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WANDEL & SPORTVERENIGING

EGMONT ZOTTEGEM VZW
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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
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ONDERVOORZITTER
Van de Keere Willy
Kloosterstraat 29, 9620 Zottegem
09/361 18 84 GSM: 0478/76 93 56
e-mail: ondervoorzitter@wandelclubegmont.be
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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
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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
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Duhaud Freddy
Bremstraat 2, 9620 Zottegem
GSM: 0494/37 79 85
e-mail: freddy.d@wandelclubegmont.be
Vertegenwoordiger Sportraad
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Nijverheidsstraat 48, 9230 Wetteren
09/369 42 98 GSM: 0493/69 44 53
e-mail: luc@wandelclubegmont.be
Tochtenbladen
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Oudenhovestraat 64, 9620 Zottegem
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e-mail: peter@wandelclubegmont.be
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Walter De Bie
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Woord Vooraf
Beste Egmonters,
Terwijl België ligt te braden in het volle zonlicht schrijf ik deze woorden vanop
het balkon van onze hotelkamer. Samen met meer dan 100 Egmonters genieten we
volop van de wandelvakantie in Bulgarije. Het is hier ook mooi weer, wel niet zo
warm als thuis, en de wandelingen zijn vol afwisseling. Reizen zit ons, wandelaars
in het bloed en Egmont speelt daar graag op in. Om dat te realiseren hebben we in
het bestuur enkele mensen die maanden vooraf alles in het werk stellen om het de
deelnemers zo aangenaam mogelijk te maken. Er komt heel wat bij kijken vooraleer
alles op zijn pootjes valt en er met gerust gemoed kan vertrokken worden. Willy,
Bea, Sonja en Freddy doen dat echter met bravoure. Het bewijs daarvan is dat
iedereen tevreden terugkeert en als het programma voor het volgende jaar
verschijnt dit in een mum van tijd volgeboekt is. Bedankt mensen en laten we samen
nog veel mooie streken ontdekken. Op reis gaan is echter niet de enige activiteit
van onze club. Maandelijks een midweekwandeling organiseren lijkt een
routinebezigheid, maar toch moet alles opnieuw klaar zijn om de wandelaars te
ontvangen en het hen gedurende die dag aangenaam te maken. Wij kunnen onze
vaste medewerkers daarvoor niet genoeg danken. De resultaten mogen er dan ook
zijn. Steevast halen we om en bij de 1500 deelnemers en onze Egmonttocht haalde
zelfs bijna het dubbele. Ook de vernieuwde 50 km viel in de smaak. De vier-daagse
in Nederland met als uitsmijter het bezoek aan het Keukenhof was ook weer een
voltreffer, mede dank zij het Egmontweer. De GR-tochten, de 2-daagse op de GR
in La Roche en de bedevaart naar Dikkelvenne maken het plaatje rond. Bij het
verschijnen van dit clubblad zal ook het eetfestijn reeds tot de geschiedenis
behoren en we hopen op een massale opkomst, maar daar zijn we vrij gerust in.
Na al dat geweld gaan we zeker niet stilzitten, maar een korte adempauze zal
zeker welkom zijn. Busreizen, GR-uitstappen en de maandelijkse midweektochten
staan te wachten. Ook de reis naar Andorra ligt niet zo ver meer af.
Graag jullie aandacht voor het volgende. De inschrijvingen voor onze dauwtocht
van juli zullen elektronisch plaatsvinden. Zorg er dus voor dat jullie je lidkaart
meebrengen naar de inschrijftafel. Eigenlijk zou dat een gewoonte moeten zijn
want dat zal vanaf 2018 veralgemeend worden op alle wandelingen.
Tot slot wens ik alle studenten die in deze temperatuur zitten te blokken een
positief resultaat toe. Zo kunnen ouders en grootouders met een gerust gemoed
aan de vakantie beginnen en ten volle genieten van een hopelijk lange en zonnige
zomer. Wees lief voor elkaar en gun iedereen een streepje zon.
Patrick
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Kloosterstraat 1
9620 Zottegem
www.vanvijle.be
09 360 75 60
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In memoriam
Bestuur en leden van de wandelclub bieden hun medeleven aan bij het overlijden van:
Mevrouw Joanna Van Cannegem
º 21-11-1927 - † 22-03-2017
Schoonmoeder en moeder van Marcel en Lucienne Snouwaert – Van Boven
Moeder van Marie-Jeanne Van Boven
De Heer Achiel De Fleur
º 22-06-1948 - † 23-03-2017
Lid van Egmont Zottegem
Schoonvader en vader van Andy en Miranda Van Gaver – De Fleur
Grootvader van Chenoah Van Gaver
De Heer Walther Van Turtelboom
º 09-10-1941 - † 07-04-2017
Lid van Egmont Zottegem
Echtgenoot van Simona Van Muylem
Mevrouw Marie-Louise De Moor
º 27-04-1915 - † 10-04-2017
Schoonmoeder en moeder van Norbert en Rita De Smet – Schockaert
Mevrouw Denise De Henau
º 01-06-1940 - † 11-04-2017
Schoonzuster en zuster van André en Cécile Van Damme – De Henau
Tante van Dirk Van Damme
Mevrouw Lucienne Van Den Berge
º 16-12-1934 - † 14-04-2017
Schoonmoeder en moeder van Patrick en Christine De Schrijver – Hendrickx
Mevrouw Irene De Bosscher
º 10-12-1925 - † 26-04-2017
Moeder en schoonmoeder van Jean-Marie en Jacqueline Verbeurgt - Schiettecatte
De Heer Eddy Morre
Lid van Egmont Zottegem

º 31-05-1946 - † 01-05-2017

Mevrouw Julienne Pien
º 30-03-1930 - † 05-05-2017
Schoonmoeder en moeder van Eric en Rita Van Heghe - Bogaert
De Heer Herwig Branswijk
º 02-08-1948 - † 06-05-2017
Ex-Lid van Egmont Zottegem
Mevrouw Vivianne Van Passenhove
º 24-09-1957 - † 12-05-2017
Ex-Lid van Egmont Zottegem
Mevrouw Veronique Helleputte
Lid van Egmont Zottegem

º 17-07-1952 - † 17-05-2017

Mevrouw Marie-Claire Pandelaere
º 10-02-1948 - † 21-05-2017
Schoonzuster van Luc en Rita Van Cauwenberge - Solemé
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Jarigen
Naam
De Blander
Maertens
Van Den Borre
De Clercq
De Geyter
D'Haese
Moerman
Van Boven
Hermans
Cromphout
D'Hondt
Piens
Van De Casteele
Brantegem
De Koninckbroeck
Van Damme
De Temmerman
Franceus
Immegeers
Putman
Sedeyn
Vanstrijthem
De Schamphelaire
De Smet
Holvoet
De Roeck
De Winter
Stevens
Lotens
Reijnaert
Janssens
De Wilde
Nica
Bert
Buyl
De Troyer
De Wit
Oste
Uijtenhove
Van Caenegem
De Schrijver
Lapage
Beeckman
De Vuyst
Everaert
Van Keymolen
Beirens
Benthein
Bloem
Cosijns
De Winter
Eggelen
Parrez
Bonne
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Jarigen van de maand juli

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

Dag
1
1
1
2
2
2
2
2
3
4
4
4
4
5
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
15
15
15
15
16
16
16
16
16
16
16
17

Naam
De Vuyst
Helleputte
De Clercq
De Pauw
Magerman
Meersman
Ghijs
Van Buggenhout
Van Der Gucht
De Rouck
Van den Berghe
De Bie
Duysburgh
Glorieux
Monie
Sergeant
Broekaert
De Cocker
De Prez
De Sutter
Haegeman
Janssens
Uytterhaegen
Van Herreweghe
Pieters
De Clercq
De Backer
De Koninckbroeck
De Potter
De Temmerman
Naessens
Schietecatte
Bauwens
Herremans
Vermassen
De Braekeleer
De Kerpel
Goossens
Galle
Beerens
Eggermont
De Corte
Droeshaut
Slagmulder
Van Wabeke
Vanacker
Vens
De Cnijf
Haverbeke
Stevens
Van Der Stichelen
Van Gijsegem
Van Houcke

juli – augustus - september

Voornaam
Luc
Veronique
Freddy
Lea
Daniël
Antoine
Christiane
Marleen
Claudia
Marcel
Chris
Christiane
Hilde
Sil
Nadine
Roland
Edwin
Nicole
Bauduin
Nicole
Marc
Leliane
Marie-Jeanne
Nadine
Julien
Lieve
Josiane
Andy
Andre
Marc
Jeaninne
Gisele
Paul
Jorgin
Dany
Karien
Carine
Annie
Freddy
Etienne
Linda
Patrick
Gianni
Chris
Marc
Renee
Carine
Beatrijs
Ludwig
Patrick
Sarah
Jeannine
Dirk

Dag
17
17
18
18
18
18
19
19
19
20
20
21
21
21
21
21
22
22
22
22
22
22
22
22
23
24
25
25
25
25
25
25
26
26
26
27
27
27
28
29
29
30
30
30
30
30
30
31
31
31
31
31
31
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Jarigen van de maand augustus
Naam
De Smet
Raman
Cooman
Haelterman
Haustraete
Hutsebaut
Van Der Haeghen
Van Droogenbroeck
Blomme
Eeckhout
Matthys
Reyns
Abraham
De Decker
De Vos
D'Haeseleer
Van Heghe
Van Leuven
Daneels
Van Den Noortgate
Van Impe
Browaeys
Parmentier
Roos
Van Gaver
Brewaeys
Dierickx
Van Lierde
Van Nieuwenhove
De Bremme
Eeckhaut
Renneboog
Smet
Beirens
Bockstael
De Langhe
De Smaele
Van Impe
Vandecasteele
Lamont
Impens
Modde
Simoens
Triphon
Van Coppenolle
Baele
Callaert
Reynvoet
Vande Velde
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Voornaam
Hilde
Lucie
Gary
Johan
Christine
Ivan
Lydie
Anne
Noël
Denise
Paul
Jacqueline
Gilbert
Johnny
Godelieve
Erwin
Eric
Ann
Stijn
Marie-Joseph
Rudy
Rita
Betty
Lieve
Andy
Viviane
Seppe
Gaston
Frans
Johan
Ellen
Etienne
Monique
Jan
Michel
Wifried
Stefaan
Joris
Linda
Jacques
Marc
Mariette
Marc
Thomas
Marie-Claire
Lea
Mireille
Rita
Marijke

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

Naam
Verstichel
Beerens
Bogaert
De Paepe
Nelis
Vanboterdael
Lion
Matthys
Eeckhaut
Podevijn
Vaughan
Baeyens
De Winter
Saelens
Solemé
Aelterman
Broekaert
De Fleur
De Schamphelaire
Van Steenbergen
Baele
De Clercq
De Winter
D'Haeyer
Theunissen
Goossens
Rasschaert
Odevaert
Vekeman
De Meerleer
De Pessemier
Kestelyn
Coene
Daneels
De Schampheleer
Declerck
Sterck
Vermeulen
De Schrijver
De Vos
Lenaert
Caekebeke
De Clercq
Dobbelaere
Opdecam
Schockaert
Tuybens
Fonck
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Voornaam
Anne
Rita
Rudy
Lionel
Sonja
Erna
Michel
Lorreine
Hannah
Angelique
Christine
Rita
Guy
Denise
Rosine
Willy
Annie
Miranda
Marnix
Linda
Leona
Hugo
Albert
Marleen
Ria
Roland
Marleen
Christiane
Ferdinand
Lena
Josiane
Lieve
Margriet
Raphaël
Christiane
Jean-Pierre
Anne-Marie
Willy
Rudy
Daniëlla
Conny
Martine
Christine
Marcel
Beatrijs
Rita
Christelle
Marie-Louise

