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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  2019 

graag binnen bij de voorzitter 

Patrick De Corte  

pdcorte@telenet.be 

voor 1 september  2019 

 

Zetel vereniging: 

WSV EGMONT ZOTTEGEM vzw 

 Traveins 28 

9620 ZOTTEGEM
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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 

 

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, 
 
De 25e Egmonttocht is nog maar pas achter de rug. Onze wandeltocht was dit jaar 
ook uitgekozen door de federatie als regionale (vroeger provinciale genoemd) 
wandeldag. Daarbovenop was het ook nog de Pluswandeldag en behoorde onze 
wandeling tot het Walkon criterium. We mochten dus hopen op een toename van 
het aantal deelnemers. Onze verwachtingen werden ruim ingelost en met zo’n 3850 
wandelaars werd het een zeer intense dag. Terwijl ik deze woorden schrijf en we 
ons clubblad vorm geven zitten we alweer midden in de drukte van ons eetfestijn. 
Daarna volgen in razend tempo een GR uitstap en de volgende midweek, opgesmukt 
met een sangria. Om dan de maand juni af te sluiten met de meerdaagse busreis 
naar de Provence om toch wat te kunnen uitblazen van de voorbije activiteiten.  
Deze successen hebben we mee te danken aan de blijvende ijver van onze 
bestuursleden, de maandelijkse (en meer) inzet van onze medewerkers en 
vindingrijkheid van onze parcoursmeesters. We kunnen al deze mensen niet genoeg 
bedanken want tenslotte zijn en blijven het nog steeds vrijwilligers.  
Dat we op een goede manier bezig zijn bewijst het nog steeds aangroeiende aantal 
leden. Wij tellen op dit ogenblik 1380 Egmonters en onze midweekwandelingen 
mogen steeds een massa deelnemers ontvangen.  
Ons koesteren in onze successen doen we natuurlijk graag maar we vergeten niet 
om vooruit te blikken. Het tochtenprogramma voor 2020 is bij de federatie al 
vastgelegd. Met stad Zottegem zijn al contracten gemaakt voor de huur van de 
verschillende zalen en dat zijn er nogal wat. Ook de meerdaagse reizen krijgen 
stilaan vorm (zie verder in dit clubblad).  
Veel mensen maken zich op om te genieten van een deugddoende vakantie. Ze zullen 
de komende maanden andere en eventueel verre oorden opzoeken of gewoon 
thuisblijven en in eigen omgeving genieten van een welverdiende rustperiode. We 
zijn er echter zeker van dat op de komende wandelingen zowel dichtbij als wat 
verder af heel wat geel van Egmont zal te zien zijn. En daar zijn we fier op. 
Bedankt iedereen om de glans van onze club hoog te houden. 
Niet iedereen is evenwel in de mogelijkheid om veel te wandelen. Sommigen onder 
ons zijn door omstandigheden aan hun zetel of bed gekluisterd en wachten op een 
betere gezondheidstoestand om er weer bij te horen. Langs deze weg willen wij 
die mensen een hart onder de riem steken en hopen we dat ze vlug weer in ons 
midden kunnen vertoeven. 
Ook de studerende jeugd samen met hun bezorgde ouders en grootouders kunnen 
wel een figuurlijk steuntje gebruiken. Nog even doorbijten en dan hopen op een 
zorgeloze vakantie. 
 
Jullie voorzitter, Patrick   
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www.vanvijle.be 

09 360 75 60 
  



 
25e jaargang nr 99 juli – augustus - september 2019  blz. 7 

In Memoriam  

 

 
Bestuur en leden van de wandelclub bieden hun medeleven aan bij het overlijden van: 
  
Mevrouw Laura Baele           º 31-02-1927  -  †  15-04-2019 

  Moeder en schoonmoeder van José Remmery – Carmen Janssens 

 

Mevrouw Marie-Louise Mertens         º 12-01-1926  -  †  08-05-2019 

  Zuster en schoonzuster van Eric Mertens – Monique Smet 

 

De Heer Laurent Brewaeys          º 28-04-1939  -  †  08-06-2019 

  Echtgenoot van Christiane Van Driessche 

 

- Groeten uit               

 

 

 

Zonnige groeten uit  

de beste B & B van Spanje ! 

 

Eli – Lieve 

 

Milan – Yaron 

 

Lenny 

 

 

 

Redactie clubblad 

 

Werkten mee aan dit nummer van ons clubblad: 

 

Tekst:    Patrick De Corte 

Toon De Geyter 

Johnny De Meyst 

Rudy De Schrijver 

Carmen Janssens 

Willy Van De Keere 

Foto’s:   Antoine Cleemput 

    Norbert De Grom 
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 Jarigen                                         Jarigen van de maand juli 
 

 

Naam Voornaam Dag Naam Voornaam Dag

Cardon Miet 1 Van Der Borght Marleen 17

De Blander Agnes 1 De Clercq Freddy 18

Maertens André 1 De Pauw Lea 18

Raes Annie 1 Meersman Antoine 18

Van Den Borre Rita 1 De Vuyst Mia 19

De Clercq Marguerite 2 Ghijs Christiane 19

De Geyter Toon 2 Van Buggenhout Marleen 19

D'Haese Johnny 2 Van Der Gucht Claudia 19

Moerman Katelijne 2 De Rouck Marcel 20

Van Boven Marie-Jeanne 2 Van den Berghe Chris 20

Verbanck Josiane 2 De Bie Christiane 21

Hermans Maria 3 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 Temmerman Eric 6 Haegeman Marc 22

Franceus Nancy 6 Janssens Leliane 22

Immegeers Jeannine 6 Uytterhaegen Marie-Jeanne 22

Putman Alain 6 Van Herreweghe Nadine 22

Sedeyn Gerarda 6 Pieters Julien 23

Vanstrijthem Etienne 6 De Clercq Lieve 24

De Schamphelaire Philiep 7 Heirman Liesje 24

Holvoet Mark 7 De Koninckbroeck Andy 25

De Roeck Marie-Therese 8 De Potter Andre 25

De Winter Sylva 8 De Temmerman Marc 25

Ghijs Carine 8 Naessens Jeaninne 25

Lotens George 9 Schietecatte Gisele 25

Janssens Carmen 10 Van De Maele Greta 25

De Wilde Anita 11 Wauters Paul 25

Villers Kristof 11 Bauwens Paul 26

Bert Etienne 12 Herremans Jorgin 26

Buyl Julia 12 vermassen Dany 26

De Troyer Joris 12 Wattez Linda 26

De Wit Lieve 12 De Braekeleer Karien 27

Heytens Lieve 12 De Kerpel Carine 27

Oste Christiane 12 Goossens Annie 27

Busschop Karel 13 Cansse Eddy 28

Van Caenegem Fernand 13 Galle Freddy 28

De Schrijver Hedwige 14 Beerens Etienne 29

Lapage Raphael 14 De Muynck Claudine 29

Van Cauwenberghe Annemarie 14 Eggermont Linda 29

Beeckman Eric 15 Rokegem Magdie 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 Lembergen Saskia 30

Cosijns Godelieve 16 Van Wabeke Marc 30

De Ridder Steve 16 Vanacker Renee 30

De Winter Marleen 16 Vens Carine 30

Eggelen Monique 16 De Cnijf Beatrijs 31

Parrez Rudy 16 Heirman Saartje 31

Piens Luc 16 Stevens Patrick 31

Stevens Linda 16 Van Der Stichelen Sarah 31

Bonne Godelieve 17 Van Gijsegem Jeannine 31

De Vuyst Luc 17 Van Houcke Dirk 31

Denblijden Amber 17
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Jarigen van de maand augustus 
 

