen vochtig. Menig mannelijk begeleider voelt zich geroepen om cavalier seul over de 
vrouwelijke recruten te spelen. Met bravoure en spiergebundel hijsen ze menige dame over het 
hindernissenparcours. Enkele valpartijtjes en doekjes voor het bloeden ten spijt, vatten we moedig de 
beklimming aan. Eens boven, ontvouwt zich een interessant panorama en volgen we de cuesta naar 
Florenville, (nog een examenvraag waardig: heuvel van zuid naar noord gericht, die koude 
noordenwind tegenhoudt). Open velden schemeren tussen de bomen door en de azuurblauwe lucht 
blijft ons volgen, deze mooie, lange dag. 
De kerk, Onze lieve vrouw ter hemelopneming, bezit een uitkijktoren met 48 klokken en 220 te 
bestijgen trappen, met buitengewoon uitzicht over de plek waar de Gaume eindigt en de diepe 
Ardennen een stevige aanloop nemen. 
Een boeiende uitstap hoort alweer tot het verleden, maar de herinnering blijft.           
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22-9-21                      GR 129   Gerpinnes – Maredsous                                              Carmen 
 

Bij de start van de herfst, wanneer de natuur in zilver baadt met bladeren, die uitbundig rood, groen 
en goud kleuren, vertrekken we naar het land van snelstromend water en brede valleien. Om een 
hoofdstedelijk verkeersinfarct te vermijden, voeren we langs een alternatieve, bezienswaardige route. 
De Belgische Bison Futé naar Wallonië telt vele, interessante landschappen en stille 
plattelandsdorpjes. 
Een lange tweevaksbaan, omzoomd door gevlekte platanen, voert een lange hoofdtoon. De minder  
drukke autoweg via Charleroi en wegen langsheen les Lacs d’Heure en dorpen met koninklijke 
namen, zoals Acoz en Thy le Boudouin, brengen ons naar Gerpinnes. 
Doorheen bossen en heuvels trekken we naar het rustieke Biesmerée. Hier vertoefden we ook reeds 
2 jaar geleden, op laatste busuitstap, alvorens het virus ons te pakken kreeg en de reizen kelderden. 
Onder een zomerse herfstzon, stappen we naar Ermeton sur Biert, een ietwat grotere gemeente, 
door een drukke baan gehalveerd. Een groene afgezonderde plek, met bankjes, nodigt uit tot gezellig 
picknicken. Een wit kasteeltje, ommuurd door een grote tuin, trekt onze aandacht. Aan de omheining 
werkt een man. Als volleerde werfleiders keuren we zijn noeste arbeid met begeleidend commentaar. 
Even beland ik in een ludiek fragment, van het destijds felgesmaakt TV- programma “Echo”. Toen 
volgden de filmmakers, met verborgen camera, 3 gemeentearbeiders. Onder het toeziend oog van 2 
collega’s, leunend op een spade, plaatste de derde werkman, langzaam, na veel zuchten en morren, 
stuk voor stuk de kasseien. Het toepasselijk, toegevoegd wijsje van wijlen Louis Neefs, speelt nog 
steeds in mijn hoofd: 
 

“Als ik ooit eens 5 minuten tijd heb, dan begin ik er beslist eens aan. 
Dan doe ik eens echt, iets waarvan je zegt, nee, dat hebben we nog nooit gezien. 

Maar, als ik ooit eens 5 minuten tijd heb,  
zal ik op een keer, maar wie weet wanneer, mogelijk eens aan de slag gaan…” 

 