Dag
15
16
16
16
17
17
18
18
19
20
20
21
21
21
21
22
22
22
23
23
24
24
24
24
24
25
25
26
26
27
27
27
28
28
28
28
28
28
29
29
29
30
30
30
30
30
30
31
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Jarigen van de maand september
Naam
Fiers
Van Herzeele
Blom
Van De Vyver
Coppens
De Smet
Van Der Sijpt
Van Herzeele
Vanderhaeghen
Pien
Vandermeulen
Daem
Timmermans
De Mulder
De Smedt
Schollaert
De Paepe
Vanhoolandt
Ameels
De Groote
Hendrickx
Declercq
Diependaele
Milliez
Coppens
De Ketele
De Middeleir
De Smet
Troncquo
Petrus
Sprangers
Van Den Noortgaete
De Boe
De Pessemier
De Roeck
Geurts
Van Damme
De Clercq
De Vusser
Rouckhout
De Corte
Dekeyser
Van Buggenhout

Voornaam
Jan
Carmen
Eddy
Roger
Anne - Marie
Frans
M.José
Suzy
Cyrille
Erwin
Paul
Bart
Yolande
Arlette
Carina
Arlette
Etien
Lucien
Gerard
Eddy
Jeannine
Sabine
Veerle
Corinne
Linda
Carine
Bernard
Nadine
Christelle
Piet
Darine
Monique
Robert
Robert
Rita
Leonna
Dirk
Christiane
Hendrik
Annie
Dirk
Rita
Marc

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

Naam
Cantaert
De Boeck
De Keukelaere
Van Geyt
De Moor
Helpers
Lampens
Solemé
Caekebeke
Van Gansbeke
Van Oycke
Carlier
De Knijf
Van Gansbeke
Vermeulen
De Mil
De Prez
Masse
Matthys
De Vadder
Uitterhaegen
De Clercq
De Saveur
Lauwaert
Codde
Monsecour
De Loor
De Vulder
Silkyn
De Maseneire
De Smet-Van Damme
De Troyer
Van Laethem
Droeshaut
Praet
De Geyter
Dick
Immegeers
Carrijn
De Zwaef
D'Hoker
Moreels
Pevenage

Voornaam
Rudy
Antoine
Ann
Bianca
Albert
Greta
William
Anita
Mieke
Milan
Jeanine
Francine
Lieve
Annie
Arlette
Hans
Greta
Luc
Geert
Monique
Willy
Andre
Rita
Jacqueline
Ides
Godelieve
Monique
Marie- Louise
Mario
Martin
Anieu
Anneken
Jeroen
Willy
Maria
Sabinè
Martine
Robert
Veronique
Marcel
Ingrid
Julien
Luc

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

Je wordt niet oud, je neemt toe in waarde
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Groeten uit

Van 107 Egmonters uit Bulgarije
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4-Daagse Zuid-Holland

Marinka - Katelijne - Nadine

Zaterdag 01/04/2017:
Zaterdagochtend vertrokken we met een 80-tal Egmonters naar Zuid-Holland. Onze eerste
bezienswaardigheid was het stadje Delft, stad van Delfts blauw, Oranje & Vermeer (o.a. van het schilderij
“het Melkmeisje”). Delft is een stad in Zuid-Holland, gelegen aan de Schie, tussen Den Haag en Rotterdam
en heeft een historische binnenstad. Binnen de geschiedenis van Nederland is Delft vooral bekend
doordat Willem van Oranje er vanaf 1572 heeft geresideerd en er in 1584 werd vermoord. De Oranjes
worden sindsdien traditioneel in Delft bijgezet. De bijnaam van Delft is de Prinsenstad. Op zaterdag was
er de markt. We zagen zelfs een varkentje rondwandelen met zijn baasje. Na het regenachtige
stadsbezoek bezochten we de “Koninklijke Porseleyne Fles”. Een gids gaf ons uitleg over het ontstaan van
het “Delfts Blauw” en legde ons het volledige productieproces uit.
“Delfts Blauw” is een type aardewerk
met blauwe beschildering dat in Delft is
ontstaan. Het werd voor het eerst
geproduceerd aan het eind van de 16e
eeuw. Het was bedoeld als goedkoop
alternatief voor het dure Chinese
aardwerk. Deze keramiek beleefde een
bloeiperiode van 1650 tot 1750.
Na het bezoek vertrokken we naar ons
hotel “De Witte Brug” in Lekkerkerk,
waar
we
een
welkomstdrankje
aangeboden kregen. ’s Avonds konden
we met z’n allen genieten van een
heerlijke maaltijd waarna iedereen, moe
en voldaan, zijn bedje opzocht.
Zondag 02/04/2017:
Een prachtig zonnige dag.
Na het verzorgde ontbijt vertrokken we voor een uitgestippelde wandeling.
Er was een groep voor 26 km en eentje voor 14 km.
Verslag 14 km:
De 14 km wandelde langs het “Loetbos”. De Krimpenerwaard is één van de meest oorspronkelijke
veenweidelandschappen van Nederland. Vroeger was de Krimpenerwaard een moerasgebied waar
bomen & struiken groeiden op een dikke laag veen. 1000 jaar geleden begon de ontginning. Boeren
groeven sloten om het gebied te ontwateren en legden kaders aan om het laaggelegen land te
beschermen tegen de rivieren. Vandaag de dag is het een open en groen veenweidegebied met grazende
koeien op langgerekte weilanden. Langs deze wandeling zagen we regelmatig reigers aan de kant van het
water zitten.
Verslag 26 km :
16 moedige wandelaars vertrokken aan de tocht van 26km. De eerste kilometers wandelden we langs de
dijk aan de Lek. Tegen de middag kwamen we in een mooi dorp waar we vanop een terras konden
genieten van een mooie lentezon. Onderweg hielden we ons bezig met het zoeken van enkele
verstopplaatsen (geocaching). Toen trokken we verder door een mooi landschap met veel kanaaltjes en
we genoten van de aanwezigheid van veel zwanen en watervogels. Na een korte rust op een terras,
wandelden we terug naar het hotel.
Bij terugkomst in het hotel was er nog voldoende tijd om de “Ronde Van Vlaanderen” te volgen op tv of
een “La Trappe” te drinken op het zonovergoten terras.
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Maandag 03/04/2017 :
Om 8u45 verzamelden we voor de groepsfoto. Daarna vertrokken we naar Gouda. Sonja waarschuwde
voor de “grote” file, maar daar was niets meer van te zien . We werden in 4 groepen verdeeld voor een
begeleide stadswandeling in Gouda, kaas- en kaarsjesstad. Het was een frisse dag en onmiddellijk wou
Patrick bij de hollanders horen en trok zijn oranje jasje aan. Vanaf nu noemt onze voorzitter “Patrick van
Oranje” . Gouda ligt bij de samenvloeiing van de rivieren de Gouwe en Hollandse IJssel. Mede dankzij
de binnenvaart over deze rivieren groeide Gouda in de middeleeuwen uit tot een belangrijke stad. In 1272
kreeg de stad stadsrechten en aan het eind van de middeleeuwen was Gouda uitgegroeid tot de vijfde
stad van Holland. Gouda heeft het oudste stadhuis van Nederland en de langste kerk (123m), St. Jan
genaamd. De stad staat daarnaast ook bekend om zijn Goudse kaas, die in de zomer verhandeld wordt op
de donderdagse toeristische kaasmarkt. Na de stadswandeling hadden we nog wat vrije tijd. In de
winkelstraat vonden we een kaaswinkeltje waar ze “wietkaas” verkochten. Enkele Egmonters waren
daarin wel geïnteresseerd en kochten dan ook een bolletje. Velen zullen bij het proeven thuis dus nog
even “high in the sky” zijn.
Na Gouda vertrokken we met de bus naar Kinderdijk voor een korte wandeling.
Sinds 1997 staan de 19 molens van Kinderdijk op de Werelderfgoedlijst van Unesco als symbool van de
Nederlandse waterbeheersing. De molens zijn verdeeld in een rij van 8 molens aan de Nederwaard (dit
zijn de ronde stenen molens), een rij van 8 rietgedekte achtkanters aan de Overwaard, met daarnaast een
wipmolen en dan nog twee rietgedekte achtkantige molens in de polder Nieuw-Lekkerland. Deze plek is
van internationale waarde, niet alleen vanwege de windmolens, maar omdat alle technologie van
waterbeheer vanaf de middeleeuwen hier dicht bij elkaar te zien is. In 1951 zouden ze gesloopt worden,
maar na een bezoek van koningin Juliana waren die plannen ineens van tafel. Haar vermoedelijke invloed
is het geheim van Kinderdijk.
Na deze wandeling vertrokken we terug richting hotel.

Dinsdag 04/04/2017 :
Bezoek aan het “Keukenhof”, het lenteevenement van de lage landen.
Schoonheid kent hier geen grenzen, aan
de bloemenpracht komt geen einde. Het
is een domein van 32 ha om in de lente
te genieten van miljoenen bloeiende
tulpen,
narcissen
en
andere
bolbloemen. Rondom het Keukenhof
liggen de beroemde bollenvelden. Vanaf
de molen heeft men een prachtig
uitzicht over deze velden.
Het was alweer een schitterende
zonovergoten dag waardoor de geuren
en kleuren nog meer tot hun recht
kwamen.

Na het bezoek vertrokken we richting Zottegem en merkten we op dat ze ook in Nederland verveeld
zitten met de lange files. Aankomst in Zottegem rond 19u45 na een leuke 4-daagse.
Wij danken Sonja & Freddy voor deze opnieuw prachtig georganiseerde reis en zoals Sonja zei “het zijn
allemaal deftige mensen waarmee we op stap zijn” . Bedankt.
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Wist je dat
Het goed gaat met onze parcourmeester. Alleen in Kinderdijk Nederland droeg hij een
broek met te kleine zakken, waardoor zijn portefeuille het op een lopen zette.
Chauffeur Alain zette de achtervolging in zodat er verder geen onheil aangericht werd.
Om een wagen te starten wel de juiste sleutel moet gebruiken.
In de Floreal in La Roche de bedden zo smal zijn dat een Egmonter er naast belandde.
Tarator, een koude Bulgaarse soep, erg geliefd door gids Atanas, niet mag gebruikt
worden als dipsausje om er een gepaneerd ansjovisje door te halen, nietwaar José.

-

-

Reizen 2018
Wie zijn vakantiedagen voor 2018 wil afstemmen op de Egmontreizen kan dit reeds nu doen.
Juiste data, omschrijvingen en prijs volgen later:
- Begin mei: 2-daagse op de GR naar ????
- Begin juli: Vliegtuigreis naar Zweden
- Begin september: Busreis naar Garda-meer en Venetië
- Eventueel een korte vakantie in het najaar (oktober – november)

Dauwtocht
Op woensdag 19 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.
Opgelet:

Electronisch inschrijven

Breng dus zeker je lidkaart mee !!!!
Start: O.C. Erwetegem
Rustpost: Sint-Maria-Oudenhove en Sint-Goriks
Allen op post !

