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WEBSITE WSV EGMONT VZW 

www.wandelclubegmont.be 

 

BANKREKENING: 

Wsv Egmont Zottegem vzw 

Traveins 28 

9620 Zottegem 

 

Rekening reizen 

BE64 1030 1032 8952 

 

Andere betalingen 

BE40 1032 2451 5763 

 

Teksten voor het clubblad van: 

Oktober – november – december 2018 

graag binnen bij de voorzitter 

Patrick De Corte  

pdcorte@telenet.be 

voor  1 september  2018 

 

Zetel vereniging: 

WSV EGMONT ZOTTEGEM vzw 

 Traveins 28 

9620 ZOTTEGEM

http://www.wandelclubegmont.be/
mailto:pdcorte@telenet.be
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WANDEL &  SPORTVERENIGING 

EGMONT ZOTTEGEM VZW     Wandelsport Vlaanderen  3163 
BESTUUR: 

 
VOORZITTER 

De Corte Patrick 

Tweekerkenstraat 15, 9620 Zottegem 

09/360 56 21 GSM: 0474/21 01 97 

e-mail: voorzitter@wandelclubegmont.be 

GR-tochten  - Clubblad 

 

ONDERVOORZITTER 

Van de Keere Willy 

Kloosterstraat 29, 9620 Zottegem 

09/361 18 84  GSM: 0478/76 93 56 

e-mail: ondervoorzitter@wandelclubegmont.be 

Reizen 

SECRETARIS. 

Verstichel Eddy 

Balei 40, 9520 Sint-Lievens-Houtem 

053/62 68 40   GSM: 0495/80 22 62 

e-mail: secretaris@wandelclubegmont.be 

Administratie 

 

PENNINGMEESTER. 

De Schrijver Rudy  

Traveins 28, 9620 Zottegem 

09/361 20 65   GSM: 0497/93 55 67 

e-mail: penningmeester@wandelclubegmont.be 

Boekhouding en catering 

 

  De Cnijf Bea 

  Kloosterstraat 29, 9620 Zottegem 

  09/361 18 84 

  e-mail: bea@wandelclubegmont.be 

 

 

  De Groote Freddy 

  Ophemstraat 170, 9400 Voorde 

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

  e-mail: freddy@wandelclubegmont.be 

  Magazijn 

 

 

Duhaud Freddy 

Bremstraat 2, 9620 Zottegem 

GSM: 0494/37 79 85 

e-mail: freddy.d@wandelclubegmont.be 

Vertegenwoordiger Sportraad 

 

Dumont Peter 

Oudenhovestraat 64, 9620 Zottegem 

09/361 32 50   GSM: 0485/18 31 68 

e-mail: peter@wandelclubegmont.be

 

Moens Dirk 

Rooigemstraat 51, 9860 Balegem 

09/32 46 746    GSM: 0497/46 37 97 

e-mail: dirk@wandelclubegmont.be 

Ledenbestand 

 

 

   Vanden Broeck Sonja 

   Ophemstraat 170, 9400 Voorde 

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

   e-mail: sonja@wandelclubegmont.be 

   Boetiek - reizen 

 

Wachtelaer Luc 

Nijverheidsstraat 48, 9230 Wetteren 

09/369 42 98   GSM: 0493/69 44 53 

e-mail: luc@wandelclubegmont.be 

Tochtenbladen 

 

  Parcoursmeesters                    Webmaster 

   

 

 

 
 

 
Walter De Bie Eric De Temmerman Eli Braekman Maarten De Moor 
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  Woord Vooraf 

 

Beste Egmonters, 
 
Privacy, GDPR, databeheer, GBA, gegevensbescherming, dit zijn maar enkele 
termen en afkortingen waarmee men ons dagelijks rond de oren slaat.  Sinds 25 
mei is er inderdaad een nieuwe Europese wet van kracht om onze persoonlijke 
gegevens te beschermen. Elke firma of vereniging moet een aantal voorzorgen 
nemen om de noodzakelijke gegevens van klanten en leden veilig te stellen. Dat 
betekent heel wat werk om alles administratief in orde te krijgen en te houden. 
Dat terwijl een aantal van ons hun leven blootgeven op de sociale media zoals 
Facebook, Whatsapp, Twitter, enz. Wat betekent dit nu concreet voor Egmont? 
Als vereniging hebben wij uiteraard een aantal persoonlijke gegevens van jullie 
ontvangen en doorgegeven aan de federatie (naam, adres, telefoonnummer, e-
mailadres, geboortedatum, …). Dit is noodzakelijk voor de goede werking van de 
club en de federatie. Wij moeten er nu voor zorgen dat die gegevens in onze 
publicaties zoals het clubblad en de website niet misbruikt worden. Wat roept 
vraagtekens op? Men stelt zich vragen bij het publiceren van de jarigenlijsten, van 
familieberichten, van foto’s, enz. zoals wij gewoonlijk doen in ons clubblad en op 
de site. We zouden van iedereen de toelating moeten hebben om dit te doen. 
Praktisch is dit natuurlijk niet haalbaar en wij stellen nu het volgende voor. Wie 
niet akkoord is met onze manier van doen en niet wil dat zijn gegevens gebruikt 
worden kan dit aan de redactie laten weten. Tenzij de personen of familieleden 
het ons zelf laten weten plaatsen wij geen familieberichten meer. Foto’s worden 
beschouwd als eigen aan de werking van de club en kunnen dus nog gebruikt worden, 
tenzij men ons dat uitdrukkelijk laat weten om dat niet te doen.  
Bij dit alles zouden wij zelfs vergeten dat de club ook nog in werking is. De 
midweken blijven een voltreffer, ons eetfestijn kende weer een grote opkomst en 
de reizen staan voor de deur. Hierbij even opmerken dat een bijkomende 
vierdaagse reis gepland is naar Fulda in Duitsland. Verder in dit nummer vind je 
alle details. Er staan traditioneel enkele ééndaagse busreizen en GR-uitstappen op 
stapel. Er is ook een bijkomende wandeling voorzien op 1 september nl. Oost-
Vlaanderens Mooiste, uitgaande van de sportdienst Zottegem en georganiseerd 
door onze club en natuurlijk meetellend voor de tochtenbladen. 
Hopelijk kunnen we een vervolg breien aan de zomerse maand mei, maar het klank- 
en lichtspel van de onweders hebben we daarbij niet nodig. De vakantie staat voor 
de deur en velen vertrekken op reis of zullen dicht bij huis genieten van een 
welverdiende rust. Veel tijd dus om te wandelen. Maar eerst moeten onze 
studenten zich nog door een moeilijke periode worstelen met hopelijk veel succes. 
Wij wensen hen allen het allerbeste. 
 
Je Voorzitter, Patrick   
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Kloosterstraat 1 

9620 Zottegem 

 

www.vanvijle.be 

09 360 75 60 

 



 
24e jaargang nr 95 juli – augustus - september  2018  blz. 7 

In memoriam  

  

Bestuur en leden van de wandelclub bieden hun medeleven aan bij het overlijden van: 
 
Mevrouw Marie-Louise Becu          º 30-08-1933  -  †  11-03-2018 

  Moeder en schoonmoeder van Marc Verstraeten (†) – Marie-Joseph Van Den Noortgate 

 

De Heer Paul Thijs           º 26-08-1931  -  †  31-03-2018 

  Schoonvader en vader van Eddy Verstichel – Marleen Thijs 
 

Mevrouw Nelly De Loore          º 18-11-1930  -  †  14-04-2018 

  Schoonmoeder en moeder van Marnix Debacquer – Lilly Michiels 
 

De Heer André Van Damme          º 05-07-1932  -  †  28-04-2018 

  Lid en echtgenoot van Cecile De Henau 

  Vader van Dirk Van Damme  

 

De Heer Louis De Clercq    º 04-11-1927  -  †  04-05-2018 

  Schoonvader en vader van Freddy De Clercq – Marie-Rose De Clercq 

  Schoonvader en vader van Hubert Ghijselinck – Marijke De Clercq 
 

De Heer Marc De Roeck          º 10-09-1949  -  †  04-05-2018 

  Broer en schoonbroer van Christian De Roeck – Martine Serneels 

 

De Heer Marc Picard           º 29-04-1943  -  †  05-05-2018 

  Echtgenoot van Ghislaine Vekeman 

 

Mevrouw Antoinette Peelman          º 16-04-1934  -  †  13-05-2018 

  Vriendin van Edward De Cauwer 

 

De Heer Johan De Sutter          º 28-02-1957  -  †  26-05-2018 

  Lid 

  Schoonbroer en broer van Robert De Pessemier – Rita De Sutter 

  Broer van De Sutter Frieda 
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Jarigen                                         Jarigen van de maand juli 

 

 

Naam Voornaam Dag Naam Voornaam Dag

Cardon Miet 1 Bonne Godelieve 17

De Blander Agnes 1 De Vuyst Luc 17

Maertens André 1 Denblijden Amber 17

Raes Annie 1 De Clercq Freddy 18

Van Den Borre Rita 1 De Pauw Lea 18

De Clercq Marguerite 2 Meersman Antoine 18

De Geyter Toon 2 Dehandschutter Liliane 19

D'Haese Johnny 2 Ghijs Christiane 19

Moerman Katelijne 2 Van Buggenhout Marleen 19

Van Boven Marie-Jeanne 2 Van Der Gucht Claudia 19

De Schutter Anne 3 De Rouck Marcel 20

Hermans Maria 3 Van den Berghe Chris 20

Cromphout Raf 4 De Bie Christiane 21

De Roovere Ann 4 Duysburgh Hilde 21

De Smet Hilde 4 Glorieux Sil 21

D'Hondt Raf 4 Monie Nadine 21

Piens Agnes 4 Sergeant Roland 21

Spiessens Annik 4 Broekaert Edwin 22

Van De Casteele Betty 4 De Cocker Nicole 22

Warlop Luc 4 De Prez Bauduin 22

Brantegem Marc 5 De Sutter Nicole 22

De Koninckbroeck Celine 5 Haegeman Marc 22

De Temmerman Eric 6 Janssens Leliane 22

Franceus Nancy 6 Uytterhaegen Marie-Jeanne 22

Immegeers Jeannine 6 Van Herreweghe Nadine 22

Putman Alain 6 Pieters Julien 23

Sedeyn Gerarda 6 De Clercq Lieve 24

Vanstrijthem Etienne 6 De Koninckbroeck Andy 25

De Schamphelaire Philiep 7 De Potter Andre 25

Holvoet Mark 7 De Temmerman Marc 25

De Roeck Marie-Therese 8 Naessens Jeaninne 25

De Winter Sylva 8 Schietecatte Gisele 25

Stevens Adrienne 8 Van De Maele Greta 25

Lotens George 9 Wauters Paul 25

Janssens Carmen 10 Bauwens Paul 26

De Wilde Anita 11 Herremans Jorgin 26

Bert Etienne 12 vermassen Dany 26

Buyl Julia 12 Wattez Linda 26

De Troyer Joris 12 De Braekeleer Karien 27

De Wit Lieve 12 De Kerpel Carine 27

Oste Christiane 12 Goossens Annie 27

Uijtenhove Andre 13 Cansse Eddy 28

Van Caenegem Fernand 13 Galle Freddy 28

De Schrijver Hedwige 14 Goeman Iris 28

Lapage Raphael 14 Beerens Etienne 29

Van Cauwenberghe Annemarie 14 De Muynck Claudine 29

Beeckman Eric 15 Eggermont Linda 29

De Vuyst Annie 15 De Corte Patrick 30

Everaert Maria 15 Droeshaut Gianni 30

Beirens Hilde 16 Slagmeulder Chris 30

Benthein Suzanna 16 Van Wabeke Marc 30

Bloem Francine 16 Vanacker Renee 30

Cosijns Godelieve 16 Vens Carine 30

De Ridder Steve 16 De Cnijf Beatrijs 31

De Winter Marleen 16 Stevens Patrick 31

Eggelen Monique 16 Van Der Stichelen Sarah 31

Parrez Rudy 16 Van Gijsegem Jeannine 31

Piens Luc 16 Van Houcke Dirk 31
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Jarigen van de maand augustus 

