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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  2023 

graag binnen bij de voorzitter 

Patrick De Corte  

pdcorte@telenet.be 

voor 1 maart  2023 

 

Zetel vereniging: 

WSV EGMONT ZOTTEGEM vzw 

 Traveins 28 

9620 ZOTTEGEM 

 

Ondernemingsnr.  0508.814.389
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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 – Meerdaagse 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 
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Magazijn – Meerdaagse reizen 

 
 

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 

Meerdaagse reizen 

 

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 – Meerdaagse reizen 

 

 
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                                            
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            Woord vooraf 
 
Beste Egmonters, 
 
Met wat vertraging bieden we jullie het laatste clubblad van 2022 aan. Dit heeft veel 
te maken met het vervroegen van de jenevertocht naar begin december omwille van 
logistieke problemen. Uitstel is geen afstel en je krijgt je portie leesvoer dus op 
onze Wafelentocht, die gewrongen zit tussen Kerst en Nieuwjaar. Hiermee sluiten 
we dan ook ons wandeljaar af. 
We mogen terugblikken op een jaar dat wat aarzelend op gang kwam door het 
afgelasten van de Bubbels midweekwandeling en eigenlijk maar begon in februari. 
Geleidelijk aan vonden onze leden hun wandelschoenen terug en ebde de aarzeling en 
de vrees voor gezondheidsrisico’s stilaan weg. We konden later dan normaal dan toch 
een clubfeest organiseren en ook de GR uitstappen en de busreizen werden weer 
gesmaakt, met als hoogtepunt hierbij de kerstuitstap naar Brugge. De reizen naar 
de Eifel en Schotland waren succesvol en later op het jaar kenden ons praatcafé en 
de Halloween pompoenenwandeling heel wat belangstelling. 
Dit alles geeft ons heel wat moed en goesting om er in 2023 weer als vanouds in te 
vliegen. Naast onze maandelijkse midweekwandelingen hebben we toch weer een druk 
programma voor de busreizen en de GR uitstappen opgesteld, met hopelijk voor elk 
wat wils. We trekken de bergen in zowel met een winter- als zomerreis en ook staat 
er weer een GR 2-daagse op stapel. De traditionele bedevaartwandeling in mei laten 
we ook zeker niet schieten. 
Verder in dit nummer kan je heel wat belangrijk nieuws lezen. Bijvoorbeeld voor de 
vooropgestelde tochten. Het is niet meer nodig om een klever op het controlekaartje 
te kleven en ons dat terug te bezorgen (zie verder). Hou dat kaartje wel bij op de 
wandeling. Mocht je spijtig genoeg iets overkomen dan is dit je betalingsbewijs dat 
je ingeschreven bent. Verder vind je ook info in verband met de tochtenbladen, de 
formulieren voor het ziekenfonds, de prijs van de busreizen enz. 
Uitleg over het clubkampioenschap en de manier waarop je kan inschrijven voor bus 
en GR zijn nog eens uitvoerig opgenomen. Lees a.u.b. deze info eens door zodat je 
achteraf niet voor verrassingen komt te staan. 
Zoals je kan zien staan we zo als gewoonlijk opnieuw voor een druk wandeljaar. Laat 
ons hopen dat we gezond mogen blijven om ten volle van al dat moois te kunnen 
genieten samen met onze familie en vrienden. 
Om te besluiten zou ik graag nog een woordje van dank willen richten aan alle 
medewerkers die gedurende het jaar hun beste beentje voorzetten om onze 
activiteiten tot een goed einde te brengen. Zonder hen is het niet mogelijk om een 
club als Egmont draaiende te houden. We hopen dan ook dat ze in de komende jaren 
met evenveel enthousiasme blijven helpen aan de uitstraling van onze club. In naam 
van het voltallige bestuur wensen wij aan iedereen een hoopvol en succesrijk 
Nieuwjaar. Aan de mensen waarbij de gezondheid hen wat parten speelt, wensen wij 
een spoedig herstel en een vlug terugzien in ons midden. 
 

Jullie voorzitter, Patrick   
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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 Armand Tuytschaever   ° 07-02-1933  -  †  12-09-2022 

Ex-Lid Egmont 

Vader van Ingrid Tuytschaever 

 

Mevrouw Emilienne Van Dessel          º 07-01-1929  -  †  11-10-2022 

Schoonmoeder en moeder van Hendrik en Ingrid De Vusser – Van Dessel 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

            Redactie 
Werkten mee aan dit nummer van ons clubblad: 

 

Tekst:    Patrick De Corte 

Toon De Geyter 

Carmen Janssens 

Sonja Vanden Broeck 

Lieve Van Holsbeke 

Wilfried Van Overwalle 

Foto’s:   Antoine Cleemput 

    Dirk Cooman 

  
 

            Nieuw leven 
 

Emiel       29-11-2022 

  Kleinzoon van André en Darine Glorieux - Sprangers 

 

 

 

    Hartelijk proficiat aan de ouders en de grootouders 
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            Tochtenbladen 
 

Een goede gewoonte gooien we niet zomaar weg. Ook in 2023 kunnen jullie euro-punten 
verdienen door jullie gewandelde tochten binnen te brengen.  
Zoals vorig jaar volgen we daarbij het kalenderjaar.  
 
Opgelet!!!! 

Tochtenbladen van 2022 kunnen ten laatste binnengebracht worden op 
18 januari 2023.  
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 2023. 
 

 

            Formulieren ziekenfonds 
De formulieren 2023 voor het ziekenfonds die je bij de hernieuwing van je lidmaatschap 

gekregen hebt, moet je vanaf 1 januari 2023 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. Geen 

nood als je dat de eerste maanden van het jaar zou vergeten: de formulieren worden gans het 

jaar 2023 en zelfs volgend jaar nog aanvaard door het ziekenfonds en uitbetaald. 
 

            Busreizen 
Alles of toch bijna alles wordt tegenwoordig duurder. Allerlei oorzaken worden hierbij 

opgesomd om dat enigszins te verklaren: van covid tot de oorlog in Oekraïne. Zeker is dat onze 

energie en alles wat energie nodig heeft in prijs is gestegen. Ook wandelclub Egmont ontsnapt 

daar niet aan. We proberen alles zo miniem mogelijk te houden maar we zijn toch genoodzaakt 

onze prijs voor de busreizen te verhogen. Met de 5 euro die jullie tot nu toe betaalden droegen 

we al een heel stuk bij. Kostprijs van bus + inschrijving op de wandeltocht kosten ons zelfs meer 

dan het dubbele per persoon. Niemand ziet graag de bodem van zijn schatkist en daarom vragen 

we voortaan 8 euro, wat nog altijd de kosten niet dekt. De inschrijving voor de wandeling blijft 

uiteraard inbegrepen. 

https://wandelclubegmont.be/wandeljaar-2020/tochtenbladen/
mailto:tochtenbladen@wandelclubegmont.be
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       Jarigen 
Jarigen van de maand januari 

 

Naam Voornaam Dag Naam Voornaam Dag

Erauw Danny 1 Schippers Rosine 15

Middernacht Carine 1 Van Laethem Maurits 15

Oudaert Georges 1 Beirens Kathleen 16

Uytterhaegen Michel 1 De Vuyst Godelieve 16

Van Overwaelle Wilfried 1 Meuleman Nelly 16

Breugelmans Sylvia 2 Van Santen André 16

De Smet Hector 2 Wanzeele Stefaan 16

Rasschaert Betty 2 De Vos Kristof 17

Van Den Broecke Christiane 2 Meerpoel Jacqueline 17

Braem Rafael 3 Valcke Isabelle 17

Gabriels Eleane 3 De Temmerman Jacques 18

Menschaert Marie-Claire 3 Haegeman Rosine 18

Mertens Nicole 3 Baele Freddy 19

De Cauwer Edward 4 Cooreman Cindy 19

De Roose Jeannine 4 Coppens Chantal 19

De Rouck Rita 4 Coppens Karel 19

Dierickx Martina 4 De Bacquer Marnix 19

Van De Sijpe Alphonsus 4 Hofman Arlette 20

Van Wijmeersch Eva 4 De Saedeleer Christiane 21

Van Wijmeersch Sara 4 Broodcooren Lea 22

Glorieus Antje 5 De Meyer Erwin 22

Guns Luc 5 Matheus Michel 22

Van Den Bossche Lieve 5 Reyns Veerle 22

Van Den Bossche Nadine 5 Uytterhaegen Marie-José 22

Heyndrickx Marinka 6 Van Hende Eddy 22

Janssens Berenice 7 Vandooren Greta 22

Ketelaere Marleen 7 Ysebaert Wim 22

Parmentier Christian 7 Coppens Marlene 23

De Pauw Albert 8 De Mulder Paul 23

De Smet Norbert 8 Roelandt Jozef 23

Rasschaert Willy 8 Van Steenbergen Jozef 23

Van Liefferinge Linda 8 Denijs Marc 24

De Staercke Martine 9 Franceus Conny 24

De Vleeschouwer Nathalie 9 Van den Berge Leen 24

Mallefroy Martine 9 Van Langenhove Gert 24

Opsomer Marcel 9 De Schampheleer Leona 26

Van de Walle Marie-Johanne 9 De Sutter Claudine 26

Wuytack Jean 9 De Brucker Marcel 27

Coppens Lucien 10 De Vleeschauwer Marie-Louise 27

De Beer Sandra 10 De Vleeschhouwer Luc 27

De Maeseneire Sabine 10 Plaetsier Christian 27

De Schrijver Patrick 10 Poppe Linda 27

Flamand Marc 10 Daem Ines 28

Goossens Dianne 10 De Vloo Xavier 28

Roelandt Patrice 10 Gabriels Wim 28

Van Cauwenberghe Marie Christiane 10 Goeteyn Marc 28

De Meyst Johnny 11 Mertens Emilienne 28

Everaert Magda 11 Cozyns Marie-Therese 29

Scheerlinck Willy 11 De Cooman Niki 29

Seghers Luc 11 De Loore Johan 29

Casteleyn Luc 12 De Schrijver Germain 29

Remory Brigitte 12 Deltenre Claude 29

Vermassen Eddy 12 Moerman Franky 29

De Backer Anne-Marie 13 Seeuws Freddy 29

De Stercke Yvan 13 Van De Velde Willy 29

Delcourt André 13 De Wolf Luc 30

Pessemier Lea 13 Schiettecatte Jacqueline 30

Seeuws Sonja 13 Van Daele Eric 30

De Backer Gilbert 14 Verstraeten Daniel 30

Schepens Marcq 14 Persoons Hedwig 31

Steenwegen Nele 14 Van Steerthem Rita 31

Verbruggen Erna 14
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Jarigen van de maand februari 

 
 

Niemand kan jou een slecht gevoel geven 

Als je een goed gevoel hebt over jezelf! 