Herdenkingstocht
Op woensdag 20 september richten wij deze tocht in
ter nagedachtenis van onze overleden leden en bestuursleden.
Start: O.C. Leeuwergem
Rustpost: Ten Berg Grotenberge
Van 8 u tot 17 u
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Tomaten

Willy

ALS DE BELGISCHE TOMAAT ONHEIL STICHT
In België zorgen de hommels nu voor de bestuiving van de bloemen van de tomaatplanten en dat sedert
1989. En de verbruiker kan gerust zijn: er worden geen pesticiden noch insecticiden gebruikt in de
broeikassen van de vlezige Belgische tomaat, die op de wereld markt onheil sticht.
Een paar cijfers, we gaan terug naar 1989, toen de hommels voor het eerst voor bestuiving zorgden en
wat het gevolg was dan zijn er in België onder glas - dus in serres - 243.238 ton tomaten geproduceerd
waarvan 162.930 ton werden uitgevoerd. De grootste klant, u raadt het nooit, was Frankrijk met bij de
90.000 ton. Tien jaar daarvoor produceerde België 90.000 ton in totaal, Duitsland was toen de tweede
belangrijke klant en zelfs Italië kocht toen 2603 ton tomaten. De financiële resultaten hiervan: 6 miljard
BFR voor de vleestomaten alleen, die volgens de Europese gastronomen een volle tomaatsmaak, het
sappigste vlees en het mooiste uitzicht hebben.
ECOLOGISCH EN GEROBOTISEERD
Hoe kan dit fenomeen verklaard worden? De producenten hebben de hoofden bij elkaar gestoken en het
nauwkeurig profiel uitgetekend van de perfecte uitvoerder van Europese vleestomaten: de smaak van de
tomaat moet de beste zijn, en dat is enkel mogelijk wanneer ze haast helemaal rijp geplukt wordt en de
tijd tussen deze handeling en het belanden op de tafel van de verbruiker, in België of in het buitenland,
de 48 uren niet overschrijdt. Dit
veronderstelt de organisatie van
een uiterst snelle en doeltreffende
verkoop bij opbod en ook een
ononderbroken koeling. Ten slotte,
last but not least, in onze eeuw van
ecologie - en dat is de grote
vernieuwing - werd besloten de
insecticiden, pesticiden en tutti
quanti uit de weg te ruimen, en
vermits

de

bloemen

van

de

tomaatplanten toch moeten bevrucht worden om vruchten te krijgen, heeft men een leger hommels
bijeen getrommeld die in de broeikas vrij hun gang kunnen gaan. En de natuurlijke roofinsecten van de
tomaat, zoals de witte vlieg en de bladluizen, die zich ontwikkelen aangezien er geen insecticiden meer
worden gebruikt, worden op doeltreffende manier bestreden door andere insecten , die hun nuttig werk
in alle bescheidenheid verrichten zonder de tomaat noch het milieu aan te tasten. Natuurlijk moest de
oppervlakte van de broeikassen aanzienlijk worden aangepast , zodat de serres nu heel wat groter zijn
dan in de glorietijd van Hoeilaart en de Gentse bloemenkwekers. En men heeft zich vooral moeten
verdiepen in het probleem van de ondergrond; technici hebben het momenteel over substraat. Meestal
worden de wortels ingeplant in steenwol, en in tegenstelling tot men wat zou denken, is dit substraat
volledig natuurlijk, vermits het afkomstig is van de smelting gevolgd door het spinnen van vulkaan of
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zandsteen. Volgens de specialisten heeft dit enorme voordelen: er treedt geen uitputting van de aarde
op, er zijn geen meststoffen nodig, de verhouding lucht-water is uitstekend, de structuur is stevig, er
treedt geen verrotting op, geen overmatige vochtigheid in de serres, dus minder ziekten en minder ”edele
rotting” zoals de botrytis. Kortom alles verloopt uitstekend. De investeringen waren natuurlijk zeer groot;
maar de resultaten volgden in verhouding.
DE KONINGIN IS KONING
Wanneer men door de reusachtige broeikassen
van Belgische tomaten loopt, merkt men tussen
de planten onmiddellijk de kisten op, waaruit de
hommels opvliegen. Deze kisten zijn hun nesten.
Terwijl ze van bloem tot bloem vliegen, op zoek
naar nectar, voeren ze het stuifmeel mee. Er
werd voor hommels gekozen omwille van hun
intense bedrijvigheid en omdat ze minder
beïnvloed zijn door de temperatuur die in de
serres heerst en die het hele jaar door rond de
22°C ligt. Sinds die tijd is deze techniek van
bestuiving in alle tomatenbroeikassen veralgemeend. Dit is tenslotte het sleutelelement van het succes
van de tomaat. Aangezien de productie het ganse jaar door aanhoudt worden de hommels goed verzorgd,
in het bijzonder de koninginnen. Meerdere Belgische bedrijven zijn zich gaan verdiepen in het kweken van
deze kostbare insecten. Toch wel jammer voor de bijen, er zou dan tomatenhonig zijn!!!
VLEZIG EN ROND
Gezien de sensueel-gastronomisch etiket
van de tomaat hebben meesterkoks een
nieuwe reeks recepten bedacht op basis van
deze

nieuwe

Belgische

tomaten,

die

overlopen, zoals we reeds zeiden, van
vitaminen, minerale zouten en vezels. Men
heeft de tomaatreflex van de verbruiker
opnieuw

aangewakkerd,

want

de

mogelijkheden zijn veelzijdig: ze wordt
gegeten als een appel, op elk moment van
de dag, ze wordt gegeten in partjes of
schijfjes bij vleeswaren en koude schotels.
Ze wordt lichtjes gebakken bij een omelet, of
als garnituur bij vlees en visschotels, ze
wordt geroosterd, in folie gebakken op de barbecue, ze wordt gemixt om er coulis, sap of puree van te
maken en tenslotte wordt ze op duizend en één wijze gevuld.
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Busreizen
ZONDAG 23 JULI 2017
MALMEDY
41E MARCHE DES CHARMILLES
Mogelijke afstanden: 4 – 7 – 12 – 22 km

Vertrek Bevegemse Vijvers: 07.00 u
FACULTATIEF: Baugnez 44 historical Center:
6,50€ p.p. ( minimum 15 deelnemers)
<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<
ZATERDAG 26 AUGUSTUS 2017
HOUFFALIZE
VAYAMUNDO & WANDELSPORT VLAANDEREN
Mogelijke afstanden : 6 – 15 – 20 – 30 km

Vertrek Bevegemse Vijvers:

07.00 u

<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<
ZONDAG 17 SEPTEMBER 2017
LOMBARDSIJDE
E
48 DUIN- en POLDERTOCHT
Mogelijke afstanden: 6 – 10 – 15 – 20 – 25 – 30 km
Vertrek Bevegemse Vijvers:
07.30 u
FACULTATIEF: NAVIGO - Nationaal Visserijmuseum:

5.00€ p.p. (minimum 10 deelnemers)

Redactie clubblad
Werkten mee aan dit nummer van ons clubblad:
Nadine Beerens
Patrick De Corte
Toon De Geyter
Rudy De Schrijver
Omer Haegeman
Marinka Heyndrickx
Katelijne Moerman
Willy Van De Keere
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Inschrijfstrookjes busreizen
ZONDAG 23-07-2017

Malmedy

NAAM en VOORNAAM
A
B
C
D
Betaal de som van 4€ x …. =
€
Betaal de som in punten 4 p x …. =
FACULTATIEF: Baugnez 44 historical Center
6,50 € p.p.
Telefoon:
Handtekening :
INSCHRIJVEN zolang er plaatsen vrij zijn.

p

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ZATERDAG 26 -08-2017

Houffalize

NAAM en VOORNAAM
A
B
C
D
Betaal de som van 4€ x …. =
€
Telefoon:
Handtekening :
INSCHRIJVEN zolang er plaatsen vrij zijn.

Betaal de som in punten 4 p x …. =

p

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ZONDAG 17-09-2017

Lombardsijde

NAAM en VOORNAAM
A
B
C
D
Betaal de som van 4€ x …. =
€
Betaal de som in punten 4 p x …. =
FACULTATIEF: NAVIGO - Nationaal Visserijmuseum
5,00 € p.p.
Telefoon:
Handtekening :
INSCHRIJVEN zolang er plaatsen vrij zijn.
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Vooropgestelde tochten 2017
Al enkele jaren zijn we succesvol bezig met vooropgestelde tochten voor onze leden.
Elk jaar zijn er mooie prijzen te winnen, ook voor 2017 hopen we dat dit het geval zal zijn.
Om iedereen (ook de werkende klasse) de kans te geven 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 2017 beginnen zoals elk jaar al in 2016:

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

Tocht
Jenevertocht
Wafelentocht
Midweektocht
Midweektocht
Midweektocht
Midweektocht
Midweektocht
Egmonttocht
Midweektocht
Dauwtocht
Midweektocht
Herdenkingstocht
Midweektocht
Halloweentocht

Datum
21/12/2016
26/12/2016
18/01/2017
15/02/2017
15/03/2017
19/04/2017
17/05/2017
25/05/2017
21/06/2017
19/07/2017
16/08/2017
20/09/2017
18/10/2017
31/10/2017

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

Punten
1
3
1
1
1
1
1
3
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 18 november 2017.
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. Ook jezelf geen 2x
inschrijven en je partner niet!
Wie over geen klevers meer beschikt, kan steeds klevers bestellen op het secretariaat (op de wandeling
of via mail secretariaat@wandelclubegmont.be). De klevers zijn dan af te halen op de volgende wandeling
op de stand "secretariaat".

Het bestuur dankt U hiervoor.
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Busreis Malmedy

Willy

ZONDAG 23 JULI 2017

MALMEDY
41ème Marche Internationale des Charmilles
4 - 7 - 12 - 22 - 30 - 42 km
Inrichtende club: Cercle de Marche des Charmilles

Malmedy met zijn mooie bosrijke omgeving en hoogte meters is
altijd de moeite waard om de uitstap mee te maken .
Er zijn verschillende afstanden mogelijk, waardoor iedereen
volgens zijn eigen mogelijkheden kan genieten van deze prachtige
natuur. De lange afstand wandelaars gaan door “Les Fagnes” en
passeren “Château de Reinhardstein” waarmee ze zich op een
zeer heuvelachtig parcours bevinden.
In de startzaal zal er uiteraard bier en andere frisdranken
aanwezig zijn en wat eten betreft voorzien ze worsten met brood,
koude schotels, taart, soep en boterhammen. Hopelijk hebben de rustposten ook iets in huis.
FACULTATIEF:

MINIMUM 15 DEELNEMERS - 6.50 € PER PERSOON

De nederlaag van de Duitse troepen is nakend. Tegen alle verwachtingen in, en helemaal onverwachts gooit Hitler op 16
december 1944 al zijn troepen in een tegenoffensief genaamd "Operatie Wacht am Rhein", beter bekend onder de naam Slag
om de Ardennen. Op 17 december, bij het krieken van de dag, rijden de tanks van de 1ste Panzer SS van de Kampfgruppe van
Obersturmbannführer Peiper onze streek binnen. Dit offensief heeft tot doel de bruggen over de Maas te veroveren en de haven
van Antwerpen via Luik te bereiken .Op deze zelfde dag komt het 285ste Amerikaanse veld artillerie bataljon, waarvan een deel
van de mannen onder het commando staan van luitenant Lary, te Malmedy aan. Verwittigd van de aanwezigheid van Duitse
pantserwagens te Büllingen, beslist hij nochtans de weg die hem opgelegd was voort te zetten; de eenheid neemt dus de N 23 in
de richting van het kruispunt van Baugnez om zich te voegen bij de 7de gepantserde divisie die zich te Sankt-Vith bevindt. Ze
komt aan op het kruispunt van Baugnez op hetzelfde ogenblik als een voorhoede van Kampfgruppe Peiper.
Een hevige confrontatie volgt, voertuigen worden vernietigd en andere worden naar de kant van de weg geduwd om de doorgang
mogelijk te maken. Lary begrijpt dat de situatie van zijn troep uitzichtloos is en hij beslist zich over te geven.
Volgt dan het triestig beroemde bloedbad van Baugnez/ Malmedy, waarbij 84 Amerikaanse gevangenen het leven laten. De reden
hiervan is nog steeds onzeker. Deze oorlogsmisdaad, die past in een reeks misdaden gepleegd door dezelfde eenheid op deze
zelfde dag en tijdens de volgende dagen, werd het voorwerp van een vonnis gewezen door het International Militair Tribunaal
van Dachau naar aanleiding van een proces gehouden in 1946.