Maar genoeg gelachen, met de brave man, aan het metalen hek van het wit kasteeltje. Onze 
wandelgenoot beslist om een praatje met hem te maken. Zo komen we, benieuwd als we zijn, te 
weten, dat de man, uit Aalst afkomstig, voltijds werkt voor een Graaf, adellijk eigenaar van dit 
domein. De woonst telt een schat aan antiquiteiten en een perfect afgewerkt interieur. De Heer des 
Huizes, komt slechts af en toe afgezakt, om hier met familie een kop koffie te nuttigen. O, wat zou ik 
nu graag in een vlieg veranderen, om met facetogen, door de salons te fladderen en de schilderijen te 
monsteren. 
Helaas, ik sta slechts aan de statige ingangspoort, het huis te aanschouwen, met de verborgen rijke 
inhoud en aan de ramen, roomwit, gedrapeerde overgordijnen. 
Genoeg gedroomd nu, de weg moet verder bewandeld. 
Dus, kuieren we door een nieuwe verkaveling, werpen een verre blik op de grijze Benedictessenabdij 
van Ermeton, gesitueerd in een fraai 14de-eeuws kasteel, in 1936 omgevormd tot priorij. We 
vervolgen onze vrome weg door velden, uitdeinende hoogtes en zicht op de Naamse Condroz, naar 
Maredret en Maredsous. 
De Benidictijnenabdij van Maredsous, in de vallei van de Molignée, stamt uit 1872. Ze ademt 
gastvrijheid, met een sfeer van rust, een boeiende ontmoetingsplaats voor een intiem gesprek of 
meditatie. De bibliotheek telt 5 verdiepingen en niet minder dan 
400000 boeken, waarvan ongetwijfeld, de bijbel, samen met het 
nieuw -en oud testament, het bovenste schap siert. Naast religie en 
meervoudig bidden, zowat 7 maal daags, speelt wetenschap de 
hoogste viool. Benedictijnen verdiepen zich niet alleen in gebed, 
maar herbergen ook mensen, op zoek naar inzicht of herbronning 
en storten zich eveneens op wetenschappelijke studie. 
Wij proeven van hun gastvrijheid, met het nuttigen, op het gezellig 
terras, onder een deugddoend zonnetje, van een smaakvol 
Maredsousbiertje. 
Jammer, niet hier ter plekke gebrouwen, maar wel in Breendonk...  
daar waar de Duvel rijpt. 
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Béni soit au nom du Seigneur celui qui vient 

De la maison du Seigneur, nous vous bénissons   (Psaume 117, 26 ). 

 

Gerpinnes, dorp gelegen op een tiental kilometer van de grootstad Charleroi behoort tot de regio 
“Entre Sambre Et Meuse” dat vooral bekend is voor zijn jaarlijkse, folkloristische optochten die terug 
gaan tot de 17de eeuw. Het dorp zelf spant zeker de kroon op Pinkstermaandag met ruim 5000 
deelnemers voor de “Marche St Rolende“ een wandeling van ruim 35 kilometer vergelijkbaar met de 
Fiertelommegang te Ronse in onze Vlaamse Ardennen. Het oude St.-Michielskerkje, met 
Merovingische roots en crypte (die pas in 1952 werd ontdekt), de Romaanse toren en trappentoren 
zijn de ideale startplaats voor een uitstap vol folklore en eeuwenoude tradities. Cultureel erfgoed 
altijd dichtbij maar ook nog altijd ver af.  
Van in de beginfase kronkelende wegjes langs 
leeggeplukte achtertuintjes, bebloemde muurtjes, één 
doolhof nostalgie. We doorkruisen het “Bois de 
Frêcheux”, oud loofbos richting het dorpje Fromiée met 
zijn kerk, oude waterpomp, beeltenis van St.-Rolende 
en de klassieke leuke gevelhuisjes. Landelijk vordert het 
richting “Bois du Tournibu” en onopgemerkt verlaten 
we Henegouwen en vervoegen de provincie Namen 
voor de rest van de dag. We huppelen voorbij de 
kruising met de GR 125 richting het dorp Oret over landelijke maar ook stenige paden. Voorbij het 
kerkhof, de kerk, die eerder kathedraal mag genoemd worden en grotesk gemeentehuis nemen we 
beslag op het dorpsplein om er de inwendige mens wat te versterken.  We trekken verder de natuur 
in over de N932 op zoek naar het dorpje Stave maar we peddelen eerst nog over de brug van de 
vroegere spoorlijn 136 A Florennes – Yvoir uit 1895 maar drooggelegd  in het jaar 1996. In de 
zachtblauwe lucht en tussen cumuluswolkjes een opmerkelijke verschijning: stootvogel, diep 
gevorkte staart, roodbruin verenkleed, lichte vlek op de ondervleugel… de rode wouw, een bijzonder 
leuke waarneming!!! Lustig walst het een tijdje tussen de gehuchten Oret en Stave naar de 
vierkanthoeve van Stavesoule gelegen op een heuvelkam. De akkers lopen leeg maar de boer 