 

 
 

Naam Voornaam Dag Naam Voornaam Dag

De Smet Hilde 1 Verstichel Anne 15

De Temmerman Wim 1 Beerens Rita 16

Raman Lucie 1 Bogaert Rudy 16

Badie Dary 2 De Paepe Lionel 16

Cooman Gary 2 Van Den Bossche Olga 16

Haelterman Johan 2 Nelis Sonja 17

Haustraete Christine 2 Vanboterdael Erna 17

Hutsebaut Ivan 2 Lion Michel 18

Van Der Haeghen Lydie 2 Matthys Lorreine 18

Van Droogenbroeck Anne 2 Eeckhaut Hannah 19

Blomme Noël 3 Podevijn Angelicque 20

De Witte Christel 3 Vaughan Christine 20

Eeckhout Denise 3 Baeyens Rita 21

Piens Melissa 3 De Winter Guy 21

Reyns Jacqueline 3 Saelens Denise 21

Walraevens Paul 3 Solemé Rosine 21

Abraham Gilbert 4 Van Lierde Sandra 21

De Decker Johnny 4 Aelterman Willy 22

De Vos Godelieve 4 De Fleur Miranda 22

D'Haeseleer Erwin 4 Van De Casteele Clarisse 22

Van Heghe Eric 4 De Schamphelaire Marnix 23

Daneels Stijn 7 Baele Leona 24

De Potter Rita 7 De Clercq Hugo 24

Van Den Noortgate Marie-Joseph 7 De Winter Albert 24

Van Impe Rudy 7 D'Haeyer Marleen 24

Parmentier Betty 8 Theunissen Ria 24

Ponnet Ingrid 8 Goossens Roland 25

Roos Lieve 8 Rasschaert Marleen 25

Van Gaver Andy 8 De Tandt Jana 26

Brewaeys Viviane 9 Odevaert Christiane 26

Cock Mario 10 Van Daele Marie-Christine 26

Dierickx Seppe 10 Vekeman Ferdinand 26

Van Lierde Gaston 10 De Meerleer Lena 27

Van Nieuwenhove Frans 10 De Pessemier Josiane 27

De Bremme Johan 11 Kestelyn Lieve 27

Eeckhaut Ellen 11 Coene Margriet 28

Renneboog Etienne 11 Daneels Raphaël 28

Smet Monique 11 De Schampheleer Christiane 28

Beirens Jan 12 Declerck Jean-Pierre 28

Van Impe Joris 12 Sterck Anne-Marie 28

Vandecasteele Linda 12 Vermeulen Willy 28

Lamont Jacques 13 De Schrijver Rudy 29

Modde Mariette 14 De Vos Daniëlla 29

Simoens Marc 14 Lenaert Conny 29

Triphon Thomas 14 Caekebeke Martine 30

Van Coppenolle Marie-Claire 14 De Clercq Christine 30

Baele Lea 15 Dobbelaere Marcel 30

Callaert Mireille 15 Opdecam Beatrijs 30

Reynvoet Rita 15 Schockaert Rita 30

Torrekens Ilke 15 Tuybens Christelle 30

Vande Velde Marijke 15 Fonck Marie-Louise 31
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Jarigen van de maand september 
 

 
 

 

De grote kunst bij het ouder worden is zich te herinneren, dat men jong is 

geweest, zonder te vergeten dat men het niet meer is.. 

 

Prinses Marie Louise Karadja 

Ottomaans schrijfster 1868-1943  

  

Naam Voornaam Dag Naam Voornaam Dag

Fiers Jan 1 De Keukelaere Ann 16

Blom Eddy 3 De Spiegeleere Ronny 16

De Temmerman Lucie 3 Meert Stefaan 16

Van De Vyver Roger 3 Van Geyt Bianca 16

Coppens Anne - Marie 4 De Bock Peter 17

De Smet Frans 4 De Moor Albert 17

Van Der Sijpt M.José 4 Helpers Greta 17

Van Herzeele Suzy 4 Lampens William 17

Vanderhaeghen Cyrille 4 Caekebeke Mieke 18

Pien Erwin 5 Van Gansbeke Milan 18

Vandermeulen Paul 5 Van Oycke Jeanine 18

Daem Bart 6 Carlier Francine 19

De Mulder Arlette 7 De Knijf Lieve 19

Schollaert Arlette 7 Van Gansbeke Annie 20

De Paepe Etien 8 Vermeulen Arlette 20

Vanhoolandt Lucien 8 De Prez Greta 21

Ameels Gerard 9 Masse Luc 21

Coessens Ira 9 Matthys Geert 21

De Groote Eddy 9 De Vadder Monique 22

Hendrickx Jeannine 9 Demey Ann 22

Declercq Sabine 10 Uitterhaegen Willy 23

Diependaele Veerle 10 De Clercq Andre 24

Michiels Steven 10 De Saveur Rita 24

Coppens Linda 11 Lauwaert Jacqueline 24

De Ketele Carine 11 Codde Ides 25

De Middeleir Bernard 11 Monsecour Godelieve 25

De Smet Nadine 11 De Loor Monique 26

Troncquo Christelle 11 De Vulder Marie- Louise 26

Petrus Piet 12 Silkyn Mario 26

Sprangers Darine 12 De Maseneire Martin 27

Van Den Noortgaete Monique 12 De Pessemier Veerle 27

De Boe Robert 13 De Smet-Van Damme Anieu 27

De Pessemier Robert 13 De Troyer Anneken 27

De Roeck Rita 13 De Visscher Magdi 27

Geurts Leonna 13 Van Laethem Jeroen 27

Van Damme Dirk 13 Droeshaut Willy 28

De Clercq Christiane 14 Praet Maria 28

De Vusser Hendrik 14 De Geyter Sabinè 29

Rouckhout Annie 14 Dick Martine 29

Van Den Hole Eric 14 Immegeers Robert 29

De Corte Dirk 15 Carrijn Veronique 30

Dekeyser Rita 15 De Zwaef Marcel 30

Van Buggenhout Marc 15 D'Hoker Ingrid 30

Cantaert Rudy 16 Pevenage Luc 30

De Boeck Antoine 16

https://citaten.net/zoeken/citaten_van-prinses_marie_louise_karadja.html
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Briljanten huwelijk 

 

Op 12 Mei waren  

Willy en Diane  

Decuypere-Danneels  

65 jaar gehuwd.  
 

Bestuur en leden van 

Egmont Zottegem 

wensen de 

feestelingen van 

harte proficiat !!! 

 

Jubilea  huwelijk 
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 Pompoenen nu planten 

 

PLANTEN TE BEKOMEN BIJ RUDY EN WILLY. 
GEEF NU HET AANTAL  DOOR DAT U WENST TE PLANTEN. 
 
WIJ KUNNEN OOK STEEDS STENEN KAARSPANNEN EN STENEN 
POTJES VAN PIKSTEEN GEBRUIKEN. 
 
 
 

WE HEBBEN ER EEN MASSA NODIG 
 

 Wandelvakantie Gardameer - Venetië 

 

VAN 02-09-2018 TOT EN MET  09-09-2018 
 

**  SALDO **:   620 € PER PERSOON IN DUBBEL 
                       745 € PER PERSOON IN SINGLE 

 
BETALEN VOOR 1 JULI 2018  !! 

OP REK. REIZEN    BE64 1030 1032 8952   
MEDEDELING:      SALDO GARDA 

 
 

 Scannen bij de inschrijvingen 

 

Waarschijnlijk hebben jullie het al gemerkt.  

Op de meeste plaatsen gebeuren de inschrijvingen voor een wandeling elektronisch. 

Ook Egmont springt mee op de kar van de technologie en scant vanaf nu bij elke wandeling. 

De meeste mensen hebben dan ook begrepen dat de lidkaart meebrengen en tonen bij de start 

van een wandeling een noodzakelijk iets is. Wij begrijpen dat je om één of andere reden je 

lidkaart niet mee hebt, maar probeer dat zo veel mogelijk te vermijden. Wij zien ons verplicht 

om diegenen zonder lidkaart te scannen als niet-lid en dus ook doen te betalen als niet-lid.  

Dit zal ook nog een ander gevolg hebben. Bij de vooropgestelde tochten zal ook enkel rekening 

kunnen gehouden worden met de ingescande leden. Leden zonder lidkaart zullen ook hier uit 

de boot vallen. 

 

Een goede raad dus: 

Breng steeds je lidkaart mee aan de start van een wandeling !!!  

http://www.google.be/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwif9orYh4DRAhXBOxoKHWITC90QjRwIBw&url=http://www.groot-westland.nl/lees/30982/pompoenen-uithollen-en-soep-in-boeregoed-volkskas&psig=AFQjCNEpPFJLAtkD4PBfUhcjRrmd85hBTg&ust=1482230129386286
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Zomerfruit            Willy 

 

ZOET & ZACHT 
 

Een kleine herkennismaking met de ‘overspelige’ aardbei, de braam, waarvoor we nog zo graag 
schrammen oplopen en de framboos, de sprookjesachtige bes. 

 

Aardbeien  
De wilde bosaardbei die, zoals veel bekende fruitsoorten, lid is van de rozenfamilie, groeit al eeuwenlang 
in Europa. Het zijn kleine, geurige vruchtjes die groeien in bossen tussen kreupelhout, in droge 
weilanden en op dijken. Deze, tot in de vorige eeuw op grote schaal gekweekte bosaardbei, heeft flink 
in betekenis afgenomen door de komst van een gekweekt ras, de ananasaardbei of grootbloem aardbei. 
Heel opmerkelijk is dat deze ananasaardbei geen Europese, maar Amerikaanse voorouders heeft. Een 
Franse tuinder slaagde erin twee uit Amerika afkomstige aardbeirassen te kruisen. Het resultaat was de 
ananasaardbei die nu op grote schaal verbouwd wordt. Aardbeien zijn een fruitsoort die nog niet eens 
tot de vruchtenfamilie gerekend mag worden. De aardbei is een schijnvrucht. Wat we opeten is de 
opgezwollen bloembodem van de plant; de eigenlijke vruchtjes zijn de kleine groengelig-gekleurde pitjes 
die aan de buitenkant te zien zijn. De aardbei zit boordevol vitamine C – 60 mg per 100 gram. 
DE AARDBEI IS IN DE GESCHIEDENIS NIET ALLEEN GEWIJD AAN DE “OVERSPELIGE” GODIN, MAAR OOK 
AAN DE MAAGD MARIA. 
 

