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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

SECRETARIS.
Verstichel Eddy
Wijteveldstraat 26, 9552 Borsbeke
053/62 68 40 GSM: 0495/80 22 62
e-mail: secretaris@wandelclubegmont.be
Administratie

ONDERVOORZITTER
Van de Keere Willy
Kloosterstraat 29, 9620 Zottegem
09/361 18 84 GSM: 0478/76 93 56
e-mail: ondervoorzitter@wandelclubegmont.be
Reizen

PENNINGMEESTER.
De Schrijver Rudy
Traveins 28, 9620 Zottegem
09/361 20 65 GSM: 0497/93 55 67
e-mail: penningmeester@wandelclubegmont.be
Boekhouding en catering

De Cnijf Bea
Kloosterstraat 29, 9620 Zottegem
09/361 18 84
e-mail: bea@wandelclubegmont.be

Moens Dirk
Rooigemstraat 51, 9860 Balegem
09/32 46 746 GSM: 0497/46 37 97
e-mail: dirk@wandelclubegmont.be
Ledenbestand

De Groote Freddy
Ophemstraat 170, 9400 Voorde
054/50 11 82 GSM: 0498/68 36 34
e-mail: freddy@wandelclubegmont.be
Magazijn

Vanden Broeck Sonja
Ophemstraat 170, 9400 Voorde
054/50 11 82 GSM: 0473/83 30 59
e-mail: sonja@wandelclubegmont.be
Boetiek

Duhaud Freddy
Bremstraat 2, 9620 Zottegem
09/360 59 16 GSM: 0494/37 79 85
e-mail: freddy.d@wandelclubegmont.be
Vertegenwoordiger Sportraad

Wachtelaer Luc
Nijverheidsstraat 48, 9230 Wetteren
09/369 42 98 GSM: 0493/69 44 53
e-mail: luc@wandelclubegmont.be
Tochtenbladen

Dumont Peter
Oudenhovestraat 64, 9620 Zottegem
09/361 32 50 GSM: 0485/18 31 68
e-mail: peter@wandelclubegmont.be

Parcoursmeesters

Walter De Bie

22e jaargang nr 87

Eric De Temmerman

Webmaster

Eli Braekman

juli – augustus - september

Maarten De Moor

blz. 4

Woord Vooraf
Beste Egmonters,
De nasleep van de aanslagen in Brussel was nog niet helemaal weggeëbd of er
doken al opnieuw onheilsberichten op in het nieuws. Ditmaal waren het de
natuurelementen die lelijk huishielden in ons land. Sommige streken verzopen
letterlijk in de overvloed aan hemelwater. Daar bovenop een stakingsgolf die ons
klein landje plat legt. Een mens zou er moedeloos van worden. Gelukkig hebben
we onze wandelclub Egmont waar we ons kunnen aan optrekken. Zo goed als al
onze voorbije activiteiten waren voltreffers en het weer zit meestal nog mee
ook. De midweekwandelingen mogen constant rekenen op een groot aantal
deelnemers. Onze Egmonttocht werd geprezen om zijn mooie omloop (bedankt
parcoursmeesters! Doe zo voort). Onze busreizen zijn meestal volzet. De 4daagse naar Renesse was een schitterende mix van natuur, cultuur, inspanning en
ontspanning. De bedevaart naar het Genadeoord d’Hoppe en de GR 2-daagse
werden afgewerkt onder een stralende zon. Op de wandelingen elders zijn onze
leden massaal vertegenwoordigd. De vele eerste plaatsen (zie achteraan dit
nummer) zijn daar de sprekende getuigen van. Moet er nog zand zijn?
Hopelijk kunnen we zo doorgaan in de tweede helft van ons wandeljaar. Daarin
staat er ons ook nog heel wat te wachten. Het eetfestijn (als je dit leest is het
al achter de rug) is een eerste groot evenement. Met de vakantie komen ook de
meerdaagse reizen eraan. In juli staat het Duitse Willingen op het programma en
in september vliegen de gele kanaries naar Tenerife. Je ziet: er staat naast de
maandelijkse midweekwandelingen en busreizen nog heel wat te gebeuren.
Graag wil ik jullie aandacht vestigen op een paar praktische zaken. De
inschrijvingen voor onze dauwtocht van juli zullen elektronisch plaatsvinden.
Zorg er dus voor dat jullie je lidkaart meebrengen naar de inschrijftafel.
Eigenlijk zou ik zeggen maak daar een gewoonte van want dat zal in de toekomst
ook meer en meer zijn. Een tweede aandachtspuntje is het inschrijven voor
busreizen en GR-tochten. Vul a.u.b. ook het inschrijfstrookje in en geef dit
samen met het geld af aan de verantwoordelijke. Het vergemakkelijkt zijn of
haar taak achteraf en helpt misverstanden te vermijden.
Om af te sluiten wens ik de studenten en hun omgeving een vruchtbare periode
toe en wil ik nog eens alle medewerkers aan onze activiteiten bedanken. Zonder
jullie onvoorwaardelijke hulp kunnen de bovenstaande evenementen niet
doorgaan. Laat ons verder gaan op deze weg en de vriendenkring die we hebben
in stand houden en versterken. Zo heeft wandelclub Egmont nog een glansrijke
toekomst voor zich.
Patrick
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In memoriam
Overlijden
Bestuur en leden van de wandelclub bieden hun medeleven aan bij het overlijden van:
Mevrouw Christine De Brouwer
º 1-5-1957 - † 7-3-2016
Zus en schoonzus van De Wilde Bert – De Brouwer Ann
Mevrouw Margo Van Wittenberge
º 2-10-1921 - † 30-3-2016
Schoonmoeder van De Vos Jozef
Mevrouw José Spieles
º 2-12-1929 - † 21-4-2016
Moeder en schoonmoeder van Jo en Marleen Delcoigne – Van Vijle
Moeder en schoonmoeder van Jean-Pierre en Lieve Van Vijle - Remy
De heer André De Vuyst
º 25-2-1927 - † 5-5-2016
Vader en schoonmoeder van Luc en Marleen De Vuyst – Coppens
Mevrouw Raymonda Mertens
º 3-2-1932 - † 30-5-2016
Zus en schoonzus van Eric en Monique Mertens - Smet
De heer Jacky Rouckhout
º 19-4-1944 - † 28-5-2016
Echtgenoot van Wivine Reygaert
Schoonbroer van Georges en Betty Van Audenhove - Reygaert
Ex-medewerker van wandelclub Egmont
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Jarigen
Maertens
De Blander
Van Den Borre
De Geyter
De Clercq
D'Haese
Pirron
Van Boven
Moerman
Van Achter
Hermans
Piens
Cromphout
Van De Casteele
D'Hondt
Warlop
Van Damme
De Koninckbroeck
Sedeyn
De Temmerman
Immegeers
Vanstrijthem
Putman
Franceus
Holvoet
De Schamphelaire
De Smet
Stevens
De Roeck
De Winter
Lotens
Reijnaert
Janssens
Nica
De Wilde
De Troyer
Bert
Buyl
De Wit
Oste
Van Caenegem
Uijtenhove
De Schrijver
Lapage
Algoedt
De Vuyst
Beeckman
Everaert
Van Keymolen
Bloem
Benthein
Cosijns
Eggelen
De Winter
Eeckhout
Parrez
Beirens
Helleputte
De Vuyst
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Jarigen van de maand juli

André
Agnes
Rita
Toon
Marguerite
Johnny
Jean
Marie-Jeanne
Katelijne
Werner
Maria
Agnes
Raf
Betty
Raf
Luc
Andre
Celine
Gerarda
Eric
Jeannine
Etienne
Alain
Nancy
Mark
Philiep
Patrick
Adrienne
Marie-Therese
Sylva
George
Rolande
Carmen
Rita
Anita
Joris
Etienne
Julia
Lieve
Kris
Fernand
Andre
Hedwige
Raphael
Suzy
Annie
Eric
Maria
Ann
Francine
Suzanna
Godelieve
Monique
Marleen
Marijke
Rudy
Hilde
Veronique
Luc

1
1
1
2
2
2
2
2
2
3
3
4
4
4
4
4
5
5
6
6
6
6
6
6
7
7
7
8
8
8
9
9
10
11
11
12
12
12
12
12
13
13
14
14
14
15
15
15
15
16
16
16
16
16
16
16
16
17
17

Bonne
Eeckhout
De Pauw
Meersman
Magerman
De Clercq
Ghijs
Van Buggenhout
Van Der Gucht
De Rouck
Podevijn
Van Bockstaele
Sergeant
De Bie
Duysburgh
Monie
Glorieux
Janssens
De Sutter
Uytterhaegen
De Prez
De Cocker
Broekaert
Haegeman
Van Herreweghe
Poriau
Pieters
De Witte
De Clercq
De Potter
Naessens
De Backer
De Temmerman
Wauters
Schietecatte
De Koninckbroeck
Wattez
Bauwens
vermassen
Goossens
De Kerpel
D'Hondt
De Braekeleer
Van Der Heyden
Galle
Beerens
Eggermont
Van Wijmeersch
Vanacker
De Corte
Van Wabeke
Vens
Slagmulder
De Cnijf
Van Gijsegem
Van Houcke
Stevens
Van Der Stichelen
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Godelieve
Peter
Lea
Antoine
Daniël
Freddy
Christiane
Marleen
Claudia
Marcel
Simonne
Renata
Roland
Christiane
Hilde
Nadine
Sil
Leliane
Nicole
Marie-Jeanne
Bauduin
Nicole
Edwin
Marc
Nadine
Willy
Julien
Monique
Lieve
Andre
Jeaninne
Josiane
Marc
Paul
Gisele
Andy
Linda
Paul
Dany
Annie
Carine
Danny
Karien
Claudine
Freddy
Etienne
Linda
Larissa
Renee
Patrick
Marc
Carine
Chris
Beatrijs
Jeannine
Dirk
Patrick
Sarah