Het bezoek van het museum "Baugnez 44 Historical Center" gebeurt met de hulp van een audiogids
aangeboden in vier talen (Frans, Engels, Nederlands en Duits). Het bezoek duurt ongeveer 1 u 30.
Het hele museum "Baugnez 44 Historical Center" is toegankelijk voor de mensen met beperkte
mobiliteit.
Over het ganse parcours geeft de audiogids de informatie nodig om beter te begrijpen wat het Offensief
was. U krijgt uitleg over de verschillende grote fases en operaties van de Slag om de Ardennen. Wanneer
u klaar bent met het bezoek van de gelijkvloers gaat het bezoek verder op de eerste verdieping. In een
bioscoop wordt een film van 25 minuten afgespeeld in 4 talen (Frans, Engels, Nederlands en Duits)
waarin de Slag om de Ardennen opnieuw voor de geest wordt gebracht, en die ofwel wordt afgespeeld
bij het begin van het bezoek van de eerste verdieping, of later, naargelang de gewenste versie.
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Busreis Houffalize

Willy

ZATERDAG 26-08-2017
HOUFFALIZE
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Busreis Lombardsijde

Willy

48° Int. Duin- en Poldertocht
Zondag 17 september 2017
Vertrek- en aankomstplaats: Sportzaal De Bamburg, Baronstraat 25, 8434 Lombardsijde
Vertrek vanaf 07.30 uur tot 15.00 uur.
Afstanden: 6-10-15-20-25-30 km.
Inschrijving: € 1,50, federatieleden € 0,40 korting.
Deze wandeling biedt alles wat de kust te bieden heeft: duinen, strand, polders, jachthaven,
de zee, natuurreservaat De Ijzermonding (naar gelang de gekozen afstand).
Ook de kleinste afstand wandelt doorheen het natuurreservaat De Ijzermonding. Dit wel op
een kleiner gedeelte dan de andere afstanden. Dit natuurreservaat is het grootste
natuurherstelproject ooit in Vlaanderen. De vroegere militaire marinebasis werd volledig
ontmanteld en hersteld in de vroeger toestand. Strand, slikken, schorren en duinen maken
deel uit van dit reservaat. Nergens anders langs de Vlaamse kust is er
een riviermonding waarbij een getijdengebied aansluit met strand, zeereepduinen,
achterliggende duingraslanden en mosduinen tot en met de polder. Tel daarbij nog de
overgang van slikken en schorren naar kopjesduinen, en het ecosysteem is compleet. Het
gebied was sterk aangetast, maar een grootschalig natuurherstelproject heeft de oppervlakte
slik, schor en duin weer veel vergroot en de natuurlijke, grillige overgangen hersteld.
Ongeveer 135 ha van dit biotoop wordt als Vlaams natuurreservaat beheerd.
Natuurparels het jaar rond...
Zeehonden: Regelmatig zwemmen
zeehonden, bij opkomend tij, binnen
in de monding om voedsel te zoeken
en te rusten op het slik.
Sedert het natuurherstel komen veel
meer vogels foerageren en broeden
in het natuurgebied: de kleine
zilverreiger en de kluut zijn al lang
geen zeldzaamheid meer.
Lente: veel doortrekkende (rosse
grutto,
regenwulp,
goudplevier,
kanoetstrandloper, bontbekplevier, kemphaan…) en broedende vogels (bergeend,
scholekster, kleine plevier…).
Zomer: schorrekruid, lamsoor, zeekraal, zeewolfsmelk, kleine zilverreiger, roodborsttapuit en
tapuit.
Herfst: vogels die even bijtanken voor ze verder trekken naar hun overwinteringsgebieden:
rosse grutto, zwarte ruiter, bonte strandloper,… (zie lente).
Winter: tureluur, zilverplevier, rosse grutto, bonte strandloper, goudplevier, steenloper,
paarse strandloper, zeehond, …
Heel het jaar door zorgen schapen voor de begrazing.
In de toekomst hopen we op broedende sterns.
Langsheen het heraangelegde wandel- en fietspad en van op een aantal uitkijkpunten kan je
genieten van het slikke- en schorrelandschap.
Het gedeelte langsheen het strand komt voorbij de militaire basis Lombardsijde… Hier krijg
je een heerlijk stukje ongerept strand voorgeschoteld.
De grotere afstanden trekken zelfs tot in Middelkerke. Dit langsheen de rustige straten en
golvende duinenpaadjes. Ook de polders, de overgang tussen de duinen en het binnenland,
worden niet vergeten.
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Komende GR’s
26/07/2017

GR 576 Crupet – Goyet

Patrick

± 23 km of ± 17 km

Bus

In 2015 was Crupet het eindpunt van de dag. Twee jaar later nemen we het spoor terug op om
naar het noorden af te dalen tot 170 m. Eens over het riviertje Le Crupet gaat het bergop naar
270 m. Met stijgen en dalen trekken we voorbij Ivoy naar Sart-Bernard. Nog voor dit dorp neemt
groep 2 de start. We kruisen de N4 en de E411 en via Mont-Sainte-Marie en Mozet bereiken we
tenslotte het eindpunt Goyet. Volgens de topogids zijn er onderweg weinig of geen
mogelijkheden voor bevoorrading.
Inschrijven met strookje tot 19 juli of zolang er plaatsen zijn.
Kostprijs: 10 euro.
Startuur : 7 u 00 aan de Bevegemse Vijvers.
Terug : Tussen 17 uur en 18 uur.

23/08/2017

GR 14 Malmedy – Basse-Bodeux

± 24 km of ± 14 km

Bus

Startpunt van de GR 14 is Malmedy. Deze GR hebben we ook bewandeld op de 2-daagse in 2015
in de buurt van La Roche. We richten onze blik naar het zuidwesten, gaan voorbij Warche, volgen
de Ambleve naar Challes (start groep 2) en tot in Stavelot. Daar kruisen we de GR 5. In dezelfde
richting verder naar Aisomont en Trois-Ponts. Dan rest er nog een laatste stukje naar BasseBodeux.
Inschrijven met strookje tot 16 augustus of zolang er plaatsen zijn.
Kostprijs: 10 euro.
Startuur : 6 u 30 aan de Bevegemse Vijvers.
Terug : Tussen 18 uur en 19 uur.

27/09/2017

GR 123 Peruwelz – Villerot

± 25 km of ± 15 km

Bus

We zetten de GR 123 verder waar we vorig jaar gestopt zijn. We verlaten Peruwelz naar het
zuiden en flirten met de Franse grens. Door het bos van Bon-Secours bereiken we Bernissart.
Daar start groep 2. We dwarsen het oude en het nieuwe kanaal Nimmy – Peronnes en ook de
A16 en trekken door de bos van Imberchies en Stambruges.. We verlaten dat bos naar het zuidoosten door een stukje maquis en komen aan in Villerot.
Inschrijven met strookje tot 20 september of zolang er plaatsen zijn.
Kostprijs: 10 euro.
Startuur : 7 u 30 aan de Bevegemse Vijvers.
Terug : Tussen 18 uur en 19 uur.

23e jaargang nr 91

juli – augustus - september

blz. 28

Strookjes komende GR’s

Patrick

GR 576 Crupet – Goyet

26 juli 2017

Naam en voornaam

24 km

14 km

1

…………………………………………………………………………





2

…………………………………………………………………………





3

…………………………………………………………………………





 Betaal de som van 10 € x ………. = ………… €
 Betaal met punten 10 €/punten x ………………. = ……………….. €/punten
Inschrijven tot 19 juli 2017 of zolang er plaatsen zijn.

GR 14 Malmedy – Basse-Bodeux

23 augustus 2017

Naam en voornaam

23 km

17 km

1

…………………………………………………………………………





2

…………………………………………………………………………





3

…………………………………………………………………………





 Betaal de som van 10 € x ………. = ………… €
 Betaal met punten 10 €/punten x ………………. = ……………….. €/punten
Inschrijven tot 16 augustus 2017 of zolang er plaatsen zijn.

GR 123 Peruwelz – Villerot

27 september 2017

Naam en voornaam

25 km

15 km

1

…………………………………………………………………………





2

…………………………………………………………………………





3

…………………………………………………………………………





 Betaal de som van 10 € x ………. = ………… €
 Betaal met punten 10 €/punten x ………………. = ……………….. €/punten
Inschrijven tot 20 september 2017 of zolang er plaatsen zijn.
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GR verslag
22 – 03 – 2017

Toon

GR 128

De dag dat het zonlicht niet meer scheen, mijn geluk voorgoed verdween
Had het leven geen betekenis meer,
De dag dat het zonlicht niet meer scheen, stond ik helemaal alleen
En toen bloeiden zelfs de bloemen niet meer.

Nieurlet - Cassel

J. Terra.

Dag op dag één jaar geleden werd het land opgeschrikt door aanslagen in Maalbeek en Zaventem,
gebeurtenissen die reeds geruime tijd in de lucht hingen. 36 Dodelijke slachtoffers en tientallen gewonden
waren de tol van deze moordende slachtpartij. Het leven in België en Europa zal nooit meer zijn zoals het
ooit is geweest… Nieurlet ontvangt ons met nieuw leven in de vorm van talrijke bloeiende kerselaars. Bij
het café “Le Marais Flamand“ zijn de luikjes nog gesloten, nog te vroeg voor bootjesverhuur, het
toeristisch seizoen zal pas later aanvatten. Een fris lentezonnetje en een zachtblauwe lucht sturen ons in
de richting van het Réserve Naturelle Étangs De Romelaëre. Het Marais Audomarais is er met bootjes te
ontdekken langs vele kanalen en watergangen (er is tot 170 km bevaarbaar water). Eeuwen geleden
legden monniken het moerasgebied droog en nu wonen nog een dertigtal Maraichers die er de grond
bewerken. Het moeras van St Omaars is het enige nog bebouwde moeras in Frankrijk. Toch worden grote
delen niet meer gebruikt en
neemt de natuur het er weer
over.
Tussen
droge,
wuivende rietstengels en
wilgenkatjes wanen we ons in
een stukje aards paradijs.
Met de veerbak hijsen we ons
over de Zieux, een attractie
op zichzelf. Op meerdere
velden
pronken
reeds
duizenden bloemkoolplanten
terwijl de Chemin De
Booneghem onze leidraad
wordt. Over een aantal
loopbruggen wordt elke sloot
droog
genomen.
De
sleedoorn staat in volle bloei,
zachtgele paasbloemen in de slootkant terwijl de eerste “tulpen” aan de magnolia tevoorschijn komen.
Drie mannetjes-eenden op schok met één vrouwtje terwijl verderop twee niet gemotoriseerde
“zwaantjes” zachtjes dobberen over de rimpelloze plas. We sluimeren door een mooi stukje groen met
weelderig geelbloeiend speenkruid en ontluikend fluitekruid. De Boter Straete loodst langs het estaminet
“In De Boerenweg” terwijl de kerk van Buysscheure schittert in de middagzon. Op 14 – 07 – 2010
vertrokken we hier voor een enig mooi maar kletsnat tochtje richting Esquelbecq richting monding van de
Ijzer. (Wat vliegt de tijd !) Een kort oponthoud laat ons genieten van het open weidse landschap. In de
verte is de Casselberg reeds goed te onderscheiden. De TGV-bedding laat ons een eindje omlopen. Chemin
De Moulin klimt richting watertoren, rechtdoor naar de Balenberg (70 m). Van hieruit uniek panorama
over het “Pays De Flandre“. Zachtjes naar beneden en de D26, Watten – Cassel kruisen, met links de kerk
van Rubrouck, rechts de bleke, scherpe toren van Noordpeene en in de verte het torentje van Arneke.
Een aardeweg slingert tussen haag en akker, linden en paardenkastanjes voeren over de Peenebeek met
rustpost aan de kerk van Ochtezeele. Deze beschermde Vlaams laatgotische St-Omaarskerk, gedeeltelijk
uit 1527 is kunstig gerestaureerd. De kerk verraadt oorlog, geweld en brand. (konden stenen spreken!)
Voor ons is het picknick in open lucht en dat moet ook eens kunnen. Over de spoorweg flaneert het van
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asfalt over gras en klimwerk richting Wemaers – Cappel. Boven terug een uitzonderlijke uitkijk op de
Cassel- en Recolettenberg. Het dorp Zermezeele biedt zich aan. Een schitterend kerkje uit 1615. 2
Hoogstammige linden trekken er de wacht op terwijl het kerkhof omzoomd wordt door kale leilinden.
Cassel is in zicht: enkele op en afjes door het privébos Samijn laten ons puffend nagenieten 176 m boven
de zeespiegel. Cassel maakte tot de tweede helft van de 17de eeuw deel uit van het Graafschap
Vlaanderen en heeft een lange geschiedenis. Van de Kelten en de Romeinen (van hieruit vertrokken liefst
8 heirbanen) tot Lodewijk XIV en het strijdtoneel van de eerste wereldoorlog. Smalle straatjes met
eeuwenoude huizen, voorzien van trapgevels vormen er het decor. De Collegiale Notre – Damekerk, een
meer dan 1000 jaar oude Hallenkerk in Vlaams–Gotische stijl stijgt boven de stad torenhoog uit. Hier
wordt ons nog de nodige tijd gegund voor een dorstlessertje. Een tripel “Vlaamsche Leeuw” was een niet
te versmaden aanrader…