ploegde en zaaide… wintergerst. Tussen het 
“Bois de l’Oriveau“ en “Marquinette” 
ploegen wij verder op landelijke wegen met 
onmetelijke vergezichten. Langsheen de 
N951 Ermeton–Flavion tussen de bomen 
een toren die bijzonder in het oog springt: 
het waterkasteel van Biert. In Ermeton sur 
Biert wordt de knapzak nog eens 
aangesproken. Doorheen de Campagne de 
Stache klinkt tromgeroffel en fluitgeschal 
en de muziek laat er ons een poos flink de 
pas inzetten. We wandelen door een bos 
waar het noodweer van enkele weken 

geleden een echte ravage heeft aangericht. In de verte verschijnen torentjes aan het firmament: 
Maredret en Maredsous. In een wijde bocht trippelen we er omheen en laten het dorp Maredret 
links liggen.  Op een domein van 15 ha ommuurd met meterhoge zandsteen staat een pracht van een 
abdijkerk uit 1891 alleen voor Benedictinessen, bekend voor hun atelier waar de eeuwenoude 
tradities van miniatuurtekeningen en kalligrafische verluchting van geschriften worden beoefend. 
Iets verderop ontmoeten we meer toeristen. Begrijpelijk, bij de abdij van Maredsous (1872) is een 
ontvangcentrum en alle toebehoren! Hoog tijd om nog wat na te genieten. Laten we hier bij een 
stevige pot abdijbier eventjes wegdromen en reikhalzend uitkijken naar verdere komende 
horizonnen…. 
 

Hoe planten nonnen en monniken zich voort???? Door celdeling…. 
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          Verslagen GR 2-daagse        
  6 en 7/10/21     LAW7       ’s Hertogenbosch – Oisterwijck – Steensel    Pelgrimsweg          Toon    

     

KAMPINA. 

Stram met kale stam en laatste hartklop zit zijn tijd er bijna op, 

Weldra zal hij het begeven, einde van een bomenleven maar zoals je ziet, wel in een mooi gebied.       

Loes. 

Het Lange-afstand-wandelpad LAW 7 met een totale lengte van 467 km kan verdeeld worden in twee 

schijven. Amsterdam –‘s Hertogenbosch (200km.) en ‘s Hertogenbosch – Maastricht (267km).  Uit 

ervaring hebben we ondervonden dat een tweedaagse bijna nooit volledig droog verloopt en dat zal dit 

jaar niet anders zijn. De weersvoorspellingen voor de eerste dag komen uit: het heeft vandaag slechts 

één keer geregend. Starten doen we bij een 

poortgebouwtje uit 1703, het enige element 

dat nog rest van het Fort Isabella dat in 1618 

werd aangelegd toen Den Bosch nog in 

Spaanse handen was. De naam verwijst naar 

Aartshertogin Isabella, Clara, Eugenia, 

dochter van de Spaanse koning Philips II. Een 

brug met meerdere glibberige treden voert 

naar het kanaal met links van ons de groene 

Vughtsche Heide die toch enigszins 

beschutting bezorgt tegen de pletsende 

regen. Vught laten we links liggen maar het 

decor blijft groenig langsheen de Vughtsche Hoeven. Een wegwijzer toont naar de bosplaat en 

recreatieoord De Ijzeren Man... Voor de aanleg van het station van ‘s Hertogenbosch werd met een 

rondgaande eindeloze ketting van graafbakken zand uitgegraven (die Hollanders toch). Rijen populieren 

en hooilanden laten ons op korte afstand toch genieten van de Essche Stroom. We wijken even van het 

parcours af richting pannenkoeken-huisje waar we met open armen ontvangen worden. Naast 

pannenkoeken serveert men er ook… La Trappe! De Beverse dijk loodst ons recht naar het 14de eeuws 

kasteel Nemelaer, een uitgestrekt landgoed van ruim 116 ha, naam afgeleid van het riviertje de Nemer 

en Laer was vroeger een open plek in het bos. Eeuwenlang bewoond door adellijke families nu in 

handen van “Stichting Kasteel Nemelaer” worden er hedendaags cursussen, exposities en concerten 

georganiseerd. Een overweg, zandweg, bospad, klaphek en open grasvlakte leiden naar de Kampina. We 

zijn wel iets te laat maar als de zomer langzaam overgaat in de herfst is natuurgebied Kampina op zijn 

mooist met de paarse gloed van bloeiende heide als spektakelstuk. We omcirkelen het Beversven dat er 

vandaag doods bijligt, alleen de zilverreiger laat zich vluchtig opmerken. Echt genieten van de heide is er 

vandaag niet bij… of toch!! Een half verharde puinweg, over dijkje, klaphek en stuw… we laten de 