 

Naam Voornaam Dag Naam Voornaam Dag

De Smet Hilde 1 Vande Velde Marijke 15

Raman Lucie 1 Verstichel Anne 15

Badie Dary 2 Beerens Rita 16

Cooman Gary 2 Bogaert Rudy 16

Haelterman Johan 2 De Paepe Lionel 16

Haustraete Christine 2 Van de Mergel Pascal 16

Hutsebaut Ivan 2 Nelis Sonja 17

Van Der Haeghen Lydie 2 Vanboterdael Erna 17

Van Droogenbroeck Anne 2 Matthys Lorreine 18

Blomme Noël 3 Eeckhaut Hannah 19

De Witte Christel 3 Schittecatte Luc 19

Eeckhout Denise 3 Ottoy An 20

Matthys Paul 3 Podevijn Angelicque 20

Piens Melissa 3 Vaughan Christine 20

Reyns Jacqueline 3 Baeyens Rita 21

Walraevens Paul 3 De Pessemier Kris 21

Abraham Gilbert 4 De Smet Monique 21

De Decker Johnny 4 De Winter Guy 21

De Vos Godelieve 4 Saelens Denise 21

D'Haeseleer Erwin 4 Solemé Rosine 21

Van Heghe Eric 4 Aelterman Willy 22

Oste Rita 5 Broekaert Annie 22

De Smet Nancy 6 De Fleur Miranda 22

Daneels Stijn 7 De Schamphelaire Marnix 23

De Potter Rita 7 Baele Leona 24

Van Den Noortgate Marie-Joseph 7 De Clercq Hugo 24

Van Impe Rudy 7 De Winter Albert 24

Aerts Hildegard 8 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

De Ridder Eric 9 Van Daele Marie-Christine 26

Galle Rozy 9 Van Den Brulle Luciene 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

Renneboog Etienne 11 Coene Margriet 28

Smet Monique 11 Daneels Raphaël 28

Beirens Jan 12 De Schampheleer Christiane 28

Van Impe Joris 12 Declerck Jean-Pierre 28

Vandecasteele Linda 12 Sterck Anne-Marie 28

De Temmerman Marleen 13 Vermeulen Willy 28

Lamont Jacques 13 De Schrijver Rudy 29

Vervaet Sabine 13 De Vos Daniëlla 29

Gezels Nadine 14 Lenaert Conny 29

Modde Mariette 14 Caekebeke Martine 30

Simoens Marc 14 De Clercq Christine 30

Triphon Thomas 14 Dobbelaere Marcel 30

Van Coppenolle Marie-Claire 14 Opdecam Beatrijs 30

Baele Lea 15 Schockaert Rita 30

Callaert Mireille 15 Tuybens Christelle 30

Reynvoet Rita 15 Fonck Marie-Louise 31

Torrekens Ilke 15
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Jarigen van de maand september 
 

 

 

Je bent jong bij elke leeftijd, zolang je plannen maakt voor morgen 

  

Naam Voornaam Dag Naam Voornaam Dag

Fiers Jan 1 De Boeck Antoine 16

Blom Eddy 3 De Keukelaere Ann 16

Debboudt Navaro 3 De Spiegeleere Ronny 16

Van De Vyver Roger 3 Meert Stefaan 16

Coppens Anne - Marie 4 Van Geyt Bianca 16

De Smet Frans 4 De Bock Peter 17

Geerts Carine 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

Watrin Sabine 5 Carlier Francine 19

Daem Bart 6 De Knijf Lieve 19

De Mulder Arlette 7 Van Gansbeke Annie 20

Schollaert Arlette 7 Vermeulen Arlette 20

De Paepe Etien 8 De Prez Greta 21

Vanhoolandt Lucien 8 Masse Luc 21

Ameels Gerard 9 Matthys Geert 21

Caryn Cecile 9 De Vadder Monique 22

Coessens Ira 9 Demey Ann 22

De Groote Eddy 9 Mons Roger 22

De Vos Carine 9 De Wandel Patrick 23

Hendrickx Jeannine 9 Lammens Benni 23

Declercq Sabine 10 Uitterhaegen Willy 23

Michiels Steven 10 De Clercq Andre 24

Coppens Linda 11 De Saveur Rita 24

De Ketele Carine 11 Lauwaert Jacqueline 24

De Middeleir Bernard 11 Codde Ides 25

De Smet Nadine 11 Monsecour Godelieve 25

Troncquo Christelle 11 De Loor Monique 26

Petrus Piet 12 De Vulder Marie- Louise 26

Pieters Fabienne 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 Anica 27

De Pessemier Robert 13 De Troyer Anneken 27

De Roeck Rita 13 De Visscher Magdi 27

Geurts Leonna 13 Snouwaert Kelly 27

Van Damme Dirk 13 Van Laethem Jeroen 27

De Clercq Christiane 14 Droeshaut Willy 28

De Vusser Hendrik 14 Praet Maria 28

Rouckhout Annie 14 De Geyter Sabinè 29

Van Den Hole Eric 14 Dick Martine 29

De Corte Dirk 15 Immegeers Robert 29

De Groote Lydiane 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
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De Corbières - wijnen van de kust Willy 

 

Corbières is een pracht van een streek! 
 
Wie raakt niet in de ban van dit massief tussen Carcassonne en de Middellandse Zee, dat enkele van de 
mooiste wijngaarden van Zuid-Frankrijk bezit. De Corbières-streek is zo wijds. 

 

CORBIERES: krekels, pijnbomen en wijnstokken in overvloed. 
 
Uitloper van de Auvergne naar de kust toe, zich koesterend 
tussen de Pyreneeën en de zee, ziet het Corbières-massief er van 
beneden af aanlokkelijk uit, ondanks zijn weinig spectaculaire 
afmetingen. Deze banale opeenhoping van heuvels, doorklieft 
met ingesloten dalen en bedekt met kreupelhout, zoals dit in het 
zuiden zo vaak voorkomt, is een verleidelijke trompe-l’oeil. 
Behalve de schapen, de geiten en de bijenkorven, zonder de 
olijfbomen, de amandel en de vijgenbomen, wat zouden we 
anders kunnen kweken dan druiven, stelt een oude wijnbouwer. 
Corbières lijkt inderdaad zeer rotsachtig, weinig bewoond, zo 
goed als verlaten en verdord. Maar schijn bedriegt, je vindt er 
krekel, pijnbomen en wijnstokken in overvloed, terwijl de 
platanen hun schaduw werpen in de sluimerende dorpen, waar 
alle luiken gesloten zijn.  
Wellicht doet net dat je besluiten om op pad te gaan naar deze ongewone streek, waar je amper de zee kan 
onderscheiden, terwijl ze toch zo dichtbij ligt. Na Narbonne neem je de route Nationale, richting Carcassonne. 
Let, aan de linkerkant op de platen met aanwijzingen naar de cisterciënzerabdij van Fontfroide. Hier begint 
het, op deze weg, waar je na een onweer de geur van venkel en tijm opsnuift. Fondfroide is een soort symbool 
met geschiedenis. Het is een doodlopende oase, met hartstocht onderhouden, verzonken in een rust die 
enkel wordt verstoord door het gefluit van de merel. Of door het hevige blazen van de koude noordenwind 
of het geruis van de oude cipressen. Een beek, een rozenperk, oude dakpannen, een, klooster dicht bij de 
kerk, prachtig door haar eenvoud, een pijnboombos dat veelvoudig door bosbranden wordt geteisterd, een 
kruis bovenop een 220 m hoge top, vanwaar je de zouttuinen van de meren Bages en Sigean rond het eiland 
Saint-Martin kan onderscheiden. Nog verder ligt het oude eiland La Clape, met daarachter de torens van de 
kathedraal van Narbonne.  Recht voor je, de Middellandse zee, met haar mooie uitgestrekte stranden van 
Leucate en Barcarès. Meer zuidwaarts, Canigou. En dan natuurlijk de wijngaarden, in een wirwar verspreid 
tussen het kreupelhout. Zonder de wijnstokken zou de Corbières-strrek niet zijn wat ze nu is. En vergeet 
vooral niet de oude kelder te bezoeken, die getuigt van de wijnbouwersroeping van deze streek, en die van 
de eigenaars, sinds 1908 de zelfde familie, kost wat kost levend willen houden. Christiane en Nicolas 
d’Andocque hebben enkele hectaren beplant, bestemd voor de productie van een witte Corbières, die 
gekenmerkt wordt door de noordelijke ligging van de kalkbodem. 
 