3 + 4 MEI 2017

GR 577

Rochefort – Hotton – Somme-Leuze

De steen slaapt, de plant ademt, het dier droomt en de mens ontwaakt.
(SOEFI – Wijsheid)
Brussel vermijden is het advies als het richting zuiden gaat. Alain weet van wanten en probleemloos
worden we in het toeristische Rochefort afgezet. Thuis vertrokken met bakken regen; onderweg worden,
door toedoen van de H. Egmont de hemelsluizen dichtgesnoerd. De prachtige O-L-Vrouw Visitatiekerk, op
de place Roi Albert zal ons uitwuiven. Een horde huiszwaluwen zal brabbelend de aandacht opeisen terwijl
het riviertje de Lomme rustig kabbelend zijn weg naar de zee opzoekt. Ons wandelgebied, de Famenne,
een speciale geologische regio in Wallonië. Genesteld tussen Condroz en Ardennen strekt zij zich als een
banddepressie uit over de provincies Namen, Luik en Luxemburg. Een paar miljoen jaar terug ontstaan
door sterke uitschuring van een brede strook zachte leisteen biedt zij aan wandelaars heel wat
perspectieven. In dit karstige kalkland bevinden zich talrijke grotten, meerdere tiennes en oude
koraalbanken, bezaaid met uitzonderlijke flora terwijl speciale vlindertjes er rondfladderen dat het een
lieve lust is. De medaille heeft wel twee kanten. Door de arme landbouwgrond domineert de veeteelt en
twee derde van de Famenne is bebost… Zacht stijgend verlaten we Rochefort. Opvallende verschijningen
in de bermen zijn de talrijke echte sleutelbloemen. Deze prachtbloem zal zowat als rode(?) draad fungeren
op onze tocht. Het bosgebied Fond des Vaux laten we rechts liggen en daar toch geen interesse is tot
“intreden” stuiven we de abdij St-Remy als een schicht voorbij. Een waterig zonnetje wordt ons
wandelmaatje en de bron van de Tridaine weet ons te vertellen dat hier de oorsprong te vinden is van de
heerlijke Rochefortbieren. We krijgen heerlijke vergezichten over deze groene streek terwijl het
klokkentorentje van Havrenne ons wel duidelijk maakt dat daar nog een dorpje verborgen ligt. Op
grondgebied van Humain wordt de groep op de gevoelige plaat gelegd. Ondertussen duiken gele
koolzaadvelden op als legoblokken tussen de diepgroene weiden. Jamodenne, met kapel van St- Donaat
is vlug doorlopen maar in
het volgende bos worden
we vergast op leuke golven
van geurende daslook en
een partij éénbes met zwart
berijpte
bessen.
De
dooiergele
kroon
met
oranje keelvlekken van de
sleutelbloemen
blijven
verder goede wegwijzers.
Brug onder de spoorweg
door geeft zicht op het
dieper
gelegen
stadje
Marche waar de Tour de la
Famenne boven uittorent.
Deze
monumentale
mastodont langs de N4,
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gebouwd rond 1970 was vroeger in gebruik als restaurant met een draaiplateau op de derde verdieping…
en nu reeds meerdere jaren gesloten! Voor ons is “Le Comptoir Gourmand“ van uitzonderlijke betekenis.
Alles is er voorhanden om onze hongerige en dorstige maagjes tot rust te laten komen. Gelaarsd en
gespoord trippelen we door meer open gebieden terwijl felle zomerse zonnestralen onze ruggen geselen.
Gelukkig krijgen we zonbeschutting van een lange rij hoge sparren. In het dorp Verdenne trekken we door
de “Rue de Noël “ nog verwijzend naar de Slag om de Ardennen. Op weg naar Marenne treffen we nog
bladerloze
populieren
die
kreunen onder het gewicht van
rolronde marentakken. Vanaf
Menil – Favay zorgen gemengde
loofbosjes voor de nodige
afkoeling en dra dartelen we
Hotton binnen. Busje komt zo
voert richting La Roche waar in de
“Floreal“ een heerlijk buffet zijn
opwachting maakt. Gezellige,
drukke avond en korte nacht
vormen een probleemloze(?)
overgang naar het vervolg van
ons
minireisje.
Na
een
volumineus ontbijt en kort ritje
richting
Hotton
wordt
verzameling geblazen aan de boorden van de Ourthe. Terwijl eendjes over het water peddelen spiegelt
het kerkje, in typische kalksteen, zich in het woelige Ourthewater. Mooie zichten over de Ourthevlakte
met kortbij de N86 (Hotton – Barvaux) volgen we terug de gele draad van sleutelbloempartijen. Weinig
dorpen op onze trektocht, zelfs Biron laten we rechts liggen. Bois Petit-Han en Grandhan zorgen voor de
nodige koeling. We kruisen de N963 en het gehucht Rome (de paus vonden we niet thuis). De kapel O-LVrouw van Luxemburg staat er gekaderd in één bloemenpalet. Slingerend walst het Bois de Chapli waar
enkele partijtjes mannetjesorchis de harten sneller doen slaan. Durbuy, kleinste stadje van het land,
wenkt. We drentelen langs “Adventure Valley” en “Durbuy Adventure“. De hand en het geld van
“Couckenbak“ is hier niet ver af. Of de inwoners hier gelukkig mee zijn is een ander paar mouwen. Maar
de jeugd komt hier wel aan zijn trekken. Voor ons is er afspraak in “Café de la Barrière“. Een tekst op de
zoldering vermeldt “Hier
zaagt men niet“. Waarom
zouden we? Bij het buiten
komen zijn donkere wolkjes
opgedaagd. We kunnen er
niet meer aan ontkomen,
onze jaarlijkse portie hangt in
de lucht. Gelukkig is het van
korte duur, we hebben ooit
andere dingen meegemaakt.
Mooie
groene
stukken
kruisen onze paden met hier
en daar nog enkelingen van
mannetjesorchis met al dan
niet gevlekte bladeren. De
regen is verdwenen, ook
sleutelbloemen zijn niet meer
te bespeuren, een teken aan de wand? Het is dan ook eventjes schrikken als Bus4you uit het niets
opdoemt. Mizagrawe is bereikt. Einde van een bijzonder geslaagde lustrumeditie. Weer eentje om te
koesteren!!!!
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Oost-Vlaanderens Mooiste

WSV Egmont Zottegem verzorgt de wandeling op dit evenement.
Die wandeling telt dus ook mee als tocht en het aantal km kan ingebracht worden op jullie
tochtenbladen.
Dus: allen op post !!!
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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 door afgifte van het inschrijfstrookje.
2- Door een e-mail bericht te sturen naar busreizen@wandelclubegmont.be. Je bent pas
ingeschreven nadat je een antwoord ontvangen hebt op je e-mail.
3- Telefonisch op het nummer: 09/361 18 84
4- Daarna vragen wij je zo vlug mogelijk te betalen. (cash of met europunten).
5- Annuleren van de busreis kan tot ten laatste 2 dagen voor de reis. Daarna kan het geld niet
meer terugbetaald worden.

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

Voor meerdaagse busreizen of vliegtuigreizen.
Bij de verantwoordelijken aangegeven op de folder.
1- Voor al de grote reizen waar steeds het aantal beperkt is, ben je pas ingeschreven na contact
met de organisator en na afgifte van het inschrijfformulier dat je steeds kunt terugvinden in
ons clubblad.
2- Indien je daadwerkelijk ingeschreven bent vragen wij je het verzochte bedrag over te
schrijven op de rekening reizen.

Tochtenbladen
Soms gebeurt het dat er tochtenbladen binnenkomen die heel moeilijk leesbaar zijn.
Wij weten dat jullie heel veel belang hechten aan de uitslag van de tochtenbladen.
Om misverstanden te vermijden gelieve dus een klever te gebruiken om je persoonlijke gegevens op
het tochtenblad aan te brengen. Het zijn dezelfde klevers als die je gebruikt bij de inschrijvingen voor een
wandeling. Deze klevers en ook de tochtenbladen zelf zijn steeds te bekomen op het secretariaat bij elke
wandeling of andere activiteit.
In het geval dat je de tochtenbladen elektronisch doorstuurt en dat moedigen wij ten zeerste aan, graag
regelmatig het tochtenblad doorsturen naar tochtenbladen@wandelclubegmont.be.
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Slot GR5 avontuur van Patrick