Frambozen en bramen 
Tot echt zacht zomerfruit kunnen ook de framboos - 
Rubus idaes - en de braam - Rubus fructicosus - 
gerekend worden. Zoals hun Latijnse namen al 
aangeven zijn ze nauw verbonden met elkaar. De 
framboos is oorspronkelijk van noordelijke afkomst. 
Ze heeft vele zonuren nodig om goed te kunnen rijpen. 
De beste frambozen komen uit streken waar de 
zomerdagen lang, droog en gematigd van 
temperatuur zijn. Momenteel komen ze vooral uit 
Zuid-Europese landen. In Nederland en België komt de 
framboos nog steeds in het wild voor, gekweekt wordt 
ze hier echter niet meer door de hoge plukkosten en 
door het bestaan van her frambozenkevertje; Dit 
kevertje vreet de bloemen aan waardoor 

vruchtvorming onmogelijk wordt. Behalve het voor ons overbekende rozerode huidje is de framboos 
ook nog te vinden in het geel, oranje, bruin en zwart.  
Bramen worden pas sinds de vorige eeuw gekweekt, vooral in Nederland, Duitsland en Frankrijk. 
Daarnaast komen bramen in ons land nog veel in het wild voor. Wie heeft als kind - en als volwassene -
niet onder de schrammen gezeten voor een emmertje blauwe of zwarte bramen. De mooiste bramen 
zaten natuurlijk nog hoger en nog dieper. Eenmaal 
thuisgekomen met blauwe handen - en verdachte blauwe 
lippen - zat er volgens moeder nog te weinig in het emmertje 
om er jam van te maken. Er bestaan veel soorten bramen. 
Sommige batalogen - een mooi woord voor bramenkenners - 
beweren dat er 4000 soorten voorkomen. De meeste soorten 
zijn dan moeilijk uit elkaar te houden. 
Frambozen en bramen zijn zamelvruchten. Ze zijn opgebouwd 
uit talrijke vruchtdeeltjes- de bolletjes -die in feite geen 
vruchtjes zijn, maar vruchtbladeren die aan de buitenkant een 
gezwollen, sappige kant hebben gekregen. Aan de binnenzijde 

http://www.google.be/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwiirL3HgOnZAhWNCuwKHRJTA68QjRwIBg&url=http://www.landidee.nl/a/apotheek/bramen-voer-voor-de-hersenen/&psig=AOvVaw2m-_qaW8mB9VIGtJovwGXD&ust=1521020091594977
https://www.google.be/imgres?imgurl=https://www.tuinadvies.be/foto/houtig kleinfruit 8.jpg&imgrefurl=https://www.tuinadvies.be/artikels/houtig_kleinfruit&docid=JsXtSsxckMmWGM&tbnid=oegnYyw3qgQBuM:&vet=10ahUKEwiQn6-rgenZAhVO_KQKHfKdBsc4ZBAzCBsoGTAZ..i&w=444&h=470&bih=821&biw=1556&q=FRAMBOZEN EN BRAMEN&ved=0ahUKEwiQn6-rgenZAhVO_KQKHfKdBsc4ZBAzCBsoGTAZ&iact=mrc&uact=8
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zijn deze vruchtenbladeren verhard tot een wandje rondom de holte, waarin de vergroeide bloemboden 
zit. Bramen en frambozen bevatten veel vitamine C. Frambozen zijn vooral verkrijgbaar in juli, bramen 
in augustus. 
 

Bessen 
Een echt zomers fruitig vruchtje is de bes. Er bestaan 
verschillende soorten bessen die van verschillende families 
afstammen. De bekende rode en - bijna doorzichtige - witte 
aalbes is namelijk lid van de ribes. Alhoewel de bessen van de 
Ribes al sinds mensen heugenis in Europa groeien wordt er tot 
heel laat geen vermelding in de literatuur gemaakt. De Grieken 
en Romeinen kenden deze bes niet eens. Wel is bekend waar 
de naam Ribes vandaan komt. De kruisbes werd, als grote 
uitzondering van de Ribesfamilie, al beschreven in de achtste 
eeuw door de Arabieren. De Arabieren gebruikten rabarber, die 
zij ribas noemden, als geneeskruid. Toen zij in de achtste eeuw 
Spanje binnen vielen, gingen zij op zoek naar een vervanging 
van rabarber met dezelfde laxerende eigenschappen: de 
kruisbes. Hieraan gaven zij dezelfde naam die uiteindelijk verbasterd is tot Ribes. 
Kruisbessen, ook wel klapbessen genoemd, kunnen verschillen in kleur en vorm, sommige variëteiten 
zijn glad terwijl andere borstelig behaard kunnen zijn. Gele kruisbessen hebben de dunste schil en zijn 
het zoetst. Aalbessen zijn rood, wit of zwart. De witte aalbes is het zoetst, maar komt weinig voor. Het 
meeste vitamine C bevat de zwarte bes, zij vormt de basis van de bekende Franse likeurcassis. Zwarte 
bessen zijn ook bijzonder geurig. De zwarte bessenstruik is een heerlijke struik om in de tuin te hebben. 
Niet alleen omdat de bessen ervan zo lekker en vitaminerijk zijn, maar ook omdat de vogels pas in een 
heel laat stadium op het idee komen de bessen te gaan eten. Dit in tegenstelling tot de rode bes, die 
dezelfde uitwerking heeft als fonkelende kralen op eksters.  
De bosbes is afkomstig van de heidekruidachtlingen. Deze volrode of purperrode bes heeft nog steeds 
een wilde smaak. Niet alleen te gebruiken als nagerecht of bij een hoofdgerecht, maar ook als eetlust 
opwekker. Al eeuwenlang wordt de bosbes verzameld en gegeten. Ze is vooral bekend als bron van 
voedsel voor nomadische volkeren. Oorspronkelijk stamt de bosbes uit Azië en Noord-Europeaan. Hier 
is het areaal voor wilde bessoorten wel heel klein geworden, ze zijn hier slechts mondjesmaat 
verkrijgbaar.  
Veel beter verkrijgbaar is de cranberry of grote veenbes. Zij is van Amerikaanse afkomst en wordt daar 
ook nog steeds geteeld. Grappig zijn deze veenbessen, bij ons ook wel Lepeltjesheide genoemd, behalve 
in Noord-Amerika, ook te vinden op de Waddeneilanden. Haar herkomst op die plek is van mysterieuze 
aard. Sommigen beweren dat de bessenplant er in het midden van de vorige eeuw is terecht gekomen; 
een vat vol met deze bessoort zou van een Amerikaans schip op de Waddeneilanden zijn aangespoeld.  

Misschien nog wel mysterieuzer is de vlierbes: alleen 
het woord geurt al naar Andersen; In mei en juli is de 
vlierboom overdekt met platte, roomwitte, 
zoetgeurende bloemschermen. Volgens Andersen zit 
er in iedere vlierboom een dryade: een boomnimf die 
vruchtbaarheid en genezing schenkt en herinneringen 
jong houdt. De vlierboom brengt de meest heilzame 
stoffen in de grond, dit in tegenstelling tot de roos, die 
al het goede uit de aarde onttrekt. Even 
sprookjesachtig is de manier waarop de vlierboom 
ontstaat. De vlierbomen schieten namelijk vaak 
spontaan uit de grond, zelfs op plekken waar eigenlijk 

niets wil groeien. Een in een vogelnest verstopt zaadje kan al voldoende zijn voor een nieuw bloeiende 
vlierboom. Ze zijn veel te vinden in België, in Nederland worden ze bij geplant. Bessen komen door de 
vele variëteiten momenteel overal vandaan. Ze zijn overvloedigst aanwezig in juli.  
  

http://www.google.be/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwiKnbfggunZAhXEzaQKHQUXD8AQjRwIBg&url=http://www.vivienlloyd.com/foraging-freezer-redcurrants/1025/&psig=AOvVaw3El1z8lmJquyRhBYU74Nut&ust=1521020868369651
http://www.google.be/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwjT4-iog-nZAhVB3aQKHc7hAWYQjRwIBg&url=http://www.hoevewinkelthertsveld.be/nieuwsitems/zomers-lekkere-tomaten-boontjes-frambozen-blauwe-bessen-braambessen/&psig=AOvVaw1twekVW2IfOXhzL0bsDKP1&ust=1521021076985412
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Busreizen                              

ZONDAG 26/08/2018 
 

IZEL       Orval 
 

MARCHE DE LA RENTREE 
 

MOGELIJKE AFSTANDEN: 6 – 12 – 22 km 

VERTREK: BEVEGEMSEVIJVERS: 06.30 U 
 

<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<< 
 

ZONDAG 30/09/2018 
 

STEKENE     →     WANDELBEURS TE MECHELEN 
 

33e HELLETOCHTEN 
 

MOGELIJKE AFSTANDEN: 6 – 12 – 17 km 

VERTREK: BEVEGEMSEVIJVERS: 07.00 U 
  

Inschrijfstrookjes busreizen           
 

ZONDAG  26-08-2018          Izel       Orval 

NAAM en VOORNAAM                                              

A 

B 

C 

D 

Betaal de som van 5 € x  ….  =              €              Betaal de som in punten   5 p x   ….  =             p 

Telefoon: 

Handtekening:  

INSCHRIJVEN zolang er plaatsen vrij zijn. 

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

ZONDAG 30 -09-2018         Stekene      Wandelbeurs Mechelen 

NAAM en VOORNAAM                                              

A   

B  

C                     

D  

Betaal de som van 5 € x  ….  =              €              Betaal de som in punten   5 p x   ….  =             p 

Telefoon: 

Handtekening:  

INSCHRIJVEN zolang er plaatsen vrij zijn.  
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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. 

 

mailto:busreizen@wandelclubegmont.be
mailto:gr.patrick@wandelclubegmont.be
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Electronisch inschrijven 

= 

Lidkaart  

Redactie clubblad 

 

 

Werkten mee aan dit nummer van ons clubblad: 

Patrick De Corte 

Toon De Geyter 

Rudy De Schrijver 

Willy Van De Keere 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nieuw leven 

 

 

Fabian De Schrijver  

 29-03-2018 

 

 

 

 

 

 

 

Zoontje van Davy De Schrijver – Tine Verroens 

Kleinzoontje van Rudy De Schrijver – Annemie De Clercq 

Metekindje van Brenda De Schrijver 
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Busreis  Izel     Orval             Willy            

              

in de namiddag naar Orval    –     gelegenheid aankoop bier 
 

ZONDAG 26 AUGUSTUS 2018 
 

Izel,  De Gaume 

 
Izel is een dorp in de Belgische provincie Luxemburg en een deelgemeente van Chiny. Izel ligt aan de 
Semois in de Gaume. In de deelgemeente ligt ook het gehucht Moyen, op de andere oever van de 
Semois.  
De naam Izel is van Keltische origine en betekent "laag".  
Op het eind van het Ancien Régime werd Izel een gemeente. In 1823 werden bij gemeentelijke 
herindelingen in Luxemburg veel kleine gemeenten samengevoegd en buurgemeente Moyen werd bij Izel 
gevoegd. Bij de gemeentelijke herindeling van 1977 werd Izel een deelgemeente van Chiny.  
De Gaume vormt een bijzonder toeristisch gebied in België. De Gaume is een relatief kleine regio - met 
een oppervlakte van ongeveer 750 km² - die men gemakkelijk te voet of met de fiets kan verkennen. Op 
die manier geniet men namelijk het best van de schoonheid en natuurlijke rijkdommen van de streek. 
Tussen Habay en Torgny liggen niet meer dan 30 km, terwijl amper 45 km Vance en Muno van elkaar 
scheiden. Als men een kaart van België neemt, dan vindt men de Gaume in het uiterste zuiden van het 
land, met de Franse grens in het zuiden en het westen. Bij het verlaten van het bos van Bouillon, dat we 
in het noorden laten, loopt een lijn van west naar oost, van Muno langs Florenville en Rossignol tot Habay-
la-Neuve. Een andere lijn, die van het noorden naar het zuiden loopt, van Habay-la-Neuve tot Halanzy, 
vormt de oostelijke grens van de Gaume met het Pays d'Arlon. Ingesloten door het dichte Ardense woud 
met zijn zwarte sparren en het beboste gebied dat de Gaume in het zuiden van Frans-Lotharingen scheidt, 
beschikt de streek over een bijzonder goed in het landschap geïntegreerd wegennet. 
 