LAND VAN DE GROTE CRUS. 
 
Het is niet in deze kuststrook van Corbières dat men de beste crus aantreft. Daarvoor moet men meer 
landinwaarts gaan, naar Montagne d’Alaric toe of naar Lagrasse. De verantwoordelijken van deze jonge AOC 
hebben het goede idee gehad elf zones - en evenveel bijzondere bodems -in deze grote appellation af te 
bakenen. Eén ervan draagt de naam Boutenac en bevindt zich op vijf minuten van onze reisweg, in de richting 
van Saint-de-la-Cabrerisse, langs de zuidelijke flank van een prachtige heuvel, gekend onder de naam “La 
Pinèdè” het gaat hier om een bijzondere bodem. Een pracht van een wijngaard, aangeplant rond en op de 
hellingen die wijn geven van hoog niveau, met een stevig karakter en een grote verfijning.  Hier hebben de 
wijnen, zelfs indien gerijpt in houten vaten, de smaak van de bodem. Ze worden op “ruwe wijze” geteeld en 

https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Languedoc-Roussillon_map.png
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vragen niet om tussenkomst van wijnstokken uit Bordeaux om te worden veredeld. Ze 
beperken zich tot een strikt minimum aan zogenaamde ”verbeterende” 
druivensoorten, zoals de Syrah, die wordt toegevoegd aan een rijkelijk, lokaal palet, 
samengesteld uit Carignan, zwarte Grenache de Mourvèdre, om enkele rode wijnen te 
noemen; de Dubernet stijl is gebaseerd o p koolzuurmaceratie, een oude techniek die 
veel toegepast wordt in de Beaujolais, en waarvoor hele, perfect rijpe druiven zijn 
vereist. Deze wijnen, kunnen - in tegenstelling tot wat de afkrakers beweren - enkele 
jaartjes kelder verdragen. Laten we stellen dat na een periode van tien jaar kelder, de 
grote Corbières-wijnen optimaal zijn. Dat is al niet slecht.      
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 

FITOU BIJ WILDSCHOTELS 
 
In de Languedoc, waar de Gallische wijncultuur ontstaan is, is elk landgoed van 
noemenswaardige omvang gebouwd op de vestigingen van een Romeinse villa. Zo is 
het ook met het kasteel van Nouvelles, dat via smalle paadjes verbonden is met 
Embres-et-Castelmaure. Hier komen we bij de appellation Fitou, de oudste van de 
Languedoc, voor wat de rode betreft, daterend uit 1948. Een nieuweling kan ze gerust 
verwarren met Corbèires. Een specialist ook. De baas van Nouvelles, die met zijn accent 
alleen al gratis reclame maakt voor de streek, heeft meerdere pijlen op zijn boog. Hij 
vinifieert grote Rivesaltes en ook Muscat-wijnen, waarvan sommige zeer oud zijn en 
tenslotte enkele Corbèires. Maar de grote roem is echter de Fitou, waarbij hij één van 
de meest waardevolle vertegenwoordigers is, met wijnen die op ouderwetse wijze worden behandeld (soms 
fel getekend door een lang verblijf in enorme houten vaten), wat niet wegneemt dat ze bij  een degustatie 
op de voorgrond treden. Het kasteel Aguilar, een Cathaarse vesting, waakt met zijn imposante schaduwen 
over de schisten, zijn middelgratig metamorf gesteente, en de groene eikenbossen, bewoond door 
everzwijnen. De Fitou dankt zijn naam aan een vreemd dorp, bijna een zeedorp, gelegen onderin een canyon 
in kalksteen, vlakbij het meer van Leucate, daar waar de grens tussen Languedoc en Catalonië slechts 
doorgang geeft aan de autosnelweg, de Nationale en de spoorweg. Hier liep vroeger ook de Via Domitia, een 
heirbaan die de Rhône met de Pyreneeën verbond. Eens ze de engte van Fitou voorbij waren, ontdekten de 
Romeinen er Canigon, de engelbewaarder van Roussillon, met zijn 2786 m hoge top. Als het weer meezit, ga 
dan even op verkenning naar wat vroeger ”Corbières du Roussillon” werd genoemd. In het majestueuze 
Vinggrau, jammer genoeg bedreigd door een steengroeve, kan je de Muscats de Rivesaltes en de Cotes-du-

Roussilles proeven. Nog wat 
verder krijg je L’Homme de 
Tautavel te zien en zijn nieuw 
museum, in de verte Perpignan, 
Rivesaltes aan de oever van de 
Agly, en dichterbij de zee het 
Spaanse fort van Salses, in de 
17e eeuw omgebouwd door 
Vauban. Men beweert dat de 
Carthager Hannibal hier voorbij 
is gekomen op zijn tocht van 
Spanje naar Italië. De 
geschiedenis vertelt ons echter 
niet of hij er een voorraad 
amforen Corbières-wijn heeft 
ingeslagen. 
  

https://nl.wikipedia.org/wiki/Metamorf_gesteente
https://www.ontdekjecolruytwijn.be/wijn/domaine-le-champ-des-murailles-grande-cuv%C3%A9e-2015


 
25e jaargang nr 99 juli – augustus - september 2019  blz. 14 
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 Late nieuwjaarsbrief     Johnny 

 

Liefste Wandelclub, 

 

Opnieuw is een jaar voorbijgevlogen, 

Opnieuw hebben we veel van je wandelingen genoten, 

Opnieuw waren de startposten tijdig open en goed bevolkt,  

Opnieuw was alles op tijd en correct in orde, 

Opnieuw hebben we de gele wegwijzers kunnen volgen zonder verloren 

te lopen, 

Opnieuw hebben we kunnen genieten van de ‘rustposten’, 

Opnieuw waren er heerlijke broodjes, koffie, soep, worsten, pannekoeken, 

wafels enz …. 