  

Naam Voornaam Dag Naam Voornaam Dag

De Witte Chantal 1 Van den Daele Michel 16

D'Hoker Willy 1 Van Sande William 16

Pardon Emile 1 De Bie Jonny 17

Van Passenhove Rita 1 De Groote Martine 17

Vekeman Gerrit 1 Eggelen Rita 17

De Moor Geert 2 Machtelinckx Nora 17

D'Haeyer Luc 2 Stevens Ingrid 17

Cooman Fabienne 3 Uytterhaegen Hans 17

Daem Marc 3 Van Caelenberg Magda 17

De Vriendt Kateleen 3 Ghijselinck Rita 18

Meuleneire Hilda 3 Pede André 18

De Borle Marleen 4 Van Onsem Danny 18

Raes William 4 Vandenberghe Monique 18

Rul Christiaan 4 De Vuyst Ilse 19

Van Maldergem Ivan 4 Debouvry Isabelle 19

Abraham Gisela 5 De Clercq Marijke 20

Boon Francis 5 De Norre Firmin 20

Colpaert Anneken 5 Hendrickx Suzanne 20

Meersschaut Paul 5 Meyskens Omer 20

De Henau Christine 6 Laboureur Louis 21

Persoons Yolande 6 Van Hecke Freddy 21

Van Severen Patrick 6 Vanden Broeck Rosanne 21

De Vos Gery 7 Vandeperre Jean 21

De Wilde Norbert 7 Serneels Martine 22

Goudepenne Lucrèce 7 Beeckman Nathalie 23

Machtelinckx Eric 7 D'Homme Rita 23

Thierie Luc 7 Gabriels Marc 23

De Looze Yvonne 8 Hanssens Ides 23

Van De Velde Werner 9 Herpelinckx Diane 23

Van Gijseghem Eric 9 Moens Magda 23

Van Turtelboom Monique 9 Temmerman Nancy 23

De Grom Norbert 10 Vandebuerie Magda 23

De Smet Stefaan 10 De Cuyper Lut 24

Van Haezevelde Xander 10 Tuytschaever Ingrid 24

Baele Antoine 11 Chanthou Ses 25

Matthijs Martine 11 De Smet- Van Damme Joël 25

Scherlippens Danny 11 De Tandt Wouter 25

Van Den Bremt Johan 11 Lust Paul 25

Waeytens Gerda 11 Michiels Armand 25

Adriaens Veronique 12 Van Waeyenberghe Sonja 25

De Greef Bea 12 Waterschoot Marianne 25

Mouteau Jean-Claude 12 Daneels Daisy 26

Van Maelzaeke André 12 Coppieters Luc 27

Van Steenberge Jenny 12 Daem Chris 27

Cooman Dirk 13 Hove Carine 27

Monsaert Daniel 13 Janaert Christiane 27

Willems Jackie 13 Van Caelenberg Willy 27

De Smet Nadine 14 Van Herreweghe Guy 27

Elaut Dirk 14 Van Muylder Francine 27

Everaert Lut 14 Van Turtelboom Freddy 27

Menschaert Mireille 14 Vermeulen Rita 27

Van Den Brulle Roland 14 Beerens Roger 28

Van Herreweghe Eli 14 Killemaes Jacki 28

Cornil Marleen 15 Neckebroeck Etienne 28

Mangelinckx Christine 15 Segers René 28
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Jarigen van de maand maart 

 
  

Naam Voornaam Dag Naam Voornaam Dag

De Smet Rita 1 Van Lierde Felix 15

De Vos Ingrid 1 Vandenabeele Mireille 15

Gillis Gisele 1 De Spiegeleer Annie 16

Saelens Herman 1 De Zutter Paul 16

Servranckx Willy 1 Meirlaen Bianca 16

Neukermans Nicole 3 Van Den Brulle Peter 16

Verbeurgt Jean-Marie 3 Van Wijnendaele Christiane 16

De Staercke Guido 4 Beurms Carine 17

De Temmerman Christianne 4 De Groote Marc 17

Gees Simonne 4 Geers Marleen 17

Germonpré Etienne 4 Neirinck Walter 17

Martens Linda 4 Tordeurs Sonia 17

Van Wittenberge Godelieve 4 Van Den Brempt Michiel 17

Cromphout Hilda 5 Cousserier Reneé 18

Florin Gisele 5 Lievens Anny 18

Ribbens Eliane 6 Schelpe Ivan 19

De Loor Patrick 7 De Troyer Greta 20

Gavart Christelle 7 Janssens Liliane 20

Kindt Arlette 7 Carrijn Yvette 21

Matthys Albert 7 Cesteleyn Hilda 21

Reyns Nicole 7 De Groote Luc 21

Van Gansbeke Mireille 7 Parmentier Anna 21

Van Haezevelde Yarne 7 De Wandel Youric 22

Brusselmans Betty 8 Van Avermaet Hilde 22

Coppens Jozef 8 Van Eecke Patricia 22

De Canck Christine 8 Van Gansbeke Eddy 22

Glorieus Jo 8 Bury Agnes 23

Rollé Roger 8 Dhondt Marleen 23

Van Der Cruyssen Gilberte 8 Kindt Jose 23

De Keyser Christiaan 9 Ottevaere Lucie 23

De Smet Mariette 9 De Temmerman Jacqueline 24

Duysburgh Johan 9 Erzeel Monique 24

Kerckaert Dirk 9 Goossens De Rouck Marcella 24

Taildeman Marianne 9 Remmery José 24

De Cock Luc 10 Vandepitte Roland 24

Van Gansbeke Herman 10 Kesteleyn Willy 25

Christis Rita 11 Clement Marc 26

De Cooman Willy 11 De Clercq Hilde 26

De Vleeschauwer Clément 11 De Kimpe Kurt 26

Van Den Berge Guillaume 11 Bernaert Monica 27

Van Durme Cynthia 11 De Temmerman Luc 27

De Boever Nico 12 Uytterhaegen Jolien 27

Van Wijnendaele Marleen 12 Van Cauwenberghe Betty 27

De Neve Catherine 13 Delmaire Eric 28

De Waegenaere Marcel 13 Moens Dirk 28

Schotte Kurt 13 Ritserveldt Marguerite 28

Van De Keer Marita 13 Beeckman Viviane 29

Braekman Eli 14 Daem Tina 29

Jolie Peter 14 De Cnijf Ingrid 29

Persoons Isabelle 14 Hellyn Leopold 29

Teirlinck Georges 14 Tondeleir Rudy 29

Van Den Berghe Georgette 14 Bradt Yolande 31

Van Den Brempt Dirk 14 De Wandel Yvette 31

Vandenbossche Guido 14 Gernaey Marie-Christine 31

De Coensel Rita 15 Persoons Monique 31

Simon Martina 15 Tuypens Frida 31

Van de Mergel Marceline 15 Van der Haegen Christelle 31

Van Den Bossche Ronny 15 Vanderswaelmen Walter 31
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            Impressie busreis      Carmen 

Naar Hamont Achel, ooit de grens tussen oorlog en vrede. 
 

Als de herfst, een lange hete zomer heeft ingehaald, richten we ons vizier op Hamont Achel, 
Limburgs stadje, aanschurkend bij Nederland. In het laatste trimester van een uitstervend jaar, 
duren de nachten alsmaar langer en popelt de wintertijd om aan te treden. In de donkere vroegte 
van een herfstdag, vertrekken we op busuitstap. Tevergeefs kijk ik reikhalzend uit, naar het 
magisch moment van de eerste ochtendstond. Maar de lucht kleurt inktzwart, zonder ster of 
maan aan het firmament. Smaragdgroene sluiers zwerven boven de aarde. In de verte betasten 
donkere contouren de horizon. Zonder enig herkenningspunt voelt het spektakel macaber aan, 
net of ik in een andere wereld ben verzeild. Gelukkig doorprikken twinkelend lichten, van een 
eenzame auto, dit bevreemdend schouwtoneel.  
Op het moment dat we ons einddoel bereiken, gebeurt eindelijk het wonder. Een felle lichtflits 
scheurt door de wolken. Van dan af aan worden we verwend met het sublieme regentschap van 
de zon. Azuurblauw mengt zich in het landschap met koper, goud en rood. Hamont Achel parelt 
in de zonnedauw. Er hangt een geur van heilzame kruidenbalsem. Op de naburige heide waait 
een zachte wind die bijzondere visioenen tovert. Diepgroene sparren fluisteren zachte klanken. 
Berken buigen de gekleurde kruinen om te luisteren naar het helmgras op de stuifduinen. 
Een zalige rustpost, op een open plek in het bos, brengt nog meer soelaas. Limburgse vlaai en 
Achels bier rukken op, om de hongerigen te spijzen en te laven, een grondregel bij de broeders 
Benedictijnen, die hier vlakbij woonden. Euforisch lopen we richting Achelse Kluis, een 
Benidictijnenabdij, waar de paters tot 1914 het Achels trappistenbier brouwden, jammerlijk 
gestopt toen de “Groote Oorlog” toesloeg en een gruwelijk verhaal begon. 
België werd toen brutaal vertrappeld door Duitse pinhelmen, terwijl Nederland vrank en vrij 
bleef. De grensbewoners kregen het hard te verduren, want de dodendraad, een modern hels 
oorlogswapen werd ingevoerd. Een driedubbele draadafsluiting, gespannen tussen houten palen 
van 2m hoog, scheidde beide landen. Een duivelse uitvinding, die de grens bewaakte en families 
verbood om elkaar jarenlang te ontmoeten. 
De eerste draad hing 25 cm boven de grond, daarboven om de 30 cm de volgende, zodat het 
moeilijk werd om eronder of over te kruipen en te vluchten. Oudere soldaten, afgekeurd door het 
front, bewaakten schakelhuizen, die om de 2,5 km stonden opgesteld. Maar erger nog, op de 
middelste rij draden, stak een spanning van 2000 volt wisselstroom. Contact hiermee was als een 
bliksem die door het lijf gierde. Veel dorpelingen kenden het gevaar van elektriciteit niet, hadden 
er zelfs nog nooit van gehoord en vonden zo de dood. Ook de monniken van de Achelse Kluis 
deelden in de gruwel. De abdij stond zowel op Belgische als Nederlandse bodem en diende 
doorkliefd te worden om de schrikdraad te geleiden. Bovendien moesten de monniken zelf 
financieel opdraaien voor de werken en zweren om niemand over de grens te helpen ontsnappen. 
Het hoeft geen betoog dat er daar veel drama’s gebeurden. 
Waaronder het verhaal van de Nederlands kleuter, Peterke Wuyts, die nieuwsgierig als hij was, 
de wereld wou verkennen. Aangetrokken door die rare versperring, met de mooie glanzend witte 
porseleinen potjes, ging hij op stap. Toen hij niet terugkeerde van zijn speeltijd, ging de vader op 
zoek en vond zijn kind dood, het armpje, zwartgeblakerd, klevend aan de draad en het handje, 
los, gevallen op de grond. 
Een onfortuinlijk allerlaatste slachtoffer, Jan Van Looveren, stierf op 12 november 1918, daags na 
de wapenstilstand. Dolgelukkig om zijn familie terug te zien en triomferend over het einde van 
de oorlog, dacht hij ten onrechte, dat de stroom was uitgeschakeld. Niet dus… Ook voor hem 
schuilde het ongeluk in een klein hoekje. 
22 jaar later, herbegon de waanzin en vandaag nog eens 104 jaar na het eind van die eerste grote 
wereldoorlog, herhaalt de geschiedenis zich, in een verderfelijk conflict, met veel menselijke 
offers. 
De grens tussen oorlog en vrede is vlug getrokken. 
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            Clubkampioenschap federatie 
 