Geschiedenis: De Gaume historisch 
Vreedzaam als ze waren, staken de inwoners van de Gaume nooit een vinger naar hun buren uit. Op hun 
beurt werden ze doorheen de geschiedenis echter keer op keer slachtoffer van de oorlogen die werden 
uitgevochten door hun machtige buurmannen: de Bourgondiërs en de Oostenrijkers, de Fransen en de 
Duitsers. Maar al te vaak trokken troepen door de streek, met alle gevolgen vandien: plunderingen, 
moorden, hongersnoden, branden, inbeslagneming van voedingsmiddelen, ziekten, de pest (in de 14de 
en 15de eeuw), lange of minder lange perioden van bezetting, algemene verwoesting en economische 
ondergang. 
De prehistorie liet haar sporen na in de omgeving van Virton. Nadat de Romeinen Gallië hadden 
gekoloniseerd, brachten zij met hun heerbanen, zoals die tussen Reims en Trier, en hun organisatie vijf 
eeuwen Romeinse beschaving naar de Gaume. Talrijke gebouwen en min of meer grote woningen (villa's) 
dateren uit die tijd. Na de Romeinen viel het land uit elkaar en volgde een lang millennium Middeleeuwen, 

met Frankische perioden (Merovingers en Karolingers) van eenheid 
en dan weer versnippering, met het machtige groothertogdom 
Luxemburg en graafschap Chiny, en kleine of middelgrote 
plaatselijke heren. Tijdens de 12de, 13de en 14de eeuw werden vele 
"nieuwe steden" onafhankelijk. In 1285 organiseerde Lodewijk V van 
Chiny het vermaarde tornooi van Chauvency, aan de andere kant 
van de huidige grens. In de 15de eeuw (1384-1477) maakte de 
Gaume deel uit van de geschiedenis van het Bourgondische 
hertogdom. Tijdens diezelfde periode werd Luxemburg meegesleept 
in een oorlog tussen Keizer Karel en François I. In de 17de eeuw 

waren er weer nieuwe oorlogen, tussen Frankrijk en Spanje dit keer. De gevolgen bleven niet uit: 
gevechten, de pest, ontvolking, ernstige hongersnood, enz. De 18de eeuw was dan weer veel rustiger, 
niet in het minst door de opleving van de staalindustrie en de heerschappij van keizerin Marie-Thérèse. 
De Franse revolutie, en daarna het Franse regime, zorgden voor een ommekeer. Met de gebruikelijke 
nefaste gevolgen voerden de Fransen de dienstplicht in. Er kwam verzet van de bevolking (tijdens de 
bekende episode van Château-Latour). Na Napoleon keerde de rust weer even terug, maar onze 
bevolking verdroeg de Nederlandse bezetting niet en eiste in 1830 haar vrijheid op. De inwoners van 
Virton, die beroemd zijn om hun "heethoofdigheid", waren de enige Belgen die hun revolutie van 1848 
voerden. Na 1830 kwam er een periode van vrede, die enkel in 1914 en 1940 door twee verschrikkelijke 
wereldoorlogen werd verstoord. Ook de Gaume bleef niet gespaard: schiet- en slachtpartijen van 
dorpelingen in 1914 , het verzet en de deportaties in 1944. Sindsdien kent de Gaume al 60 jaar lang vrede 
en welzijn. 

https://nl.wikipedia.org/wiki/Ancien_R%C3%A9gime
https://nl.wikipedia.org/wiki/1823
https://nl.wikipedia.org/wiki/Moyen_(Belgi%C3%AB)
https://nl.wikipedia.org/wiki/Fusie_van_Belgische_gemeenten
https://nl.wikipedia.org/wiki/1977
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4-daagse Fulda 

 
05-10-2018 TOT EN MET 08-10-2018 

met de 39E INTERNATIONALE VOLKSWANDERTAGE  

 

 
Internationale Folk 

Hiking Days 
 

 24e Internationale Burgerlijke Militaire tweedaagse mars 

 

Met de routes 6, 11, 21 en 42 km, zaterdag ook 30 km tweedaagse mars 
Elke dag nieuwe routes! 

 Routes: 2 x 11 km, 2 x 21 km, 1 x 42 km, zaterdag ook 30 km 
 Dit evenement wordt beschouwd als de European National Sports Badge.  Goedgekeurde volkswandeling. 

 
PROGRAMMA: 

VRIJDAG:   05-10     Dag van de Garnizoenssteden; 
Vertrek: Bevegemsevijvers: 07.00 u   
Via Antwerpen-Eindhoven-Dortmunt-Werl-Soest  
Door stad Soest naar Monhesee –stuwdam - gelegenheid eigen meegebrachte picknick te verorberen. 

Zetten onze weg verder via– Arolsen - Kassel  - Fulda naar verblijfhotel te Dipperz-Friesenhausen (10km van Fulda). 

 

ZATERDAG:   06-10      Wandeldag te Fulda 
Mogelijke Km: 6-11-21-30-42 km 
30-42 km ontbijt   Vertrek uit hotel:  06.00 u 
6-11-21 km ontbijt  Vertrek uit hotel:  08.30 u 
Vrij middagmaal-facultatief 
→Allemaal vertrekken uit Fulda naar hotel 16.30 u (kan wijzigen). 
 

ZONDAG: 07-10    Gans de dag wandelen te Fulda 
of voormiddag wandelen en namiddag bezoek Schoss Eichen zell en park. 

Mogelijke km: 6-11-21 km 
6-11-31 km: ontbijt    Vertrek uit hotel: 08.00 u 
Vrij middagmaal – facultatief 
Deelnemers aan namiddag programma wordt om 12.30 u opgehaald te Fulda.  De andere om 16.00 u. 
 

MAANDAG:       08-10       Terug naar Zottegem; 
Na ontbijt vertrek richting Zottegem     09.00 u Terugreis via Frankfurt; 
Rond de middag bezoeken we “Limburg an der Lahn” mooi pittoresk stadje - bezoek Dom –  
Middagmaal = één gangmenu inbegrepen 
Aankomst Zottegem ± 20.00u 
 
WAT MOET DAT KOSTEN: 
  In dubbel kamer: 320 € per persoon 
  Single:                 340 € per persoon 
 
INBEGREPEN: 
Halfpension 4 dagen -3 nachten 
Alle vervoer met autocar 
Inschrijving wandelingen 6-11-21-30-42 km (niet inbegrepen opleg voor 30 & 42 km = 5 € busvervoer door  

inrichters) 
Annulatie verzekering 
Één gang menu te “limburg an der Lahn”(varkenschnitzel Wienerart-frietjes-salade) 
Verblijfstaksen – BTW 
Drinkgeld chauffeur 

https://translate.googleusercontent.com/translate_c?depth=1&hl=nl&prev=search&rurl=translate.google.be&sl=de&sp=nmt4&u=http://www.fuldamarsch.de/&xid=17259,15700022,15700124,15700149,15700168,15700173,15700186,15700189,15700201&usg=ALkJrhh_fTy7Fith4bcPdam9G4FtSMqR9Q
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NIET INBEGREPEN: 
Middagmaal zaterdag en zondag 
Drinken bij diner- eigen verbruik 
Drinken  in Limburg an der Lahn 
Bezoek Schloss Eichenzell 
Opleg deelnemers 30 & 42 km 
 
VERBLIJF: Hotel Rhön Residence **** –  Dipperz-Friesenhausen (10 km van Fulda). 
4 dagen - 3 nachten halfpension vanaf avondmaal 5 oktober t/m ontbijt 8 oktober 2018 
Kamers met bad of douche, WC, telefoon, balkon en TV 
Dagelijks ontbijtbuffet 
Dagelijks driegangen avondmaal 
Gratis wifi  
Gratis gebruik van het overdekt zwembad en sauna 
 
Betaalwijze: voorschot 100 € per persoon bij inschrijven. Saldo voor 15 september 2018 - 
op rekening reizen :  BE64 1030 1032 8952 VERMELDEN FULDA 
 
Schloss Eichenzell is een groot barokkasteel gelegen in een schitterende tuin van ca. 100 ha.  Er kan een bezoek 
aan het slot gebracht worden, alsook aan de porseleintentoonstelling met o.a. tafelserviezen uit de 18e en 19e 
eeuw.   
Prijs: 14.00 EUR per persoon voor combikaart kasteel en tentoonstelling. 
 

SOEST & Möhnesee 
 
Soest is een middelgrote stad van meer dan 30.000 inwoners op 
de rand van het Sauerland. De stad vormt sinds een 
grootschalige gemeentelijke herindeling in 1969 samen met 
achttien dorpen en gehuchten een gemeente. De gemeente 
Soest heeft in totaal bijna 47.000 inwoners. Soest is gelegen in 
de vruchtbare Soester Börde, een cultuurlandschap dat de 
overgang vormt van het Sauerland in het zuiden en het 
Münsterland in het noorden. 
 
De gemeente Möhnesee is op 1 juli 1969 ontstaan tijdens een 
grootscheepse gemeentelijke herindeling. Veel van de dorpen 
hebben een lange geschiedenis. Het noordelijk deel van de gemeente werd al vroeg bevolkt. Het zuidelijk deel van 
de gemeente waarin het Arnsberger bos ligt, was daarentegen dunbevolkt. Bij Körbecke lag in de middeleeuwen 
een versterkt huis. In Berlingsen bevonden zich bezittingen van de abdij van Fulda en het dorp Delecke wordt al in 
een oorkonde uit 1191 genoemd. De kapel van Drüggelt wordt gedateerd op 1150 en de dorpen Buecke en Echtrop 
behoorden sinds 1210 tot het klooster Oelinghausen. Maar Echtrop is waarschijnlijk al rond 800 ontstaan. 
Körbecke is in 987 voor het eerst vermeld en de toren van de kerk daar stamt uit 1150. Van grote betekenis voor 

de gemeente Möhnesee was de bouw van de 
stuwdam. Over dit meer werd de grootste 
stenen brug van Europa gebouwd, totdat die 
in de Tweede Wereldoorlog door een 
bombardement werd vernietigd. 
Tegenwoordig is de voetgangersbrug van 
hout. Bij een bombardement in 1943 werd 
de stuwdam vernield en dat leidde tot de 
Möhneramp. 
 
Limburg a.d. Lahn is een gemeente in de 
Duitse deelstaat Hessen. Het is de Kreisstadt 
van het Landkreis Limburg-Weilburg. De stad 
telt 33.906 inwoners. 
 