Opnieuw hebben we na de wandeling onze dorst kunnen lessen, 

Opnieuw waren alle helpers enthousiast en vrolijk en behulpzaam, 

Opnieuw hebben we nieuwe vrienden kunnen maken, 

 

Opnieuw was er een fantastisch NIEUWJAARSFEEST met fantastische 

muziek,  

Opnieuw was er die sfeer van vriendschap, warmte en genegenheid, 

Opnieuw hebben we de zolen van onze schoenen kunnen dansen,  

Opnieuw waren er ook mensen die dat allemaal maar normaal vinden,  

Opnieuw zijn jullie uitgestraald tot alle uithoeken van dit land en 

omstreken,  

Opnieuw was WSV ZOTTEGEM  vele keren de  PRIMUS  INTER  PARES,  

Opnieuw wil ik je voor dit alles DUIZENDMAAL danken,  

Opnieuw wil ik aan het stadsbestuur van Zottegem voorstellen om je als 

EREBURGER te benoemen (nu er twee burgemeesters in onze stad zijn 

moet het toch mogelijk worden). 

 

 

Uw toegenegen wandelclublid, 

Zottegem – Godveerdegem,  25 januari 2019  

Johnny De Meyst   WSVL/1301185 
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Impressie GR 2-daagse    Carmen  

 
Op 8 en 9 mei beleefden de GR stappers opnieuw hoogdagen. 
 
De ochtendstond gaf nu eens geen goud in de mond maar wel enkele dreigende wolken, toch zat de goede 
sfeer erin en de reis kon niet meer stuk. Eens de “vurige stede” Luik voorbij, voerden herinneringen me vele 
jaren terug in de tijd. Van kleins af aan maakte ik hier kennis met de uitnodigende en fascinerende natuur. 
Mijn vader, natuurmens in hart en ziel, ontving via zijn werk bij de post gratis treincoupons. Ik zie die magische 
kartonnen kaartjes in paarse kleur nog duidelijk voor mij. Je diende met de hand het station van vertrek en 
aankomst in te vullen en duidelijk de datum te vermelden. De treinconducteurs controleerden streng. Tijdens 
de grote vakantie gebruikten we de coupons voor een uitstap naar de Ardennen, de zee en zelfs Engeland. 
Telkens een enorme onderneming en groot avontuur. Vroeg opstaan om met de eerste trein te vertrekken 
naar een toen “verre streek”, die niet iedereen uit de buurt kende of zelf ooit bezocht. We waren 
uitzonderingen op de regel. De dag voordien veel boterhammen klaarmaken, meestal met gebakken omelet 
als beleg, rugzakken vullen met drank, eten, kledij, eventueel badpak enz. Eens aangekomen in het 
eindstation, werd nog één of meerdere bussen genomen naar het startpunt van de natuurwandeling, soms 
ook startten we al te voet van aan het station. 
 
Nu we met onze bus het traject Luik Luxemburg volgen, duiken in mijn herinneringen veel bekende dorpjes 
op. Nabij Spa herinner ik mij de tocht naar het riviertje “La Hougne” met haar immense schoonheid. Dit dartel 
roodgekleurde water ontspringt in het hoogveen, ligt bezaaid met enorme rotsblokken, telt honderden 
watervallen met vele houten bruggetjes die de rivier verbindt met de andere oever. Vijf of zes jaar was ik 
toen, maar die impressionante beelden blijven in mijn geheugen geprent.Verder rijdend naar Clervaux blijven 
de herinneringen zich als parels aaneenrijgen en zie ik in gedachten die wondere wereld van toen terug.  
 
In langzame draf rijden we nu Luxemburg binnen, waar het landschap met eerbied, liefde en trots bewaard 
blijft. Een derde van dit landje is bedekt door majestueus bos, diep doorsneden met heldere, snelle rivieren 
die wemelen van vis en lis. Genesteld in het groen, verschuilen zich ontelbare dorpjes, met hier en daar 
bovenop een steile rots, een feeëriek kasteel. Dit heerlijke land bezit een uitstekend wegennet die het 
landschap zo min mogelijk schendt. Bovendien brengen duizend kilometers wandelpaden de bezoeker naar 
de intiemste plekjes om er te genieten van sprookjesachtige sferen. 
 
In Clervaux verlaat de “zware groep” ons. Wij rijden 
naar Drauffelt en vertrekken aan een klein stationnetje. 
Net zo ééntje waar ik ooit als kind afstapte voor een 
fascinerende ontdekkingstocht. Wij stappen nu langs 
een afwisselende route, aangeduid met gele ruitjes, die 
de rood witte streepjes van de GR-paden vervangt. We 
gaan over hoge heuvels en door diepe dalen en langs 
kabbelend water, een beetje zoals in het echte leven. 
De weg leidt ons naar een middeleeuwse burcht. Met 
wat verbeelding zie ik een jonkvrouw met een lange 
gouden vlecht door het torenraam staren, terwijl 
beneden, door de poort een ridder op een wit paard in 
galop en zonder omzien het kasteel verlaat. Welke 
romantische of gruwelijke verhalen hebben zich hier ooit afgespeeld? Voer voor historici of voor een schrijver 
met middeleeuwse roots? De tocht eindigt aan het station van Kautenbach. Hier gaan we op zoek naar een 
drankgelegenheid maar helaas, alles is “geschlossen”. Een behulpzame (of meelijdende) man wijst ons de 
weg naar een camping. Nog 2 km afzien, maar de aanhouder wint, en we nestelen ons in een behaaglijke 
taverne op een comfortabel ingerichte camping. Het aangevoerd gerstenat smaakt voortreffelijk en doet alle  
moeite verdwijnen. Zo mooi is het leven op een doordeweekse dag, onder een druilerige regen in Luxemburg! 
Op de koop toe breien we nog een staartje aan onze kilometerstand en leggen we een grotere afstand af dan 
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voorzien. 
 
Terug de bus op voor een lange rit naar Biersdorf in Duitsland. Aan de grens zien we nog een verlaten 
douanebureel, gesloten dankzij het verdrag van Schengen en nu meer en meer in opspraak met het 
vluchtelingenprobleem. Angela Merkel hat es nicht geschaft! En wij in België nog minder, de mensonterende 

taferelen aan het Noordstation indachtig. Na veel 
sightseeing bereiken we het idyllisch gelegen 
Dorint Sporthotel aan het meer. We halen ons 
hartje op aan het avondmaal, dat gelukkig, 
hongerig als we zijn, in buffetvorm is opgesteld. 
Parelend aperitiefje met aardbei, koude en 
warme gerechten à volonté, zoete desserten en 
veel vers fruit als toetje. Met nog een drankje als 
slaapmuts kan de nacht niet meer stuk. 
 
De volgende ochtend, na een stevig, lekker en 
uitgebreid ontbijt trekken we de wandelschoenen 
aan voor een zalige tocht om en rond Biersdorf. 
Vandaag maken we kennis met de Sudeifel in al 

haar schitterende aspecten. We wandelen zalig langs rode, diep ingekliefde rotsen, rijk aan ijzererts en langs 
de Bitburgersee. Stijgend via een kruisweg naar een aantrekkelijk wit kapelletje en verder de heuvel op het 
woud in. Geregeld krijgen we mooie uitzichten voor ogen met ook een imposante burcht in de aanbieding. 
De natuur vertoeft hier nog in een pril lentestadium, met ontluikende bladknoppen en frisbloeiende 
bloesems. Bedwelmende geuren van verse kruiden en voorjaarsbloemen vergezellen ons, samen met heerlijk 
zoete boslucht. We ademen onze longen vol zuivere zuurstof en ervaren dat ook het stappen vlotter dan 
gisteren verloopt. Zo krijgen we er nog een gratis gezondheidskuur bovenop. Mooi meegenomen! 
 