17
17
18
18
18
18
19
19
19
20
21
21
21
21
21
21
21
22
22
22
22
22
22
22
22
23
23
24
24
25
25
25
25
25
25
25
26
26
26
27
27
27
27
28
28
29
29
29
30
30
30
30
30
31
31
31
31
31
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Jarigen van de maand augustus
Naam
Raman
De Smet
Hutsebaut
Cooman
Branswijck
Verhoeyen
Haelterman
Van Der Haeghen
Haustraete
Van Droogenbroeck
Blomme
Walraevens
Reyns
Matthys
Eeckhout
Abraham
Van Heghe
D'Haeseleer
Huylebrouck
De Bock
Van Den Noortgate
Van Impe
Daneels
Roos
Peirlinck
Chiau
Parmentier
Browaeys
Van Gaver
Brewaeys
Van Nieuwenhove
Van Lierde
Renneboog
Smet
De Bremme
De Langhe
Bockstael
Beirens
Lamont
Van Droogenbroeck
Triphon
Simoens
Van Coppenolle
Impens
Modde
Callaert
Baele
Verstichel
Reynvoet
Van Wassenhove
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Voornaam
Lucie
Hilde
Ivan
Gary
Herwig
Martine
Johan
Lydie
Christine
Anne
Noël
Paul
Jacqueline
Paul
Denise
Gilbert
Eric
Erwin
Hector
Marc
Marie-Joseph
Rudy
Stijn
Lieve
Georges
Elie
Betty
Rita
Andy
Viviane
Frans
Gaston
Etienne
Monique
Johan
Wifried
Michel
Jan
Jacques
Hilde
Thomas
Marc
Marie-Claire
Marc
Mariette
Mireille
Lea
Anne
Rita
Agnella

Dag
1
1
2
2
2
2
2
2
2
2
3
3
3
3
3
4
4
4
6
7
7
7
7
8
8
8
8
8
8
9
10
10
11
11
11
12
12
12
13
13
14
14
14
14
14
15
15
15
15
16

Naam
De Paepe
Beerens
Bogaert
Nelis
Vanboterdael
Lion
Matthys
Van Dijcke
Eeckhaut
Goeman
Podevijn
Vaughan
Gerard
Solemé
Tortelboom
Saelens
De Winter
Aelterman
Broekaert
De Fleur
Van Steenbergen
De Schamphelaire
De Winter
Baele
De Clercq
Theunissen
Rasschaert
Goossens
Odevaert
Vekeman
De Pessemier
De Meerleer
De Smet
Declerck
Daneels
De Schampheleer
Sterck
Broekaert
De Vos
De Schrijver
Lenaert
Dobbelaere
Van De Casteele
Schockaert
Opdecam
Tuybens
Schouppe
Caekebeke
De Clercq
Fonck
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Voornaam
Lionel
Rita
Rudy
Sonja
Erna
Michel
Lorreine
Ann
Hannah
Josef
Angelique
Christine
Eric
Rosine
Rosanne
Denise
Guy
Willy
Annie
Miranda
Linda
Marnix
Albert
Leona
Hugo
Ria
Marleen
Roland
Christiane
Ferdinand
Josiane
Lena
Raphael
Jean-Pierre
Raphaël
Christiane
Anne-Marie
Philip
Daniëlla
Rudy
Conny
Marcel
Monique
Rita
Beatrijs
Christelle
Juliette
Martine
Christine
Marie-Louise

Dag
16
16
16
17
17
18
18
18
19
20
20
20
20
21
21
21
21
22
22
22
23
23
24
24
24
24
25
25
26
26
27
27
28
28
28
28
28
28
29
29
29
30
30
30
30
30
30
30
30
31
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Jarigen van de maand september
Naam
Iemants
Blom
Van De Vyver
Vanderhaeghen
De Smet
Van Herzeele
Van Der Sijpt
Geenens
Manssens
Pien
Vandermeulen
Timmermans
Daem
Schollaert
De Smedt
De Mulder
De Paepe
Vanhoolandt
Hendrickx
Ameels
De Groote
Diependaele
Milliez
Declercq
De Middeleir
De Ketele
Troncquo
Van Den Noortgaete
Sprangers
Petrus
De Boe
Geurts
De Pessemier
De Roeck
Van Damme
Rouckhout
De Clercq
De Vusser
Pletinckx
De Pril
Van Buggenhout
Dekeyser
De Corte

Voornaam
Cecile
Eddy
Roger
Cyrille
Frans
Suzy
M.José
Els
Lea
Erwin
Paul
Yolande
Bart
Arlette
Carina
Arlette
Etien
Lucien
Jeannine
Gerard
Eddy
Veerle
Corinne
Sabine
Bernard
Carine
Christelle
Monique
Dorine
Piet
Robert
Leonna
Robert
Rita
Dirk
Annie
Christiane
Hendrik
Stef
Willy
Marc
Rita
Dirk

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

Naam
Cantaert
De Boeck
De Keukelaere
Van Geyt
De Moor
Lampens
Helpers
Van Oycke
Caekebeke
Van Gansbeke
Carlier
De Knijf
Vermeulen
Van Gansbeke
Masse
Matthys
De Prez
De Portemont
De Vadder
Uitterhaegen
Lauwaert
De Clercq
De Saveur
De Jaegher
Van Passenhove
Codde
Monsecour
De Vulder
De Loor
Silkyn
Van Den Berge
De Maseneire
De Troyer
Droeshaut
Praet
Van Den Noortgate
Dick
Immegeers
De Geyter
De Zwaef
D'Hoker
Carrijn

Voornaam
Rudy
Antoine
Ann
Bianca
Albert
William
Greta
Jeanine
Mieke
Milan
Francine
Lieve
Arlette
Annie
Luc
Geert
Greta
Paul
Monique
Willy
Jacqueline
Andre
Rita
Marc
Viviane
Ides
Godelieve
Marie- Louise
Monique
Mario
Marleen
Martin
Anneken
Willy
Maria
Clara
Martine
Robert
Sabinè
Marcel
Ingrid
Veronique

Dag
16
16
16
16
17
17
17
18
18
18
19
19
20
20
21
21
21
22
22
23
24
24
24
24
24
25
25
26
26
26
27
27
27
28
28
29
29
29
29
30
30
30

Jarig zijn is gezond.
Onderzoek heeft uitgewezen
dat mensen langer leven
naarmate ze vaker jarig zijn.
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De ooievaar
Olivia en Janne Heylens

º 12-4-2016
Kleindochters van Willy en Cecile Heylens – De Coene

Amelie Jolie

º 6-5-2016
Dochter van Peter en Brenda Jolie – De Schrijver
Kleindochter van Rudy en Annemie
De Schrijver – De Clercq

Trouwpartij
Davy en Tine De Schrijver - Verroens
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Verslag Renesse