Kampina achter ons. We walsen over een lange groene dijk, van de rivier De Beerse naar de 

Viermannekesbrug waar we van oever wisselen. We bevinden ons in het natte dal van de Beerse. We 

blijven haar loop volgen tot het verlossende einddoel van vandaag, de molen van Spoordonk een olie- 

en korenmolen maar met nog andere specialiteiten. Het is een korte trip richting Fletcher Hotel 

Boschoord waar een warme douche een zaligheid betekent voor de verzopen lichamen. Het eten is er 

lekker maar het mag altijd wel iets méér zijn. Voor sommigen wordt het een korte nacht maar na een 

zalige rustige nacht ervaart de cavalier seul dat de hemelsluizen werden afgesloten, (gelukkig).  

De watermolen van Spoordonk ziet er vandaag minder troosteloos uit. Langs het Beerseveld en 

taludtrap, over de A58 richting de witte kapel van “De Heilige Eik” in het bos van Landgoed De Baest. 

Een zandpad en fietspad flirten naar de boerderij Het Groene Woud en over het Wilhelminakanaal. Het 
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landgoed laat ons genieten van enkele povere zonnestraaltjes die we er gretig bij nemen. We huppelen 

voorbij de Theresiakapel over het omleidingskanaal Groote Beerze naar het dorp Middelbeers waar de 

kelen gesmeerd worden. Een wegwijzer bij een bewoner vermeldt dat 1843 kilometer resten naar 

Santiago (toch niet meer voor vandaag zeker?). Landgoed De Baest was sinds 1317 “goed” van de abdij 

van Tongerlo, het was zelfs haar voornaamste bezitting. Na de Vrede van Munster in 1648 werden de 

goederen verbeurdverklaard. In de 17de eeuw kwam het gebied in de handen van de familie De Baest. 

De familie Delcourt (excuseer, De la Court) wist het gebied uit te breiden tot meer dan 370 ha en om te 

vormen tot een waar natuurmonument. Het vordert nu richting Vessem. Oud bos, brede zandweg en we 

worden de Landschotsche Heide ingestuurd. Grote en kleine vennen zijn met elkaar verbonden door 

naald- en loofbossen afgewisseld door uitgestrekte heidevelden. Het gebied is 255 ha en wordt van mei 

tot november door jongvee begraasd. In een brede cirkel lopen we er omheen genietend van het 

schuchter najaarszonnetje in een zachtblauwe hemel. We verlaten het heidegebied en open landschap 

wordt nu ons part. We fladderen voorbij de Jacobushoeve (ontmoetingsplaats voor pelgrims). Vessem is 

een lintdorp in het stroomgebied van de Kleine Beerze. De oorspronkelijke schoorsteen van de 

brouwerij uit de 19de eeuw is een duidelijke blikvanger. We peddelen naar het gehucht Halfmijl waar 

vroeger “Heksendansen” werden gehouden. In de omgeving treft men nog een aantal grafheuvels uit de 

steen- en bronstijd. De Postelsche Weijer, 

een visvijver die eigendom was van de abdij 

van Postel, nu drooggelegd maar nog steeds 

zichtbaar door een laagte in het landschap. 

Bosranden luiden de laatste eindjes in van 

onze dagtocht. De Wolfhoeksche Heide laat 

ons zachtjes uitbollen richting Steensel waar 

tussen pot en pint nog nagekaart wordt 

over onze geslaagde tweedaagse in het 

Nederlandse Noord- Brabant. Vallen en 

opstaan, regen en zonneschijn, eind goed al 

goed…. 

 

6 en 7/10/21       LAW7     ’s Hertogenbosch – Oisterwijck – Steensel    Pelgrimsweg      Carmen    

 

Langs heide en ven. 
 