Het jaar zit er bijna op en ook het eerste clubkampioenschap van de federatie. Na een moeizame 

start hebben we toch na een paar maand de leiding genomen en we hebben die niet meer 

afgestaan. Maand na maand hebben we die kloof met onze dichtste achtervolgers uitgediept 

zodat we nu niet meer kunnen bijgehaald worden. De titel is binnen en dat is alleen maar dank 

zij jullie. Massaal waren jullie aanwezig op de wandelingen, niet alleen op onze eigen 

organisaties maar ook in de dichte of verre omgeving waren jullie present. Hartelijk dank 

hiervoor en uiteraard proficiat aan de dapperen.  

Hieronder de stand in Afdeling 1 op 5 december. 

 

1 3163 WSV Egmont Zottegem vzw 22330 ptn 

2 3140 vzw Wandelclub Natuurvrienden Deinze 16927 

3 2043 W.S.V. Milieu 2000 Lommel 14858 

4 5391 De Spartastappers Ardooie vzw 11966 

5 2023 KWSV Wandelend Paal vzw 11664 

6 3135 Padstappers Geraardsbergen vzw 11624 

7 3103 Florastappers Gent vzw 11532 

8 3233 Hanske de Krijger Oudenaarde vzw 11277 

9 3003 WSV De Lachende Wandelaars Aalter vzw 10921 

10 5245 WSV De Brigandtrotters vzw 10529 
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            Programma busreizen 
Zondag 26 februari   Zoersel (Antwerpen) 

 Zondag 26 maart    Scherpenheuvel-Zichem (Vl.-Brabant) 
 Zondag 30 april    Vlaanderen Wandelt (gratis) 
       Oud-Turnhout (Antwerpen) 
 Zondag 25 juni    Neerpelt (Limburg) 
 Zaterdag 22 juli    Couvin (Namen) 
 Zaterdag 12 augustus   Brugelette (Henegouwen) 
 Zondag 8 oktober    Blegny (Luik) 
 Zaterdag 9 december   Ieper (West-Vlaanderen) + Gent 

 
 

            Programma GR          Patrick 

 

22 februari   LAW 11  Sluis – Bentille    27 km  

22 maart   GR 128 Riksingen - Vlijtinge   25 km  

26 april   GR 512 Loonbeek - Neervelp   24 km  

10 en 11 mei  GR 2-daagse Lekkerkerk    

28 juni   LAW 5  Domburg - Westerschouwen  25 km  

26 juli    GR 126  La Ronce - Flawinne   25 km  

23 augustus   GR 125 Hanzinne - Walcourt   25 km 

27 september  GR 561 Lommel - Borkel    25 km 

22 november  Dagstapper Kanegem    24 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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            Busreizen       Lieve 

 

ZONDAG 26-02-2023 

ZOERSEL    (Antwerpen) 
40e Trappistentocht 

MOGELIJKE AFSTANDEN:   6 – 12 – 16 – 21 – 30 en 42  km 
 

VERTREK:    BEVEGEMSE VIJVERS    07.00 U 
 

 
ZONDAG 26-03-2023 

SCHERPENHEUVEL-ZICHEM   (Vlaams-Brabant) 
Grashopperstocht 

MOGELIJKE AFSTANDEN:  4 – 7 – 12 – 21 – 30 en 42  km 
VERTREK:    BEVEGEMSEVIJVERS    07.00 U 

 

   

Busreis Zoersel                26 februari 2023 
 
Naam en voornaam        
 

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

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

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

   Betaal de som van  8 €  x  ……….   =   …………  € 
 
   Betaal met punten   8 €/punten  x  ……………….   =  ………………..  €/punten 
 

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

   

Busreis Scherpenheuvel-Zichem              26 maart 2023 
 
Naam en voornaam        
 

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

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

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

   Betaal de som van  8 €  x  ……….   =   …………  € 
 
   Betaal met punten   8 €/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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            Clubfeest 2023       

Zaterdag 11 FEBRUARI 2023 

CLUBFEEST 

BEVEGEMSE VIJVERS ZOTTEGEM 
 

▪ De feestzaal gaat open om 18.00 uur. 
▪ Verwelkoming met een aperitief. 
▪ Warme maaltijd. 
▪ Jaaroverzicht 2022 
▪ Wat in 2023? 
▪ 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 7 februari 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 11 FEBRUARI 2023 

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

 

1 ……………………………………………………  



2 ……………………………………………………  



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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Hofman Sport 
UW PROFESSIONELE SPORTWINKEL 

IN HERZELE 
 

Hofman Sport, uw sportwinkel in Herzele, is vooral gespecialiseerd in 
teamwear. U kunt hier rekenen op een vriendelijke, enthousiaste aanpak 

waarbij kwaliteit en service primeren en de klant in het middelpunt van de 
belangstelling staat. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Huigeveldstraat 3 

9550 Herzele (Sint-Antelinks) 
Tel: 054 50 00 68 

Gsm: 0476 91 34 28 
info@hofmansport.be 

 
 

OPENINGSUREN 

Ma Gesloten 

Di 09u30 u 12u00 & 13u30 u 18u00 

Wo 09u30 u 12u00 & 13u30 u 18u00 

Do Gesloten 

Vr 09u30 u 12u00 & 13u30 u 18u00 

Za 09u30 u 18u00 

Zo 09u30 u 12u00 
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              Busreis Zoersel       Lieve 

40ste Trappistentocht 

Zondag 26 februari 2023 
 

Zoersel is een gemeente in de provincie Antwerpen. De Kempense gemeente telt 22.000 inwoners.  

De Wandeltocht wordt georganiseerd door de “Natuurvrienden Zoersel”. 
 

Zoals gewoonlijk start de wandeltocht in de school Beuk en Noot in de Achterstraat. 

De wandeling loopt, naargelang de gekozen afstand, 

over het domein Bethanienhuis, waar ook een rust is 

voorzien, door de trappistenbossen, naar de abdij. Voor 

de grotere afstanden richting St Job, met een stop bij 

het bedrijf Luyckx, een firma met kraanconstructies, 

indrukwekkend. 

Een andere rustpost is voorzien bij de Harminie, aan de 

andere kant van het bos. Zo heb je op de wandeling het 

Molenbos, de Brechtse Hei, het domein Bethanien en 

het dorp St Antonius. 

Op het einde krijgt elke wandelaar nog een lenteplantje 

omdat de club 40 jaar bestaat. 

De mogelijke afstanden : 6 – 12 – 16 – 21 – 30 – 42 km. 
 

We vertrekken aan de Bevegemse Vijvers om 07:00 uur 

 

 

              Busreis Scherpenheuvel    Lieve 

Grashopperstocht 

Zondag 26 maart 2023 
 

Scherpenheuvel-Zichem is een gemeente in de provincie 
Vlaams-Brabant. De stad telt ongeveer 23.000 inwoners en 
wordt doorsneden door de rivier de Demer.  
Scherpenheuvel is met de O.-L.-Vrouwebasiliek het drukst 
bezochte bedevaartsoord in België. 
 
 

De wandeltocht wordt georganiseerd door “De 
Grashoppers”. 
We doorkruisen de mooiste plaatsjes van het bedevaartsoord in een landelijke omgeving door het land 
van 'De Witte'. Een idyllisch mooie tocht door het weidse landschap van de vallei van de Demer.  
Zo loopt de tocht naar Messelbroek, Zichem en Testelt, drie dorpjes gelegen aan de Demer. 
Mogelijkheid tot bezoek van de Kathedraal van Scherpenheuvel en hun standjes en winkeltjes en de 
Maagdentoren in Zichem. 
De mogelijke afstanden : 5 - 9 -12 -15 -20 -25 -30 km. 
 
We vertrekken aan de Bevegemse Vijvers om 07:00 uur. 
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          GR 2-daagse 2023            Patrick 

 GR Tweedaagse op de LAW 6: 

Heersjansdam – Lekkerkerk – Schoonhoven 
Dit jaar nemen we de traditie terug op van een GR 2-daagse in de maand mei: 

nl. op  woensdag 10 en donderdag 11 mei 2023. 

 

Voorlopig programma: 

 

1e dag : woensdag 10 mei 2023  

 

Met de bus van Zottegem naar Heersjansdam in de buurt van Rotterdam.  

Op de LAW 6 stappen we van Heersjansdam naar Lekkerkerk.  ± 22 km. 

Er wordt een kortere afstand voorzien vanuit Hendrik-Ido-Ambacht:  ± 15 km. 

Avondmaal: 3-gangen diner, drank niet inbegrepen. 

Overnachting in Fletcher Hotel De Witte Brug, Lekkerkerk op basis van  

2 persoonskamers met badkamer, toilet en douche, TV en gratis Wifi. 

(Single kamer is mogelijk mits opleg van 35 euro) 

 

2e dag : donderdag 11 mei 2023  

 

Ontbijtbuffet in de overnachtingsplaats.  

Op de LAW 6  stappen we van Lekkerkerk naar Schoonhoven.   ± 21 km 

Opnieuw mogelijkheid voor kortere afstand:  ± 15 km 

Terugkeer met de bus vanuit Schoonhoven. 