Patrick

Woensdag 31.08.2016
Dag 5: Vacherie de Roure 1883 m – Saint-Dalmas-Valdeblore 1290 m: 25 km
Vroeg op vandaag want er wacht een zware dag. Het ontbijt in de refuge stelt nog minder voor
dan gewoonlijk, maar daar moet ik het toch mee doen. Om 7 uur hangt de rugzak op zijn plaats
en kan ik starten. De honden kwispelen me een goede trip. De afdaling van 1883 m tot 498 m
begint in een bos en verloopt eerst vrij steil. Gelukkig is het nu droog ondanks de voorspellingen.
Dan volgt een strook die zeer ongewoon is in een bergstreek. Het GR-pad is over een afstand van
ongeveer 3 km zo plat als een biljart en dat over een vrij brede weg. De streek noemt heel
toepasselijk het plateau van Rougias.
Vanaf de col de Barre wordt de vallei
van de Tinée zichtbaar en daalt het nu
weer stevig. Op 1100 m hoogte is er
een doortocht door het bergdorpje
Roure. Heel smalle straatjes die flink
hellen. Zo aangenaam wonen moet
het daar blijkbaar niet zijn, het dorp
vertoont een verlaten indruk. Wel
krijg ik al zicht op het lager gelegen
Saint-Sauveur. Het laatste deel van de
afdaling is vrij gevaarlijk want de
ronde losliggende stenen nodigen uit
om te glijden. Gelukkig blijf ik daarvan
gespaard en kom ik heelhuids aan in
Saint-Sauveur-de-Tinée, waar ik een picknick kan kopen voor zeer weinig geld. Ook mijn Franse
medestapper heeft het winkeltje gevonden. En dan maar weer bergop. Eerst zeer steil op asfalt
en daarna heel wat gemakkelijker. Een brede weg uitgesneden in de rotsen draait rond de kloof
van Roubinastre en zo wordt Rimplas bereikt. Van hieruit kan ik de eindbestemming al zien, maar
er is nog wat werk te doen. Na de klim van 500 m moet ik eerst weer 200 m naar omlaag om dan
uiteindelijk opnieuw 500 m hoger te moeten. Die tussenafdaling is nodig om de vallei van de Gros
over te steken. De afstand, de hoogtemeters en de warmte beginnen te wegen en moeizaam
kom ik aan in Valdeblore bij de gîte “Les Marmottes”. Die is heel wat comfortabeler dan de vorige
refuge. In een persoonlijk kamertje is alles aanwezig wat een mens op zo’n tocht nodig heeft. Nu
kan ik ook de was van de laatste 2 dagen doen en alles terug op orde plaatsen. Deze plaats lijkt
ook gekend en geliefkoosd door andere stappers want het avondmaal wordt gedeeld met 16
Fransen en 2 Zwitsers.
Donderdag 01.09.2016
Dag 6: Saint-Dalmas-Valdeblore 1290 m – Utelle 830 m: 26 km
Terwijl veel kinderen vandaag aan hun eerste schooldag beginnen zit ik te ‘genieten’ van
stokbrood met confituur. Het komt me wel zo stilaan de oren uit. De Parijzenaar die al enkele
dagen dezelfde route volgt had het gisteren zo moeilijk dat hij een lift nodig om aan de gîte te
geraken. Vandaag houdt hij het voor bekeken en keert hij terug naar huis. Dat verhaal ken ik ook
wel van enkele jaren terug. Zeven cols staan er vandaag op het programma, wel te verstaan dat
ze niet allen vanaf de voet dienen beklommen te worden. Het begin is wel niet van de poes. Een
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klim over 700 m die als naar gewoonte aanvankelijk zeer steil verloopt. Je bent meteen
opgewarmd met zo’n start. Het stokbrood zit er op die manier rap door. Vanaf de col de Varaire
op 1710 m is de hellingsgraad kleiner naar de volgende col toe op 1900 m. Met nog 100 m te
gaan zou mijn Franse medestapper gezegd hebben: “c’est un parcours Russe”, waarmee hij
bedoelde dat het meer lijkt op een rollercoaster in Walibi. Steeds maar op en neer. Uiteindelijk
wordt de 2000 m gehaald en ben ik beland op de collet des Trous. Geen gaten maar wel een
lange afdaling naar Utelle staat mij nu te wachten. Door het bos worden de ruime bochten van
een oude legerweg afgesneden en kom ik op een geasfalteerde weg, de D332. Het is dan wel een
departementale weg, veel verkeer zit er niet op. Bij een bron vul ik ijverig mijn drinkbus want het
is nodig bij dit warme weer, 2 liter volstaan zeker niet. De mooie weg leidt naar de col d’Andrion
op 1680 m. Doorheen het bos worden ook deze bochten afgesneden tot bij de Col des Fournès
(1356 m). Dan is het uit met de pret. Ja, alweer omhoog, nogal ruw tussen de rotsen. Eenmaal
boven zijn we op 1520 en dan gaat het definitief omlaag. Soms mooi en rustig, soms ruw over
stenen, een andere keer licht lopend of wat meer hellend. Lager kom ik de eerste toeristen tegen.
Geen wandelaars maar mountainbikers die de berg afrijden. Wat een waaghalzen zijn dat. Met
verhitte voeten strompel ik Utelle binnen. De overnachtingsplaats is ditmaal een gîte
communale, waar enkel een slaapplaats aangeboden wordt. Mijn avondmaal vind ik in het enige
restaurantje van het dorp. Ontbijten morgen wordt mij aangeraden in het plaatselijke winkeltje,
want dat is het enige etablissement dat open is en een bakker kent men niet op deze plaats. Net
toen ik dacht dat de gîte voor mij alleen was komt nog een koppel Duitse wielertoeristen mij
gezelschap houden.
Vrijdag 02.09.2016
Dag 7: Utelle 830 m – Levens 580 m: 15 km
Gezelschap houden deden de Duitsers mij niet echt. Ze gingen zeer vroeg onder de wol en zijn ’s
morgens al verdwenen als ik wakker word. Na de vorige twee zware etappes kan er vandaag wel
een snipperdagje af. De afstand is bijna maar half zo groot en ook de moeilijkheidsgraad ligt een
stuk lager. De warmte zal wel de grootste factor zijn want de schermutselingen spelen zich af op
minder dan 800 m hoogte. En of het ontbijt smaakte. Na al dat stokbroodgeweld is een croissant
beuré een godsgeschenk op de tong. Weer wat op en af over een pad vol stenen en hagedissen
naar de kapel van Sint-Antonius en ja daar zijn de mountainbikers terug. Het is een groep
Nederlanders die in appartementjes in Utelle hebben overnacht. De afdaling wordt nu steiler tot
in het gehucht Cros d’Utelle en zo verder naar de bergrivier Vésubie. Eens de brug over begint
waarschijnlijk de laatste grote klim van de GR 5. Van 200 m hoogte moet er opnieuw gestegen
worden naar bijna 600 m en de helling is nogal stevig. Een rotspad door het bos en zo naar 500
m op een relatief kleine afstand. Het klimmen gaat vandaag minder vlot dan gewoonlijk. Door de
warmte drupt het zweet om de 5 stappen onverminderd van mijn voorhoofd. Drinken is de
boodschap, alhoewel het eigenlijk niet zoveel uithaalt: het komt er even snel weer uit als het er
in gaat. Aangekomen in Levens wijk ik wat af van de GR-route want ik heb dringend nood aan
een koele drank en wat rust. Dat vind ik allemaal op het beschaduwde terras van een café in het
centrum. Nu rest mij alleen nog op zoek te gaan naar het hotelletje dat mij deze avond zal
ontvangen. Het ligt iets voorbij het stadje en dat is dus al wat afstand gewonnen voor morgen,
de laatste dag. Het hotel met restaurant heeft op vrijdag rond 15 uur nog steeds veel bezoekers.
Ofwel eten de Fransen traag ofwel beginnen ze er laat aan. Een talrijk cliënteel voorspelt veel
goeds voor het avondmaal en dat zal later op de dag ook blijken.
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Zaterdag 02.09.2016
Dag 8: Levens 580 m – Nice 0 m: 25 km
Na het uitbundige en overvloedige avondmaal valt het klassieke Franse ontbijt lichtjes tegen in
het overigens aangename hotelletje in Levens. De laatste dag op de GR 5 kondigt zich al even
warm aan als de vorige dagen. De paden zijn ook nu weer van hetzelfde kaliber, bezaaid met
stenen die het wandelen sterk bemoeilijken. Vandaag moet er uiteraard ook nog wat
geklommen. Niet meer de grote verschillen, maar toch. Eens de eerste hoogte bereikt krijg ik een
eerste wazige blik op de Middellandse
Zee. Die bevindt zich nog in een
smogsluier,
maar
komt
steeds
dichterbij. Ik zak weer af naar het dorpje
Sainte-Claire om daarna weer te stijgen
naar de Rocca Partida. Aanvankelijk is
dat op een brede weg die weldra
verandert in een smal pad met …
stenen. Nog een stuk hoger ligt de Mont
Cima maar de GR vermijdt wijselijk de
top en zet koers rond de bult. De rand
rond Nice komt al vlug om het hoekje
piepen. Er staan heel wat woningen en
de bijhorende industrie kondigen de
stad aan. Na de doortocht aan de kapel
van Salettes bereik ik Aspremont, een pittoresk dorp en de laatste woonkern voor Nice. Zover
ben ik nog niet want er moet eerst nog een heuveltje op 700 m hoogte overwonnen worden. Het
afdalen is een vrij saaie bedoening tussen het laag struikgewas en onder een loden zon. Ergens
verloren in dit landschap kom ik voorbij een eenzame ruïne van wat eens een statige woning met
een toeristische blik op zee moet zijn geweest. Tenslotte leiden de laatste kilometers mij Nice
binnen. Het lijkt wel of ik zebrapaden en verkeerslichten een eeuwigheid niet meer gezien heb.
Laverend door de straten van de stad kom ik dan aan bij het “Maison d’Environ”, het eindpunt
van de GR 5. Hier sta ik dan: na 2486 km vanaf het beginpunt Hoek van Holland en veel mooie en
minder mooie herinneringen rijker. Dat eindpunt is op zaterdag van de middag gesloten en ik
moet het dus doen met het infobord op de parking. Het is in feite spijtig dat de GR 5 hier eindigt
en niet aan de zee, bijvoorbeeld op de promenade des Anglais. Men zou het dan kunnen betitelen
als een pad van de Noordzee naar de Middellandse Zee. Het zou in ieder geval een feestelijker
einde geweest zijn dan het troosteloze Maison. Niet getreurd echter, ik brei er zelf nog een
laatste stukje aan en die 3 km neem ik er bij. Als beloning staan vrouw en dochter mij met een
spandoek op te wachten aan de kustlijn. De fles champagne wordt later op de hotelkamer
gekraakt.
Na een dagje uitrusten en een bezoek aan Monaco met de trein is het tijd om het vliegtuig te
nemen naar huis. En daar wacht mij een tweede verrassing. Op de luchthaven van Oostende
word ik feestelijk onthaald door een delegatie van onze wandelclub Egmont Zottegem. We
maken er dan samen nog een aangename dag van.
En of het alle moeite waard was!!!!
Wie het allemaal nog eens wil doornemen kan terecht op de website www.gr5-pat.be
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4-daagse Zuid-Holland