Wilfried

van 7 april tot en met 10 april 2016
Donderdag 7 april 2016
Wij vertrekken alweer met een volle bus, en met als chauffeur onze goede vriend Alain, voor een 4daagse naar Renesse in Zeeland (Nederland). Weersverwachting: koud maar zonnig. De rit gaat over
Merelbeke richting het havengebied rond Gent en verder naar de grens met Nederland. Wij verlaten
Zeeuws-Vlaanderen en nemen de Westerscheldetunnel die Zeeuws-Vlaanderen verbindt met ZuidBeveland. De tunnel is 6,6 km lang en daarmee de langste tunnel voor het wegverkeer van
Nederland. Hij werd geopend op 14 maart 2003 en hiermee kwam een einde aan de
autoveerdiensten Vlissingen – Breskens en Kruiningen – Perkpolder.
Wij komen aan in het stadje GOES waar wij direct op zoek gaan naar een plaats om een lekkere
warme koffie te drinken want het is buiten ijzig koud. Wij hebben later een afspraak met gidsen. Wij
worden verdeeld in 3 groepen en krijgen een rondleiding van anderhalf uur. De gids vertelt direct dat
zij in Zeeland geen Hollanders willen genoemd worden. Zij zijn bijzonder fier dat inwoners van hun
regio een eigen identiteit ontwikkeld hebben.
GOES IS HET CENTRUM van Midden-Zeeland. Het werd gesticht door monniken van Sint-Bavo uit
Gent. Vanaf de 11e eeuw werd het land veroverd op de zee. Maar bij hoge stormvloed braken de
dijken door. Het is de verdienste van deze monniken dat zij in de 12e eeuw de omgeving bedijkt
hebben. GOES vervult nu een centrumfunctie voor de regio Midden-Zeeland. Wij vinden hier vele
marktpleinen, smalle straten, de grote kerk en het stadhuis én niet te vergeten de kaden langs de
haven. De namen van pleinen en kade verwijzen naar de tijd dat GOES een bloeiende handelsstad
was: Korenmarkt, Oude Vismarkt, Vlasmarkt, Beestenmarkt, Kreukelmarkt, Bierkade, Turfkade en
Houtkade. Zoutraffinaderij was de belangrijkste handelsactiviteit.
De gids toont ons de bijzondere huizen en feiten uit de geschiedenis van GOES. Het vermelden waard
is het “soepuus”. Dit had een gaarkeuken die diende voor de armen en voor de Belgische
vluchtelingen van Wereldoorlog I.
Na de rondleiding vlucht iedereen naar de warmte in een café of bistro. Wij worden er op onze
wenken bediend door een jong, zeer vriendelijk ding wat veel goed maakt.
Na het bezoek aan GOES reizen wij verder over de Zeelandbrug. De brug is een verkeersbrug over de
Oosterschelde met een lengte van 5.022 meter. Hij verbindt Noord-Beveland met SchouwenDuiveland en verzekert daarom een kortere verbinding tussen Vlissingen, Middelburg en Goes aan de
zuidelijke en Zierikzee en Rotterdam aan de noordelijke kant. De brug werd geopend in 1965, heeft
een hoogte van 16 meter, een breedte tussen 8 en 10 meter en heeft 52 overspanningen van 95
meter.
Wij komen aan in het indrukwekkend museum in OUWERKERK. In de rampnacht van 1 februari 1953
sloegen hier 3 gaten in de zuidelijke zeedijk. Het dichten van deze stroomgaten was een zeer moeilijk
werk en OUWERKERK lag maandenlang als een klein eiland in het water. Met behulp van 4 Phoenix
caissons (een soort van grote bunkers) lukte het om op 6 november 1953 het laatste gat te dichten.
Deze caissons waren oorspronkelijk voorzien voor een tweede landing van de geallieerden in
Oostende (na Normandië) in 1944. Overgebleven caissons werden versleept naar Nederland. Na het
dichten van de dijk ging men over tot het leegpompen van de polders. Er ontstond hier een
krekenstelsel door de schurende werking van het zeewater.
Het watersnoodmuseum is ondergebracht in 4 caissons en biedt een overzicht van de gebeurtenissen
tijdens en direct na de watersnoodramp, het droogmaken, de wederopbouw en het leven met water
en natuur.
Caisson 1: de feiten
Hier komen we te weten hoe de ramp zich voltrok in de nacht van 1 februari 1953. Verder ook de
eerste dagen na de stormvloed met de voorlopige dichting van de dijkgaten en de hulp met talloze
bootjes aan de slachtoffers. We zien hier filmbeelden van die periode en boeken vol krantenknipsels.
Zéér indrukwekkend.
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Caisson 2: de emoties
Er waren ruim 1.800 doden en vele mensen waren op de vlucht voor het verwoestende water. Hier
krijgen wij een persoonlijk verhaal van de slachtoffers. Wij krijgen een beeld van de gevolgen voor de
overgeblevenen. Wij zien ook portretfoto’s, de namen van alle slachtoffers en de plaatsen waar
monumenten zijn opgericht ter hunner nagedachtenis.
Caisson 3: wederopbouw
Met man en macht wordt dag en nacht gewerkt aan het herstel van de dijken, huizen en het
herinrichten van het verwoeste landschap, de dorpen en de stadjes.
Caisson 4: de toekomst
Deze richt zich op de toekomst van de zuidwestelijke delta.
Het bezoek aan dit museum zal een blijvende herinnering zijn aan het gevecht dat de mens voerde
en nog verderzet tegen de kracht van het water én die ze ook kunnen aanwenden tot eigen nut.
Onze uitstap was bijzonder én een aanrader voor elkeen die Zeeland genegen is.
Na een tussenstop in de bijhorende bistro vervolgen wij onze weg naar ons hotel in RENESSE. Wij
krijgen onze kamers toegewezen in het Hampshire Arc Hotel Zeeland. Aan tafel krijgen wij een
driegangenmenu dat perfect in orde is.
Vrijdag 8 april 2016
Na een goed ontbijt worden de lunchpakketten aangevuld. Wij hebben vandaag de keuze tussen een
lange wandeling van ongeveer 25 km of een kortere van 13 km. De groepen vertrekken met de bus
en worden afgezet op de juiste startplaats. Een zware wandeling wacht. Wij komen zandplaten,
schorren, slikken en geulen tegen. Het gaat bergop en bergaf. Wij moeten dan ook lang wachten
voor we een gelegenheid met een terras vinden. Wij mogen ons lunchpakket éénmalig verorberen
(er is ook een restaurant
aanwezig). Na ons oponthoud
steken wij een kreek over met
behulp van een …. Vlot. Het
gaat deze maal beter dan
vorige keer. Er worden per
shift 6 tot 8 man overgezet
zonder natte kleren. Verder
komen wij een toren tegen
waarop André de beklimming
inzet. Bovenaan daagt hij
anderen uit hetzelfde te doen.
Wat hij er echter nalaat te
vertellen is … dat er een lift
aanwezig is. Terug in het hotel
drinken wij op het terras een
frisse pint.
Zaterdag 9 april 2016
Wij vullen terug onze knapzak voor de activiteiten van vandaag. Er is keuze tussen een fietstocht van
60 km of een wandeling vanuit het hotel met in de namiddag een stadsbezoek aan ZIERIKSZEE. De
fietsers kiezen hun stalen ros uit. Het is passen en proberen met de Hollandse fietsen tot groot jolijt
van de omstaanders. Na hun vertrek maken wij een prachtige wandeling tussen de duinen. Het
parcours gaat op en af en wij zien diverse planten en typische begroeiingen. Onderweg stoppen wij
natuurlijk voor een natje en keren tevreden terug naar ons hotel. Vervolgens vertrekken wij naar
ZIERIKSZEE. Bij het parkeren van de bus zien wij een oude bekende per fiets. Het is onze voorzitter
Patrick die zijn fiets heeft afgestaan aan Robert, die een lekke band had. Zoals een goede knecht in
een wielerploeg past zal hij met de bus én de fiets terugkeren. Wij verdelen ons in groepjes en
verkennen dit monumentenstadje met zijn stadspoorten, kerken, historische panden en sfeervolle
straatjes. Vroeger was de stad een belangrijk handelscentrum met zijn haven, de oude pakhuizen en
prachtige woningen van kooplieden, handelaars en reders. De dikke Toren is het middelpunt van dit
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stadje. De hoogte van de toren was gepland op ongeveer 130 m. Door geldgebrek -- waar hebben wij
dit nog gehoord - bleef het bij 58 meter. Wij vinden hier ook een zeer mooi stadhuis. ZIERIKZEE heeft
zijn hoogtes en laagtes gehad tijdens zijn geschiedenis (o.a. bezetting door de Spaanse troepen) maar
na de watersnoodramp van 1953 werden talrijke monumenten gerestaureerd. Door de aanleg van
dammen en de Zeelandbrug werd de stad niet verder geïsoleerd.
Zondag 10 april 2016
Onze laatste dag is aangebroken. Na het pakken van de valiezen en het nuttigen van een alweer
heerlijk ontbijt vertrekken wij naar VEERE via de Oosterscheldekering. Dat is een waterkering,
onderdeel van de Deltawerken. Het is ook een 8 km lange wegverbinding tussen SchouwenDuiveland en Noord-Beveland. De waterkering is een afsluitbare stormvloedkering en bevat grote
schuiven die bij zware storm gesloten kunnen worden zodat het hoogwater niet de Oosterschelde
binnen kan komen. De pijlers zijn 30 tot 40 meter hoog, met een gewicht van maximaal 18.000 ton.
Ze zijn gemaakt van beton, van binnen hol en na plaatsing gevuld met zand.
VEERE was vroeger een machtige handelsstad en was zeer invloedrijk. Nu is VEERE een typisch stadje
dat overspoeld wordt door toeristen. De vroegere handelsschepen zijn nu vervangen door
plezierjachten. Vooral het Stadhuis uit de laatgotische periode, gelegen op een smal en langgerekt
plein (mooi gerenoveerd) valt op. Even verder zien wij de Grote Kerk. Het is een mastodont van een
bouwwerk. Later, met de Franse bezetting in de 19e eeuw, werd het gebruikt als militair hospitaal.
Sinds de jaren zeventig van vorige eeuw kreeg het een culturele functie. Bij onze wandeling door
VEERE ontdekken wij ook een piepklein huisje waar een jong meisje in traditionele klederdracht een
oud snoepwinkeltje openhoudt. Zuivere nostalgie. Zij kan niet rekenen maar haar glimlach maakt
veel goed. Op de bus krijgt elkeen een toverbal uit dat winkeltje (omdat wij zo braaf geweest zijn, hé
Sonja). Je moest die grimassen zien bij het trachten te verorberen van dat te grote ding.
Wij vervolgen onze weg naar onze laatste stopplaats, MIDDELBURG. Het is prachtig weer en wij
haasten ons om te lunchen op de grote markt van deze stad. Het eten is goed, de drank nog beter.
Om 14 uur krijgen wij een rondleiding van anderhalf uur. Wij worden terug gesplitst in 3 groepen en
als gids krijgen wij een uitgeweken Gentse die, zoals de vorige gidsen, haar hobby met volle
overtuiging uitoefent.
De geschiedenis van MIDDELBURG gaat terug tot de 9de eeuw. De stedelijke macht zetelde ooit in het
zeer fraaie gotische stadhuis aan de markt (grootste marktplein van Nederland). Wij zien ook de
indrukwekkende abdij. In de Gouden Eeuw lagen de rijk beladen schepen langs de kaaien en puilden
de pakhuizen uit. Op 17 mei 1940 legde een enorme stadsbrand, ten gevolge van een Duits
bombardement, een groot deel van de binnenstad in as. De stad werd nadien herbouwd in de oude
stijl.
Wij vatten onze terugreis aan.
Wij kunnen nog de laatste
kilometers van Parijs-Roubaix
volgen op de bus en zijn
natuurlijk enorm ontgoocheld
dat onze Tom Boonen het
record (5 overwinningen) uit zijn
handen laat glippen. Na een
probleemloze busreis komen wij
aan in Zottegem.
Conclusie
Wij hebben eens te meer een
prachtige
4-daagse
gehad.
Cultuur,
lekker
eten
en
ste
wandelingen wisselden elkaar af. Het weer was met ons (buiten de 1 dag met kille temperaturen
en veel wind).
Wij bedanken opnieuw het bestuur en zeker Sonja voor het vele werk. Op naar de volgende!
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Uit de oude pot

Willy

BELLETJES DRINKEN
Toen Clovis in 507 met de barbaren aan het oorlog voeren was,
kreeg hij van de bisschop van Reims een tonnetje champagne
cadeau. “Geniet van de wijn”, zei de bisschop, ”maar stop niet met
vechten vooraleer het vaatje helemaal leeg is”.
O Wonder, de champagne raakte niet op. Clovis en zijn officieren
bleven drinken en knokken. Tot de eindoverwinning. Dit voorval
bewijst drie dingen:
1. Dat champagne het barbarisme heeft verslagen en dus een
hoogverheven wijn is.
2. Dat champagne 1501 jaar geleden al gedronken werd.
3. Dat champagne toen nog niet bruiste, want Clovis kreeg hem in
een doordeweeks houten vat.
MONNIKENWERK
Als er over champagne gesproken wordt, halen de Fransen er graag
dom Pérignon bij. Deze kloosterling was keldermeester in de abdij van Hautvillers (Marne) en zou
omstreeks 1680 de champagnekurk, de champagnefles en de champagnebelletjes hebben
uitgevonden. Daar zit een ziertje waarheid in. Dom Pérignon heeft – samen met Dom Outart
waarover zelden wordt gerept -uitstekend werk verricht op gebied van mengen en doseren van
verschillende cru’s. Met kurk en fles heeft de benedictijn alleen maar geëxperimenteerd. Wat de
belletjes betreft: al in de middeleeuwen had men vastgesteld dat champagnewijn in de lente na de
oost lichtjes begint te parelen; men beschouwde het als een gebrek. Dom Pérignon zwoegde jaren
om dat ordinaire schuim om te zetten in heldere koolzuurbellen, maar het was François, een pientere
apotheker van Chalons, die in 1836 - een eeuw na de dood van Pérignon - de mousse
wetenschappelijk op punt wist te stellen.
In een niet al te ver verleden was champagne dus geen bruisende wijn. En daarboven niet wit, hij
zweemde naar grijzig lichtrood. Sommige kenners beweren dat er nog ouderwetse champagne te
vinden is in Les Riceys, een stadje in het departement Aube. De wijn is “stil” en zeldzaam. Hij wordt
wel eens de beste rosé van Frankrijk genoemd.
TRADITIES
Terug naar de hedendaagse sprankelchampagne. Hij bestaat nauwelijks 150 jaar en jammer genoeg
gingen er in die korte tijd al veel tradities verloren.
Bijvoorbeeld: het drinken uit het schoentje van de aangebeden vrouw. Dat deden alle grote minnaars
op het einde van de 19de en begin 20ste eeuw. ’t Was een vrij dure bezigheid, want de etiquette
vereist dat de dame in kwestie ’s anderdaags één of meer
paar nieuwe schoenen ten geschenke kreeg.
Een ander vrolijk gebruik was “sableren”. Dat ging zo: een
meestal vrouwelijke gast kreeg een lege coupe en werd
verzocht en zachtjes in te blazen. Men strooide dan fijne
suiker in het bewasemde glas en draaide het meteen
onderst boven, zodat slechts een ijl laagje zoetigheid aan
de binnenkant bleef kleven. De champagne die in zo’n glas
geschonken werd, veranderde helemaal in schuim.
Onmiddellijk en in één teug opdrinken was de boodschap.
En dan had je de ceremonie met de sabel. Sensationeel en
niet gemakkelijk uit te voeren. De gastheer of ober sloeg
met één sabelhouw de fles open en mikte de
champagnestraal in de wachtende glazen. Die stonden niet
op rijtjes. Ze waren zorgvuldig opeen gestapeld tot een spits toelopende toren.
De zwaardvechter bleef net zolang flessen onthoofden en een wijn waterval gieten, tot alle glazen
gevuld waren. Vanzelfsprekend kwamen voor zo’n spektakel alleen klassieke coupes in aanmerking.
22e jaargang nr 87