 

Prijs:  165 euro.  (200 euro voor een singlekamer). 

 

Inbegrepen:  

- Bus heenreis en terugreis. 

- Overnachting, avondmaal en ontbijt in Lekkerkerk  

- Lunchpakket 2e dag. 

 

Niet-inbegrepen: 

- Lunchpakket 1e dag. 

- Drank. 

  

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

mailto:pdcorte@telenet.be
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Inschrijfstrook:  Tweedaagse GR   10 en 11 mei  2023 

 

Naam en voornaam 

1 ………………………………………………………………………… 

 

2 ………………………………………………………………………… 

 

3 ………………………………………………………………………… 

 

   Betaal de som van 165 €  x  ……….   =   …………  €   of      200 € (singlekamer) 

       Overschrijven op rek nr. BE64 1030 1032 8952  van wandelclub Egmont  

       Met vermelding van naam en GR 2-daagse 

 

Inschrijven tot   31 januari 2023  of zolang er plaatsen zijn !! 

 

 

    

 

 

            Uitslag pompoenenwedstrijd 
Tijdens ons Pompoenen Halloweenwandeling kon je deelnemen aan een wedstrijd 

georganiseerd door stad Zottegem. Je moest het gewicht raden van de reuzenpompoen op de 

Heldenlaan. 

Er deden bijna 1500 deelnemers mee.  

De pompoen woog maar liefst 348,760 kg.  

De winnaars:   

1. Marie-Christine De Bock 349,51 kg 

2. De Rouck Yordi 348 kg 

3. Kristof Simoens 349,99 
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            Vooropgestelde tochten 
 

De tochten waarop punten konden behaald worden zijn voorbij en inmiddels hebben de 

rechthebbenden op het geschenk al de kans gehad dit af te halen op ons Praatcafé en de 

daaropvolgende midweek. Ook op de komende organisaties kan dat nog. Deze succesformule 

houden we ook voor 2023 aan. Opnieuw het maximum van 17 punten te verdienen op 11 

tochten. Hieronder het lijstje van de tochten die in aanmerking komen: 

 

 
 

 

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 11 november 2023. 
 

Belangrijke wijziging! 
 

Er moeten geen inschrijfkaarten meer in de bus gestoken of afgegeven worden. Er zijn dus ook 
geen klevers meer nodig. De inschrijfkaart is wel belangrijk als betalingsbewijs om bij een 
eventueel ongeval tijdens de wandeling aan te tonen dat men wel degelijk ingeschreven is. 
Hoe kennen wij dan de ingeschreven Egmonters op onze tochten? 
De federatie WSVL stelt ons een lijst ter beschikking met alle ingeschreven leden op onze 
tochten. Nu het scannen zijn kinderziektes voorbij is, kunnen we met een gerust geweten 
gebruik maken van die lijsten. Enkel die lijsten bepalen of je de vereiste punten behaald hebt. 
 
  

Het is dus noodzakelijk dat je bij de inschrijving je lidkaart bij hebt en deze laat 
scannen. Wie de lidkaart niet kan voorleggen wordt gescand als niet-lid en 
betaalt 3 euro in plaats van 1,50 euro en kunnen geen aanspraak maken op 
punten voor de vooropgestelde tochten. Ook leden die na 1 januari hun lidgeld 
nog niet vernieuwd hebben zullen gescand worden als niet-leden en kunnen dan 
eveneens geen punten verdienen!  

 
 

Tocht Datum Plaats Punten

1 Bubbels midweek 18/01/2023 OC Strijpen 1

2 Verwenkoffie midweek 15/02/2023 OC Oombergen 1

3 Pannenkoek Mikado midweek 15/03/2023 Hemelrijk 1

4 Hot dog midweek 19/04/2023 OC Sint-Goriks-Oudenhove 1

5 28e Egmonttocht 18/05/2023 Bevegemse Vijvers 3

6 Spaanse midweek 21/06/2023 OC Strijpen 1

7 Ijsjes midweek 19/07/2023 OC Erwetegem 2

8 Dauwtocht 16/08/2023 OC Velzeke 2

9 Herdenkingstocht 20/09/2023 OC Sint-Goriks-Oudenhove 1

10 Spek en eieren midweek 18/10/2022 OC Velzeke 1

11 Halloweentocht 31/10/2023 Bevegemse Vijvers 3
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                Zomerreis 2023                         Sonja 

IN SAMENWERKING MET INTERSOC  

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

DONDERDAG 07/09/2023 TOT ZATERDAG 16/09/2023 

10 DAGEN/9 NACHTEN IN ALL INCLUSIVE  !!! 

 
 

Bad Hofgastein ligt in het hart van de vallei van Gastein: één dal, drie dorpen en 600 km aan 
wandelavontuur, aan de zonnige kant van de Alpen. We hebben onbeperkte toegang tot het 
zwemparadijs in het centrum van het dorp, met maar liefst 36.000 m² aan Spa & Welness. Het water in 
de wellness is afkomstig uit thermale bronnen. 
 
Onze verblijfplaats : 

Hotel Astoria, de afgelopen maanden vernieuwd en uitgebreid, ligt aan de rand van het bruisende dorp.  
Het hotel beschikt over een restaurant, bar, lift en salon. Kamers met bad of douche, wc en haardroger.  
Gratis wifi in het hele hotel. We kunnen gebruik maken van een regiopas, met verschillende kortingen 

en voordelen. Wij verblijven er in ALL IN (= volpension en dranken ALL-IN).  

 
Wandelingen : 

Er is dagelijks keuze uit een gevarieerd aanbod aan wandelingen, voor stevige stappers, wandelaars en 
genieters. Een greep uit het mogelijke aanbod : Valleiwandeling, Liechtensteinklamm, Sagenweg, 
Fonteintjeswandeling … 
 

Excursies : 

Om de prijs te drukken, hebben wij voor iedereen ingeschreven op de TOPEXCURSIE naar SALZBURG, 
de stad van Mozart en de Sound of Music. Deze TOPEXCURSIE moest op voorhand geboekt worden.  We 
brengen een gegidst bezoek aan de stad van de muziek en hebben daarna nog wat vrije tijd om te 
kuieren en leuke winkels te ontdekken.  De prijs hiervan bedroeg 16 euro in 2022 en kan dus nog 
afwijken. Eventuele andere excursies kunnen ter plaatse worden geboekt en betaald.   
 

Inbegrepen : 

Busreis Zottegem – Bad Hofgastein – Zottegem 

Busreis Bad Hofgastein – Salzburg – Bad Hofgastein 

Verblijf in Volpension met dranken ALL-IN 

Begeleide wandelingen 

Toegang tot het Welness-paradijs 

Leute en vermaak ’s avonds  
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Prijs :  

• Busreis : te betalen aan Egmont. 
200 euro per persoon. 

Gelieve dit bedrag te storten op rekening Reizen van WSV Egmont Zottegem: BE64 1030 1032 8952 

tegen 1/08/23, met vermelding “Oostenrijk”. 

 

• Verblijf : te betalen aan Intersoc. U ontvangt hiervoor een uitnodiging tot betalen. 
1.188 euro (+ topexcursie) per persoon in een tweepersoonskamer 

1.368 euro (toeslag 180 euro) + topexcursie in een éénpersoonskamer. 

Opgelet, de éénpersoonskamers zijn enkel op aanvraag . Contacteer hiervoor Sonja. 

 

Annuleringsvoorwaarden :  

✓ Tot vier maanden voor afreis: verblijf kosteloos volledig annuleren 

✓ Binnen de vier maanden tot 45 dagen voor afreis: 30 euro per vakantiegast 

✓ 45 dagen voor afreis tot afreis: 60 euro per vakantiegast 

✓ De annulering is kosteloos bij aanlevering van een medisch attest of bij overlijden 

van  een  familielid tot de tweede graad 

 

Inlichtingen zijn te bekomen bij Freddy en Sonja: 

Tel : 054/50.11.82  (na 18 u)  of  fred.son@telenet.be 

Opgelet: u bent pas ingeschreven na afgifte inschrijvingsstrookje of na zending van alle 

gegevens per mail !  

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

INSCHRIJVINGSSTROOKJE BUSREIS 2023 – BAD HOFGASTEIN - OOSTENRIJK  
(gelieve in te vullen in hoofdletters en zoals op de identiteitskaart !!!) 
Deze reis is gegarandeerd vanaf 40 deelnemers. 
 

Persoon 1:  

Naam + Voornaam: ………………………………………………………………..……    Lidnummer ………………………….. 

Geboortedatum: ………………………………………………   Rijksregisternummer: ………………………………………. 
 

Persoon 2 :  

Naam + Voornaam: ………………………………………………………………..………Lidnummer ………………………….. 

Geboortedatum:   ……………………………………………… Rijksregisternummer: ………………………………………. 

Adres: (straat + nr)  …..…………………………………………………………………………………………………………………… 

Adres: (postcode + gemeente)      ………………………………………………………………………………………………….. 

Tel n°:      ..………………………………………………             GSM n°: ……………………………………….…………………….     

E-mail-adres:         ……………………………………………………………………………………………………………………………     

Wil je de communicatie van Intersoc per mail ontvangen : JA / NEE  

Tweepersoonskamer / éénpersoonskamer 

Indien geen koppel, dan wens ik de kamer te delen met: ………………………………………………………………. 

Speciale wensen i.v.m. diëten …. :  

Datum: 

Handtekening:  
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29e jaargang nr 113         januari – februari – maart     2023 blz. 27 

            Komende GR      Patrick 

 

22/02/2023      LAW 11  Sluis – Bentille     ± 27 km  of  ±  17 km                        
 
In Sluis zijn we al eens vertrokken voor een kustwandeling in 2016. Dit keer wandelen we zuidelijk langs 
het kanaal Brugge-Sluis en steken onmiddellijk de Belgisch-Nederlandse grens over. Met een 
zelfbedieningspontje steken we de vaart over naar Lapscheure. Even verder belanden we weer bij de 
noorderburen in Heille waar groep 2 zal starten. We trekken door Aardenburg en dan verder door de 
polders om in Sint-Laureins terug België te betreden. Verder naar het oosten ligt Bentille, ons eindpunt. 
 
Inschrijven met strookje tot 15 februari of zolang er plaatsen zijn.  
Kostprijs: 10 euro. 
Startuur: 7 u 30 aan de Bevegemse Vijvers. 
 