‘s Middags breekt zowaar de zon door de wolken en verlicht op bijzondere wijze het landschap. We bereiken 
een boerendorp met zowaar een klein hotel en Biergarten. Hier moeten we zijn om de innerlijke mens te 
verblijden! Ik installeer mij op het terras en geniet van de gouden stralen. Ik krijg het gezelschap van een 
vriendelijke, lieve poes en mijn dag kan niet meer stuk. Ik hou van deze trotse, soms al eens eigenzinnige 
diertjes. Met spijt in het hart denk ik aan mijn 
gestorven huisdier en krijg een krop in de keel. Hij 
was een verstandig en aanhankelijk diertje, één 
uit de duizend en ik mocht hem 18 jaar lang 
koesteren en hij mij. Karelke, mijn lieve, 
zachtaardige, blauwe Britse korthaar, ik vergeet 
je nooit! Jouw grafje in mijn tuin onder de witte 
stamrozenlaars verzorg ik mijn leven lang! 
Gelukkig leidt de herbergpoes me af en stemt me 
weer blij. Hoog tijd nu om naar het einde van de 
reis te stappen. Na nog een heel stevige 
kuitenbijter volgt de ontspannende afdaling tot 
aan het meer. Het zit er weer op. 
 
Bedankt Patrick, Chantal, Rudy, Freddy en vele medewerkers. Jullie mogen er wezen! Proficiat voor de inzet, 
want het is voorwaar geen gemakkelijke klus om een reis met wandelingen tot in de kleinste details uit te 
werken en iedereen tevredenheid te schenken, zonder de verantwoordelijkheid te vergeten om deze grote 
groep te begeleiden en het hoofd koel te houden bij eventuele ongevallen. 
     
Bedankt vrienden wandelaars voor de vriendschap, de gesprekjes, de hulp bij moeilijke oversteekjes en het 
vrolijk gezelschap. Hopelijk tot volgend jaar! 

Groetjes, Carmen 
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Antwerpen Wandelt            

          
Wandelclub Zandstappers vzw uit Wechelderzande viert zijn 25-jarig bestaan met de organisatie van 
Antwerpen Wandelt. Bossen en heide staan centraal op deze tocht in het hartje van de Kempen. 
Wechelderzande is een deelgemeente van Lille en ligt in de Antwerpse Kempen. Tijdens deze ‘Antwerpen 
Wandelt’ maken we kennis met de prachtige natuurgebieden die onze gemeente rijk is. Deze groene 
wandeltocht begint met een ommetje rondom Hof d’Intere, een renaissancekasteel dat stamt uit 1649. Het 
huis fungeerde later als pastorie van 1688 tot 1964 en nadien als gemeentehuis tot de fusie in 1977. Sindsdien 
is het een gemeentelijk centrum met bibliotheek en park. Je kan tussen 13-18 u gratis een bezoekje brengen 
aan de kunstwerken die in de tuin uitzonderlijk tentoongesteld worden. We stappen verder richting bos. 
Eventjes verder splitsen de 4-7-11 km af om hun rustpost in de voetbalkantine op te zoeken. Via de smalle 
zandpaadjes op Moereind wandelt deze groep terug naar de startzaal. De 14-20-25-32 km stapt naar onze 
rustpost aan de Lilse Bergen. In Bersegem maken ze kennis met heide en nieuw aangelegde vennen. Ook zal 
je in de omgeving loslopende damherten kunnen aanschouwen. Nog wat verder passeert je de 
Achtzalighedenboom. Het is een grove den bekend omwille van zijn grillige vorm. De boom, genoemd naar 
de acht zaligsprekingen van Christus, dankt zijn naam aan het feit dat hij oorspronkelijk over het 
uitzonderlijke aantal van acht stammen beschikte. De precieze ouderdom kan nog niet met zekerheid 
bepaald worden, maar geschat wordt dat zijn vroegste bestaan dateert van rond 1850. Door vele stormen is 
de boom ondertussen zwaar beschadigd. Maar zoals je op de foto kan zien, staat hij nog steeds rechtop. Het 
wordt nu hoog tijd om even te rusten. Je zal hier kunnen genieten in open lucht van de natuur bij een drankje 
en een hapje. De 20-32 km maakt vanuit deze rustpost een lus langs de velden en bossen van het Rolleken 
en passeren daar de Duivelskuil. Na 6.3 km komen ze terug op de rustpost. Op de terugweg naar de startzaal 
maak je kennis met de echte Lilse Bergen. Hier is het eventjes klimmen. Maar al gauw kom je aan een groot 
bosmeer. Vervolgens volgen we het traject doorheen de vallei van de visbeek die hier een enorm waardevol 
en uitermate gevarieerd natuurgebied vormt. Droge en natte heide, gagelstruwelen, moerasbossen en 
hooilanden, je komt het er allemaal tegen. Het gebied omvat tientallen verschillende plantensoorten. Het 
hoeft dan ook geen betoog dat het er bruist van het leven. De aankomst is bijna bereikt voor de 14 en 20 km. 
De 25 en 32 km houden halt aan de voetbalkantine. Vandaar gaat het via bossen en weilanden naar hun 
laatste pauze aan het sportcomplex op de Pulsebaan. Nu volgt voor hen nog een laatste stukje natuur met 
de eeuwenoude beuken van Blommerschot in de nabije omgeving van het vliegveld Malle-Zoersel. De 
wandelweg brengt je in de Stille Kempen met zijn prachtige landduinen, afgewisseld met buntgras en 
rododendrons. Voor de jongsten is er op de 4 km een fotozoektocht beloond met enkele leuke prijsjes (o.a. 
strips). Wie houdt van een stevige boswandeling afgewisseld met enkele prachtige natuurgebieden, moet 
zeker afzakken naar Wechelderzande. Bij warm weer zorgen de bossen voor de nodige verkoeling en bij koud 
regenachtig weer zorgen ze voor de nodige beschutting. Wij zorgen voor de nodige rustposten midden in de 
natuur zodat je bij mooi weer buiten kan genieten van de gezonde Kempische boslucht bij een drankje en 
een hapje. We hopen jullie allemaal te mogen begroeten in het hartje van de Kempen.   



 
25e jaargang nr 99 juli – augustus - september 2019  blz. 19 

Busreizen                     

 
ZONDAG 18/08/2019 

WECHELDERZANDE 
ANTWERPEN    WANDELT 

MOGELIJKE AFSTANDEN: 4 – 7 – 12 – 17 – 22 – 27 - 35 KM 

VERTREK:    BEVEGEMSE VIJVERS 07.30 U 
 

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

ZONDAG 22-09-2019 

WERVIK 
WEST-VLAANDEREN WANDELT 

MOGELIJKE AFSTANDEN: 6 – 1 2- 15 – 21 – 28 – 35 - 42  KM 
VERTREK:     BEVEGEMSE VIJVERS 07.30 U 

 

 

Inschrijfstrookjes busreizen           
 

ZONDAG 18 -08-2019         Wechelderzande 

NAAM en VOORNAAM                                              

A   

B  

C                     

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

Telefoon: 

Handtekening:  

INSCHRIJVEN zolang er plaatsen vrij zijn.  

 

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

ZONDAG 22 -09-2019         Wervik 

NAAM en VOORNAAM                                              

A   

B  

C                     

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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West-Vlaanderen wandelt      
 

43ste Tabakstocht zondag 22 september 2019 
Provinciale wandeldag 2019 voor West-Vlaanderen 

 
Beste wandelliefhebber, 
Door "Wandelsport Vlaanderen" werden wij uitverkozen om de provinciale wandeldag 2019 voor West-
Vlaanderen te organiseren. Wij doen dit graag ter gelegenheid van onze Tabakstocht die wij dit jaar voor de 
43e maal inrichten. 
Opnieuw staan wij met onze ganse ploeg enthousiaste medewerkers klaar om jullie gastvrij te ontvangen. 