Fulda, een traditionele, historische stad, ligt 

in het midden van Duitsland.  Dankzij de 

https://www.google.be/imgres?imgurl=https://www.sauerland.com/extension/portal-slt/var/storage/images/media/import-archiv/radwelt/radeln-nach-zahlen/knotenpunkte/moehnesee/moehnesee_6/309246-1-ger-DE/Moehnesee_6_front_gallery_first.jpg&imgrefurl=https://www.sauerland.com/nl/Zien-doen/Sauerlandse-meren/Moehnesee&docid=tgy3QL0bCb-06M&tbnid=BP1dbJIjl3xdzM:&vet=1&w=780&h=485&bih=821&biw=1556&ved=2ahUKEwjn2Kj5loPbAhXB-KQKHRyIAu4QxiAoAXoECAEQEg&iact=c&ictx=1
https://www.google.be/imgres?imgurl=http://bicyclegermany.com/Images/Fulda/Rotenburg-0028.jpg&imgrefurl=http://bicyclegermany.com/fulda.html&docid=eLKsgB0CeDSwBM&tbnid=xtTQd_KkQwumDM:&vet=10ahUKEwimxZy8i7PbAhXFLVAKHcBdBp0QMwiJAShNME0..i&w=640&h=480&bih=821&biw=1556&q=FULDA&ved=0ahUKEwimxZy8i7PbAhXFLVAKHcBdBp0QMwiJAShNME0&iact=mrc&uact=8
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uitstekende infrastructuur markeert Fulda de kruising tussen Hamburg in het noorden, München in het zuiden, 

Keulen in het westen en Dresden en Berlijn in het oosten.  Uitstekende snelweg (A7 en A66) en treinverbindingen 

(ICE-treinstation), evenals de optimale nabijheid van de internationale "Rhein-Main-Airport" op slechts 100 km 

afstand, maken de weg naar Fulda een beetje kort.  Het benedictijnenklooster, gesticht door Sturmius op 12 maart 

744, is de basis van de hedendaagse stad Fulda.  Sturmius had in opdracht van Boniface, de missionaris en 

organisator van de Frankische kerk, dit klooster gesticht.  Zoals opgravingen hebben aangetoond, was er al een 

nederzetting in dit gebied.  Voor de verdere ontwikkeling van het klooster was het van groot belang dat Boniface 

in 751 met Paus Zacharias het voorrecht van Exemtion tot stand 

kon brengen, waardoor het klooster de jurisdictie van de 

plaatselijke bisschoppen werd ontnomen.  Exemplaar en 

landdonaties, die met name plaatsvonden na de dood van 

Boniface en zijn begrafenis in de kloosterkerk, zijn de wortels 

van politieke en spirituele onafhankelijkheid van de latere hoge 

Fulda.  De abt van het Fulda-klooster verwierf, vanwege de 

grote landbezit en de privileges verleend door de paus en de 

koning, naast zijn taak als spiritueel leider van de monastieke 

gemeenschap, ook de rechten van een seculiere territoriale 

heerser.  De aldus geïnitieerde ontwikkeling vond haar 

uitwendige conclusie door de 1220 verhoging van de abt naar 

de keizerlijke prins en de bijbehorende titel "prinsabbot".  In zijn 

hoedanigheid als huisbaas bevorderde de abt ook de vestiging 

van handwerkslieden en handelaars.  Deze schikking kreeg in 

1019 marktrechten en werd in 1160 onder abt Marquard 

omringd door een sterke vesting, waarvan de resten nog steeds 

te zien zijn.  Bedolven in 1114 munten, wordt de Sielung al 

aangeduid als "Stad Fulda".  Het wapen van de stad Fulda is verdeeld in verschillende gebieden, die elk hun eigen 

betekenis hebben.  De muurkroon wijst naar de stadsmuur.  De 3 lelies staan voor de 3 broers Simplizius, Faustinus 

en Beatrix.  Er zijn  de 3 beschermheiligen van de stad De rode ondergrond betekent dat ze de dood van een 

martelaar stierven. De Abtskreuz op een lichte achtergrond: de stad dankt zijn bestaan aan het klooster Fulda De 

3 lelies groeien van de Dreiberg.   

 

INFO BIJ WILLY EN BEA 

 

<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<< 

      

Inschrijvingsformulier VOOR:   FULDA 05-10 TOT 08-10-2018 

NAAM en VOORNAAM    (tweepersoons kamer * – single*)                                 LIDNUMMER                                   

A  || 

B || 

NEEMT DEEL OP ZATERDAG 06-10 AAN 30 OF 42 KM:   A* -B* 

ADRES:                     

  

Telefoon:                                                                          GSM: 

EMAIL: 

Handtekening:                                                        |* DOORSTREPEN WAT NIET VAN TOEPASSING IS 

 

https://www.google.be/imgres?imgurl=https://s3.pixers.pics/pixers/700/FO/40/71/90/62/700_FO40719062_dc90ee427a156d42c1f7761e83a64caf.jpg&imgrefurl=https://pixers.nl/fotobehang/mysterieuze-schaduwrijke-groene-laan-met-bomen-in-het-park-in-fulda-hij-40719062&docid=UFU9LXar2yHB8M&tbnid=8v84s4be9XW45M:&vet=10ahUKEwi30I3okLPbAhXEEVAKHZaaBKAQMwhZKBYwFg..i&w=465&h=700&itg=1&bih=821&biw=1556&q=fulda BOSSEN&ved=0ahUKEwi30I3okLPbAhXEEVAKHZaaBKAQMwhZKBYwFg&iact=mrc&uact=8
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Oost-Vlaanderens Mooiste        

 

 
 

WSV Egmont Zottegem verzorgt op 1 september 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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Vooropgestelde tochten 2018 

 

Al enkele jaren zijn we succesvol bezig met vooropgestelde tochten voor onze leden. 
Elk jaar zijn er mooie prijzen te winnen, ook voor 2018 hopen we dat dit het geval zal zijn. 
Om iedereen (ook de werkmens) 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 2018 beginnen traditioneel in december 2017: 
 

Tocht Datum Plaats Punten

1 Jenevertocht 20/12/2017 OC Leeuwergem 1

2 Wafelentocht 26/12/2017 Bevegemse Vijvers 3

3 Midweektocht 17/01/2018 OC Strijpen 1

4 Midweektocht 21/02/2018 OC Oombergen 1

5 Midweektocht 21/03/2018 OC Velzeke 1

6 Midweektocht 18/04/2018 Voetbalkantine Zottegem 1

8 Egmonttocht 10/05/2018 Bevegemse Vijvers 3

7 Midweektocht 16/05/2018 OC Oombergen 1

9 Midweektocht 20/06/2018 OC Strijpen 1

10 Dauwtocht 18/07/2018 OC Erwetegem 2

11 Midweektocht 8/08/2018 De Gilde Erwetegem 2

12 Herdenkingstocht 19/09/2018 OC Leeuwergem 1

13 Midweektocht 17/10/2018 OC Sint-Goriks-Oudenhove 1

14 Halloweentocht 31/10/2018 Bevegemse Vijvers 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 17 november 2018. 
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. Gebruik 
zeker geen klevers van je partner, als je zelf geen klevers bij hebt!  
Wie over geen klevers meer beschikt, kan steeds klevers bestellen op het secretariaat (op de wandeling 
of via mail secretariaat@wandelclubegmont.be).  De klevers zijn dan af te halen op de volgende 
wandeling op de stand "secretariaat".  
Het bestuur dankt U hiervoor. 

 

 

         

                          

  

mailto:secretariaat@wandelclubegmont.be
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Busreis Stekene                  Willy                          

WANDELCLUB DE SMOKKELAARS STEKENE VZW 

 
33 ste Helletochten  
zondag 30 september 2018 
 

Alle afstanden (6 – 12 – 17 – 23 en 30 km vertrekken vanuit zaal t’Helleke.  

Afhankelijk van de gekozen afstand worden onderweg de bossen van waterwingebied rondom de Paal/ 

Sint-Jansteen/Kapellebrug en Stropersbos doorkruist. 

De korte afstanden gaan via het waterwingebied van Sint-Jansteen terug naar de startzaal. De overige 

afstanden trekken via het waterwingebied van de Clinge, Kapellebrug en De Paal, door het Stropersbos, 

ook wel de groene long van het Waasland genoemd, met z’n kronkelende paadjes, langs de overblijfselen 

van de Spaanse linie, en de vleermuizenboerderij. Het laatste gedeelte van de wandeling loopt via het 

bosgebied rondom Heikant en de Bekaf terug naar de startzaal. 

Deze wandeling heeft een rijke variatie aan natuur. Er is parkeermogelijkheid nabij de startzaal.  

 
Geschiedenis 
 
Stekene ligt op de vroegere Romeinse heirbaan van Brugge naar Antwerpen, daarnaast duidt de vondst 
van Romeinse penningen op een vroege bewoning. In 1197 vestigde de benedictijnermonnik Boudewijn 
van Boekel van de Gentse Sint-Pietersabdij zich in Klein-Sinaai (Stekene) als Heremiet. 
Zijn geloofsgemeenschap groeide in enkele jaren tijd uit en werd in 1204 tot abdij verheven. Deze Abdij 
van Boudelo werd in 1215 een cisterciënzer abdij. De plaatsnaam Stekene komt het eerst in geschreven 
documenten voor in de 13de eeuw. Volgens professor Leopold Peeters van de Gemeentelijke Universiteit 
Amsterdam is het 13-eeuwse dierdicht Van den vos Reynaerde geschreven door een ‘conversus’ 
(lekenbroeder) van de abdij van Boudelo.  
In 1315 werd de Stekense vaart aangelegd tussen Gent en Hulst, dit zorgde er voor dat Stekene een 
bloeiende gemeente werd in het Land van Waas. Dankzij deze waterloop kon de Abdij van Boudelo de 
omliggende moerassen droogleggen en landbouwgronden creëren. De vaart speelde tevens een 
belangrijke rol bij het vervoer van turf (uit de veenmoerassen ten oosten van Hulst) en later ook vlas en 
producten die door de talrijke Stekense tichelbakkerijen in de buurt van het Steengelaag vervaardigd 
werden. Stekene kreeg hierdoor een ideale toegangsweg om zijn goederen te exporteren, de gemeente 
stond vooral bekend voor de export van zijn gebakken tichels.  
In de 16de eeuw waren er 50 steen- en tichelbakkerijen in de regio, deze zijn echter door oorlogen in de 
eerste helft van de 16de eeuw en het dichtslibben van de waterweg ten onder gegaan.  
Ten tijde van het Beleg van Antwerpen liet Alexander Farnese, Hertog van Parma, in 1584 om militair-
strategische redenen de Parmavaart aanleggen, waardoor de Stekense Vaart vanaf Kemzeke in 
verbinding kwam met de Schelde in Kallo. Op die manier konden vanuit Gent zowel soldaten als 
oorlogsmateriaal via de vaart worden getransporteerd.  
In 1774 werd in Stekene een schandpaal geïnstalleerd ter vervanging van het vorige uit hout vervaardigde 
middeleeuwse exemplaar dat aan het schepenhuis stond. Aan de leeuwenkop boven de schandpaal was 
vroeger een ijzeren ring en halsband bevestigd waaraan de veroordeelde aan de bespotting van het volk 
werd blootgesteld.  
In mei 1968 kocht de vzw Sint-Maartensfonds in Stekene een terrein aan dat als erepark voor de Vlaamse 
Oostfrontstrijders (Waffen-SS) werd ingericht. In maart 1969 kwam het tot zware rellen tussen leden van 
Belgicistische verenigingen enerzijds en militanten van VMO en Sint-Maartensfonds anderzijds.  
Het ruime dorpsplein wordt beheerst door de monumentale gotische kruiskerk en het neogotisch 
gemeentehuis. De belangrijkste straat, de Polenlaan, bezit een lintbebouwing met een groot aantal 
panden uit de 18de en de 19de eeuw.  
 

DAARNA RIJDEN WE NAAR MECHELEN EN BEZOEKEN WE DE WANDELBEURS. 
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Komende GR’s                    Patrick                           

 
 

25/07/2018       GR 576   Filée – Goyet     ± 24 km  of  ±  16 km                        
 
Vanuit Filée trekken we westwaarts door de velden van de Condroz naar Haillot en meer 
noordelijker naar Saint-Mort en de bossen in de omgeving van Grosse. De bewoonde wereld 
vinden we dan terug in Andenne. Na de rustpauze gaat het verder zuidwestelijk via Groynne en 
Strud door de bossen tot het eindpunt Goyet. 
 
Inschrijven met strookje tot  18 juli of zolang er plaatsen zijn.  
Kostprijs: 10 euro. 
Startuur: 6 u 30 aan de  Bevegemse Vijvers. 
Terug: Tussen 17 uur en 18 uur. 
 