 
22/03/2023                          GR 128  Riksingen - Vlijtingen        ± 24 km  of  ±  15 km                        
 
Iets ten noorden van Tongeren ligt Riksingen ons startpunt. Via het kasteel van ’s Herenhelderen 
noordelijk naar Alt-Hoeselt en Werm, startplaats van groep 2. Langs Hoeselt en bosrijk gebied komen 
we bij het kasteel van Alden-Biesen. Door Grote Spouwen komen we dan aan in Vlijtingen, 
deelgemeente van Riemst. 
 
Inschrijven met strookje tot 15 maart of zolang er plaatsen zijn.  
Kostprijs: 10 euro. 
Startuur: 7 u 00 aan de Bevegemse Vijvers 
 
Inschrijfstrookjes 
 

LAW 11  Sluis – Bentille              22 februari 2023 
 
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 15 februari 2023   of zolang er plaatsen zijn. 
 

 

GR 128  Riksingen - Vlijtingen              22 maart 2023 
 

Naam en voornaam       24 km  15 km 
 

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

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

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

   Betaal de som van  10 €  x  ……….   =   …………  € 
 

   Betaal met punten   10 €/punten  x  ……………….   =  ………………..  €/punten 
 

Inschrijven tot 15 maart 2023   of zolang er plaatsen zijn. 
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              Verslag zomerreis Schotland  Wifried 

Vliegtuigreis van 5.9.  tot en met 12. 9.2022 

Maandag 5 september – Dag 1 

Zottegem – luchthaven Zaventem - Edinburgh 
Wij vertrekken met de autocar aan de Bevegemse vijvers om 12 u stipt. Het is zeer zonnig en iedereen 
straalt. We verzamelen in Zaventem, verwelkomen de stappers die de trein genomen hebben en maken 
kennis met onze 1ste gids, de lieftallige Nele. Vertrek rond 15 u 50. Na een kalme vlucht met Brussels 
Airlines komen wij aan in Edinburgh Airport waar wij onze 2de gids, de stoere maar zachte Karel 
ontmoeten. In de autocar die ons gedurende de hele reis zal bijstaan zien wij ook een Schotse gids die ons 
meer zal vertellen over Edinburgh gedurende de twee dagen van ons verblijf in de hoofdstad.  
Wij maken eerst een panoramische tour met de autocar en wij zien onder andere het Schots Parlement 
en het monument van Walter Scott. In hotel Holiday Inn Express Edinburgh aan de Picardy Place worden 
de kamers verdeeld en het avondmaal nuttigen wij in de buurt van het hotel bij Giuliano’s Restaurant. 
 

Dinsdag 6 september – Dag 2 

Edinburgh 
Na het ontbijt vertrekken wij met de autocar naar Edinburgh Castle. Dit is een vesting die hoog boven de 
stad toornt  en het is de meest bezochte bezienswaardigheid van Schotland. Het gebouw is imposant en 
bestaat uit verschillende delen. Het Castle staat op een uitspringende rots aan het boveneind van de Royal 
Mile. Het kasteel is door de eeuwen heen zwaar bevochten, maar de steile hellingen maakten een 
succesvolle aanval vrijwel onmogelijk. Enkel in 1313 lukte het toen de aanhanger van de Schotse koning 
Robert The Bruce hier de Engelsen overrompelde. Door die zege was de Schotse onafhankelijkheid lange 
tijd veilig gesteld. Het kasteel bestaat uit verschillende gebouwen. Wij stappen door de Portcullis Gate 
(deels 16e eeuw) en komen aan de Argyle Battery die met 6 kanonnen gekend is als the Six Gun Battery. 
Verder zien wij ook het Governor’s House en het kazernegebouw. Wij komen aan een onopvallende kapel 
in het oudste bewaard gebleven pand van Edinburgh: de sobere St. Margaret’s Chapel. De kapel werd 
rond 1130 ter ere van Koningin Margaret (heilig verklaard) opgericht. Net voor het gebouw merken wij de 
Mons Meg op, dat het grootste kanon is uit de middeleeuwen (15e eeuw) en dat vervaardigd werd in het 
Belgische Mons (Bergen). Hogerop vinden wij het koninklijk paleis (Royal Palace). Hier zijn de vertrekken 
van Maria Stuart te zien. In een van deze kamers bevinden zich de Schotse kroonjuwelen. Naast de 
juwelen ligt de Stone of Destiny, de kroningssteen. Deze werd in 1297 door de Engelse koning gestolen 
en overgebracht naar Westminster Abbey. In 1996 (!) gaf koningin Elisabeth II de steen terug aan de 
Schotten. Verder merken wij ook de Royal Apartments, de Laich Hall en de Great Hall op. Aangrijpend is 
ook het Scottish National War Memorial, opgericht voor de 150.000 Schotten die gesneuveld zijn in 
Wereldoorlog I. Bij het buitenkomen van het Castle speelt er een doedelzakspeler, uitgedost in vol ornaat. 
De vrouwen van onze club laten er zich graag bij fotograferen. 
Wij kuieren verder en gaan een museum binnen waar we met het ondergronds Edinburgh kennismaken. 
Het is een reis naar het verleden waar tot begin 20e eeuw mensen werkten en woonden, volledig 
afgesloten van het daglicht. Acteurs vertellen in de verschillende ruimtes hoe de zeden en de 
woonomstandigheden er waren. Macaber en onvoorstelbaar. De stad Edinburgh bestaat uit verschillende 
districten. Centraal gelegen de OLD TOWN. Deze is verbonden via bruggen met de NEW TOWN en de 
zuidelijke voorsteden. 
 
OLD TOWN  
Hier vinden wij de oudste en belangrijkste bezienswaardigheden: Edinburgh Castle, St. Giles Cathedral, 
Palace of Holyroodhouse, maar ook het nieuwe parlement. Het hart van het toeristische Edinburgh wordt 
gevormd door één lange straat met winkels, boetieks, pubs, cafés en restaurants. 
Iets zuidelijker is er de Southside met de universiteitswijk en het Nationaal museum van Schotland. 
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NEW TOWN 
Ligt ten noorden van de Old Town. De nieuwe stad is gecreëerd in de 18e en 19e eeuw en is werelds 
grootste aaneengesloten stadsdeel in gregoriaanse stijl. Hier vinden wij de Scottish National Gallery, 
winkels, warenhuizen, chique boetieks, trendy bars, cafés en restaurants en rustieke pubs. Het nieuwe 
gedeelte bestaat uit rechte lanen en prachtige huizen, gelegen aan mooie parken (met dikwijls een 
ondergrondse die vanaf het pand tot in het park loopt). De huizen zijn  niet altijd bewoond, want erg duur. 
De eigenaars vertoeven er niet veel. De lanen zijn verbonden met zijstraten met iets minder karakter. 
Na het middagmaal gaan wij richting Calton Hill, een heuvel bekend als uitkijkpost. In de 19e eeuw werd 
de Calton Hill veranderd in een soort neo-Grieks openluchtmuseum. De heuvel kreeg als bijnaam  Athene 
van het noorden. Maar, net als wij aan de wandeling willen beginnen, komt er een verschrikkelijk onweer 
op ons af waardoor wij wijselijk naar het hotel terugkeren. ‘s Avonds eten wij in het Mamma Roma 
Restaurant. 
 

Weetjes over de stad Edinburgh 
- 74,4 % van de inwoners van Edinburgh stemden in 2016 voor de Europese Unie. 
- 129 afgevaardigden zetelen in het Scottisch Parliament. 
- Het stadsoppervlak is 264 vierkante kilometer. 
- 35.000 studenten volgen les aan de University of Edinburgh. 
- Er zijn 485.000 inwoners (Glasgow is de grootste stad van Schotland met 600.000  inw.). 
- Edinburgh is de hoofdstad van Schotland. 

 

Woensdag 7 september – Dag 3 

Edinburgh – St Andrews – Aberdeen 
Na het ontbijt zien wij een pittige dame in traditionele Schotse klederdracht. Tot onze verwondering blijkt 
het een lid van ons gezelschap te zijn, namelijk … Marleen De Borle. Algemene bewondering en gelach. In 
de autocar wordt haar pruik doorgegeven en op de hoofden gezet.  
Wij verlaten de hoofdstad van Schotland voor ons volgend avontuur. Bij een stoppunt en fotomoment 
krijgen wij een zicht op 2 fenomenale bruggen in het plaatsje South Queens-ferry. De spectaculaire 
spoorwegbrug uit 1890 was de eerste grote stalen brug ter wereld en wordt als een van de grootste 
technische prestaties uit de 
Victoriaanse tijd beschouwd. 
Er zijn maar liefst 8 miljoen 
klinknagels in het gevaarte 
verwerkt en het totale 
geverfde oppervlak beslaat 
55 ha. De 2e brug, geopend in 
1964, was de grootste 
hangbrug buiten de 
Verenigde Staten. Wij 
vervolgen onze weg en 
komen aan in het 
middeleeuwse kunstdorp St. 
Andrews. Dat omvat de 
oudste universiteit van 
Schotland en het St. 
Andrew’s Castle. Wij 
bezoeken de restanten van de kathedraal (12e eeuw). Eén van de grafkelders wordt ingenomen door Wim, 
tot jolijt van de anderen. Middagmaal in Forgan’s restaurant. Dit is een soort van fabriekshal uit het 
verleden, prachtig ingericht en het eten is er bijzonder lekker. 
In de namiddag vertrekken wij richting Stonehaven. Iets voor Stonehaven ligt het Dunnottar Castle, ooit 
in het bezit van een van de machtigste families van Schotland. Het is een groot domein dat prachtig 
onderhouden wordt. Wij bereiken het via stenen paadjes, losliggende wegeltjes en trappen. Op één van 
deze plaatsen breekt Wim zijn voet. ’s Nachts wordt hij naar de kliniek gebracht, vergezeld van zijn 
echtgenote Rita en gids Karel. Hij zal gelukkig de reis kunnen verder zetten, wel in het gips en op krukken. 
Nadien reizen wij verder tot Aberdeen voor een overnachting in The Aberdeen Altens Hotel. 
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Donderdag 8 september – Dag 4 

Aberdeen – Speyside – Aviemore – Inverness 
Wij rijden richting Speyside, de beroemdste whiskyregio van Schotland. In deze streek staan meer dan de 
helft van alle distilleerderijen. Wij bezoeken de Glen Moray.  
 