juli – augustus - september

blz. 17

ROG VAN MENON
In het boek ”Les soupers de la Cour” uit 1755 wordt er gekookt met champagne, al was die toen nog
niet de perfect bruisende wijn die we nu kennen. Een schoongemaakte rog werd in stroken van 4 cm
gesneden en op zacht vuur ca 15 minuten gepocheerd in een visbouillonnetje; dan werd de rog op
een zilveren serveerschotel gevlijd en met een glas champagne overgoten; vervolgens legde men er
fijngesnipperde peterselie, bieslook, sjalot, champignonnetjes en wat basilicum op. Ook zout,
versgemalen peper, een wolkje paneermeel en tot slot enkele klontjes boter. De schotel ging ca 15
minuten in een matig hete oven en kwam dan heel heet op tafel.
EEN TOTAAL ANDER STATUUT
Sinds korte tijd – een twintigtal jaren – is de champagne, die traditioneel de eindtoets vormde van
een feestmaaltijd, de onvermijdelijke “chique aperitief” geworden. Vroeger werd hij uit een coupe
gedronken tussen twee liedjes in. In “argot”-taal werd het “une roteuse“ genoemd.
Nu wordt hij geschonken in fluit- of fijne tulpglazen, en in een zilveren ijsemmer geplaatst. Wat een
statuutverhoging! Ook de inhoud is veranderd. Doordat hij minder gedoseerd is (minder gezoet), is
hij fijner geworden en heeft hij een deel van zijn volheid verloren. De champagnes die nu fris en licht
worden genoemd, zouden vroeger misschien als slap en smaakloos zijn bestempeld. Niemand heeft
gelijk of ongelijk. Door de jaren heen veranderen de smaken, samen met de levenswijzen. Het enige
dat misschien te betreuren valt is dat er niet meer gezongen wordt bij het heffen van het glas.
Eigenaardig genoeg is de kennis omtrent de champagne weinig vooruitgegaan.

Busreizen
ZONDAG

26-06-2016
HOBOKEN
HOBOKEN IN ’T GROEN
MOGELIJKE AFSTANDEN: 4-7-10-13-16-20-24-30 KM

VERTREK BEVEGEME VIJVERS : 07.00 U
<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<
ZONDAG
17-07-2016
EKSEL
VAKANTIETOCHT
MOGELIJKE AFSTANDEN : 4-6-12-20-30 KM
VERTREK: BEVEGEMSE VIJVERS : 07.00 U
<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<
ZONDAG
04-09-2016
ESTAIMPUIS
MARCHE DES HURLUS EN BALADE
MOGELIJKE AFSTANDEN: 6-13-18-24-30 KM
VERTREK: BEVEGEMSE VIJVERS : 07.00 U
<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<
ZONDAG
09-10-2016
HAMONT-ACHEL
ACHELSE KLUISWANDELING
MOGELIJKE AFSTANDEN: 6-9-13-17-20 KM
VERTREK: BEVEGEMSE VIJVERS : 07.00 U
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Inschrijvingsformulier VOOR: ZONDAG 17-07-2016
NAAM en VOORNAAM
A
B
C
D
Betaal de som van 4 € x ……. =
€
Betaal de som in punten 4p x …… =
Telefoon:
Handtekening :
INSCHRIJVEN zolang er plaatsen vrij zijn

EKSEL

p

<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<
Inschrijvingsformulier VOOR: ZONDAG 04-09-2016 ESTAIMPUIS
NAAM en VOORNAAM
A
B
C
D
Betaal de som van 4 € x ……. =
€
Betaal de som in punten 4p x …… =
Telefoon:
Handtekening :
INSCHRIJVEN zolang er plaatsen vrij zijn

p

<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<
Inschrijvingsformulier VOOR: ZONDAG 09-10-2016
HAMONT-ACHEL
NAAM en VOORNAAM
A
B
C
D
Betaal de som van 4 € x ……. =
€
Betaal de som in punten 4p x …… =
Telefoon:
Handtekening :
INSCHRIJVEN zolang er plaatsen vrij zijn
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Groeten uit

6 Egmonters in
de Marche de l’armée te Diekirch
Imelda, Liliane, Betty, Jonny, Joris en Georges

Luc Seghers en Lieve Janssens

Wist je dat
Op de midweek van maart er zo veel wind was dat de pannenkoeken van de bakplaat waaiden.
Indien men geld witwast , en men dat letterlijk doet , je er best een haardroger bijhaalt!
Op de fietstocht tijdens de vierdaagse in Renesse de (rug)zak van onze voorzitter zo zwaar was
dat hij zijn evenwicht verloor en in de bramen terechtkwam.
Er tijdens de 2-daagse op de GR ook gevallen werd. Er belandde zowaar een “mensch” in de
netels.

Redactie clubblad
Werkten mee aan dit nummer van ons clubblad:
Patrick De Corte
Toon De Geyter
Rudy De Schrijver
Willy Van De Keere
Wilfried Van Overwalle

22e jaargang nr 87

juli – augustus - september

blz. 21

Busuitstap naar Eksel

Willy

Vakantietocht op zondag 17-07-2016.
Organisatie : WSV Bosdravers vzw Eksel.
Vertrek : zaal De Geer, Groenstraat, Eksel.
Op alle afstanden zijn verzorgde rustposten, voorzien van spijs en drank.
Het parcours:
Vanaf het vertrek in het centrum van Eksel gaat de wandeling langs de St Trudokerk. Deze
laatgotische kerk is gebouwd in een typische Maaslandse bouwstijl. Ze dateert uit de 15de
eeuw. Sinds 1936 is ze een beschermd monument. Ze is zeker een bezoekje waard.
Vanaf daar volgt het "getepeke" (geitepadje). Kort daarna splitst het parcours, de
wandelaars van de 4 km volgen het padje tot aan de molen, de andere afstanden gaan nu
naar de Musschennest. Hier ligt het voetbalveld dat bekend staat als het speelveld van de
Belgische Rode Modderduivels. Hier werden enkele jaren geleden opnames gemaakt voor FC
De Kampioenen. De wandeling gaat verder langs bos- en veldwegen, naar de Stermolen.
Deze is ook een bezoekje waard. De molen werd in 1901 overgebracht naar Eksel. Voordien
stond hij in Henegouwen. Het is een volledig houten staakmolen. Er is geen spijker aan te
pas gekomen. Er staat ook een molenhuisje.
Vanaf hier gaat de wandeling verder naar de eerste rust, de 4 en de 6 km zullen er al snel
zijn, aan het Sparrenstadion FC Eksel. De andere afstanden worden via bos en veld omgeleid
en komen zo ook aan op de controlepost. Hierna bereiken ze opnieuw een splitsing. Vlakbij
dit punt is er een open tuin te bezoeken. Het gaat hier om een unieke rotstuin met dito
planten.
Nu lopen de 4 en de 6 km langs B&B De Paenhoeve terug naar de vertrekzaal. Het parcours
van de 12 - 20 en 30 km loopt via het gehucht "het Vlasmeer" naar een ander gehucht "de
Winner". Hier verlaten de 12 km wandelaars de anderen en wandelen terug naar de
vertrekzaal. De 20 en de 30 nog een overvloed aan bos voorgeschoteld. Ze bereiken de grens
met de gemeente Overpelt. Via "De Grooten Hof" wandelen ze naar de 2 de rustpost: het
schutterslokaal Willem Tell. Na deze controle maakt de 30 km nog een lus van 10 km via de
brug over de A24. Vanaf daar wandelt men terug door het gehucht "Eikelbos" om zo de
controle opnieuw te bereiken en er even te verpozen. Dan loopt dit parcours samen met de
20 km terug naar de vertrekzaal.
Nog een aardigheidje in Hechtel-Eksel zijn de vele veldkapelletjes. Tijdens de wandeling kom
je er verschillende tegen. Ook de moeite waard om er even bij stil te blijven staan. De slogan
die het gemeentebestuur gebruikt "gezellig in 't groen" wordt tijdens deze wandeling alle
eer aan gedaan. We hebben echt zoveel mogelijk gebruik gemaakt van het groen dat de
natuur ons biedt.
We wensen u een aangename wandeling.
De parcoursverantwoordelijke.
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Busuitstap naar Estaimpuis

Willy

MARCHE DES HURLUS EN BALADE op zondag 04-09-2016.
Vertrek : Hall Sportif, Place de Bourgogne, Estaimbourg.
Het parcours:
Alle afstanden vertrekken aan het Kasteel Bourgogne te Estaimbourg (sportzaal ernaast) en
gaan richting Pecq langs landelijke paden uitgezonderd de 6 km voor personen met beperkte
mobiliteit. In Pecq hebben we onze eerste controlepost de korte afstand keert terug naar de
zaal en de 30 km maakt er een lus. De andere afstanden gaan door, de 12 km richting
Bailleul tweede controlepost en dan terug naar de zaal. De 18 - 24 - 30 km gaan naar de
gemeente Esquelmes waar er ook een rustpost is. Daarna naar Bailleul voor een volgende
controle. Daar maken de 24 en de 30 km een lus waarna ze met de andere afstanden terug
keren naar de zaal. Alles verloopt (zoveel mogelijk) langs zeer landelijke wegen met
prachtige vergezichten.
Estaimbourg is een dorp in de Belgische provincie Henegouwen,
en een deelgemeente van Estaimpuis.
Een oude vermelding van de plaats gaat terug tot Stenuurt in de
12de eeuw, een samenstelling van de Germaanse vormen voor
"steen" en "-voorde". Het "bourg" in de huidige naam is slechts
een latere vervorming.
Net als Estaimpuis (Steenput) en de andere omliggende dorpen
behoorde Estaimbourg ooit tot het Nederlandse taalgebied, maar
raakte in de loop der jaren verfranst.
Pecq is een gemeente in de Belgische provincie Henegouwen. De
gemeente telt ruim 5000 inwoners. Pecq ligt aan de Schelde, die
de gemeente van zuid naar noord doorsnijdt.
De gemeente bestaat naast Pecq zelf nog uit de deelgemeenten
Warcoing, Hérinnes, Esquelmes en Obigies.
Obigies en Hérinnes liggen op de rechteroever van de Schelde, de
andere drie dorpen liggen op de linkeroever.