Wij beginnen met te zorgen voor een fraai parkoers in de 
Leie vallei en de volle natuur met zijn bonte fauna en 
flora.  
Alle afstanden wippen Frankrijk binnen via onze mooie 
nieuwe brug over de Leie, om dan via een vroegere 
arbeiderswijk van Noord-Frankrijk en het gezellig 
wandelbrugje over de oude Leiearm het gebied van de 
Balokken te bereiken. Wij verlaten de Balokken langs het 
voetgangersbrugje over de "nieuwe" Leie. Als je het 
brugje bijna over bent dan moet je even naar links kijken 
waar je het kunstwerk "De Blauwer", ontworpen door 
oud-Wervikaan Jan Desmarets, kunt zien. Van hieruit 
trekken wij naar het Nationaal Tabaksmuseum waar het 

parkoers even doorloopt en dat je met je deelnemersbewijs van onze Tabakstocht die dag gratis mag 
bezoeken. Zeker een bezoekje waard, want hier wordt de geschiedenis van het rijke tabaksverleden van 
Wervik uit de doeken gedaan. Ook onze imposante Sint-Medarduskerk, die hier domineert, is in de namiddag 
gratis te bezoeken. De langere afstanden zoeken de Kruiseekse hoogten op en de langste afstanden krijgen 
er nog een stapje door Laag-Vlaanderen bij. 
Deze tocht gaat in samenwerking met Vayamundo die op deze tocht vertegenwoordigd zal zijn met een actie 
voor kinderen en minder-mobile wandelaars. Wij zorgen op deze tocht dan ook voor een KID's-wandeling 
waar wij de kinderen een beetje zullen verwennen en wandelen kinderen onder de 12 jaar gratis. 
Verder is deze wandeling opgenomen in het WalkOn-wandelcriterium 2018. Door jouw deelname aan deze 
tocht draag je een steentje bij om het sociaal engagement van deze werking te steunen. Van het 
inschrijvingsgeld dragen wij hiervoor een deeltje af.  
En, eens terug in de startzaal, kan je genieten van onze heerlijke Picon, een fris biertje of ander drankje en 
een hapje om de inwendige mens weer aan te sterken, en dit alles onder een lustige muzikale omlijsting. 
Iedereen van harte welkom en zolang de voorraad strekt zorgen wij voor een gratis versnapering. 

  
                                                            INFO 
  
Inschrijving: De Graankorrel, Magdalenastraat 29, Wervik 
  
Starturen: van 7.00 tot 15.00u 
  
Afstanden: 6 - 12 - 15 - 21 - 28 - 35 - 42 km 
  
Inschrijving:  leden € 1.1 - niet-leden € 1.5 
kinderen jonger dan 12 jaar: gratis 
  
Contact: wsv.wervik@telenet.be  
  

https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Wervik_JPG04.jpg
https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Wervik_JPG03.jpg
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Vooropgestelde tochten 2019 

 

Sinds enkele jaren zijn we reeds bezig met het systeem van vooropgestelde tochten. Nog steeds gaat het 
succes ervan in stijgende lijn.  Ook in 2019 zal hier een waardevolle prijs aan verbonden zijn. 
Dit keer is er een nieuwigheid. Omdat wij sedert 2017 een bijkomende tocht inrichten en die nu ook 
opgenomen is in “Walking in Belgium” kunnen wij niet anders dan die tocht op onze lijst op te nemen. Vermits 
het geen weekdagtocht is krijgt die meteen 3 punten toegemeten. Dit om de nog werkende leden ook de 
kans te geven om het vereiste aantal punten te behalen. Dit vereiste aantal is nu wel opgetrokken tot 17 
punten i.p.v. 15.  
De tochten voor 2019 beginnen traditioneel in december 2018: 

 

Tocht Datum Plaats Punten

1 Jenevertocht 19/12/2018 OC Leeuwergem 1

2 Wafelentocht 30/12/2018 Bevegemse Vijvers 3

3 Bubbels midweek 16/01/2019 OC Strijpen 1

4 Verwenkoffie midweek 20/02/2019 OC Oombergen 1

5 Spek en eieren midweek 20/03/2019 OC Velzeke 1

6 Mikado pannenkoek midweek 17/04/2019 Voetbalkantine Zottegem 1

7 Italiaanse midweek 15/05/2019 De Gilde Erwetegem 1

8 25e Egmonttocht 30/05/2019 Bevegemse Vijvers 3

9 Sangria midweek 19/06/2019 OC Strijpen 1

10 Dauwtocht 17/07/2019 OC Erwetegem 2

11 Ijsjes midweek 21/08/2019 De Gilde Erwetegem 2

12 Oost Vlaanderens Mooiste 31/08/2019 Bevegemse Vijvers 3

13 Herdenkingstocht 18/09/2019 OC Leeuwergem 1

14 Hot dog midweek 16/10/2019 OC Sint-Goriks-Oudenhove 1

15 Halloweentocht 31/10/2019 Bevegemse Vijvers 3  
 

Totaal aantal punten te verdienen: 25. 
 

Wie op de 15 vooropgestelde tochten 17 punten verzameld heeft, heeft recht op een geschenk dat 
uitgedeeld wordt vanaf het “Praatcafé” op zaterdag 16 november 2019. 
Gelieve bij het inschrijven op een tocht gebruik te maken van de gratis ter beschikking gestelde klevers, zo is 
er geen verwarring mogelijk wie er heeft deelgenomen. Heb je geen klevers meer, schrijf dan duidelijk in 
DRUKLETTERS uw naam en voornaam, adres, clubnaam en clubnummer op uw controlekaart, want bij onze 
1300 leden zijn er toch wel verschillende leden met dezelfde voor- en familienaam. Bij discussie zijn de 
controlekaarten het doorslaggevend bewijs. Het is vanzelfsprekend dat je geen kaarten invult voor iemand 
anders. Gebruik zeker geen klevers van je partner, als je zelf geen klevers bij hebt!  
Wie over geen klevers meer beschikt, kan steeds klevers bestellen op het secretariaat (op de wandeling of 
via mail secretariaat@wandelclubegmont.be).  De klevers zijn dan af te halen op de volgende wandeling 
op de stand "secretariaat".  
 

Nieuw: Doordat de federatie de inschrijfkaart voor zijn aangesloten leden aangepast heeft en er 

geen deel ervan in de bus moet gedropt worden moeten de leden eigenhandig hun controlekaart 

(betalingsbewijs) na de wandeling afgeven bij de afstempeling van hun boekje. Indien dit niet 

gebeurt kan de tocht niet meetellen in het klassement. Opletten is dus de boodschap!!! 
 

Als iedereen zich hieraan houdt dan zullen er op het einde van de rit geen discussies zijn. 

  

mailto:secretariaat@wandelclubegmont.be
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Reizen 2020      

 

Wie zijn vakantiedagen voor 2020 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 ???? 

- 18/4-25/4: Vliegreis naar Lanzarote. 

- Eind augustus of na midweek september:   Wenen en omgeving. 

- Een eventuele kortere reis kan daar nog bijkomen. 