De herfst zet reeds een frisse stap in het land, wanneer we twee dagen bij de Noorderburen 
vertoeven. We volgen een deel van de Pelgrimsroute, die Amsterdam verbindt, via 's Hertogenbosch 
en Visé. Onder gutsende regen tuffen we naar Antwerpen, met grotendeels stilstaand verkeer. Wat 
doet een mens zoal tijdens een vertragende file? Ikzelf werp een indiscrete blik in de cockpit van 
vergezellende vrachtwagens. Wat ik zie, tart alle verbeelding. 
Ik zie bestuurders, verveeld geeuwend, met de voeten op het dashboard. De meesten tokkelen op de 
smartphone, ontbijten, of lezen een krant terwijl ze langzaam aanschuiven. Ik hou mijn hart vast 
wanneer ik een klein autootje tussen de mastodonten zie manoeuvreren en mag er niet aan denken, 
het als een accordeon te zien verdwijnen, onder het rollend gevaarte. Nu begrijp ik, hoe dodelijke 
ongevallen gebeuren. Elke truckerscabine biedt een andere inkijk. Om de tijd te doden tracht ik de 
identiteit van de bestuurders te raden. Een Fransman stuurt zijn truck, in een creatief interieur, ietwat 
nonchalant en rommelig, comme Dieu en France. Wellicht denkt hij, vol heimwee aan de Route 
Nationale 7, een nostalgische weg, die hij boven alle Europese routes verkiest en hem naar de warme 
oevers van de Middellandse zee voert, doorheen Bourgogne en de Provence. De Duitse truck is ruim 
voorzien van vele technische snufjes, mechanisch perfect in orde, met Deutsche Gründlichkeit. In de 
cabine, aangepast aan de omvang van zijn Führer, zingt Nena een liedje over 99 luchtballonnen, die 
opbollen aan de horizon. Oost-Europeanen schermen hun raam zedig af met een kleurig gordijntje en 
religieuze ornamenten. Bij de Roemeen ontdek ik zowaar een zilveren kruis en een amulet aan een 
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gevlochten rood touw. Ik meen zelfs een streng knoflook te zien. Denkt hij, dat de gevreesde graaf 
Dracula uit Transsylvanië, hem op de hielen zit? 
Mijn leergierige observatie eindigt als we Noord-Brabant bereiken en onze 2-daagse tocht aanvangt. 
Onder een dreigende, donkere hemel en stromende regen vatten we de mars aan. We zien ordelijke 
wegen, boerderijen met rieten daken, verzorgde akkers en netjes geveegde straten. Geen vuiltje aan 
de wand. Alle houtwerk geniet een hoogglanzend kleurtje in rood, groen, wit, geel of blauw. De 
fietsers worden hier als koningen begroet met mooie wegen onder de wielen, gescheiden van het 
autoverkeer. 
Wat een verademing, wat een verschil met ons land! Geen labyrint aan verkeersborden, geen 
vuilnisbelt langs de baan, geen gehavende infrastructuur. Mooie hoeves en aangelegde tuinen, liggen 
perfect geordend in het landschap. Kakelende, bonte kippen flaneren over het malse gras en pikken 
smakelijk van bloem en kruid. 
We duiken de heide in, nu jammer genoeg uitgebloeid, maar in de zomer een lust voor het oog, in 
wel honderd tinten paars. De heide is een half natuurlijk landschap, door de mens ontbost en van de 
voorheen rijke humuslaag ontnomen. Zeldzame planten groeien voortaan op een arme, zandige 
bodem. Kleine boompjes, berken, dennen, struikheide, Erica en zonnedauw gedijen, tussen witte 
stuifduinen en langs ontelbare, ondiepe meren. Schapen en Gallowayrunderen eten van de 
opschietende bomen en houden het landschap open. Hier en daar kronkelt een adder, terwijl kikkers 
en salamanders zonnen aan de oevers van een ondiep ven. Haas, bunzing, eekhoorn, vos en ree 
huppelen er vrolijk rond. Zelfs Floere het Fluwijn, speelt met haar dochters Wele en Kri, een vrolijk 
spel, als wil ze haar geestelijke vader, Ernest Claes, (24.10.1885 – 02.09.1968) eren om zijn fantasierijk 
schrijverstalent. Tussen de waterdruppels door, meen ik zelfs Erik, met zijn klein insectenboek te zien, 
die zich hier als een koning zo rijk waant, terwijl kleurrijke vlinders rond zijn hoofd fladderen, 
Godfried Bomans (02.03.1913 – 22.12.1971) achterna. En daar stapt warempel Alice door het 
Wonderland, blij en vrank, met een wit konijn in psychedelisch kostuum, op de schouder. 
Droom ik of is dit echt? 
Ik moet even het hoofd schudden, om de talrijke regentranen te verwijderen en weer helder te gaan 
denken. Onder gutsende regen volgen we de Beerse, een door het dal slingerend riviertje, tot we een 
windmolen bereiken. Groot is onze vreugd, maar even snel groeit de teleurstelling, als we het bord 
“gesloten” ontdekken. Gelukkig rekenen we hoopvol, op de nuchtere zakelijkheid van onze 
Noorderburen, want plots zwaait de deur open en heet men ons welkom. De warme ruimte verademt 
ons. Een hete drank en eigengebakken taart, heft de onderkoeling op. 
Daarna vertrekken we, de regenjassen een tikkeltje opgedroogd, naar ons verblijf in Oisterwijk, waar 
het avondeten klaar staat en de nacht wordt ingedoken.  
Het ochtendgloren wenkt al vroeg, onder een opkomende zon. Vandaag belooft het een schitterende 
herfstdag te worden. Even rijden we door de geurende bossen van Oisterwijk. In Spoordonk 