Bailleul is een dorp in de Belgische provincie Henegouwen en een
deelgemeente van de Waalse gemeente Estaimpuis.
Oude vermeldingen van het toponiem gaan terug tot de 9de eeuw
als Baliolo, afkomstig van het Latijnse "baliolum", een paal, bij
uitbreiding een omheining of omheinde plaats.
Behoorde ook oorspronkelijk tot het Nederlandse taalgebied.

In de zaal zijn allerhande dranken te bekomen met ons aller bekendste streek aperitief
“Picon au vin Blanc”. Verder zijn er nog de gebruikelijke zaken zoals taart enz… Wij voorzien
geen middagmaal maar er is wel stokbrood met een barbecue worst te verkrijgen.
Met vriendelijke groeten en hopend jullie te mogen begroeten op 4 september
Declercq Jean-marie, Responsable Marches Les Hurlus en Balade
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Busuitstap naar Hamont-Achel

Willy

ACHELSE KLUISWANDELING op zondag 9-10-2016.
Vertrek : Zaal de Statie, Sint-Odilialaan 58, Hamont-Achel.
We starten onmiddellijk in de bossen richting recreatie domein “De Bever”. Verder
wandelend langs de Warmbeek met zijn pas aangelegde vistrappen komen we aan het
“Watermulke”. Verder slingert zich onze weg midden door de bossen tot aan de
controlepost. Hier is er tijd voor een versnapering.
Na de controlepost splitsen onze wegen. De 17 en de 21 km maken een lus langs de
reconstructie van de dodendraad uit de eerste wereldoorlog, en verder naar het
Nederlandse gehucht “De Berg”. Na de controlepost sluiten we terug aan op de 13 km
wandeling.
De 13 km vervolgt zijn weg richting “Achelse
Kluis”. De Trappist die hier gebrouwen wordt, is
ook bij ons op de start en controle te proeven.
Na het bezoek aan De Kluis, kruisen we terug de
warmbeek en langs deze waterloop gaan we door
de Buitenheide en Heikant naar het einde van
onze wandeling.
Rondom het Marktplein in Hamont
Op het stadsplein van Hamont ziet men o.a. een aantal markante oude Teutenhuizen, de kerk
en het pomp-perron.
De dekenale Sint Laurentiuskerk werd gebouwd in 1903-1904 onder architect Joseph
Cuypers, bijgestaan door Jan Stuyt. Het mooie neogotische gebouw staat op de plaats van
haar voorganger en is omgeven door grafmonumenten, waaronder dat van dokter Antoon
Mathijsen, uitvinder van het gipsverband.
Het pomp-perron werd opgericht in 1782 en heropgericht in 1989. In het voormalig
prinsbisdom Luik was een perron een symbool van onafhankelijkheid van de Loonse steden.
Hier in Hamont was een pomp ingebouwd, vandaar het uitzonderlijke pomp-perron.
Hamont had stadsrechten en de gebouwen in de stad waren omgeven door grachten en
wallen, met twee openingen de Buulder- en Achelpoort. De grachten zijn inmiddels gedempt
en zijn nu verkeerswegen om de stad: De Wal en de Burg.
Achter het pomp-perron staat het nieuwe gemeentehuis van Hamont-Achel, met aan de
linkerkant van de onderdoorgang twee plaquettes. Eén voor het 1e Bataljon van het
Suffolkregiment, dat op 20-9-1944 Hamont bevrijdde en eén voor de Hamontenaren die in
de 1e en 2e W.O. hun leven gaven voor het Vaderland.
Op het marktplein ziet men ook het prachtige beeld van de kaarsenmaker, want naast
Teutenstad is Hamont ook zeker een kaarsenstad.
Een stukje naar achteren onder de doorgang van het gemeentehuis ziet men een mooi beeld
van een Hamonter textielteut. Hamont kende vele teuten en een aantal monumentale
Teutenhuizen kunt u zien aan de Markt en aan de Stadswaag.
De Grevenbroekers wensen U een aangename wandeldag.
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Wij bieden onderzoek, advies en begeleiding voor
personen met of zonder gehoorproblemen.
In ons hoorcentrum is er steeds een audioloog
aanwezig voor een informatief gesprek en
een vrijblijvende gehoortest (zonder medisch doel).

Hoortoestellen :

Hoogstraat 39
9620 Zottegem
09/367 67 64
zottegem@oorhuis.be

Gehoorbescherming :
Marieke en Hans heten u welkom in ’t
Oorhuis Zottegem

Openingsuren:
Dinsdag,woensdag en vrijdag
9u-12u30 en van 13u-17u30
Donderdag op afspraak
Zaterdag van 9u-12u

Voor een ander adres in uw
buurt, bel 0800/90 155
of neem een kijkje op onze
website: www.oorhuis.be

Voor personen die hun gehoor
willen beschermen en op die manier de kans
op gehoorverlies en oorsuizen willen verkleinen,
hebben wij zowel standaard als op maat
gemaakte gehoorbescherming. Voor verschillende
doelgroepen zijn er specifieke oordoppen op de
markt (bezoekers van concerten, fuiven en café’s,
motorrijders, doe-het-zelvers, partners van snurkers,
jagers, …). Voor professionele muzikanten verdelen
we in-ear-monitors. Ook voor de allerkleinsten
hebben we kinderoorkappen.

Variphone

Want u (h)oor(t) erbij !
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Komende GR’s
13/07/2016

Patrick

GR 16 Auby-sur-Semois - Bouillon

± 26 km of ± 15 km

Bus

Een tocht langs de Semois, wat natuurlijk niet wil zeggen dat er geen hoogteverschillen zullen zijn.
We starten in Auby op 370 m en zakken zuidelijk door het bos naar de rivier. We volgen dan min of
meer de grillige bochten van de waterloop tot in Dohan. Hier vertrekt de tweede groep. De GR blijft
meeslingeren met de Semois tot in Bouillon.
Inschrijven met strookje tot 6 juli of zolang er plaatsen zijn.
Kostprijs: 10 euro.
Startuur : 6 u 30 Bevegemse Vijvers.
Terug : Tussen 18 uur en 19 uur.
24/08/2016

GR 57 Gouvy - Clervaux

± 27 km of ± 15 km

Bus

Het is reeds van 2012 geleden dat de GR 57 op het programma stond, toen op de 2-daagse. Ook dan
vertrokken we vanuit Gouvy, maar dan in de andere richting. Na een eerste korte flirt met de grens
van het Groot-Hertogdom Luxemburg steken we na Wathermal de staatsgrens over. Via Huldange
gaat het naar de voet van de Gaalgeberg. Daar start groep 2. Kort daarna komen we in Troisvierges.
Vandaar leiden de wit-rode streepjes ons zuidelijker naar Clervaux met nog een stevige klim als
afsluiter.
Inschrijven met strookje tot 17 augustus of zolang er plaatsen zijn.
Kostprijs: 10 euro.
Startuur : 6 u 30 Bevegemse Vijvers.
Terug : tussen 19 uur en 20 uur
05/10/2016

GR 125 Mazée - Soulme

± 20 km of ± 15 km

Bus

Vorig jaar zijn we er gestopt, dit jaar gaan we verder. Van aan de kerk gaan we oostelijk naar de
volgende dorpjes Hierges en Vaucelles. Door het bos verder naar Doische, waar groep 2 van start
gaat. Na het kruisen van de N40 verder noordwaarts door het “Bois des Fagnes” naar Vodelée om
uiteindelijk in een al even klein dorpje Soulme te eindigen.
Inschrijven met strookje tot 2 oktober of zolang er plaatsen zijn.
Kostprijs: 10 euro.
Startuur : 6 u 30 Bevegemse Vijvers.
Terug : tussen 19 uur en 20 uur
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Inschrijvingsstrookjes

GR 116 Auby-sur-Semois - Bouillon
Naam en voornaam

13 juli 2016
26 km

15 km

1 …………………………………………………………………………





2 …………………………………………………………………………





3 …………………………………………………………………………





 Betaal de som van 10 € x ………. = ………… €
 Betaal met punten 10 €/punten x ………………. = ……………….. €/punten
Inschrijven tot 6 juli 2016 of zolang er plaatsen zijn.

GR 57 Gouvy – Clervaux
Naam en voornaam

24 augustus 2016
27 km

15 km

1 …………………………………………………………………………





2 …………………………………………………………………………





3 …………………………………………………………………………





 Betaal de som van 10 € x ………. = ………… €
 Betaal met punten 10 €/punten x ………………. = ……………….. €/punten
Inschrijven tot 17 augustus 2016 of zolang er plaatsen zijn.

GR 125 Mazée – Soulme
Naam en voornaam

5 oktober 2016
20 km

10 km

1 …………………………………………………………………………





2 …………………………………………………………………………





3 …………………………………………………………………………





 Betaal de som van 10 € x ………. = ………… €
 Betaal met punten 10 €/punten x ………………. = ……………….. €/punten
Inschrijven tot 2 oktober 2016 of zolang er plaatsen zijn.