 

 

 
 

 

 

 

 

 Herdenkingstocht      
 

Op woensdag 18 september richten wij deze tocht in 
ter nagedachtenis van onze overleden leden en bestuursleden.  

Start:  O.C. Leeuwergem 
Rustpost: Ten Berg Grotenberge 

Van 7 u tot 16 u  
 

 Wandelvakantie vliegreis Madeira 

 

VAN 21 – 09 – 2019  TOT  28 – 09 – 2019 
 

**SALDO**  700 € PER PERSOON IN DUBBEL   NIET WANDELAARS : MIN 145 € 
 855 € PER PERSOON IN SINGLE 
 

BETALEN VOOR 30 JULI 2019 OP REKENING REIZEN BE64 1030 1032 8952    
                                      VERMELDEN : SALDO MADEIRA 
INFO: WILLY EN BEA 

  

https://www.euroreizen.be/userfiles/item/funchal-madeira-2256_2256_1_xl.jpg
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 Dauwtocht          

 

Op woensdag 17 juli is er een bijzondere midweekwandeling. Wij hopen op schitterend weer om ten volle te 

kunnen genieten van de zang van de vroege vogeltjes bij de snel opkomende 

zon.  

Wie dan honger gekregen heeft van de ochtendwandeling kan in de startzaal 

frietjes met frikadellen of satés degusteren tegen de ons eigen democratische 

prijzen.  

Start:  O.C. Erwetegem 

Rustpost: Sint-Maria-Oudenhove en Sint-Goriks  

 

 

Oost-Vlaanderens Mooiste               

 

 

WSV Egmont Zottegem verzorgt op 31 augustus de wandeling op dit evenement. 

Die wandeling telt ook mee als vooropgestelde tocht en het aantal km kan ingebracht 

worden op jullie tochtenbladen. 

Dus:  allen op post !!!  
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Wandelresultaten     Willy 

 

DATUM WAAR AANTAL DEELNEMERS 
PLAATS 

EGMONT 

AANTAL 

EGMONTERS 

03-03-2019 NEIGEM 1103 2 89 

05-03-2019 WETTEREN 920 1 125 

06-03-2019 WANNEGEM-LEDE 605 3 49 

08-03-2019 LOKEREN 1391 2 63 

09-03-2019 RONSE 1662 2 123 

10-03-2019 HERNE 1107 6 35 
 MICHELBEKE 375 1 82 

16-03-2019 KRUISHOUTEM 2597 3 130 

17-03-2019 GENTBRUGGE 2551 3 114 
 TERVUREN 1145 1 76 

20-03-2019 VELZEKE 1867 1 634 

23-03-2019 MOERZEKE 1228 1 61 

27-03-2019 ZINGEM 1618 1 146 

28-03-2019 LEDE 1067 2 92 

30-03-2019 ROOSDAAL 1404 1 134 

31-03-2019 GOOIK 2220 3 68 
 LOVENDEGEM 1723 10 36 

03-04-2019 BAARDEGEM 788 2 97 

06-04-2019 GAVERE 1433 4 65 
 BURST 1462 1 227 

09-04-2019 MUNKZWALM 202 1 36 

11-04-2019 DRONGEN 912 3 60 

13-04-2019 NUKERKE 1058 2 87 
 DENDERBELLE 1361 4 56 
 MIDDELKERKE 874 8 13 

14-04-2019 ASSE 1772 10 32 
 BRAKEL 2094 1 189 

17-04-2019 ZOTTEGEM 1711 1 670 

18-04-2019 PETEGEM 748 3 37 

20-04-2019 LEUPEGEM 2303 2 168 

21-04-2019 GERAARDSBERGEN 3788 2 230 

22-04-2019 MAARKEDAL 1625 1 140 

27-04-2019 DESTELBERGEN 854 4 41 
 KRUISHOUTEM 470 3 36 

28-04-2019 ROESELARE 3763 7 76 
 PUURS 3894 1 100 

01-05-2019 TOLLEMBEEK 1305 2 68 
 DENDERMONDE 2562 10 63 
 HOREBEKE 1154 1 186 

04-05-2019 KRUISHOUTEM 1235 4 62 
 HAALTERT 540 1 59 

05-05-2019 HERZELE 1646 1 236 

08-05-2019 MULLEM 796 2 74 

11-05-2019 MAZENZELE 893 7 19 
 BACHTEN-M-LEERNE 1936 4 101 

12-05-2019 LEBBEKE 2944 10 45 
 DEKKELVENNE 2296 1 196 

15-05-2019 ERWETEGEM 1642 1 643 

18-05-2019 BERLARE 2279 2 144 

19-05-2019 ST-LIEVENS-HOUTEM 1681 1 224 

30-05-2019 ZOTTEGEM-REGIO-PLUS 3816 1 695 
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Komende GR’s                    Patrick                           

 
 

31/07/2019      GR 56   Sankt-Vith - Villers               ± 22 km  of  ±  17 km                        
 

Sankt-Vith is het startpunt van de GR 56 op een hoogte van 480 m. We stijgen langzaam naar 
een hoogte van bijna 600 m vooraleer we het bos Emmelserwald induiken. Hier bevindt zich 
een biermuseum dat 4500 soorten flessenbier herbergt. Het zal daar zijn dat ook groep 2 voet 
zal zetten op Duitstalig België. Door het bos gaat het noordelijk naar Recht. Waarschijnlijk 
houden we daar halt om dan de resterende 11 km aan te vatten. We komen aan de Amblève, 
steken die over naar Lasnenville en tenslotte naar Villers. 
 
Inschrijven met strookje tot 24 juli of zolang er plaatsen zijn.  
Kostprijs: 10 euro. 
Startuur: 6 u 00 aan de Bevegemse Vijvers. 
Terug: Tussen 18 uur en 19 uur. 
 

 

11/09/2019      GR 129   Le Bout Là-Haut               ± 24 km  of  ±  16 km                        
 

De GR 129 is een traject dat ook “België in diagonaal” genoemd wordt. We hebben daar al een 
heel stuk van afgelegd. Dit keer starten we in Le Bout Là Haut en trekken vrijwel onmiddellijk 
het bos van Marbaux in. Voorbij Odromont verandert dat bos enkele keren van naam. Aan de 
rand van al dat groen dicht bij vertrekt de kleine afstand. Het blijven bospaden tot we in 
Bertransart de N5 kruisen. In oostelijke richting trekken we dan uiteindelijk naar Gerpinnes. 
 
Inschrijven met strookje tot 4 september of zolang er plaatsen zijn.  
Kostprijs: 10 euro. 
Startuur: 7 u 00 aan de Bevegemse Vijvers. 
Terug: Tussen 18 uur en 19 uur. 
 

 

09/10/2019                Streek GR Groene Gordel Tervuren - Berg             ± 26 km  of  ±  18 km                        
 

Met start in het centrum van Tervuren stappen we voorbij het Museum van Midden-Afrika en 
de Vossemvijver om dan koers te zetten naar het noorden. In Moorsel start de tweede groep 
en daarna wordt Everberg aangedaan. In Kortenberg kruisen we de N2 en de spoorlijn. Met 
de Nationale Luchthaven aan onze linkerzijde stappen we dan verder naar Lemmeke en ten 
slotte naar Berg. 
 
Inschrijven met strookje tot 2 oktober of zolang er plaatsen zijn.  
Kostprijs: 10 euro. 
Startuur: 7 u 30 aan de Bevegemse Vijvers. 
Terug: Tussen 18 uur en 19 uur. 
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Strookjes komende GR’s                 Patrick                           

 

 
GR 56   Sankt-Vith  -  Villers                                 31 juli 2019 
 
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  24  juli  2019 of zolang er plaatsen zijn. 
 