Omer

Zaterdag 01/04/2017
Voor de bestuursleden Sonja en haar man Freddy is het begin van de lente de ideale periode om
het reisprogramma van WSV Egmont Zottegem aan te vangen. Na hun meer dan geslaagde
organisatie van de vierdaagse uitstap verleden jaar naar Renesse in Zeeland, zijn ze van mening
dat een nieuw vierdaags bezoek aan onze noorderburen, gedomicilieerd in de provincie ZuidHolland, de interesse van de reislustige Egmontleden zal opwekken.
Op de eerste aprildag zijn een tachtigtal Egmontleden om 7 u 30 present aan de Bevegemse
Vijvers. Weldra zitten de abonnees van de achterbank onderuitgezakt. De amateurs van het
panoramisch zicht hebben beslag gelegd op hun zitje vooraan en de rest van de plaatsen wordt
langzamerhand opgevuld. De buschauffeur van dienst is Alain, al tien jaar “geadopteerd” door de
club. Na 1 u 30 acht Alain het aangewezen een stop in te lassen om de inwendige mens wat te
versterken, een straffe koffie te drinken en eventueel de volle blazen te ledigen. Een half uurtje
later wordt de rit verder gezet naar de universiteitsstad Delft, die gelegen is tussen Rotterdam en
Den Haag. Het oude stadje is de geschikte locatie om de vierdaagse te starten. Voor de rest van
de voormiddag zijn wij vrij en kan het stadscentrum verkend worden. Er zijn tal van prachtige
bezienswaardigheden, zoals het 19de-eeuwse gerestaureerde stadhuis en de Nieuwe Kerk, waar
het graf van Willem van Oranje te vinden is, en waar er een bezoek kan gebracht worden aan het
Vermeer Centrum, De Oude Kerk, De Nieuwe Kerk en het Prinsenhof. Het is een prachtige stad
met mooie musea, grachten en gezellige restaurants.
Er valt een miezerige regen die weinig bemoedigend is om het centrum grondig te verkennen. Na
wat slenteren tussen de marktkramen met voornamelijk kaas, fruit, groenten en bloemen, wordt
door de meerderheid alras een etablissement opgezocht om met een aperitief de honger aan te
scherpen en te stillen. Tot onze grote verwondering (en tevredenheid) mogen wij, ondanks het feit
dat men er wat kan eten, ons lunchpakket verorberen. De Hollanders zijn nog niet zo contrair.
Om twee uur is er een afspraak voor een bezoek aan de “De Koninklijke Porceleyne Fles” een
fabriek dat beroemd is om zijn productie van het blauw beschilderd aardewerk. Aan de receptie
worden wij opgewacht door twee vriendelijke dames die elk een groep voor hun rekening nemen.
De rondleiding begint met twee video-voorstellingen waarin de geschiedenis van de fabriek,
opgericht in 1653, wordt uit de doeken gedaan. Het is de enige Delftse aardewerkfabriek die nog
is overgebleven en die internationaal bekend staat als Royal Delft. Wegens concurrentie van
buitenlandse fabrieken, die harder aardewerk produceerden, dat bovendien fijner beschilderd kon
worden, werd halverwege de 19e eeuw overgegaan van het oorspronkelijke Delfts Blauw, op de
massaproductie van goedkoop gedrukt aardewerk. In 1876 werd de fabriek weer verkocht met als
doel toch weer Delfts Blauw aardewerk te produceren en de kwaliteit te verhogen. Er werd
kwalitatief hoogstaand Delfts Blauw keramiek ontwikkeld dat al snel wereldberoemd werd. In 1919
kreeg ze het predicaat Koninklijk.
In één van de lokalen is een dame, in opperste concentratie, bezig om de bekende
gebrandschilderde blauwe motieven op een wit biscuit bord aan te brengen. Dit gebeurt voordat
het aardewerk voor de tweede keer gebakken wordt. De schildering versmelt tijdens het bakken
met de glazuurlaag en wordt er zo ingebrand. Correcties zijn dan niet meer mogelijk.
In een volgend lokaal demonstreert de hostess hoe op een paar seconden tijd met een propje klei
een vingerhoed wordt gemaakt. Vervolgens doorlopen wij enkele lokalen waar de voornaamste
kunstwerken worden tentoon gesteld in vitrinekasten. De rondleiding eindigt in de winkel waar
afgeprijsde artikelen kunnen aangeschaft worden die minuscule foutjes vertonen. Veel kandidaatkopers zijn er niet. De Porceleyne Fles, die tegenwoordig ook te bezoeken is als museum, trekt
jaarlijks ongeveer 128.000 bezoekers.
Daarna wordt de reis verder gezet naar Lekkerkerk. Hier zullen wij logeren in het karakteristieke
Fletcher Hotel-Restaurant De Witte Brug. Het hotel is gevestigd in een authentieke boerderij uit
1795, gelegen in het hart van het vredige polderlandschap nabij Lekkerkerk.
Zondag 02/04/2017
Omdat wandelen nu éénmaal de hoofdbezigheid is van WSV, hebben de organisatoren vandaag
twee wandelingen voorzien. De strafste wandelaars zullen zich kunnen uitleven op een parcours
van zo een 25 km, onder leiding van voorzitter Patrick, geassisteerd door zijn adjuncten Rudy en
Freddy. Zij vertrekken om 9 uur. De tweede en de grootste groep zal onder de hoede van Sonja,
geflankeerd door GPS expert Robert, een traject van 14 km afleggen in de omgeving van De
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Krimpenerwaard, een gebied dat vroeger voornamelijk werd gebruikt voor veenwinning. Sporen
hiervan zijn nog steeds te zien in de vele sloten in het gebied, die vroeger gebruikt werden om het
water van de veenwinning af te voeren. Toen de veencultuur verdween zijn vele
veenmoerasgebieden omgezet in grote percelen, polders, voor de landbouw. Hier begint het tien
kilometer lang Roetbos, dat goed toegankelijk is voor recreanten. Door het gebied heen lopen
verschillende wandel - en fietspaden, met hier en daar een bankje met uitzicht op de waterplassen.
Wij zijn nauwelijks een half uur onderweg als de voorhoede van de groep plots afzwenkt naar het
zonnig terras van eetcafé De Loet. De staart van de groep die zich niet bewust is van de reden
volgt wel gedwee de voortrekkers. Het blijkt de enige rustplaats te zijn onderweg. Dus nemen wij
onze pauze bij voorbaat. Na wat reserves te hebben opgedaan wordt de wandeling verder gezet.
Het verrassend mooie Loetbos is een trekpleister voor wandelaars en fietsers. Vooral deze laatste
zijn soms verrast door de grote groep die hun weg kruist. De combinatie van grazige weilanden,
het geheimzinnige bos en het meanderende riviertje de Loet zorgt er voor dat elke wandeling en
fietstocht ontspannend is. Het Loetbos is een kleine veertig jaar geleden ontstaan en is een door
de mens gemaakt natuur- en recreatiegebied. Een gedeelte van het Loetbos is uitgeroepen tot
stiltegebied. Rond de middag komen wij aan het keerpunt van onze tocht, het eetcafé Breek A waar
wij waarschijnlijk onze stutten zouden kunnen verorberen. Dit is letterlijk buiten de waard gerekend.
Deze ziet het niet zitten om ons peloton te bedienen, er is immers een feestje gepland waarbij al
het personeel zal worden ingezet. Er blijft niets anders over dan ons bij de feiten neer te leggen
(feitelijk zetten) en ons lunchpakket op de parking te gebruiken. Er is echter een positieve noot, er
mag gebruik gemaakt worden van de toiletten.
Om de koersliefhebbers de laatste honderd kilometers van de Ronde van Vlaanderen te laten
beleven gebeurt de terugweg langs de kortsten weg(?). De grote afstandstrappers arriveren juist
op het moment dat Sagan de jas van een Hollander wil passen en zijn medematen ten val brengt
zodat de Belgische kampioen de vrije ruimte krijgt. Het einde van een prachtige dag.
Maandag 03/04/2017
Na het ontbijt vertrekt de Egmontdelegatie voor een bezoek naar Gouda, centraal gelegen in het
groene hart van Zuid-Holland. Wie Gouda zegt denkt automatisch aan kaas, maar volgens de
welkomstbrochure van de stad, blijkt dat stroopwafels, kleipijpen en keramiek ook over de hele
wereld bekende exportproducten zijn. Wat verwonderlijk voor ons Belgen. In België wordt er enkel
over de kaassoorten gesproken die reeds van in de 14e eeuw werden gemaakt. Op de
kaasboerderijen gebeurt dit nog steeds op ambachtelijke wijze.
Omdat het verkeer niet te druk is zijn wij ruimschoots op tijd op de afspraak met de gidsen.
Gelijktijdig met ons arriveert er ook een bus met Franse toeristen, een bewijs dat Gouda een
interessante stad is om te bezoeken. Alain parkeert zijn bus in de omgeving van de
Chocoladefabriek. Vier gidsen staan klaar om de groepen per twintig personen rond te leiden. Het
zijn onderlegde mensen, allen lid van de Gidsen Gilde die de eeuwenoude geschiedenis van de
historische binnenstad kennen. Zij leiden ons door mooie ingangspoorten naar keurige
binnentuinen, smalle straatjes, sfeervolle grachten en tonen charmante binnenhofjes, waarvan het
oudste stamt uit 1449. Ook bij het beeld van Desiderius Erasmus, die een groot deel van zijn jeugd
in het middeleeuws stadje doorbracht, wordt er een woordje uitleg verschaft.
In het eeuwenoude historische centrum vindt men prachtige monumenten zoals de Sint-Janskerk,
een 123 m lange kerk met beroemde gebrandschilderde ramen. Maar ook het oude Stadhuis, een
prachtig monument uit 1450 loont de moeite. Aan de rechter zijgevel komen twee minuten over het
halve en het hele uur de mechanische poppen tot leven en trakteren u op een mooi schouwspel.
De Goudse Waag, een van de drie belangrijkste historische gebouwen in Gouda, speelde
eeuwenlang een belangrijke rol in de handel. Handelswaren werden hier gewogen om de belasting
te bepalen. Vanaf 1920 werd hier alleen nog de wereldberoemde Goudse kaas gewogen.
Tegenwoordig is het Kaas- en Ambachtenmuseum in dit prachtige monumentale pand gevestigd.
Hier wordt om 12u een defilé opgevoerd door verschillende personen in traditionele kledij.
Na de middag brengt de ganse groep een bezoek aan het dorp Kinderdijk, gelegen in een waterrijk
gebied in de omgeving van Dordrecht en dat wereldwijd bekendheid geniet vanwege de
Kinderdijkse Molens.
Negentien schitterende molens, gebouwd rond 1740, staan hier als onderdeel van een groter
waterbeheersysteem ter preventie van overstromingen. Zij werden gebouwd om de laag gelegen
landstreek Alblasserwaard, droog te houden. Veel land ligt onder zeeniveau, dus waren er sloten,
molens, sluizen en dammen nodig om het water weg te pompen. Van bij het begin is het
droogleggen een strijd gebleven, omdat het water altijd probeert terug te stromen. Hier ziet men
hoe Nederland al eeuwenlang leeft, vecht en samenwerkt met het water, dat het land in zijn greep
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houdt. De beroemde polders waren vroeger drassige veenmoerassen. Dat worden ze opnieuw als
er gestopt wordt met het droogleggen van het land. In een regenachtig land als Nederland, waar
rivieren het landschap bepalen, zijn overstromingen veelal kering en inslag. Maar hevige regenval
is niet het enige probleem. Om hieraan te verhelpen besloten bestuurders, boeren en burgers de
handen ineen te slaan. In en rondom het dorp vind men een groot aantal dijken, opslagreservoirs
en
pompstations.
Het
droogleggen voltrok zich in
etappes. De kracht van de wind
in de wieken werd doorgesluisd
naar schoepen die het water n
aar omhoog maalden. Het water
werd van het lage polderpeil via
lagere gebieden naar de hogere
gemalen.
De windmolens staan sinds 1997
op de Werelderfgoedlijst van
UNESCO en vormen een
belangrijke toeristische attractie
in Nederland. De organisatoren
hebben
voor
de
wandelliefhebbers twee wandelroutes
geprogrammeerd, een van 4,6
km en een van 6,1 km. Veel
liefhebbers
voor
deze
wandelingen zijn er niet.
Dinsdag 4 april 2017
Als apotheose voor het afsluiten van de vierdaagse hebben Sonja en Freddy geopteerd voor een
bezoek aan het schitterend lentepark Keukenhof. Het is niet de eerste keer in haar geschiedenis
dat WSV Egmont een bezoek brengt aan het meest bekende en grootste bloemenpark ter wereld.
In de lente 2001 gebeurde dit reeds met een beperkte groep. Zestien jaar later trakteren onze
reisorganisatoren het WSV gezelschap terug op een fantastisch bezoek.
Keukenhof ligt in Lisse, tussen Amsterdam en Den Haag. De locatie vinden is niet zo moeilijk, men
heeft de borden maar te volgen. Nederland staat bekend om zijn tulpen zo als het liedje “Tulpen
uit Amsterdam” ons leert.. De bollenstreek is waarschijnlijk de kleurrijkste in heel Nederland. In april
en mei staat ze in bloei en is ze zeker een bezoek waard. Tussen 23 maart en 21 mei 2017 worden
bolgewassen van bedrijven uit de omgeving tentoongesteld op een park van 32 hectare groot.
Zeven miljoen bloembollen met 800 verschillende soorten tulpen sieren het domein. De vele tuinen
en vier prachtige paviljoenen tonen een geweldige verzameling tulpen, hyacinten, narcissen,
orchideeën, rozen, anjers, irissen, lelies en andere bloemen. In meer dan 20 bloemenshows
presenteren 500 bloemenkwekers snijbloemen en potplanten in al hun variatie. Vooral de
Tulpomania tentoonstelling in het Juliana Paviljoen, de parken Oranje Nassau, Willem Alexander,
Wilhelmina, Beatrix en Irene trekken heel wat toeschouwers aan. Men wandelt er als het ware in
een zee van bloemen. Elk jaar staat het park in het teken van een nieuw thema en dus is de
Keukenhof steeds weer anders. Dit jaar vindt de 68e editie plaats met als thema “Dutch Design”,
een combinatie van Hollands nuchterheid en innovatieve oplossingen Een uniek park in de wereld
waar jaarlijks ruim één miljoen bezoekers op af komen. In 1950 ging het park voor het eerst open.
Het was direct een succes met niet minder dan 236.000 bezoekers. In de afgelopen 67 jaar is
Keukenhof uitgegroeid tot een wereldwijd begrip. Dit hebben wij met eigen ogen kunnen
aanschouwen.
Na deze prachtige uitstap is het tijd terug te keren naar de heimat. Het is mooi geweest. Wij mogen
zeggen dat deze tweede vierdaagse in Holland terug een schot in de roos was. Een korte vakantie
met voor elk wat wils, ontspanning, wat cultuur en wat wandelen. Sonja en Freddy, jullie zijn goed
bezig.
Volgende afspraak in Andorra.
Bedankt voor alles !
PS: Bij ondervinding weten wij dat er niet alleen in België files zijn !