22e jaargang nr 87

juli – augustus - september

blz. 27

22e jaargang nr 87

juli – augustus - september

blz. 28

GR verslagen
24-2-16

GR Law 5 Sluis - Breskens

Toon

Wanneer de Noordzee koppig breekt aan hoge duinen en witte vlokken schuim uiteenslaan op de kruinen,
Wanneer de norse vloed beukt aan het zwart basalt en over dijk en duin de grijze nevel valt
Wanneer bij eb het strand woest is als een woestijn en natte Westenwinden gieren van venijn
Dan vecht mijn land, mijn vlakke land.
(Jacques Brel)

De winterslaap heeft er velen deugd gedaan want met 100 ingeschreven deelnemers wordt een
nieuw record gevestigd. Weervrouw Sabine voorspelt een droge zonnige dag en …. moet er nog zand
zijn? Een rit gepaard gaande met gebruikelijke “filegolven” en bussightseeing door de smalle
straatjes van Sluis… we kunnen er aan beginnen. Vlamingen hebben altijd wel iets gehad met Sluis
niet alleen om vis, boter en eieren te kopen!!! Het stadhuis met belfort (het enige in Nederland)
pronkt hoog boven de stad uit terwijl de wieken van de stenen molen “De Brak” onbeweeglijk
toekijken. Langsheen het kanaal Brugge-Sluis verlaten we de stede terwijl het klepperen van de
ooievaar op zijn nest ieders aandacht opeist. Een schelpenpad voert naar de overblijfsels van de goed
onderhouden stadswallen. Statige
rijen populieren en nog meer
groene bermen laten ons met
teugen genieten terwijl de West- en
Zuidpoort herinneren aan goede en
minder
leuke
tijden.
Het
uitwateringskanaal naar Wielingen
komt ons gezelschap houden, we
flirten met de landsgrenzen, ronden
grenspaal
364
richting
Retranchement. In de schaduw van
de oude gemeenteschool en onder
de
wieken
van
de
oude,
maalvaardige staakmolen wordt de
knapzak
aangesproken.
Een
inwoner heeft onder zijn dakgoot een aantal kunstmatige nesten aangebracht voor huis- en
boerenzwaluw. De beestjes kunnen er maar gelukkig mee zijn. De steven wordt nu noordwaarts
gewend, een poos langs het kanaal, via een brug erover en we maken kennis met het Zwin op
Nederlands grondgebied. Van dit oorspronkelijk mondingsgebied is nog 200 ha schor gebleven. Via
de zwingeul komt het zout water binnen wat een interessante zoet-zoute flora oplevert. Ter hoogte
van het Zomerdorp “Het Zwin” hebben we een prachtig zicht over dit uniek natuurgebied. Een
schelpenpad over de duinenrand voert door de Kievitspolder tot het centrum van Cadzand-Bad waar
hoogbouw nu ook zijn intrede doet. Toch blijft Nederland nog altijd een schoolvoorbeeld hoe met de
natuur om te springen. Zalig genieten we van de kustlijn met regelmatig containerschepen die de
Westerschelde binnenvaren richting Antwerpen. We volgen een fietspad over de duinenrug nog ruim
2 kilometer. Doorheen de Verdronken Zwarte Polder, na een stuk zeedijk en meerdere klaphekjes
bereiken we de Manège Hippo d’or waar met Belgische bieren de “bokes” doorgespoeld worden. Als
toetje nemen we er graag een ritje op de pony bij. Genieten van zon, zee en strand, van blauwe
luchten waar sneeuwwitte wolken zachtjes voortdrijven. Eventjes de kustlijn verlaten richting
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Zwartgatse Kreek met gigantisch rietveld en een aanlokkelijk sportief overzetje. Toch hebben het
enkelen schromelijk onderschat met natte voeten en broeken tot gevolg, zelfs de piemels houden
het niet droog!!! Nog slechter is het gesteld met enkele navigatie- en telecommunicatietoestellen
die zelfs de geest geven. De zon heelt alle wonden. Een overspoelde apenbrug voert weer
zeewaarts.Over de Walendijk naar Nieuwesluis met zijn oud haventje en monument. Er volgen
klinker- en schelpenpaden, voorbij de vuurtoren trippelen we langsheen het voormalig Fort FrederikHendrik gebouwd onder Napoleon en ontmanteld in 1888. We varen de Westerschelde binnen
terwijl witte rookpluimen van de Doelcentrale in de blauwe lucht verdwijnen. Aankomst in Breskens,
de Fastferry is juist binnengelopen. In sportpark “Scheldeveste” spoelen we de zilte, zoute Noordzee
door en is het nagenieten van een uitzonderlijk uitstapje ……. door dit vlakke land.
Van d’Ee tot Hontenisse, van Hulst tot aan Cadzand
Dat is ons eigen landje, maar deel van Nederland.
Uit het Zeeuws- Vlaamse volkslied
door J. Vreeken en J.N. Pattist.

23-03-2016

GR 128 Bayenghem – Nieurlet

Toon

Daar is de lente, daar is de zon, bijna
Maar ik denk dat ze weldra zal komen
De Fallus impidicus staat al in bloei
En de blaadjes krijgen bomen.

Uit “Een vrolijk lentelied “ van Jan De Wilde.
Het was niet voorzien dat zware aanslagen in Zaventem en metrostation Maalbeek de lente zouden
inluiden. Deze twee locaties zullen in de geschiedenisboeken een bijzondere plaats toebedeeld
krijgen. Onschuldige slachtoffers waren die dag niet op de juiste plaats. Nabestaanden blijven achter
met de vraag: waarom wij? Hoe groot is de impact op het land? De toekomst zal het uitwijzen. Waar
en wanneer stopt deze “oorlog”? Het leven gaat verder; minder dan 24 uur later spoort een horde
van ruim 90 wandelaars richting Frankrijk. Wegeniswerken verhinderen de start bij de StWandrillekerk. Landelijk over asfalt, licht stijgend met doorkijkjes tot in het oneindige. Een stuk
woeste grond waar de zachtgeel bloeiende gaspeldoorn zijn bedje heeft gespreid. We trekken voorbij
de Ferme Notre Dame en de resten van een ontmantelde V2 lanceerbasis, triest oorlogsdelict. Voor
we het Forêt Départementale d’Eperlecques induiken belet een waas in de verte haarscherpe zichten
op Calais en Gravelines. De tocht door het bos, 5 km rechttoe rechtaan stelt niet veel voor, op enkele
bosanemoontjes na. We komen even op
adem bij de Chapelle Notre Dame des
Trois Cayelles. In een vroegere cultus
waren 3 godinnen belast met de
bescherming van de 3 wegen die er
samen kwamen. Op topografische
kaarten van 1780 was deze plaats al
bekend. In het Picardisch betekent
Cayelle gewoon chaise (stoel). Zo
spreekt men er van Cayelle préchoire
(preekstoel) en Cayelle batilloire (de
stenen stoel waar in de middeleeuwen
recht werd gesproken). De “oudjes”
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onder ons weten maar al te best dat een biechtstoel niet de stoel was om op te zitten. In het bos
bevindt zich ook nog het “Blockhaus d’Eperlecques “, een reuze betonnen bunker (22 m hoog, 5 m
dik en gewelven van 7 m). Op 27-08-43 werd de bunker onder leiding van Commandant Mouchotte
uitgeschakeld. De ontwerper van de GR-128 vond het niet de moeite een ommetje naar deze plaats
te forceren. Eens uit het bos kuieren we voorbij een toren en waterstation, onder de D600 St-Omer –
Dunkerque, verder over de spoorlijn tot de gekanaliseerde rivier de Aa. Deze rivier baant zich een
weg tussen de heuvel van Eperlecques en de Wattenberg en maakt een smalle verbinding tussen de
kuip van St- Omer en de poldervlakte. In 1072 liet Robbrecht De Vries op een hoogte van 72 m een
abdij bouwen voor de Augustijnerorde. Alleen de gotische toren rest hedendaags en was lange tijd
een baken voor de vissers. De brug over en langs mooi kort gesnoeide platanen richting centrum
Watten. Bar “Le Buffy’s” is in het bezit van de gebruikelijke Belgische bieren, een vriendelijke service
en meer moet dat niet zijn. De église St- Gilles met kleurrijke loodvensters torent als een belfort
boven het stadje uit. Huisgevels met fiere leeuwen en straatnamen als Lindestraete, rue du
Kruysbroere en route du Krom-Becke getuigen uit een ver verleden. We verlaten Watten met een
blik op de viaduct van de TGV naar Calais. Klimmend klauteren we door het Bois Royal de Watten
met zomereik als dominante soort. Boven het plateau zicht op de centrale van Gravelines. Vóór het
centrum van Wulverdinghe een mooi panorama op de Vlaamse vlakte in het noorden en de beboste
bult van Merckegem. Het eenvoudig St-Maartenkerkje stuurt richting Bois du Ham dat ons doorwijst
naar Bois des Ombres.
Sleedoornstruweel komt stilaan tot bloei en
het fluitekruid wordt steeds groener. Landelijke
paadjes laten ons genieten en afdalen richting
Nieurlet dat nog echt in een winterslaap
gewikkeld ligt.We staan aan de voordeur van
het Parc Naturel Régional de l’ Audomarais,
een harmonieus huwelijk tussen toerisme,
recreatie en natuur. Een fijn netwerk van
parallelle kanaaltjes laten de bewoners en
tuinbouwers toe om zich in de watergangen te
verplaatsen en om groenten van het veld te
halen. Clairmarais, een uniek stukje waterland
zal hopelijk voor de toekomst zijn. Ervaring hebben we genoeg met gammele bruggetjes, dansende
vlotjes en roestige kettingbakken. En toch is voorzichtigheid geboden. Denk erom: un homme averti
en vaut deux !!!!