 

29/08/2018       GR 15 Basstogne – Tintange     ± 22 km  of  ±  17 km                        
 
Vanaf het monument van Mardasson in Bastogne wandelen we zuidelijk naar Wardin door de 
bossen van Martaimont naar Lutrebois. Steeds verder naar het zuiden bereiken we 
achtereenvolgens Villers-la-Bonne-Eau, Livarchamps en Honville. In deze dorpen is er 
waarschijnlijk geen café, dus voor bevoorrading zullen we aangewezen zijn op de bus. We flirten 
even met de grens van het Groot-Hertogdom vooraleer we in Tintange aankomen. 
 
Inschrijven met strookje tot  22 augustus of zolang er plaatsen zijn.  
Kostprijs: 10 euro. 
Startuur: 6 u 00 aan de  Bevegemse Vijvers. 
Terug: Tussen 17 uur en 18 uur. 
 
 
03/10/2018       GR 123  Villerot – Attre      ± 24 km  of  ±  16 km                        
 
Dichter bij huis, in de vallei van de Dender starten we in Villerot en duiken we bijna meteen in 
het bos van Baudour. Na die doortocht doorkruisen we Brûlotte, Erbisoeul, Erbaut en Lens. We 
kunnen in de verte Marc Coucke tussen zijn panda’s zien zitten in Pairi Daisa om dan via 
Brugelette in Attre te eindigen.  
 
Inschrijven met strookje tot  26 september of zolang er plaatsen zijn.  
Kostprijs: 10 euro. 
Startuur: 7 u 30 aan de  Bevegemse Vijvers. 
Terug: Tussen 17 uur en 18 uur. 
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Strookjes komende GR’s                 Patrick                           

 

GR 576  Filée – Goyet                      25 juli 2018 
 
Naam en voornaam       24 km  16 km 
 

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

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

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

   Betaal de som van  10 €  x  ……….   =   …………  € 
   Betaal met punten   10 €/punten  x  ……………….   =  ………………..  €/punten 
Inschrijven tot  18 juli 2018  of zolang er plaatsen zijn. 
 

 

   
GR 15  Bastogne – Tintange                                  29 augustus 2018 
 
Naam en voornaam       22 km  17 km 
 

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

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

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

   Betaal de som van  10 €  x  ……….   =   …………  € 
   Betaal met punten   10 €/punten  x  ……………….   =  ………………..  €/punten 
Inschrijven tot  22  augustus  2018 of zolang er plaatsen zijn. 
 

 

   
GR 123  Villerot – Attre                                  3 oktober 2018 
 
Naam en voornaam       24 km  16 km 
 

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

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

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

   Betaal de som van  10 €  x  ……….   =   …………  € 
   Betaal met punten   10 €/punten  x  ……………….   =  ………………..  €/punten 
Inschrijven tot  26  september  2018 of zolang er plaatsen zijn. 
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GR verslagen                            

 
28 -02- 18                                 GR  5A              Sluis – Assenede                                          Toon  
In de donkerste diepte onder de hooimijt heeft Wele, de moeder van Floere, haar nest gebouwd. De 

hooimijt ligt in het jachtgebied van Wele, dat zich uitstrekt van Zichem naar Averbode …… 
 

GR 5A dé wandelronde van Vlaanderen. De grenzen van het vroegere Graafschap volgend, staan zowat 

568 kilometer wandelplezier in het verschiet. Vandaag zullen we al tevreden zijn met respectievelijk 17 

en 26 kilometer. In een ver verleden werden reeds enkele stukken doorlopen maar de toekomst biedt 

nog heel wat perspectieven. Startplaats Rode Sluis is een Buurtschap in de gemeente Terneuzen gelegen 

tussen Overslag en Kruispad. “Brasserie ’t Polderhuis” stuurt een peloton poolreizigers de baan op. Het 

zonnetje is van de partij, strakke wind uit het noordoosten maar o zo koud. In het veld zijn 3 hazen aan 

het bakkeleien, ook last van de koude zeker? Een dreef naakte eiken, voorzien van meerdere 

vleermuizenkasten voert richting Ferdinandshof. Het wordt flirten met de landsgrenzen. Een brede 

aardenweg leidt Overslag binnen, voorbij kerk en het vroegere grenskantoor. Een grenspaal uit de 19de 

eeuw met dubbele arend en het woord Oostenrijk is een echt pareltje. Grenspaal 299 toont de weg langs 

een oude molenromp terwijl een dennenbos naar graspaadjes voert. Naast een paardenweide treffen 

we het bevroren kadaver van een martelachtige (steenmarter ??), beestje dat de laatste jaren wel in 

opmars is. Wachtebeke stuurt ons de brug over, en rechts langs de Langelede. Hier is het wind op kop, 

beuken tussen platanen die als spoken genieten van onze lijdensweg. De uitdrukking “beast of the east“ 

is hier wel op zijn plaats. Wilde eenden en meerkoeten doen hun uiterste best om peddelend het water 

open te houden. De St-Elooiskreek en dito polder maken het toendraplaatje volledig. Het is een hele 

opluchting als grenspaal 304 ons “met de wind in ’t gat” terug naar het westen drijft richting de drukke 

vierbaansweg, de Tractaatweg. Iets verder, ter hoogte van de wijk “het Fordje“ maken we een halfrondje 

Canisvlietsche kreek, een waterplas van 450 ha en vroegere zijarm van de rivier de Honte. Bij de 

verbreding van het kanaal Gent – Terneuzen waren er plannen om Canisvliet vol te storten, wat op het 

nippertje kon vermeden worden. Rietpluimen, een picknickwaterpomp en dorre houtkanten brengen 

het dorp Westdorpe in zicht. “In ’t Oude Raedhuis“ zijn alle Belgische bieren ruimschoots in voorraad. 

Een Wurlitzer jukebox laat enkele moedigen toe de beentjes los te gooien terwijl Trini Lopez nog steeds 

op zoek is naar een hamer. Gele schoorstenen loodsen ons richting het kanaal Gent – Terneuzen met 

indrukwekkend zicht op de draaibrug (de langste in Europa) en de achterliggende kreek. Onopvallend 

kuieren we voorbij “De Baekermat“, een Zeeuws – Vlaams Streekeigen Erf met hoogstamboomgaard, 

schapenweide, drinkwaterput, bloemenweide en bezoekerscentrum. We wandelen over de draaibrug 

tot de rotonde en duiken Sas Van Gent binnen. De stad dankt haar naam aan de sluis die eind de 16de 

eeuw werd gebouwd op het water dat Gent moest verbinden met de kreken en zo met de Schelde. Een 

nieuwe gegraven doortocht van 31 km verbindt hedendaags de Gentse zeehaven met de Schelde en de 

zee. We huppelen door een kleurrijk centrum, over de markt langs kerk en het beeld van de 

Scheepssleper, een jachthaventje en enkele zwartgeblakerde kanonnen die ooit het vroegere bolwerk 

moesten verdedigen. We rollen over de spoorlijn Gent – Terneuzen en grenspaal 312 zet ons definitief 

af in Vlaanderen. Krekenland en Meetjesland laten de voetjes tintelen en het walst door kale velden 

richting Assenede waar de bus plaats vond bij de maagdelijk witgeverfde St-Petrus-en-Martinuskerk. 

Zoals gebruikelijk wordt de tijd voor een pintje ons nog van harte gegund. “Is Februari guur en koud, dan 

komt er een zomer waar je van houdt“. Is deze weerspreuk niet veelbelovend?   
 

Steven Doring, de boer, houdt het dode fluwijn met de linkerhand tussen duim en wijsvinger voor zijn 

ogen en kijkt of de kostbare pels niet beschadigd is. Hij ziet de kleine witte tandjes tussen de 

opengetrokken lippen blinken als in een laatste grijns van haat ….. 

Uit “Floere het Fluwijn“ Ernest Claes  (1885 -1968). 
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11/04/18                          GR 128                         Cassel – Mont des Cats                                 Toon 

Ik zien Cassel op ’n berg in ’n venster van men huus, ’t is lyk een kleen eiland in ’t midden van de zee 
De groote groene zee zo schoone in ’t maand van Mei, zo goed om te rieken, komt toet Cassel mee nuus. 
 

Boven op de hoogste heuvel van Vlaanderen (176 meter) en als oudste stadje van Frans –Vlaanderen 
pronkt de stede fier als een gieter over de aanliggende, oneindige vlakte. Van oorlogsgeweld niet 
gespaard mag blijken uit een veldslag in 1071 tussen Robbrecht de Fries en Filips I, koning van Frankrijk. 
In 1328 versloeg Filips VI de Vlaamse opstandelingen tegen hun graaf Lodewijk van Nevers. In 1677 
overwon Filips, de hertog van Orleans, Willem, de prins van Nassau. Sporen van de 1ste en 2de 
wereldoorlog rijten wonden open onder vorm van de talrijke kerkhoven met gestructureerde, 
rechtlijnige witte grafzerken. Het blijven littekens voor altijd. Het sfeervol marktplein met het 
“Landhuys” in Renaissancestijl uit de 16de en 17 de eeuw, nu “Musée de Flandre” stuurt ons steil 
afdalend een echt doolhof binnen. Door smalle, begroeide gangetjes huppelen we langs de schutsmuren 
van een eeuwenoud bolwerk. Met een terugblik op Cassel verlaten we het labyrint en zetten koers 
richting Recolettenberg. Deze 
Wouwenberg herbergde vanaf 1580 een 
klooster, eerst van Augustijnen, later 
Franciskanen en daarna Recoletten. Rond 
1774 werden alle kloostergebouwen 
afgebroken. De Chemin du Groote 
Vrouwe leidt richting de bosrand waar een 
weelde aan voorjaarsbloeiers haar 
opwachting maakt. Een kleurenpalet laat 
ons ten volle genieten terwijl een 
kronkelende hazelworm met omzichtige 
hand naar het veiliger groene lover wordt 
gebracht. Iets verder wacht een groots 
panorama op de Katsberg met abdij en 
metershoge antenne. De afvalbergen van de vroegere mijnstreek van Lens zijn duidelijk zichtbaar. De 
weg naar Steenvoorde zet ons af in Terdeghem, village préféré des Français. Traditionele woningen met 
daken van geglazuurde pannen geven een goed beeld van de plaatselijke architectuur. Onderbouw van 
rode baksteen, muren van hout en leem in zichtbare vakwerkbouw. Siermetselwerk, sierluiken in vrolijke 
kleuren, muurankers en stoepen van rode baksteentjes zorgen er voor de oorspronkelijke sfeer van het 
dorp. De speciale spitse toren van de St Maartenskerk uit de 17de eeuw en de kapel met retabel van 
O.L.Vrouw Van Troost zijn duidelijke blikvangers. ”Le Chateau”, een omwald kasteel uit de 15de eeuw 
vervolledigt dit rijke patrimonium. De “Moulin de la Roome“ laten we links liggen. Onder Vlaamse 
luchten is het genieten tussen hagen van witbloeiende sleedoorn en ontluikende meidoorn met 
ondergroei van knikkende bosanemoon, gele sterretjes van speenkruid en purperblauwe lipjes van 
hondsdraf die er wedijveren om de heerschappij. De doorkijktoren van Steenvoorde is reeds ruime tijd 
in zicht. We worden er verwelkomd met voortuintjes boordevol paasbloemen en kleurrijke tulpen. De 
St.-Pieterskerk heeft een rijke geschiedenis en een opvallende spits in baksteen. Hier is ook het centrum 
van de hoppeteelt van Frans – Vlaanderen gevestigd. Hier ontstond in 1566 de Beeldenstorm: voor de 
wandelaars is het eerder een stormloop richting “A l’Epi de blé“ waar de kelen duchtig gesmeerd 
worden.  
Edoken van een hout onmeugelyk bezoek daar djuuste bij Cassel is een ander berg 
Maar een kleen lytje vadder me klimmen toet ’n Katsberg en kopen paterskaas, gy komt daarvan zo 
kloek. 
 