Proces van de Malt Whisky 
Het water dat gebruikt wordt komt enkel uit de Schotse beken en van de velden wordt de rijpe gerst 
gebruikt.  De gerst wordt geweekt en ontkiemd in het water. Dit noemt men het mouten. Nadien wordt 
de gerst met turfrook gedroogd, vermalen, met water vermengd en tot gisten gebracht. Daarna wordt het 
vocht tweemaal gedistilleerd. Het resultaat is een scherpe whisky die, om zachter te worden, in oude 
eikenhouten vaten wordt opgeslagen. Deze vaten worden gehaald in Spanje, Portugal, Frankrijk, enz. en 
zijn zeer prijzig. Wat mij ook opviel, was het feit dat er geen verschil is in smaak tussen een jongere of een 
oudere whisky. De prijs ligt wel hoger bij de oudere whisky omdat die langer moet rusten en dat, door de 
jaren heen, de inhoud van de vaten vermindert.   
 

Het moment is aangebroken voor de lunch. Hier vernemen wij  het overlijden van de 96-jarige Elisabeth 
II, koningin van het Gemenebest. Haar lichaam ligt op dat moment opgebaard in de Holyrood house, de 
officiële koninklijke residentie in Edinburgh. Na het eten wandelen wij in het Cairngorms National Park. 
Dit is het grootste park van het Verenigd Koninkrijk. Tijdens de wandeling krijgen wij alweer regen, maar 
wij laten die niet aan ons hart komen. Wij verlaten het park en rijden verder tot Inverness. Hier 
overnachten wij in Hotel Glen Mhor.  
 

Vrijdag 9 september – Dag 5 

Inverness – Loch Ness – Skye 
Na een lekker ontbijt maken wij een flinke wandeling in de stad langs de oevers van de Ness. Inverness is 
de enige stad en de hoofdstad van de regio aan de noord-oostkant van Schotland. Het was in het verleden 
het strijdperk van gewelddadige botsingen tussen de verschillende clans. Nu is het een moderne stad met 
70.000 inwoners. De belangrijkste bezienswaardigheden zijn het Inverness Castle, het Museum and Art 
Galery, de Town House, de City Library en de 19e eeuwse kathedraal St. Andrew’s.  Overal liggen bloemen 
voor de Queen. 
Wij verlaten Inverness en bereiken het 37 kilometer lange meer van Lochness. Er staat een boottocht op 
het programma. Omdat wij te vroeg zijn voor de afvaart bezoeken wij een shop met allerlei spullen die 
betrekking hebben op het monster. Buiten laten wij ons – in alle mogelijke posities met het monster - 
door Antoine fotograferen. Het is tijd voor de afvaart. De 1e stop is voorzien in Drumnadrocht aan het 
Loch Ness Exhibition Museum, waar overal foto’s hangen en wetenschappelijk onderzoek gedaan wordt 
naar het bestaan van het monster van Loch Ness. Het zou al vaak gezien zijn, maar het bestaan is nooit 
bewezen. Aan de andere zijde van het meer bevinden zich de restanten van het Urquhart Castle (13e 
eeuw). De ligging van het kasteel was van grote strategische betekenis. Een gedeelte werd opgeblazen in 
de 17e eeuw om te voorkomen dat het in de handen van de jakobieten zou vallen. Wij varen terug naar 
ons eindpunt waar wij van ons middagmaal genieten. De uitstap gaat verder richting Misty Isle. Voor wij 
het vasteland verlaten, hebben wij nog een fotostop aan het iconische Eilean Donan Castle. Dit kasteel 
stond decor voor de film Highlander met Sean Connery (ook van Schotse afkomst). In het begin van de 20e 
eeuw werd het volledig gerestaureerd en opengesteld voor het publiek. We zetten ons tocht verder via 
de Skye bridge die geopend werd in 1995 en een 1,6 km lange brug is die het vasteland verbindt met de 
Isle or Skye, ook genoemd het eiland van de mist. 
Het grootste eiland van de Binnen-Hebriden herbergt enkele van Schotlands meest kenmerkende 
landschappen, gaande van machtige bergen en grillige kustlijnen tot magische valleien. Een van die 
mythische plekken is “Sligachan Old Bridge”. Volgens de folklore zou het water dat onder de brug stroomt 
betoverd zijn. Gezegd wordt dat wie zijn gezicht in het water dompelt eeuwige schoonheid bekomt. 
Verschillende vrouwen, onder wie  onze gids Nele, hebben de proef op de som genomen. Ik zag geen 
verschil… 
Hierna vertrekken wij naar Royal Hotel Portee waar wij de komende 2 nachten zullen verblijven. 
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Zaterdag 10 september – Dag 6 

Het eiland Skye 
Na het ontbijt brengen we een bezoek aan het Dunvegan Castle.  Het is een van de grootste kastelen van 
de Hybriden én het enige fort in de Schotse Hooglanden die gedurende 800 jaar in bezit was van dezelfde 
familie, de MacLeod clan. De Faire Flag is een erfstuk van de leiders van Clan MacLeod. Ze hangt, samen 
met andere opmerkelijke erfstukken zoals de Dunvegan Cup en Sir Rory Mor’s Horn, in het kasteel. De 
Fairy Flag staat bekend om de vele tradities van Keltische feeën en magische eigenschappen die ermee 
samenhangen. De inrichting van de voornaamste kamers in het kasteel is prachtig. Wij krijgen ook een 
video te zien waar de huidige eigenaar, een MacLeod, ons toespreekt en over de geschiedenis van zijn 
familie vertelt. Buiten het kasteel liggen er prachtige tuinen. Wij wandelen rond in de walled garden, de 
rose garden en de verschillende bospaden langsheen een bonte mix van bomen, heesters, vaste planten 
en bloemen, exotische planten, stromen en watervallen.  
Wij lunchen in het plaatsje Uig, waarna we een fotostop maken aan Kilt Rock en Mealt Falls. Wij wandelen 
naar de rotsformatie The Old Man of Storr waar de fotografen hun werk hebben om alles op de plaat te 
zetten. Volgens de legende was The Old Man of Storr een reus die hier werd begraven, maar zijn duim 
bleef boven de grond uitsteken. Die veranderde doorheen de tijd in een ruwe rotsformatie. Hier verdelen 
wij ons in 2 groepen. Groep 1 gaat het verst, groep 2 zal het iets makkelijker hebben. Voor iedereen is het 
echt klimmen. Er worden dan ook verschillende rustpauzen voorzien. Na de wandeling komen wij naar 
beneden waar wij van onze gids Karel ontspanningsoefeningen moeten doen. Zelfs voorbijgangers en de 
andere groep doen mee. Prettig gestoorde situaties. 
Na deze speciale dag rijden wij terug naar het Royal Hotel Portree voor het diner. 
 

Zondag 11 september – Dag 7 

Het eiland Skye – Fort William 
Na het ontbijt verlaten wij het eiland Skye. Dit doen we via de ferry die ons overzet van Armadale naar 
Mallaig. Bij de eerste stop zien wij het Glennfinnan Monument waar wij een bezoek brengen aan the lone 
Highlander. In het bezoekerscentrum komen wij alles te weten over één van de belangrijkste momenten 
in de Schotse geschiedenis: The Jacobite Rising. Acht maanden voorafgaand aan de Battle of Culloden 
(nabij Inverness) zouden op deze plek 1200 Highlanders verzameld hebben om trouw te zweren aan Prince 
Charles Edward Stuart, ook bekend als Bonnie Prince Charlie. Een andere bezienswaardigheid vlakbij is 
Glenfinnan Viaduct, als de iconische brug waar de Hogwarts Express uit Harry Potter over reed. 
Wij lunchen in Fort William waarna de chauffeur ons afzet aan Nevis Range Gondola. Deze kabelbaan, de 
enige in zijn soort in heel Groot-Brittannië – brengt ons naar de top van Aonach Mor, de 8e hoogste top 
van het Verenigd Koninkrijk en dit op een hoogte van 650 meter. Oorspronkelijk diende de kabelbaan 

voor wintersporters, 
maar ook paragliders en 
mountainbikers vinden 
hier hun gading. Met 
een verbluffende 
snelheid rijden de 
mountainbikers naar 
beneden. Wij maken 
een wandeling op het 
plateau,  waarna 
Antoine ons allemaal 
fotografeert en keren 
met dezelfde kabelbaan 
terug. Wij hebben nog 
wat vrije tijd in Fort 
William en wij 
overnachten voor het 
laatst in The Alexandra 
Hotel.  
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Maandag 12 september – Dag 8 

Fort William – Glencoe – Loch Lomond – vlucht naar Brussel 
Na het laatste ontbijt in Schotland rijden wij richting Glen Coe voor alweer een wandeling. Glen betekent 
vallei en Coe is de naam van de rivier die hier stroomt. De vallei ontstond eeuwen geleden door gletsjers 
en vulkaanuitbarstingen en is één van de mooiste plaatsen van Schotland. Je waant je er werkelijk op een 
andere planeet. Hier is de James Bondfilm Skyfall opgenomen. Prachtig. 
Hierna rijden wij verder richting Trossachs National Park, ook bekend als Rob Roy country, genaamd naar 
de nationale held.  
De lunch wordt verorberd langs de oevers van Loch Lomond, het grootste zoetwatermeer van het Britse 
vasteland. Er worden ook woorden van dank uitgesproken aan de organisatoren Sonja en Freddy voor 
hun boeiend reisprogramma, aan de gidsen Nele en Karel die prachtig werk geleverd hebben alsook aan 
de Schotse chauffeur die ons veilig rondreed. 
Wij vertrekken voor de vlucht Edinburgh – Brussel. Gids Karel gaat met ons mee, Nele blijft achter om 
alweer een andere groep op te vangen. Bij aankomst in Zaventem staat de chauffeur reeds te wachten 
om ons naar Zottegem te brengen. 
Bedankt aan iedereen voor de prachtige reis en tot de volgende. 
 