27-4-16

GR 123

LESDAIN – PERUWELZ

Toon

Het dorp Lesdain dat samen met Bléharies, Rongy, Howardries, Laplaigne, Hollain, Jollain-Merlin,
Wez-Velvain en Guignies, in 1977 bij de fusie van de gemeenten tot Brunehaut werd gepromoveerd
zal vandaag fungeren als uitvalsbasis. Zowat 2 jaar terug hadden we de eer en het genoegen om er
als echte “waterkiekens” ontvangen te worden na een kletsnatte tocht. Onze voorzitter werd zó
verliefd op het schattig Romaanse kerkje dat hij er nog dezelfde dag terugkeerde… Een paar
frisgroene maretakken in de puntige populieren wuiven ons uit. Glibberige, modderige kasseistroken
omzoomd met percelen aanplant van velerlei boomsoorten sturen ons de vlakte in. Bij het kruispunt
“les six chemins” kan men turen tot in het oneindige. Bij helder weer tel je hier makkelijk 10
kerktorens. Een oriëntatietafel meldt dat je in 90 dagen Compostella kan bereiken (als je wel flink
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doorstapt). Een paar honderd meter verder staat hij daar, omringd door Italiaanse populieren; de
Pierre Brunehault ofte de Brunhildesteen. De grootste menhir van het land, uit het Neolithicum, van
zowat 2500 jaar voor onze tijdrekening en op zijn nuchtere maag ongeveer 25 ton. Op een gravure
uit 1773 stond de steen gekanteld maar in 1819 werd hij met man- en paardenkracht rechtgezet. Een
legende vertelt dat bij omvallen van de steen de wereld zou vergaan! Het dorp Bléharies is in één
wip overbrugd en de Schelde zal ruime tijd ons wandelmaatje zijn. Een buurtbewoner naarstig aan de
pluk van munttopjes in de geurende berm. Moeder eend met de kroost op de rug peddelt rustig
verder onder het waakzaam oog van de vermoedelijke vader. Vier fiere zwanen spiegelen zich in de
rimpels van het kabbelende water. Terwijl de Schelde verder noordwaarts vliedt betreden we het
“Marais de Laplaigne” een natuurgebied gevormd door de vroegere overstromingen. Over
aangelegde dijken doorkruisen we het natuurpark, waar wilgen en populieren schuiloorden
aanbieden aan waterplanten en –vogels. Volgende verovering wordt de “Grand Large” een nogal
ferme waterplas: het kruispunt van het kanaal Nimy – Péronnes en de Schelde. Dit nieuw kanaal (tot
1350 ton), geopend in 1954 laat watertransport toe van Duinkerke naar de Schelde, Maas en Rijn.
Voor vandaag is een vroege middagstop welgekomen. In “Café des Pêcheurs” vindt eenieder zijn
gading en worden de vissen steeds langer en zwaarder. Tussen een Brunehaut en Orval breken de
hemelsluizen open (kwestie van het kanaalwater op peil te houden) maar het zal ons worst wezen.
De lucht is uitgeklaard en de zon kleurt de blauwe wolken. We trippelen voorbij een droogdok met
nog weinig activiteit, een stukje nostalgie uit vervlogen tijden. We roeien verder richting het oude
kanaal Pommeroeul – Antoing, één van de oudste kanalen van het land. In 1824 werd onder Hollands
bewind de eerste spade gestoken. Vanaf 1964 is er alle bedrijvigheid verdwenen en is het zalig
paraderen tussen sluiswachterhuizen, kleurrijke bermen en een oorverdovende… stilte. Een kanaal
dat beelden oproept uit de boeken van Simenon. We verlaten de waterkant en een hobbelig dijkje
zorgt hier en daar voor verrassingen: goudgele koolzaadvelden die deinen als wiegende zeeën.
Enkele toefjes witbloeiende knolsteenbreek, een plantje waar we in de Vlaamse Ardennen alleen
kunnen van dromen. Ter hoogte van het gehucht Vezonchau trekken we met de rood-witte lijntjes de
brug over. Na een bocht van zowat 90 graden is het zalig toeven tussen de lentebermen en de rust
van het oude kanaal. Het gezang van flierefluiters is niet uit de lucht en een oranjetipje laat zich
fladderend opmerken. Het dorp Maubray laten we links liggen maar het kanaal blijft ons volgen. We
kruisen de N504 en bemerken de gebouwen van de firma “Saluc” wereldmarktleider als het gaat om
…. biljartballen. Aan de “Pont de Gros” verlaten we voorgoed de waterzone via de trappen. Landelijk
zweeft het verder richting Peruwelz. Nog even snijden we de landsgrens met Frankrijk aan om dan de
stad binnen te duiken. Oude
fabrieksgebouwen, echte industriële
archeologie,
staan
verder
te
verkommeren. Op het einde van de
19de eeuw waren leerlooierijen en
lederverwerkende bedrijven de bron
van inkomsten voor de meeste
inwoners. Van dit alles blijft alleen een
museum over. In wilde draf gaat het
richting centrum waar in het gezellig
interieur van “Café Central” nagekaart
wordt over een boeiend en gevarieerd
tochtje in een stukje onbekend
Henegouwen dat nog zóveel te bieden
heeft….
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Vooropgestelde tochten 2016
Al enkele jaren zijn we succesvol bezig met vooropgestelde tochten voor onze leden.
Elk jaar zijn er mooie prijzen te winnen, ook voor 2016 zal dat zo zijn.
Speciaal voor onze leden die nog uit werken gaan hebben we de tochten die op een vrije dag
of in de vakantieperiode vallen meer punten toegekend, zodat iedereen de kans heeft om
het vereiste aantal punten te behalen.
De tochten voor 2016 beginnen zoals elk jaar al in 2015:

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

Tocht
Jenevertocht
Wafelentocht
Midweektocht
Midweektocht
Midweektocht
Midweektocht
Wisselbeker
Midweektocht
Midweektocht
Dauwtocht
Midweektocht
Herdenkingstocht
Midweektocht
Halloweentocht

Datum
16-12-2015
27-12-2015
20-1-2016
17-2-2016
16-3-2016
20-4-2016
5-5-2016
18-5-2016
15-6-2016
20-7-2016
17-8-2016
21-9-2016
19-10-2016
31-10-2016

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

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

Totaal aantal punten te verdienen: 22.
Wie op de 14 vooropgestelde tochten 15 punten verzameld heeft, heeft recht op een prijs
die uitgedeeld wordt vanaf het “Praatcafé” op zaterdag 19 november 2016.
Gelieve bij het inschrijven op een tocht gebruik te maken van de gratis ter beschikking
gestelde klevers, zo is er geen verwarring mogelijk wie er heeft deelgenomen. Heb je geen
klevers meer, schrijf dan duidelijk in DRUKLETTERS uw naam en voornaam, adres, clubnaam
en clubnummer op uw inschrijfkaart, want bij onze 1300 leden zijn er toch wel verschillende
leden met dezelfde voor- en familienaam. Bij discussie zijn de inschrijfkaarten het
doorslaggevend bewijs. Het is vanzelfsprekend dat je geen inschrijfkaarten invult voor
iemand anders.
Wie over geen klevers meer beschikt, kan steeds klevers bestellen op het secretariaat (op de
wandeling of via mail dirk@wandelclubegmont.be). De klevers zijn dan af te halen op de volgende
wandeling op de stand "secretariaat".

Het bestuur dankt U hiervoor.
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Wandelresultaten

Willy

DATUM

WAAR

AANTAL DEELNEMERS

PLAATS
EGMONT

AANTAL
EGMONTERS

1/03/2016
5/03/2016

WETTEREN
BORSBEKE
MATER
AALST
WANNEGEM-LEDE
SCHELDEWINDEKE
ZELLIK
RONSE
MICHELBEKE
OPWIJK
HERNE
RUPELMONDE
ZOTTEGEM
SCHEPDAAL
KRUISHOUTEM
WAREGEM
GENTBRUGGE
WAASMUNSTER
INGELMUNSTER
LEDE
SINT-HUBERT
ROOSDAAL
BUGGENHOUT
PETEGEM
GOOIK
WIPPELGEM
ZINGEM
DRONGEN
BURST
BERLARE
BAARDEGEM
DENDERBELLE
MACHELEN
ZELE
OUDENAARDE
ASSE
GERAARDSBERGEN
ST.GORIKS
NUKERKE
BRAKEL
MAARKEDAL
OPWIJK
ANZEGEM
DESTELBERGEN
HERZELE
HUIZINGEN
DENDERMONDE
TOLLEMBEEK
ZOTTEGEM
BALEGEM
KLUISBERGEN
ENAME
BERLARE
DE HAAN
LEERNE
HEKELGEM
SCHENDELBEKE
STRIJPEN
ENAME
DEINZE
GOOIK
WETTEREN
ZWALM

696
679
1301
1797
451
1111
1017
1684
1250
1501
2680
1680
1796
765
2577
1467
2646
846
1296
969
1214
1025
1362
827
1037
652
1541
355
1790
1220
847
1219
2403
2360
1341
2060
4458
1694
1411
1561
464
370
553
1501
1572
1924
20389
576
2932
1059
4117
954
1611
428
1690
17127
2577
1218
934
939
1277
878
1105

1
1
2
2
1
1
4
1
1
17
5
15
1
3
2
9
3
5
18
2
1
1
15
10
5
7
1
7
1
1
2
2
4
7
2
13
2
1
1
1
1
3
12
4
1
8
14
1
1
1
6
2
2
4
7
1
2
1
1
2
10
2
1

125
197
97
143
64
193
30
141
239
15
80
19
676
30
148
32
160
28
17
99
137
87
17
21
48
23
187
13
305
141
58
93
101
72
151
28
325
679
131
146
61
23
13
109
285
40
31
64
769
171
35
135
114
14
52
135
282
591
114
30
26
61
124

6/03/2016
9/03/2016
10/03/2016
12/03/2016
13/03/2016

16/03/2016
19/03/2016
20/03/2016

22/03/2016
24/03/2016
26/03/2016
27/03/2016

28/03/2016
30/03/2016
31/03/2016
02/04/2016
06/04/2016
09/04/2016
10/04/2016
16/04/2016
17/04/2016
20/04/2016
23/04/2016
24/04/2016
26/04/2016
27/04/2016
30/04/2016
01/05/2016

04/05/2016
05/05/2016
06/05/2016
11/05/2016
14/05/2016

15/05/2016
16/05/2016
18/05/2016
22/05/2016
25/05/2016
29/05/2016
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Dauwtocht
Op woensdag 20 juli is er een bijzondere midweekwandeling. Op onze dauwtocht is het startuur
vervroegd naar 7 uur om ten volle te kunnen
genieten van de zang van de vroege vogeltjes en de
hopelijk snel opkomende zon.
Wie

dan

honger

gekregen

heeft

van

de

ochtendwandeling kan in de startzaal frietjes met
frikadellen of satés degusteren tegen de ons eigen
democratische prijzen.

Start: O.C. Erwetegem
Rustpost: Sint-Maria-Oudenhove en Sint-Goriks
Allen op post !

Herdenkingstocht
Op woensdag 21 september richten wij deze tocht in
ter nagedachtenis van onze overleden leden en bestuursleden.
Beschermde tocht
Start: O.C. Leeuwergem
Rustpost: Ten Berg Grotenberge
Van 8 u tot 17 u

Reizen 2017
Voor volgend jaar zijn reeds enkele reizen gepland. Wie zijn vakantiedagen wil afstemmen
op die reizen kan dit reeds nu doen. Juiste data, omschrijvingen en prijs volgen later:
- Begin april: 4-daagse naar het Nederland met bezoek aan Keukenhof
- Begin mei:

2-daagse op de GR naar ????