wandelen we langs het bewoonde 14de eeuws 
kasteel Nemerlaer, oorspronkelijk een versterkte 
burcht en in 1718 verbouwd tot een landgoed 
met slotgracht. Een inwonend jonkheer en 
erfgenaam bepaalde in zijn testament, dat het 
slot, na zijn dood, wegens onvrede in de familie, 
70 jaar onbewoond moest blijven. 
Het mooie kasteel verviel, maar werd uiteindelijk 
van de ondergang gered, door kunstminnend 
journalist Anton Van Oirschot, die het met liefde 
restaureerde.  
Daar duiken we de natuurpoort in, omzoomd door 

geurend struikgewas, loofbomen en een heuse kruisweg. Niet voor niets volgen we een 
Pelgrimsroute. De Beerze vergezelt ons en slingert onder houten bruggetjes en langs houten 
vlonders. We genieten van de ontluisterende stilte, de natuur en de dieren. Grasland, stuifduinen en 
mysterieuze vennen leveren heel veel natuurpracht. Met de zon van de partij, kan deze dag niet meer 
stuk. Hij eindigt op een bebloemd terras in Steensel, waar het bier vloeit en de gezellige warmte ons 
koestert.  
Blij en voldaan blikken we terug op een interessante, leerrijke 2-daagse op de Noord-Brabantse 
Heide. 
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            Komende wandelingen            Patrick 

Dit is een greep uit de wandelingen in de wijde omgeving om het jullie gemakkelijk te 

maken en om de burenclubs wat te promoten. De wandelingen die hier vermeld staan 

werden geselecteerd in de Walking in Belgium en tot op heden niet geannuleerd. Wij zijn 

niet verantwoordelijk moesten zich nadien toch nog wijzigingen voordoen. Best is 

natuurlijk de website van de wandelfederatie raadplegen. 
 

ZONDAG    02-01-2022  ADEGEM 

4-8-13-15-20-23 KM   07.30 – 15.00 U  ST.-JOZEFTOCHT 

ZATERDAG    08-01-2022  KRUISHOUTEM 

6-10-15-21-30 KM   07.00 – 15.00 U  VIGGAALTOCHT 

ZONDAG    09-01-2022  DE PINTE 

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

ZATERDAG    15-01-2022  RUIEN 

5-10-15-20-25 KM   08.00 – 15.00 U  14E WINTERWANDELING 

ZONDAG    16-01-2022  GIJZEGEM 

4-8-12-16-20 KM    08.00 – 15.00 U  ST.-ANTONIUSTOCHT 

 

 WOENSDAG     19-01-2022                                     STRIJPEN 

 7-10-14-18-21 KM 07.00 – 16.00 U    

BUBBELS MIDWEEKWANDELING 

 