De klokketoren dreunt 11 slagen. Het voert naar de watertoren en we kuieren hogerop richting Eecke, 
het dorp op de bult waar St Wulmar in de 8ste eeuw zou gelogeerd hebben in de holte van een eik!!? Een 
kort bezoek aan de driebeukige kerk met rijk interieur uit de 16de eeuw loont zeker de moeite. Rue du 
Nid de Geai (Vlaamse gaai) klimt tot onder de autoweg Rijsel – Duinkerke. Een volgend kruispunt tovert 
een grandioos panorama op de Cassel- en Katsberg. De bedding van een vroegere spoorlijn is nogal 
langdradig en ééntonig maar onderweg kunnen we toch de buizerd en het oranjetipje verschalken. In 
Godewaersvelde is het een drukke bedoening. Een bomvolle kerk voor een begrafenis in de namiddag. 
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De doden begraven is wel een werk van 
barmhartigheid. Er zijn helpers genoeg 
en het café rechtover doet zowat dienst 
voor alles. Bibliotheek, dagbladverkoop, 
postsorteercentrum en 
kruidenierswinkel. Gelukkig is er ook nog 
bier te verkrijgen. De Mont des Cats 
lonkt dichtbij maar is nog zo ver weg en 
zo hoog. Klefferen langs het 
Godewaersvelde Britisch cemetery (hier 
worden 991 doden herdacht), over 
graswegen en langs knothaagbeuken is 
het puffen en blazen naar ons einddoel: 
einde GR 128 Frans – Vlaanderen. Uit 

ondervinding weten we dat “L’ Auberge du Catsberg“ op woensdag gesloten is en een trappist  “Mont 
des Cats“ voor een volgende keer zal zijn. Maar…. een frisse Jupiler kan wonderen doen. Een overzicht 
van de GR-128 Frans – Vlaanderen kan het geheugen een beetje opfrissen.  
Op 27/03/13 Wissant – Bonningues – Lez – Calais met zicht op de obelisk van Cap Blanc – Nez.  
Op 26/02/14 Bonningues – Licques met het Forêt Domaniale de Guines .  
Op 22/4/15  Licques – Bayenghem  met de ruïne van de Chapelle St Louis.  
Op 23/3/16  Bayenghem – Nieurlet, dag na de aanslagen in Zaventem en Maalbeek.  
Op 22/3/17 Nieurlet – Cassel met het moeras van St Omaars.  
Samen met de 27 kilometer van vandaag werd in 6 dagen en over 6 jaar 173 kilometer wandelplezier uit 
de mouw geschud. Wie ze allemaal heeft meegemaakt zal toegeven dat het een zeer goede investering 
is geweest. De andere kant van de medaille……  we zijn allen 6 jaar ouder geworden….  . 
 
‘K Hen een paar vrienden die dat kun doen te voete, gaan lyk dykedelvers ze zyn een bitje zot 

Maar menschen lyk wyder bluuven in nulder kot, dromen van ’n ouden tyd zyder goung toen te voete.                                      
Uit “Van de Leie toet de Zee” Jean-Noël Ternynck 1946-2017.  

 
 

02+03-05-18         LAW 6  (Grote Rivierenpad)        Zetten–Nijmegen–Kleef             Toon 
LAW 6, een tripje van ongeveer 276 kilometer wandelt vanaf Hoek Van Holland van West naar Oost tot 
Kleef. 
’t Is trappen op je adem, ’t is voedsel voor de ziel 
’t Is rechtstaan en weer doorgaan, waar je gisteren nog viel 
’t Is schuiven langs het water, ’t is reizen door de tijd 
Ongestoord door later, ’t is zelfgezochte eenzaamheid. 
 

Filegolven zijn de laatste jaren schering en inslag; het kan niet anders of we nemen er het fileleed bij. 
Van de Bevegemse Vijvers tot het hol van Pluto, twee uur rijtijd of is het slakkengangtijd? Eens uit de 
“pijp” en vooral op Nederlands grondgebied gaat het, met de vlam in de pijp tot het plaatsje Zetten, 
provincie Gelderland tussendoor genietend van een zomers lentezonnetje dat ons volgens 
weervoorspellers trouw zal opvolgen. In één wip zijn we het dorp uit en laten opvallend veel strooien 
daken achter ons. Asfalt en klinkerpaden leiden door Herveld –Noord en –Zuid langs enorme 
boomkwekerijen, de museumboerderij “De Tip “en het “Betuwelandgoed Loenen “. Molen “De Vink“ 
laat vandaag de wieken rusten. De geurende bloesems van vele seringen prikkelen de neuzen terwijl 
een platanendreef langs groene bosranden en onlangs bewerkte akkers voert. Het dorp Slijk–Ewijt 
beschikt over een witgeschilderd kerkje dat zijn functie verloren heeft en nu als galerij door het leven 
gaat. Het stevent recht naar de Waaldijk. Hier zijn de kribben en strekdammen te zien die zijn 
aangebracht om de sterkste stroming in het midden te houden. Het verkeer is er opvallend zeer druk en 
een strakke zijwind blaast in ons voordeel. We paraderen voorbij camping “De Grote Altena“ en ter 
hoogte van Oosterhout verlaten we de dijk en trekken door het dorp. Keolis is op de afspraak en pick– 
nick in open lucht moet zeker kunnen. Op een bankje onder trossen blauweregen, een oase van rust. 
“De Buitenplaats Oosterhout” één en al groen gekleurd. Met gevuld maagje trippelt het terug naar de 
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Waal met in de verte de grootstad Nijmegen. Een gedenkplaat “82ste Airborne Divisieviaduct“ herinnert 
aan de Amerikaanse soldaten die in 1944 de rivier kwamen verdedigen. Onder de spoorwegviaduct, 
tussen meerdere roestkleurige Schotse hooglanders met vervaarlijke horens, over vernieuwde bruggen 
en Nijmegen wordt ingepalmd. De drukte in de winkelstraatjes is er opvallend. De stad is niet voor niets 

oudste stad van Nederland. Naast 
universiteitsstad aast zij ook op de titel van 
“meest groene stad van Nederland”. De 
St.-Stevenskerk, gebouwd op een kleine 
heuvel, de Hundisburg, in Romaanse 
architectuur is met zijn acht eeuwen wel 
dé skylinerbepaler van de stad. Het is een 
eer om in zijn schaduw en rechtover het 
museum “Het Valkhof“ een tripel 
Karmeliet op kosten van de clubkas te 
mogen meugen. Kriskras over de Grote 
Markt (waar Marieken Van Nymegen ons 
nog vriendelijk toelacht). De Kannenmarkt 
en Korenmarkt, de vestingmuur omlaag, 

langs Waalkade en Pannenkoekenboot en het is weer klimmen geblazen. Langs de Romeinse kapel (met 
uniek panorama over de stad) en de Barbarossaruïne dartelt het over berg en dal langs villawijken over 
Pompweg Ubbergen. “Het Geldersch Landschap” en “Heerlijkheid Beek” lachen ons toe met nogal wat 
hoogteverschillen. Berg en Dal voelt na twee jaar wel eventjes aan als thuiskomen…. Het avondmaal was 
lekker, (voor de meesten mocht het wel iets méér zijn; we hebben wel 27 wandelkilometers achter de 
kiezen!). De avond en nacht vlieden voorbij, alleen de stilte is er hoorbaar. 
 
Nooit naar nergens, altijd vrij, er glijdt gewoon een dag voorbij 
De zon breekt door, de wind houd je niet tegen. 
 
Geen gezang van lijster of merel, geen haangekraai… wel een rijk gedekte tafel die ons toelaat voldoende 
vitamientjes te verzamelen voor de komende dagmars. Het begint als “dal” maar weldra wordt het 
“berg”. Het bord “Rijk van Nijmegen, Duivelsberg” spreekt boekdelen. Ons ontbijt is er vlug 
doorgemaald. Forse klimpartijen fladderen richting Pannenkoekenrestaurant waar we twee jaar geleden 
Het Pieterpad kruisten. Een paar open plekken laten toe een aantal prooivogels te volgen op hun 
zeilende vlucht. Fotomateriaal zal duidelijk aantonen dat naast buizerds ook degelijk een wouw 
aanwezig was. We snijden het dorp Wyler eventjes aan. De Meiboom wordt er nog in ere gehouden en 
de gevel van een woning is versierd met zowat 20 vogelhuisjes. Onze provisiezak is ondertussen ook 
leeggeplunderd. Gelukkig is Keolis steeds op de afgesproken plaats en aan drank komen we zeker niets 
te kort. Open vlakten bieden zich aan. Grindwegen leiden richting Kranenburg. Aan de rand van de 
heuvels volgen we de oude 
Romeinse weg, Via Romana die 
loopt tussen Nijmegen, Kleef 
en Xanten. Het is een oude 
leger- en handelsroute die 
Romeinse nederzettingen en 
forten met elkander verbond. 
Het grensstadje Kranenburg 
zou over een historisch 
centrum en middeleeuwse 
stadswal beschikken. De 
machtige torens hebben we 
wel gezien. Sinds 1308 is het 
stadje een bedevaartsoord. De 
St.-Petrus en Pauluskerk, een 
laatgotische Stufenhallenkerk 
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is één van de meest eerbiedwaardige Godshuizen in het gebied tussen Rijn en Maas. Sinds 1865 was er 
een spoorverbinding tussen Nijmegen en Kleef maar in 1991 werd de lijn opgeheven en doet Kranenburg 
dienst als eindstation. De sporen richting Nijmegen werden opgebroken maar op Duits grondgebied 
wordt het toeristisch uitgebaat als “Draisine” waar met sterke beenspieren de trappers gegeseld 
worden. Het walst richting Reichswald over de lugubere “Galgensteeg” en we flirten kilometers met de 
groene long tot het monument Heilig –Kreuz – Stock. Een doorboorde zuil in blauwe hardsteen tovert 
een enig mooi uitzicht op de kerk van Kranenburg. Verderop geniet een fotogeniek plaatsje veel 
aandacht. Een monument als aandenken aan een oorlog tussen Duitsland en Frankrijk (1790-1791) biedt 
een weergaloos panorama aan. Nog enkele groene stroken en we duiken Kleef binnen. Gezellig stadje 
en passend terras bij café Solo. De “Veltin“ pintjes swingen er de pan uit. Kafee mit Sahnetorte zal voor 
een volgende keer zijn zeker? Nagenietend en met de zoveelste pluim op de Egmonthoed wordt de 
terugweg aangevat. Toen kwam een spierwit eendje met oranjesnuit en ons liedeke was uit. 
 
‘Is vechten tegen jaren, ’t is 30 jaar terug 
‘Is dromen met je ogen toe, midden in de vroege vlucht 
Dit is waar de regen deugd doet, dit is waar de wind beslist 
Niet goed weten waar naartoe, maar niemand die je ergens mist. 

Uit “Nooit naar nergens“         Yevgueni.  
 
 

Reizen 2019               

 

 

Wie zijn vakantiedagen voor 2019 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 ???? 

- 29/6-6/7: Busreis naar de Provence. 

- ± 21 september:   Vliegtuigreis naar Madeira. 