 Nog enkele weetjes om af te sluiten 

Mensen die interesse hebben in Schotland kunnen volgende films bekijken: 
Outlaw King ‘over Robert the Bruce, Bravehaert (over William Wallace), Macbeth (naar het verhaal van 
Shakespeare, Outlander (over de Jacobites), Reign (over Mary Stuart, Queen of Scots) en Mary Queen of 
Scots.  
Nationale symbool – KILTS, TARTANS 
De oorspronkelijke kilt, uit de Hooglanden, was een stuk stof van 5 meter. Dit werd eerst rond het middel 
gebonden, waarna het overblijvende stuk langs de schouder gedrapeerd en vastgemaakt werd. Elke kilt 
heeft een eigen tartan. Dat is een stof gemaakt met horizontale en verticale strepen in  kleuren. Elke clan 
had zijn eigen versie van de ruit en zijn eigen kleur:  rood, groen of blauw.  
Na de opstand van de Jacobieten bij Culloden in 1746 werd het dragen van de tartan en de kilt verboden 
door de Engelsen. Pas honderd jaar later werd dit verbod opgeheven. Een echte kilt wordt nu gedragen 
met een sporran (buideltasje vooraan), een kiltspeld (op de schouder) en een Sgian Dubh (kleine dolk in 
de sok). 
Bekende figuren van Schotland 
Rob Roy (volksheld van de MacGregor clan), Mary I (Queen of Scots), Macbeth (van hertog tot koning en 
legende), William Wallace (strijder)  
Tony Blair (politicus), 
Sean Connery 
(acteur), Jim Kerr 
(zanger van de Simple 
Minds), Amy Mac 
Donald (zangeres), Sir 
Andy , (tennisser), 
leden van AC/DC 
(popgroep), James 
Watt (uitvinder), enz. 
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            Clubkampioenschap    Patrick 

 
In 2019 zijn we van ons oud systeem, waarbij de clubkampioen aangeduid werd volgens het 
meeste aantal km of meeste aantal tochten, overgeschakeld naar een systeem met 5 
klassementen. In datzelfde jaar werden ook onze eerste laureaten new look bekend. Agnes en 
Alfons kroonden zich toen tot clubkampioenen 2019. Het was de bedoeling dat ze dit één jaar 
zouden volhouden en dan worden afgelost door een nieuwbakken stel maar zoals jullie allen 
weten gooide een zekere COVID roet in het eten. Noodgedwongen moesten we 2 jaar onze 
klassementen opbergen. Nu in 2022 konden we eindelijk de draad weer opnemen. 
Veel leden weten echter niet (meer) wat dat betekent, dus daarom nog eens de volgende uitleg: 
Er worden 5 klassementen opgemaakt: 
 
1) Meeste aantal km volgens de binnengekomen tochtenbladen 
2) Meeste aantal tochten volgens de binnengekomen tochtenbladen 

 
Tochtenbladen worden ofwel digitaal ofwel op papier aan ons bezorgd (zie elders in dit blad), 
en lopen volgens een kalenderjaar, dus van januari tot en met december. De deadline hiervoor 
is de eerste midweekwandeling van het volgende jaar. Voor het kampioenschap 2022 kan je 
dus tot en met 18 januari 2023 je bladen binnengeven. 
 
3) Een derde klassement gaat over de deelnames aan onze busreizen. 
4) Een vierde over de deelnames aan de GR uitstappen. 
5) Tot slot houden we ook rekening met de kaartenverkoop voor ons eetfestijn. 

 
Voor de laatste 3 klassementen hoef je zelf niets bij te houden.  
De rangschikking wordt opgemaakt binnen het bestuur. 
 
Op die manier hebben 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 bredere 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.  

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. 

 

Wie de titel 2022 in de wacht sleept kom je in primeur te weten op ons clubfeest op 11 februari 

of later in ons clubblad van maart 2023. 

We wensen iedereen veel succes !! 
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GR – verslagen             Toon 
 24/08/22                      GR  129                Dinant – Maredsous 

Vandaag onze laatste Ardennentocht 2022. Onderweg kennismaking met historische burchten en 
versterkingen waarvoor in een verleden gevochten, gemoord en gebrand werd. Hedendaags zijn het 
romantische oorden van vrede en rust. Het 
station van Dinant, onze startplaats, zorgt, 
door renovatiewerken dat we even het 
noorden kwijt raken. Er volgt een muzikale 
intrede. De Pont Charles de Gaule die de 
Maas overspant is afgezoomd met kleurrijke 
saxofoons, een hulde aan Adolphe Sax, 
uitvinder van de sax. en inwoner van de 
stad. In de achtergrond de collegiale kerk 
Notre Dame, oorspronkelijk Romaans maar 
in 1227 verwoest door de val van een 
enorme rotsblok. Nu oogt ze vooral Gotisch 
maar werd door de eeuwen heen vele malen 
gerestaureerd als gevolg van oorlogen en 
branden. De uivormige top is onlosmakelijk 
verbonden met het typische stadsbeeld. 
Hoog boven de kerk zijn de rotsen afgelijnd 
met een citadelversterking. Eeuwenlang 
stond hier een burcht maar onder Hollandse 
bezetting, rond 1818, werd er een citadel 
van gemaakt aangepast aan de militaire 
noden van de tijd…. Maar nu ter zake…De 
Maas duwt ons onmiddellijk de hoogte in. We verschieten ons een aap als een aantal jonge snaken,  
mountainbikers nogal ruw de helling komen afgestormd… zelfmoordpiloten!!!. Het wordt warm en de 
vestjes worden weggeborgen. Bij gebrek aan adem is er weinig gezang te horen zowel van de vogels als 
van de wandelaars. Een statige linde staat er als een schildknaap bij een lange dreef die leidt naar het 
nabijgelegen kasteel van Meez. We zetten koers richting Bouvignes-sur-Meuse en kuieren langs de 
Gotische St Lambertuskerk uit 1217 die nog getuigt van de voorbije welvaart. Hier voel je de 
middeleeuwen  ademen en leven. Wie goed luistert hoort nog het gekletter van de paardenhoeven op 
de keien van de smalle steegjes. Een heel stuk hoger de ruïnes van Crèvecœur, gebouwd rond 1320 en 
het dorp overstijgen. Een weergaloos panorama is onze beloning, de rivier laat zich lezen als een boek. 
In de 14 de en 15 de eeuw grondig gewijzigd en gedeeltelijk verwoest tijdens de belegering van de Franse 
koning Hendrik II in 1554 en uiteindelijk ontmanteld in 1672. De “hartverscheurende” legende 
verbonden aan het kasteel moeten we er wel met een korreltje zout bij nemen. Met een verrekijker 
moet het mogelijk zijn langs de andere zijde van de stroom de ruïne van Poilvache en het dorp Evrehailles 
te ontwaren. Het plateau van Rustenne biedt zich aan. Het wordt een keertje puffen en blazen onder 
een verzengende zon in een staalblauwe hemel. Bij het plaatsje “Grange”,  een verzameling grote 
boerderijen is geen levende ziel te bespeuren. Siësta zeker? Gelukkig duiken we even later het weelderig 
groene lover binnen dat meer bescherming biedt tegen de priemende zonnestralen. Ondertussen stellen 
bosbouwers onder hels gedruis orde op zaken. Het huppelt verder richting het dorp Haut-le-Wastia met 
een oorlogsmonument dat herinnert aan de heroïsche strijd  die Franse soldaten leverden op 13 en 14 
mei 1940. Het monument vormt er samen met de liefelijke  “blauwe” huisjes één architecturaal geheel. 
Het wordt stilaan tijd de knapzak aan te spreken. Terwijl één enig exemplaar herfsttijloos zijn vleugeltjes 
uitspreidt onder vorm van 6 zacht lila bloemblaadjes duikt op de achtergrond de ruïne van Montaigle op 
uit het niets. Dit “arendsnest” , hoog boven de samenvloeiing van de Moulignée en de Flavion piekt 
boven een steile rots uit in een historisch verleden. In dit schilderachtige dal van de Molignée werden 
sporen van menselijke aanwezigheid gevonden van minstens 7000 jaar vóór onze tijdrekening. Tussen 
250 en 400 was de 160 meter hoge rots een schuilplaats voor de Gallo- Romeinse bevolking. Het was 
terug koning Hendrik II die in 1554 de site kwam afbranden (van een smeerlapke gesproken !!!). Stenige 



 
29e jaargang nr 113         januari – februari – maart     2023 blz. 36 

ravijnwegen flaneren langs 
het dorp Foy, 2 
voorschoten groot en 
Sosoye, iets groter. We 
dobberen lichtjes omhoog 
richting bos van Moretus 
en zakken verder af langs 
het sint Hubertusbos. De 
torentjes zijn reeds in zicht 
van de abdij die dit jaar 
haar 150ste verjaardag 
viert. Daar moet op 
gedronken worden!!. Een 
tentoonstelling in de 
abdijkerk onder de titel 
“Het Brevier van 
Geraardsbergen” maakt 
ons nieuwsgierig naar 

meer. Een Bourgondisch handschrift wordt bewaard in de abdij onder de vorm van een vierdelig 
perkamenten manuscript dat rond 1450 voor de St.-Adriaansabdij werd besteld en via talrijke omwegen 
in 1912 belandde in Maredsous bij Dom Hildebrand die toen abt was. Uit het manuscript leren we dat 
omstreeks 734 in “ DIKKELVENNE” een St Pieterabdij werd gesticht die eeuwen later op verzoek van 
Robrecht II Graaf van Vlaanderen rond 1081 over gebracht werd naar Geraardsbergen en hersticht 
onder de naam St.- Adriaansabdij. De abdij kende een rijke bloei en was naast Rome en Compostela een 
uitzonderlijk bedevaartsoord. Met de Franse Omwenteling in 1794 kwam aan alles een einde en alle 
bezittingen werden in 1797 openbaar verkocht. Succesvol einde van onze Ardennen Trilogie. Eentje om 
in te kaderen!!!! 

 
 

28/09/22                   Streek GR Groene Gordel                       Berg – Meise                  

Droom maar niet te veel van al die dooie mensen, 
Droom maar fijn van overwinning en van macht, 
Denk maar niet aan al die vredeswensen, 

Mijnheer de president slaap zacht.    (Uit Welterusten mijnheer de president.      Boudewijn De Groot. 
 