ZONDAG    23-01-2022  BERLARE 

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

ZATERDAG    29-01-2022  ELST 

6-12-18 KM    08.00 – 15.00 U  5E GEUTELINGENDORPTOCHT 

ZONDAG    30-01-2022  GERAARDSBERGEN 

7-10-12-16-22-26-32 KM   07.30 – 15.00 U  MANNEKENPISTOCHT 

ZATERDAG    05-02-2022  BORSBEKE 

6-10-14-18-21 KM   08.00 – 15.00 U  34E SPROKKELTOCHT 

ZONDAG    06-02-2022  EINE 

5-8-12-18-25 KM    07.30 – 15.00 U  PROSPER DE MAEGHTWANDELING 

ZATERDAG    12-02-2022  MICHELBEKE 

6-12-18 KM    07.30 – 15.00 U  21E GEUTELINGENTOCHT 

ZONDAG    13-02-2022  HEMELVEERDEGEM 

6-12-18 KM    07.30 – 15.00 U  23E WINTERTOCHT 

 

 WOENSDAG 16-02-2022                          OOMBERGEN 

 7-10-14-18-21 KM 07.00 – 16.00 U    

VERWENKOFFIE MIDWEEKWANDELING 

 

ZATERDAG    19-02-2022  RUIEN 

6-12-18 KM    08.00 – 15.00 U  FOLDERWANDELING 

 

 ZONDAG 20-02-2022 STRABROEK 

                                          BUSREIS   

                                                                        GRENZENTOCHT 

 

ZATERDAG    26-02-2022   OUDENAARDE 

10-20-30-40-50-60 KM   06.00 – 14.00 U  1E TRAILWALK NATUURWANDELING 

DINSDAG    01-03-2022  MASSEMEN 

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

ZATERDAG    05-03-2022  BORSBEKE 

3-6-10-14-18-21-30 KM   07.00 – 15.00 U  20E BACCHUSTOCHT 
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 ZONDAG 06-03-2022 BOCHOLT 

                                          BUSREIS   

                                                              33E PIETER BRUEGHELTOCHT 

 

ZATERDAG    12-03-2022  BRAKEL 

6-12-18-25-60 KM   06.00 – 14.00 U  8E VLAANDERENS MOOISTE 

ZONDAG    13-03-2022  NEDERBRAKEL 

4-12-18-24 KM    07.00 – 15.00 U  7E LENTEKLASSIEKER 

 

 WOENSDAG 16-03-2022 ZOTTEGEM 

 7-10-14-18-21 KM 07.00 – 16.00 U   

ITALIAANSE MIDWEEKWANDELING 

 

 

            Wandelresultaten                     Patrick 

AANTAL PLAATS AANTAL

DEELNEMERS EGMONT EGMONTERS

4/09/2021 ZINGEM 922 1 98

5/09/2021 MERELBEKE 1027 2 97

11/09/2021 OUDENAARDE 1098 2 96

11/09/2021 PAMEL 139 2 9

12/09/2021 ERPE-MERE 1256 1 138

15/09/2021 LEEUWERGEM 875 1 377
19/09/2021 HAALTERT 769 1 92

19/09/2021 ZEGELSEM 289 1 46

25/09/2021 MELLE 1172 1 142

26/09/2021 WANZELE 697 2 48

26/09/2021 ONKERZELE 1400 2 124

29/09/2021 SINT-ANTELINKS 552 1 145

2/10/2021 MUNKZWALM 665 1 122

3/10/2021 SERSKAMP 361 3 18

6/10/2021 BEERNEM 160 3 6

9/10/2021 ASSE 1258 3 60

17/10/2021 MOORSEL 1776 2 113

20/10/2021 SINT-GORIKS-OUDENHOVE 769 1 325
23/10/2021 LEBBEKE 1195 3 42

24/10/2021 KALKEN 955 4 42

24/10/2021 ZWALM 1635 1 152

30/10/2021 MEERBEKE 725 2 44

31/10/2021 WETTEREN 1129 6 49

31/10/2021 ZOTTEGEM 2266 1 353
3/11/2021 KWAREMONT 830 1 67

6/11/2021 GENTBRUGGE 2272 2 57

7/11/2021 BALEGEM 1820 1 224

11/11/2021 OUDENAARDE 1487 2 140

14/11/2021 BERLARE 2372 3 131

17/11/2021 OOMBERGEN 955 1 358
21/11/2021 BAARLE 1392 4 60

28/11/2021 ONKERZELE 918 2 72

DATUM WAAR
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            Pre-corona foto’s 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Zweden 

2018 
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Gardameer 

2018 
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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. 