- Een eventuele korte reis kan daar nog bijkomen. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Herdenkingstocht      
 

 
Op woensdag 19 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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Wandelresultaten     Willy 

 

DATUM WAAR AANTAL DEELNEMERS PLAATS EGMONT 
AANTAL 

EGMONTERS 

03-03-2018 BORSBEKE 680 1 105 

04-03-2018 NEIGEM 2140 2 172 

06-03-2018 WETTEREN 973 1 134 

07-03-2018 WANNEGEM-LEDE 632 3 38 

08-03-2018 SCHELDEWINDEKE 583 1 121 

10-03-2018 RONSE 1500 2 124 
 MICHELBEKE 509 1 98 

17-03-2018 SCHEPDAAL 511 1 32 
 KRUISHOUTEM 1901 4 70 

18-03-2018 GENTBRUGGE 2385 3 109 

21-03-2018 VELZEKE 1627 1 634 

22-03-2018 LEDE 485 2 41 

25-03-2018 GOOIK 1949 2 104 
 LOVENDEGEM 1922 1 51 

28-03-2018 ZINGEM 815 1 117 

29-03-2018 WAASMUNSTER 510 2 28 

31-03-2018 ROOSDAAL 954 1 77 
 BRUSSEL-GERAARDSBERGEN 78/2 2 23 
 MAARKEDAL 1436 1 180 

04-04-2018 BAARDEGEM 888 2 98 
 BURST 1769 1 267 

08-04-2018 ZELE 2288 5 72 
 MACHELEN 2502 5 92 

14-04-2018 DENDERBELLE 1292 3 65 
 NUKERKE 1095 1 114 

15-04-2018 ASSE 2455 5 75 

18-04-2018 ZOTTEGEM 1666 1 638 

20-04-2018 DE PANNE 681 1 28 

21-04-2018 MELDEN 1785 2 152 
 OOSTENDE 809 6 20 

22-04-2018 GERAARDSBERGEN 5041 2 260 

25-04-2018 MAZEZELE 613 3 40 

28-04-2018 HEUSDEN 1200 3 92 
 KRUISHOUTEM 1005 3 70 

29-04-2018 BRAKEL 4584 1 286 
 BRASSCHAAT 2955 1 108 

01-05-2018 HOREBEKE 1204 1 169 

02-05-2018 TOLLEMBEEK 664 2 77 

05-05-208 KRUISHOUTEM 1908 4 119 
 BLANKENBERGE 5508 1 47 

06-05-2018 HERZELE 2165 1 281 
 BLANKENBERGE 5090 3 43 

09-05-2018 MULLEM 1027 2 84 

10-05-2018 ZOTTEGEM 2780 1 726 

12-05-2018 OPWIJK 1193 6 38 
 LEERNE 2165 4 89 
 BERCHEM 1148 4 9 

13-05-2018 DIKKELVENNE 1195 2 109 

16-05-2018 OOMBERGEN 1331 1 618 

19-05-2018 BERLARE 2329 3 117 
 ENAME 847 2 70 

20-05-2018 HEKELGEM 1769 1 107 

21-05-2018 ST.L.HOUTEM 1947 1 259 

26-05-2018 VLEKKEM 627 2 65 
 GERAARDSBERGEN 1421 2 168 

27-05-2018 WETTEREN 1256 2 113 
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Onder de loep       Willy 

 
ZATERDAG   23-06-2018  ZULZEKE 

4-7-11-15-22 KM    07.00 – 15.00 U  ELENEBOSWANDELING 

ZONDAG    24-06-2018  SCHELLEBELLE 

6-7-10-114-17-21-30 KM  07.00 – 15.00 U  21E SCHOOIERSTOCHT 

WOENSDAG   27-06-2018  BUGGENHOUT 

5-10-15 KM   08.00 – 15.00 U  KLAVER 3-TOCHT 

DONDERDAG   28-06-2018  ZELE 

6-9-13-16-19-22 KM  08.00 – 15.00 U  13E MIDWEEKTOCHT 

ZATERDAG   30-06-2018  SCHELDERODE 

6-12-16-20-24 KM   07.30 – 15.00 U  GROENENDALTOCHT 

ZONDAG     01-07-2018  SINT-MARIA-LIERDE 

6-12-18-24-32 KM   06.30 – 15.00 U  30E ZOMERTOCHT 

WOENSDAG   04-07-2018  BEVER 

5-7-12-16-22-26-32 KM  07.30 – 15.00 U  15E DRIE-PROVINCIENTOCHT  

VRIJDAG    06-07-2018  ENAME 

6-12 KM    16.00 – 19.30 U  11E VAKANTIEAVONDWANDELING 

VRIJDAG    06-07-2018  AALTER 

4-6-9-12-15 KM   13.00 – 18-00 U  47E GULDENSPORENTOCHT 

ZATERDAG   07-07-2018  DEURLE 

6-10-15-20 KM   06.30 – 15.00 U  20E DREVENTOCHT 

ZONDAG    08-07-2018  MELDERT 

6-10-15-20-27 KM   07.00 – 15.00 U  AFFLIGEM CLASSIC 

WOENSDAG   11-07-20108  EVERGEM 

6-12-15-18-24-30-42 KM  07.00 – 15.00 U  3E SINT-BAVOTOCHT 

WOENSDAG   11-07-2018  DENDERHOUTEM 

6-13-20 KM   06.00- 15.00 U  TOCHT DER FRANSCHMANNEN 

ZATERDAG   14-07-2018  OUDENAARDE 

7-10-15-21-28-35-42-50 KM  06.00 – 15.00 U  ADRIAAN BROUWERTOCHTEN 

ZONDAG    15-07-2018  TOLLEMBEEK 

4-6-10-15-22-32 KM  07.00 – 15.00 U  URBANUSTOCHT 

WOENSDAG   18-07-2018  ERWETEGEM-ZAAL O.C. 

7-10-14-18-21-28 KM  07.00 – 17.00 U  DAUW-EN MIDWEEKTOCHT 

VRIJDAG    20-07-2018  KRUISHOUTEM 

6-12-18-24 KM   07.00 – 15.00 U  LOZERDORPTOCHT 

ZATERDAG   21-07-2018  BOTTELARE 

7-10-14-21-30-50 KM  06.00 – 15.00 U  ZOMERTOCH-50 KM VAN BOTTELARE 

ZONDAG    22-07-2018  OORDEGEM 

6-10-14-18-21 KM   07.00 – 15.00 U  24E MIDZOMERTOCHT 

WOENSDAG   25-07-2018  BERCHEM 

5-14-19-24 KM   07.00 – 15.00 U  12E ZOMERWANDELING 

ZONDAG    29-07-2018  EVERBEEK 

6-12-18-24-30 KM   07.00 – 15.00 U  38E EVERBEEKSE WANDELTOCHTEN 

ZONDAG    29-07-2018  LEBBEKE 

6-12-18-24-32-42 KM  07.00 – 15.00 U  30E DENDER-EN SCHELDETOCHT 

MAANDAG   30-07-2018  NOKERE 

5-9-12-18 KM   07.00 – 15.00 U  14E ZOMERWANDELTOCHT 

ZATERDAG   04-08-2018  MOERBEKE 

7-10-14-18-22-26-32-50 KM  07.00 – 15.00 U  ZOMERTOCHT 

ZATERDAG   04-08-2018  GRAMMENE 

6-10-15-20 KM   06.30 – 15.00 U  22E VLASTOCHT 
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ZONDAG    05-08-2018  VINDERHOUTE 

6-9-13-16-20-28 KM  07.00 – 15.00 U  40E KASTELENTOCHT 

WOENSDAG   08-08-2018  ERWETEGEM -ZAAL -DE GILDE- 

7-10-14-18-21 KM   08.00 – 17.00 U  MIDWEEKTOCHT 

ZATERDAG   11-08-2018  KALKEN 

4-7-12-18-24-30 KM  07.30 – 15.00 U  KAKLENSE MEERSENTOCHT 

ZONDAG    12-08-2018  OUDENAARDE 

6-9-15-21-27-35-42 KM  06.03 – 15.00 U  RONDE VAN VLAANDEREN V. WANDELAARS 

WOENSDAG   15-09-2018  OOSTERZELE 

6-10-14-18-21 KM   07.00 – 15.00 U  2E OOGSTTOCHT 

ZATERDAG   18-08-2018  AFFLIGEM 

6-12-18-KM   07.00 – 15.00 U  ABDIJTOCHT 

ZATERDAG   18-08-2018  STEKENE 

6-12-20 KM   08.00 15.00 U  16E GRENZENTOCHTEN 

ZONDAG    19-08-2018  OPWIJK 

6-12-18-25-31 KM   07.30 – 15.00 U  26E RONDOM OPWIJK 

ZONDAG    19-08-2018  RONSE 

6-10-14-31 KM   07.00 – 15.00 U  HOOGZOMERMUSEUMTOCHT 

WOENSDAG   22-08-2018  STEENHUIZE 

4-7-10-15-23 KM   08.00 – 15.00 U  MIDWEEKSE ZOMERTOCHT 

ZATERDAG   25-08-2018  DENDERMONDE 

5-9-12-16-21-30 KM  07.00 – 15.00 U  42E SCHELDEMARSTOCHT 

ZONDAG    26-08-2018  GALMAARDEN 

4-6-9-12-16-21-25-28-35-42 KM 07.00 – 15.00 U  19E BALJUWTOCHTEN 

WOENSDAG   29-08-2018  SINT-DENIJS-WESTREM 

7-13-21 KM   08.00 – 15.00 U  STROPKESTOCHT 

VRIJDAG    31-08-2018  AALTER 

4-6-9-12-15 KM   13.00 – 18.00 U  WOESTIJNETOCHT 

ZATERDAG   01-09-2018  KRUISHOUTEM 

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

ZONDAG    02-09-2018  BUGGENHOUT 

4-7-10-14-21 KM   08.00 – 15.00 U  KWAKTOCHT 

ZONDAG    02-09-2018  MERELBEKE 

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

DONDERDAG   06-09-2018  UITBERGEN 

6-12-18 KM   07.00 – 15.00 U  VENNETOCHT 

ZATERDAG   08-09-2018  ENAME 

7-10-14-18-21 KM   07.00 – 15.00 U  ENAME-TOCHT 

ZONDAG    09-09-2018  AALST 

6-10-15-18-24-30 KM  07.00 – 15.00 U  4E AJUINTOCHT 

WOENSDAG   12-09-2018  HEMELVEERDEGEM 

6-12-18 KM   07.30 – 15.00 U  13E MIDWEEKTOCHT 

VRIJDAG    14-09-2018  BOEKHOUTE 

7-14-21 KM   07.30 – 15.00U  16E GEIRNAERTWANDELING 

ZATERDAG   15-09-2018  SLEIDINGE 

7-11-16-20-24-27-30 KM  07.00 – 15.00 U  25E HERFSTWANDELING 

ZONDAG    16-09-2018  DEINZE 

6-12-18-24-32 KM   06.30 – 15.00 U  37E CANTECLAERMARSEN 

ZONDAG    16-09-2018  HAALTERT 

6-10-13-20 KM   06.15 – 15.00 U  BEVRIJDINGSTOCHT 

WOENSDAG  19-09-2018   LEEUWERGEM 

6-10-14-18-21 KM  08.00 – 17.00 U HERDENKINGSTOCHT OVERLEDEN LEDEN 
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 Retro – foto’s       Rudy 

 

La Palma 

2007 

Elzas 

2008 
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Met een goed gevoel en een perfect zicht op stap. 

 
 Meekleurende brillenglazen die 100% bescherming bieden tegen 
schadelijke UVA & UVB stralen 

 Progressieve glazen voor perfect zicht ver & nabij. 
 Monturen in alle prijsklassen (van trendy tot klassiek, sportief…..) 
 Hoorapparaten: proefperiode & test gratis. 

 

OPTIEK 

JACQUES 
Hoogstraat 43                                                                          Tel & fax:09/360 72 94 

9620 ZOTTEGEM                                                     website:www.optiekjacques.be 

Meer dan 35 jaar tot uw dienst 

 

Op vertoon van uw wandellidkaart: 10% korting. 