23e jaargang nr 91

juli – augustus - september

blz. 43

23e jaargang nr 91

juli – augustus - september

blz. 44

Wandelresultaten

Willy

DATUM

WAAR

AANTAL
DEELNEMERS

PLAATS
EGMONT

AANTAL
EGMONTERS

03-03-2017
04-03-2017
05-03-2017
07-03-2017
09-03-2017
11-03-2017
12-03-2017

LOKEREN
BORSBEKE
NEIGEM
WETTEREN
SCHELDEWINDEKE
RONSE
MICHELBEKE
HERNE
VELZEKE
KRUISHOUTEM
RIJKEVORSEL
WAREGEM
GENTBRUGGE
INGELMUNSTER
LEDE
ROOSDAAL
WORTEGEM-PETEGEM
LOVENDEGEM
GOOIK
ZINGEM
BURST
ASPER
ZELZATE
DRONGEN
DENDERBELLE
MACHELEN
ZELE
STEKENE
LEUPEGEM
MAZENZELE
EVERGEM
MAARKEDAL
ST.GORIKS
SCHORISSE
GERAADSBERGEN
MAZENZELE
DESTELBERGEN
EREMBODEGEM
AARSCHOT
DENDERMONDE
TOLLEMBEEK
KRUISHOUTEM
BLANKENBERGE
HERZELE
BRAKEL
MULLEM
OPWIJK
DEINZE
LEBBEKE
DIKKELVENNE
GOOIK
STRIJPEN
ENAME
ST.LIEVENS-HOUTEM

942
1365
1692
992
833
1789
1347
2487
1689
1652
1772
1248
2522
1551
1066
1048
1920
1485
1993
1422
1301
953
1692
627
1405
2429
2237
816
1727
1113
1088
1427
1427
959
5564
555
1690
6964
7084
2362
491
2036
5420
1543
2642
1461
1031
2305
2030
1619
1628
1423
778
2235

2
1
2
1
1
1
1
3
1
5
3
13
4
21
1
1
5
10
3
1
1
6
14
6
2
4
4
5
2
9
9
1
1
1
2
3
3
1
2
4
2
5
1
1
2
2
5
3
6
2
3
1
3
1

47
226
197
152
151
174
234
88
703
66
89
19
121
21
150
107
65
38
100
169
205
30
24
27
106
102
74
23
207
23
19
181
661
125
340
37
102
377
141
93
45
99
44
230
110
173
39
108
46
157
52
652
47
283

15-03-2017
18-03-2017
19-03-2017

21-03-2017
23-03-2017
25-03-2017
26-03-2017

29-03-2017
01-04-2017
02-O4-2017
06-04-2017
08-04-2017
09-04-2017
13-04-2017
15-04-2017
17-04-2017

19-04-2017
22-04-2017
23-04-2017
26-04-2017
29-04-2017
30-04-2017
01-05-2017
03-05-2017
06-05-2017
07-05-2017
10-05-2017
13-05-2017
14-05-2017

17-05-2017
20-05-2017
21-05-2017
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Onder de loep

Willy

ZATERDAG
612/16/20/24 KM

24-06-2017
07.30 – 15.00 U

MERELBEKE
GROENENDALTOCHT

ZONDAG
6/7/10/14/14/21/30 KM

25-06-2017
07.00 - 15.00 U

SCHELLEBELLE
11E BERGENMEERSENTOCHT

ZONDAG
5/7/11/15/22 KM

25-06-20107
07.00 – 15.00 U

ZULZEKE
ELENEBOSWANDELING

WOENSDAG
5/10/15 KM

28-06-207
08.00 – 15.00 U

BUGGENHOUT
KLAVER3-TOCHT

DONDERDAG
6/9/13/16/19/22 KM

29-06-2017
08.00 – 15.00 U

ZELE
12E MIDWEEKTOCHT

ZATERDAG
6/10/15/20 KM

01-07-2017
07.00 – 15.00 U

DEURLE
19E DREVENTOCHT

ZONDAG
6/12/18/24/32 KM

02-07-2017
06.30 – 15.00 U

LIERDE
29E ZOMERTOCHT

WOENSDAG
6/8/12/16/22/26/32 KM

05-07-2017
07.30 – 15.00 U

BEVER
15E DRIE-PROVINCIENTOCHT

VRIJDAG
6/12 KM

07-07-2017
16.00 – 19.30 U

ENAME
10E VAKANTIEAVONDWANDELING

VRIJDAG
6/10/15/20 KM

07-07-2017
09.00 – 16.00 U

AALTER
46E GULDENSPORENTOCHTEN

ZATERDAG
5/8/12/18/24/30/35/50 KM

08-07-2017
06.00 – 15.00 U

OUDENAARDE
ADRIAAN BROUWERTOCHTEN

ZONDAG
4/8/13/20/27 KM

09/07/2017
07.00 – 15.00 U

MOORSEL
AFFLIGEM ABDIJBIEREN CLASSIC

WOENSDAG
6/12/18 KM

12-07-2017
06.00 – 15.00 U

KERKSKEN
TOCHT DER FRANSCHMANNEN

ZATERDAG
6/12/15/18/24/30/42 KM

15-07-2017
07.00 – 15.00 U

EVERGEM
2E ST-BAVOTOCHT

ZATERDAG
6/10/14/18/21 KM

15-07-2017
07.00 – 15.00 U

OORDEGEM
23E MIDZOMERTOCHTEN

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

16-07-2017
07.00 – 15.00 U

TOLLEMBEEK
URBANUSTOCHTEN

WOENSDAG
19-07-2017
ERWETEGEM
7/10/14/18/21/28 KM
07.00 -17.00 U
DAUW- EN MIDWEEKTOCHT
VRIJDAG
7/14/21/30/50 KM

21-07-2017
06.00 – 15.00 U

BOTTELARE
ZOMERTOCHT

ZATERDAG
6/12/18/24 KM

22-07-2017
07.00 – 15.00 U

KRUISHOUTEM
LOZERTOCHT

ZONDAG
6/9/12/16/20/25 KM

23-07-2017
06.30 – 14.00 U

BOGAARDEN
14E BUMKESTOCHTEN

WOENSDAG
5/14/19/24 KM

26-07-2017
07.00 – 15.00 U

BERCHEM
11E ZOMERWANDELING

ZATERDAG
6/12/16/24/29 KM

29-07-2017
07.00 – 16.00 U

VRASENE
7E TEAMSPIRIT TOCHT

ZONDAG
6/12/18/24/30 KM

30-07-2017
07.00 – 15.00 U

EVERBEEK
37E EVERBEEKSE WANDELTOCHTEN

ZONDAG
6/12/18/24/32/42KM

30-07-2017
07.00 – 15.00 U

LEBBEKE
28E DENDER-EN SCHELDETOCHT

MAANDAG
5/9/12/18/25 KM

31-07-2017
07.00 – 15.00 U

NOKERE
13E ZOMERWANDELTOCHT
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ZATERDAG
7/10/14/18/22/26/32/50 KM

05-08-2017
07.00 – 15.00 U

ONKERZELE
ZOMERTOCHT

ZONDAG
4/7/12/17/20/28 KM

06-08-2017
07.00 – 15.00 U

VINDERHOUTE
39E KASTELENTOCHT

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

12-08-2017
07.30 – 15.00 U

KALKEN
KALKENSE MEERSTOCHT

ZONDAG
6/12/18/25/35/42 KM

13-08-2017
06.30 – 15.00 U

OUDENAARDE
RONDE VAN VLAANDEREN

DINSDAG
6/10/14/18/21 KM

15-08-2017
07.00 – 15.00 U

OOSTERZELE
1E OOGSTTOCHT

WOENSDAG
7/10/14/18/21 KM

16-08-2017
08.00 – 17.00 U

ERWETEGEM
MIDWEEKTOCHT

DONDERDAG
7/13/21 KM

17-08-2017
08.00 – 15.00 U

ST.-DENIJS-WESTREM
STROPKESTOCHT

ZONDAG
5/8/12/20 KM

20-08-2017
07.30 – 15.00 U

LAARNE
47E VOETTOCHTENKLASSIEKER

ZONDAG
6/10/14/21/28 KM

20-08-2017
07.00 – 15.00 U

RONSE
HOOGZOMERMUSEUMTOCHT

WOENSDAG
4/7/9/14/18/22 KM

23-08-2017
08.00 – 15.00 U

VLIERZELE
MIDWEEKSE ZOMERTOCHT

ZATERDAG
5/9/12/16/21/30 KM

26-08-201707.00 – 15.00 U

BAASRODE
41E SCHELDEMARSTOCHT

ZONDAG
6/12/18/24 KM

27-08-2017
07.00 – 15.00 U

BEERLEGEM
3E HOEVETOCHT

ZATERDAG
6/10/15/21/30 KM

02-09-2017
07.00 – 15.00 U

KRUISHOUTEM
WANDELEN DOOR KRUISHOUTEM

ZONDAG
4/7/10/14/21 KM

03-09-2017
08.00 – 15.00 U

BUGGENHOUT
KWAKTOCHT

ZONDAG
6/12/15/18/24/30 KM

03-09-2017
07.30 – 15.00 U

MERELBEKE
MERELBEEKSE WANDELTOCHT

MAANDAG
7/14/21 KM

04-09-2017
09.00 – 15.00 U

WACHTEBEKE
LANGELEDETOCHT

DONDERDAG
6/12/18 KM

07-09-2017
07.00 – 15.00 U

UITBERGEN
VENNETOCHT

ZATERDAG
7/10/14/18/21 KM

09-09-2017
07.00 – 15.00 U

ENAME
ENAME-TOCHT

ZONDAG
6/12/20 KM

10-09-2017
08.00 – 15.00 U

ST.-DENIJS-WESTREM
12 WANDELTOCHT IPA BELGIE

ZONDAG
6/12/18/24/32 KM

10-09-2017
07.00 – 15.00 U

AALST
3E AJUINTOCHT

WOENSDAG
6/12/18 KM

13-09-2017
07.30 – 15.00 U

HEMELVEERDEGEM
12E MIDWEEKTOCHT

VRIJDAG
5/7/14/21 KM

15-09-2017
07.30 – 15.00 U

BOEKHOUTE
15E GEIRNAERTWANDELING

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

16-09-2017
07.00 – 15.00 U

SLEIDINGE
25E HERFSTWANDELING

ZONDAG
6/12/18/24/32 KM

17-09-2017
07.00 -15.00 U

DEINZE
36E CANTECLAERMARSEN

ZONDAG
5/10/14/20 KM

17-09-2017
06.30 – 15.00 U

HELDERGEM
BEVRIJDINGSTOCHT

WOENSDAG
20-09-2017
LEEUWERGEM
6/10/14/18/21 KM
08.00 – 17.00 U
HERDENKINGSTOCHT OVERLEDEN LEDEN
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Retro – foto’s

Rudy

Bocholt
2003

Diever
2004

23e jaargang nr 91

juli – augustus - september

blz. 49

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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