- Eind mei:

Vliegtuigreis naar Bulgarije
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Hoe inschrijven voor uitstappen
Om misverstanden te vermijden : geef bij je inschrijving het strookje uit het clubblad af !!
Voor alle eendaagse busreizen inschrijven bij Willy Van De Keere
Dit kan als volgt:
1- Op al de wandelingen van Egmont Zottegem
2- Door een e-mail bericht te sturen naar busreizen@wandelclubegmont.be. Je bent pas
ingeschreven nadat je een antwoord ontvangen hebt op je e-mail.
3- Telefonisch op het nummer: 09/361 18 84
4- Daarna vragen wij je zo vlug mogelijk te betalen. (cash of met europunten).
5- Annuleren van de busreis kan tot ten laatste 2 dagen voor de reis. Daarna kan het geld
niet meer terugbetaald worden.

Voor de GR-tochten inschrijven bij Patrick De Corte
Dit kan als volgt:
1- Op al de wandelingen van Egmont Zottegem
2- Door een E-mail bericht te sturen naar gr.patrick@wandelclubegmont.be en je bent pas
ingeschreven na een antwoord ontvangen te hebben op je e-mail.
3- Telefonisch op het nummer: 09/360 56 21
4- Daarna vragen wij je zo vlug mogelijk te betalen. (cash of met europunten).
5- Annuleren van de busreis kan tot ten laatste 2 dagen voor de reis. Daarna kan het geld
niet meer terugbetaald worden.

Voor meerdaagse busreizen of vliegtuigreizen.
Bij de verantwoordelijken aangegeven op de folder.
1- Voor al de grote reizen waar steeds het aantal beperkt is, ben je pas ingeschreven na
ontvangst van het inschrijfformulier dat je steeds kunt terugvinden in ons clubblad.
2- Daarna vragen wij je het gevraagde bedrag over te schrijven op de rekening reizen.
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Onder de loep

Willy

VRIJDAG
4/8/12/16 KM

17-06-2016
08.00 – 17.00 U

EEKLO
STE
20 LEDEGANCKTOCHT

ZATERDAG
5/10/15/20 KM

18-06-2016
07.30 – 15.00 U

HAMME
ZOMERWANDELING

ZONDAG
6/10/14/21/28/35 KM

19-06-2016
06.30 – 15.00 U

RONSE
E
21 HEUVELTOCHT

B TOCHT

ZONDAG
4/8/12/18/24/30 KM

19-06-2016
07.30 – 15.00 U

OPWIJK
E
26 HOPPETOCHT

B TOCHT

MAANDAG
5/7/12/14 KM

20-06-2016
08.00 – 15.00 U

LAARNE
ZOMERTOCHT

VRIJDAG
6/10/15 KM

24-06-2016
13.00 – 18.00 U

AALTER
KASTEELWANDELING

ZATERDAG
6/12/18/24 KM

25-06-2016
07.30 – 15.00U

MERELBEKE
GRO ENENDALTOCHT

ZONDAG
26-06-2016
6/7/10/14/17/21/30KM 07.00- 15.00 U

SCHELLEBELLE
E
10 BERGENMEERSENTOCHT B TOCHT

ZONDAG
5/7/14/21 KM

26-06-2016
07.00- 15.0 U

MAARKEDAL
LOUISE-MARIETOCHT

DONDERDAG
6/10/16/21 KM

30-06-2016
08.00 -15.00 U

ZELE
DE
11 MIDWEEKTOCHT

ZATERDAG
6/10/15/20 KM

02-07-2016
07.00 – 15.00 U

DEURLE
DE
18 DREVENTOCHT

ZONDAG
4/8/10/14/17/21 KM

03-07-2016
07 – 15.00 U

MALDEGEM
KAMPELTOCHT

ZONDAG
7/11/17/23/30/50KM

03-07-2016
06.00 – 15.00 U

LOKEREN
DE
3 MAROBELTOCHT

ZODAG
6/12/18/24/32 KM

03-07-2016
06.30- 15.00 U

LIERDE
STE
28 ZOMERTOCHT

DINSDAG
6/12 KM

05-07-2016
08.00- 15.00 U

GREMBEREN
DE
3 MIDWEEKTOCHT

WOENSDAG
6/8/12/16/22/32 KM

06-07-2016
07.30 – 15.00 U

BEVER
DE
15 DRIE-PROVINCIENTOCHT

DONDERDAG
6/12 KM

07-07-2016
17.00 – 19.00 U

ENAME
DE
9 VAKANTIEAVONDWANDELING

VRIJDAG
6/10/1520 KM

08-07-2016
09.00- 16.00 U

AALTER
46STEGULDENSPORENWANDELING

B TOCHT

ZATERDAG
09- 07-2016
5/7/10/14/21/28/35/50 06.00 – 15.00 U

OUDENAARDE
A.BROUWERTOCHTEN

ZONDAG
5/10/15/20/25 KM

10-07-2016
07.00-15.00 U

AAIGEM
RONDOM AAIGEM

WOENSDAG
6/12/18 KM

13-07-2016
06.00 -15.00 U

DENDERHOUTEM
TOCHT DER FRANSCHMANNEN

ZATERDAG
6/10/14/18/21 KM

16-07-2016
07.00 – 15.00 U

OORDEGEM
STE
22 MIDZOMERTOCHTEN

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

17-07-2016
07.00- 15.00 U

TOLLEMBEEK
URBANUSTOCHTEN

WOENSDAG
7/10/14/18/21/28 KM
DONDERDAG
7/14/21/30/50 KM
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21-07-2016
06.00- 15.00 U

20-07-2016
07.00 – 17.00 U

O.C. ERWETEGEM
DAUW-EN MIDWEEKTOCHT

BOTTELARE
ZOMERTOCHT-50 KM VAN BOTTELARE
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ZONDAG
7/10/14/20/30 KM

24-07-2016
07.00 – 15.00 U

ZELZATE
STE
26 CANISVLIETTOCHT

WOENSDAG
6/12/18/24 KM

27-07-2016
07.00 – 15.00 U

KLUISBERGEN
DE
10 ZOMERWANDELING

ZATERDAG
6/12/16/24/29 KM

30-07-2016
07.00- 16.00 U

VRASENE
DE
6 TEAMSPIRIT TOCHT

ZONDAG
6/12/18/24/30 KM

31-07-2016
07.00- 15.00 U

EVERBEEK
STE
36 E.WANDELTOCHT

DINSDAG
6/12/18/KM

02-08- 2016
08.00 – 15.00U

TEMSE
DE
12 VAKANTIETOCHT

ZATERDAG
6/10/15/20 KM

06-08-2016
07.00 – 15.00 U

GRAMMENE
STE
20 VLASTOCHT

ZATERDAG
6/10/14/18/22/26/32/50

06-08-2016
07.00 -15.00 U

MOERBEKE
ADRIAANSTOCHT

ZONDAG
07/08/2016
3/5/10/12/15/18/20/25/30/40/50 07.00 – 15.00 U

VINDERHOUTE
STE
38 KASTEELTOCHT

ZATERDAG
4/7/12/18/24/30 KM

13-08-2016
07.30 – 15.00 U

KALKEN
KALKENSEMEERSENTOCHT

ZONDAG
6/10/15/20/25/30 KM

14-08-2016
06.30 – 15.00 U

OUDENAARDE
R.V.VLAANDEREN

MAANDAG
6/10/14/18/21 KM

15-08-2016
07.00- 15.00 U

OOSTERZELE
DE
18 ANKERTOCHT

WOENSDAG
7/10/14/18/21 KM

17-08-2016
08.00 – 17.00 U

B TOCHT

B TOCHT

DE GILDE ERWETEGEM
MIDWEEKTOCHT

DONDERDAG
7/13/21 KM

18-08-2016
08.00 – 15.00 U

ST-DENIJS-WESTREM
STROPKESTOCHT

ZONDAG
6/10/14/21/28 KM

21-08-2016
07.00 – 15.00 U

RONSE
HOOGZOMERTOCHT

ZONDAG
7/10/15/21/30 KM

21-08-2016
07.00 15.00 U

KRUIBEKE
BARBIERBEEKTOCHT

WOENSDAG
4/6/12/18/25 KM

24-08-2016
08.00 – 15.00 U

HERZELE
ZOMERTOCHT

VRIJDAG
7/14/21 KM

26-08-2016
07.00 – 15.00 U

LEUPEGEM
DE
9 FIREBALLSWANDELING

ZONDAG
6/10/15/21 KM

28-08-2016
07.00 – 15.00 U

ZWALM
DE
2 HOEVETOCHT

ZATERDAG
6/10/15/21/30 KM

03-092016
07.00 – 15.00 U

KRUISHOUTEM
WANDELEN DOOR KRUISHOUTEM

ZONDAG
6/12/18/24/30 KM

04-09-2016
07.30 – 15.00 U

MERELBEKE
MERELBEEKSE WANDELTOCHT

ZATERDAG
7/10/15/20 KM

10-09-2016
07.00 – 15.00 U

MULLEM
REIMOND STIJNTOCHT

ZONDAG
6/14/21 KM

11-09-2016
07.00 – 15.00 U

NEIGEM
NEIGEMBOSTOCHT

WOENSDAG
6/12/18 KM

14-09-2016
07.30 – 15.00 U

DEFTINGE
11DE MIDWEEKTOCHT

ZATERDAG
7/11/16/20/24/27/30

17-09-2016
07.00 – 15.00 U

SLEIDINGE
STE
24 HERFSTWANDELING

ZONDAG
6/12/18/24/32 KM

18-09-2016
07.00 – 15.00 U

DEINZE
STE
35 C.C MARSEN

ZONDAG
6/12/18 KM

18-09-2016
06.30 – 15.00 U

HAALTER
BEVRIJDINGSTOCHT

WOENSDAG
7/10/14/18/21 KM

21-09-2016
08.00 – 17.00 U

B TOCHT

B TOCHT

LEEUWERGEM
MIDWEEKTOCHT

*B-TOCHT = BESCHERMDE TOCHT ( vroeger Wisselbekertocht)
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Retro – foto’s

Rudy

Wandelingen

van vroeger
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Met een goed gevoel en een perfect zicht op stap.

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

OPTIEK
JACQUES
Hoogstraat 43
9620 ZOTTEGEM

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

Meer dan 35 jaar tot uw dienst

Op vertoon van uw wandellidkaart: 10% korting.
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