Ons verblijf in de Ardennen 
voor 2022 zit er op. Met nog 
2 resterende uitstappen 
blijven we met beide 
voeten in Vlaanderen. 
Kortbij de landings- en 
aanvliegroutes van 
Zaventem zetten we koers 
richting het Hellebos dat 
doorsneden wordt door 
meerdere in keurslijf 
gekanaliseerde beekjes 
waar frisgroene tongvarens 
weelderig groeien. Het 
domein Ribaucourt met zijn 
onzichtbaar kasteel leidt 
naar de Romaanse 
vieringtoren van de St.-Niklaaskerk van Perk. Met in de rug de eigenaardige torentjes van het kasteel 
voeren bosranden samen met een stukje GR Dijleland en Sijsselbos, een restant van het oude 
kolenwoud, naar het dorp Elewijt met zijn St.-Hubertuskerk, Romaanse toren en Van Peteghem orgel uit 
de 18de eeuw. We doorlopen de Victor Sevranckxstraat (1897 – 1965), de Victor bekend voor zijn 
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abstracte kunstschilderijen, sculpturen en architectuur. Klauteren doorheen een tunneltje onder de E19 
voorzien van kleurrijke graffiti en  
 
laveren door een lange dreef klimlinden die eindigen bij het Steen of Rubenskasteel. P.P.Rubens kocht 
dit stulpje in 1635,  liet het ombouwen in Renaissancestijl en verbleef er tot 1639 samen met zijn jong 
blaadje Hélène Fourment die hem nog 5 kinderen schonk. Graswegen zetten ons af bij de oever van de 
Zenne met de schamele resten van de eens zó trotse Sluistoren van de 13de eeuwse watermolen die in 
1914 door de Duitsers werd stukgeschoten. Toch is de Zennevallei hier op zijn mooist. Het peddelt nu 
richting station Eppegem, een brug over de Zenne en de Romaanse toren van de St.-Clemenskerk. De 
Zenne ontspringt ten zuiden van Soignies, is ruim 100 kilometer lang en mondt uit in het Zennegat vlakbij 
Mechelen in de Dijle. In de verte de koeltoren van de Vilvoordse Electrabel Electriciteitscentrale. Het 
natuurgebied Dorent – Netebroek kan ons zeker bekoren alhoewel donkere wolken en een paar 
donderslagen niet veel goeds voorspellen. Al bij al waait de bui over en landen we bij de Verbrande Brug 
waar we het Zeekanaal Brussel – Rupel (of 
Willebroekse Vaart) kruisen. Het is één van de 
oudste bevaarbare kanalen van België. Een idee 
van Maria van Bourgondië die het startsein gaf 
in 1477 maar het was pas in 1561 voltooid. De 
naam komt van een houten brug die in 1577 
door het Spaanse Garnizoen uit Vilvoorde in 
brand werd gestoken. Pas in 1968 werd de 
bestaande veerpont vervangen door een 
hefbrug. Het sluizensysteem waardoor 14 m 
hoogteverschil tussen Brussel en de Rupel werd 
opgevangen was uniek voor die tijd. We volgen 
ongeveer 2 km de Grote Kerkvoetweg langs de 
Veldkantkapel (125 jaar maar er zijn werken 
aan) zowat de oudste kapel van Grimbergen. 
Langs de Poddegemhoeve uit 1245 en 
Charleroyhoeve dwarsen we de Maalbeek. Een 
kasseiweg met pittoreske Tommenmolen en 
hogerop de Liermolen die samen het Mot 
vormen (Museum voor Oude Technieken). Een 
volgende serie “kinderkopkes”  trippelt voorbij 
“Mira” de volkssterrenwacht en de achterzijde 
van de Abdij van Grimbergen gesticht in 1128. 
De voorkant van de Barokke zandstenen St.-
Servaeskerk, in 1999 verheven tot basiliek en gebouwd op het einde van de 17de eeuw springt heel wat 
meer in het oog. Het interieur met kunstige pracht en praal van houtsnijwerk, schilderijen, monumentaal 
meubilair en prachtig koepelgewelf maar …. het zal weer voor een volgende keer zijn zeker? Heel wat 
meer aandacht wordt besteed aan het cafétaria van de sporthal. Bier van ’t moment “La Cambre” vloeit 
er vlotjes uit de tapkraan. De naam verwijst naar Dame Gisèle die in 1201 de Ter Kamerenabdij stichtte 
aan de voet van de Maalbeekbron te Brussel. Het brouwen verliep er eeuwenlang tot de Franse 
Revolutie. Vanaf 2022 werd het brouwen terug opgenomen door de brouwerij Het Anker  en erkend als 
Belgisch Abdijbier. Het mag dan ook beschouwd worden als het zusje van “Gouden Carolus”. Ik tref een 
bierviltje van het Grimbergen bier met de Phoenix (mythologische vogel), het jaartal 1128 en de tekst 
Ardet Nec Consimur, brand maar vergaat niet. Eén klein stukje uit één groot geheel… Vanaf de sporthal 
is het strompelen(?) recht naar de vijver, de voormalige slotgracht van het Prinsenkasteel, een 
waterburcht uit de 14de eeuw. Bij hun aftocht in september 44 staken de Duitse soldaten het in brand. 
Het vloeit verder langs het museum Guldendal en het Hof ter Weerde, vroeger pachthof van de Abdij. 
Verder gaat het Spiegelhof terug tot 1433. De gerestaureerde ’s Gravenmolen wordt reeds vermeld in 
1220, bleef in werking tot 1964 maar brandde af in 1991. We bereiken grondgebied Meise met buste 
van Karel Van De Woestijne (De Boer die sterft), het domein Boechout en Plantentuin. Bij Luc en Katia 
wordt bij een St.-Hubertus in stilte gehoopt dat de terugweg vlotter mag verlopen dan het geval was 
deze morgen. En met onze wens wordt rekening gehouden. Dag Brabantse kouters… dag cultureel 
erfgoed … 
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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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            Komende wandelingen            Patrick 

 

ZONDAG    08-01-2023  PAMEL 

4-8-12-16-20-23-30 KM   08.00 – 15.00 U  15E NIEUWJAARSTOCHT 

ZONDAG    08-01-2023  DE PINTE 

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

ZATERDAG    14-01-2023  KRUISHOUTEM 

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

ZONDAG    15-01-2023  GIJZEGEM 

6-8-12-16-20KM    08.00 – 15.00 U  SINT-ANTONIUSTOCHT 

 WOENSDAG    18-01-2023                                     STERIJPEN 

BUBBELS MIDWEEKWANDELING 

7-10-14-18-21 KM 07.00 – 16.00 U 

ZATERDAG    21-01-2023  RUIEN 

7-14-18-21 KM    08.00 – 15.00 U  15E WINTERWANDELING 

ZATERDAG    21-01-2023  MUNKZWALM 

4-6-12-18-24-30 KM   07.00 – 15.00 U  9E ZWALMSE 12-DORPENTOCHT 

ZONDAG    22-01-2023  BERLARE 

4-7-10-12-18-25 KM   08/00 – 15.00 U  DONKMEERTOCHT 

ZATERDAG    28-01-2023  ELST 

6-12-18 KM    08:00 – 15.00 U  6E GEUTELINGENDORPTOCHT 

ZONDAG    29-01-2023  GERAARDSBERGEN 

7-10-12-16-22-26-32 KM   07:30 – 15.00 U  MANNEKEN PISTOCHTEN 

ZATERDAG    04-02-2023  BORSBEKE 

6-10-14-18-21 KM   08:00 – 15.00 U  34E SPROKKELTOCHT 

ZONDAG    06-02-2023  EINE 

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

ZATERDAG    11-02-2023  MICHELBEKE 

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

ZONDAG    12-02-2023  HEMELVEERDEGEM 

6-12-18 KM    07.30 – 15.00 U  24E WINTERTOCHT 

 WOENSDAG     15-02-2023                                     OOMBERGEN 

 7-10-14-21 KM 07.00 – 15.00 U    

VERWENKOFFIE MIDWEEKWANDELING 

ZONDAG    19-02-2023  WIEZE 

6-12-18-22 KM    07.30 – 15.00 U  32E PEE KLAKTOCHT 

DINSDAG    21-02-2023  MASSEMEN 

7-14-21 KM    07.30 – 15.00 U  15E SNEEUWKLOKJESTOCHT 

 WOENSDAG 22-02-2023                                             SLUIS 

  LAW 11    SLUIS – BENTILLE 

                       ZONDAG 26-02-2023       ZOERSEL 

                                          BUSREIS                                                                

 

WOENSDAG    01-03-2023  BRAKEL 

6-12-18 KM    07.30 – 15.00 U  8E LENTEKLASSIEKER 

ZATERDAG    04-03-2023  BORSBEKE 

3-6-10-14-18-20-25 KM   07.00 – 15.00 U  21E BACCHUSTOCHT 

ZONDAG    05-03-2023  MEERBEKE 

6-8-14-16-20 KM    08.00 – 15.00 U  NEIGEMBOSTOCHT 

ZATERDAG    11-03-2023  EVERGEM 

6-9-14-17-22 KM    07.30 – 15.00 U  MPI-TOCHT 

ZONDAG    12-03-2023  AALTER 

5-10-15-20 KM    07.00 – 15.00 U  42E MARSEN VAN AALTER 

 

 WOENSDAG 15-03-2023 ZOTTEGEM 

 7-10-14-18-21 KM 07.00 – 15.00 U   

PANNENKOEK MIKADO MIDWEEKWANDELING 
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            Wandelresultaten                     Patrick 

 

 

AANTAL PLAATS AANTAL

DEELNEMERS EGMONT EGMONTERS

14/09/2022 SINT-MARTENS-LIERDE 216 1 63

18/09/2022 HAALTERT 623 3 63

18/09/2022 ZEGELSEM 218 1 28

21/09/2022 LEEUWERGEM 987 1 450
24/09/2022 MELLE 780 1 96

25/09/2022 OPHASSELT 1533 2 163

28/09/2022 SINT-ANTELINKS 496 1 94

2/10/2022 SERSKAMP 1044 3 67

8/10/2022 ASSE 906 2 58

8/10/2022 WORTEGEM-PETEGEM 409 3 34

9/10/2022 RONSE 1816 2 84

11/10/2022 MERENDREE 1002 3 43

16/10/2022 MOORSEL 1435 2 92

16/10/2022 ACHEL 923 3 57

19/10/2022 SINT-GORIKS-OUDENHOVE 1181 1 471
23/10/2022 ZWALM 1402 2 144

29/10/2022 DENDERWINDEKE 1110 2 127

30/10/2022 WETTEREN 1679 2 115

31/10/2022 ZOTTEGEM 4218 1 581
2/11/2022 KWAREMONT 878 2 75

5/11/2022 GENTBRUGGE 2956 3 51

5/11/2022 OUDEGEM 1077 2 63

6/11/2022 BALEGEM 1066 1 171

11/11/2022 OUDENAARDE 1759 2 169

13/11/2022 BERLARE 2368 3 132

16/11/2022 OOMBERGEN 1004 1 419
19/11/2022 HELDERGEM 762 1 125

25/11/2022 OPWIJK 489 3 27

26/11/2022 OPWIJK 1122 3 52

27/11/2022 ONKERZELE 878 2 95

7/12/2022 OOMBERGEN 891 1 376
11/12/2022 ZINGEM 1286 3 106

14/12/2022 GERAARDSBERGEN 1061 2 131

DATUM WAAR
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            Retro foto’s 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Arzl – Pitztall 

2008 
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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. 