 

GR 129   Le Bout Là-Haut  -  Gerpinnes                        9 september 2019 
 
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  4  september  2019 of zolang er plaatsen zijn. 
 

 

Streek GR Groene Gordel    Tervuren - Berg                     9 oktober 2019 
 
Naam en voornaam       26 km  18 km 
 

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

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

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

   Betaal de som van  10 €  x  ……….   =   …………  € 
   Betaal met punten   10 €/punten  x  ……………….   =  ………………..  €/punten 
Inschrijven tot  2  oktober  2019 of zolang er plaatsen zijn. 
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GR verslagen                 Toon 

   

27-02-19    GR 5A “Wandelronde van Vlaanderen”           Haringe – Rodeberg                          
 

Als ge van ze leven in de Westhoek passeert, door regen en noorderwinden                                                                      
Keert omme den tijd als g’ alhier passeert, den oorlog  ga j ’hier were vinden 
Ja ’t is den oorlog da j’ hier were vindt en ’t graf van duizend soldaten  
Altijd iemands vader, altijd iemands kind, nu doodstille en Godverlaten.  

Uit “Duizend soldaten”                      Willem Vermandere. 

 

Haringe, onbekend en nooit van gehoord, toch liefelijk oord neergepoot in de uiterste westkant van 
Vlaanderen. De St Martinuskerk, een laatgotische hallenkerk met Romaanse kruisingstoren uit de 16de 
eeuw, gespaard van hevig oorlogsgeweld omdat ze zich buiten de frontzone bevond, zet de toon naar 
een beloofde zonovergoten uitstap .Onder de tonen (?) van een bekend, berucht en beroemd 18de 
eeuws  barok Van Peteghemorgel krijgen we de zegen van Karel de Blauwe, kunstwerk uit 1980 van de 
hand van Rik Ryon, symbool voor de smokkelaars die vele jaren geleden hun waar over de grens naar 
Frankrijk en terug versasten. Op korte afstand het  “Haringe Bandaghem Military Cemetery“ met 816 
oorlogsgraven. Voetweg 55 stuurt resoluut de velden in, landelijke wegen voeren door de 
Roesbruggestraat terwijl 3 hazen hartstochtelijk genieten van het zomerse geweld en ondertussen els 
en hazelaar rijkelijk bloeien. Kruisen de N330 Poperinge – Roesbrugge, flaneren door het gehucht 
Krombekehoek, bruggetje over en het centrum van Proven wenkt. Van de St-Viktor hallenkerk uit 1763 
werd het glas van de glas-in-loodramen vervangen door glas in kunstbeton, een zielig gezicht. In de 
omgeving meerdere hopvelden met 
planten in nog jong stadium. Binnen 
enkele weken worden de hopscheuten in 
de plaatselijke horeca met veel smaak 
geserveerd. De hopbellen van de 
hennepachtige plant worden pas op het 
einde van september machinaal geplukt 
en zal de bittere lupuline als smaakmaker 
dienen voor het streekhommelbier. In de 
omgeving het “Mendinghem Military 
Cemetery“. Hier worden 2443 soldaten 
herdacht. In de schaduw van het bos 
worden één of meerdere “stutten” 
verorberd terwijl de blauwe reiger op zijn 
lange stelten onbeweeglijk het toneel gadeslaat. Groenende bosranden dartelen richting 
toegangsdreef van psychiatrische instelling “De Kevie“ en verderop tussen het lover kasteel  ’t Couthof 
uit 1763 dat zijn naam dankt aan de voormalige eigenaar Baron Mazeman de Couthove de Tonlieu. 
Graaf d’Udekem d’Acoz verbleef er vele jaren en onze koningin Mathilde mocht er de vakantie 
doorbrengen en op 1 januari haar nieuwjaarsbrief voorlezen voor nonkel Henri. Hedendaags is het 
kasteel overgedragen aan naamgenoot en neef Bernard, (zo blijft het in de familie). We kuieren langs 
vruchtbare lappendekens van velden die je ook bij ons aantreft, keurig getrimd door tractors en 
dichtgeritst door strakke asfaltwegen. We snijden het gehucht Sint–Jan-ter-Biezen aan terwijl in de 
verte de torens van de 3 kerken van Poperinge flikkeren in het helse zonlicht. Op de Provenseweg een 
monument als aandenken voor Flight Sergeant Stacey Jones die er met zijn spitfire crachte bij zijn 
laatste luchtgevecht. We walsen het Helleketelbos binnen waarin zichtbaar de laatste tijd duchtig 
“gekapt“ werd terwijl de ontluikende lenteflora alle pogingen onderneemt om door te breken. De 
middagstop in Café - Retaurant  “Sparrenbos” met fraai en gezellig interieur laat ons ruimschoots 
genieten terwijl een vroege citroenvlinder zich in alle bochten wringt tussen de klimopranken en alle 
aandacht opeist. Het kuiert verder richting Abele, grensdorp, langs de ene zijde Belgisch, langs de 
andere Frans. De kerk O.L.Vrouw-Onbevlekt Ontvangen staat op Frans grondgebied en toch worden 
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de erediensten (voor zover die er nog plaats vinden ) door het bisdom Brugge verzorgd. Het “Abele 
Aerodrome Military Cemetery“, een Britse begraafplaats met een honderdtal grafzerken verwijst naar 
het toenmalige vliegveld. Je moet het zoeken en heimelijk hopen dat niemand het vindt: zó mooi en 
stil is het er. Vóór ons ontplooit zich de heuvelrug van de West– Vlaamse bergen. De hoge antenne 
staat op de Catsberg. Je kan er eindeloos ver turen tot tranen toe. Alle tijd om de geest te laten 
rondzwerven en te genieten van wondermooie vergezichten. Boomkwekerij Willaert zorgt 
ondertussen nog voor een echte verrassing: een replica, weliswaar iets kleiner, van het 
Vrijheidsstandbeeld van New–York. Het maakt toch indruk. Hoevegebouwen loodsen richting de weg 
Poperinge – Steenvoorde (N333) zelf geboren uit de vroegere spoorlijn 69 Poperinge – Hazebrouck. 
Op 1 kilometer hier vandaan “Lyssenhoek Cemetery“, één van de grootste Britse begraafplaatsen 
(10.796 gesneuvelden). We denderen verder richting Westouter, zelfs eens 500 meter over “de 
schreve“. Het zeer oude dorp werd volledig verwoest. De Romaanse toren bleef gespaard en het dorp 
kwam nooit in Duitse handen. Buiten de dorpskom het “Britisch Cemetery“ met 175 Commonwealth 
slachtoffers. Rest nog zacht klimwerk doorheen domein Rodenberg tot de verkeersweg N372 Ieper – 
Franse grens en top van de Rode Berg met 
zijn 143 meter één van de hoogste bulten 
van West-Vlaanderen. De statige 
Lijstermolen pronkt er nog steeds zoals wij 
hem op 7-11-12 verlaten hebben terwijl de 
kabelbaan Cordoba er voorlopig werkloos 
bij ligt. Het is wel een unieke attractie 
gebouwd in 1957 door Oostenrijkse 
alpenspecialisten. Méér aandacht is er voor 
Café De Nachtegaal waar bij een 
fluweelzachte zonsondergang de 
streekbieren rijkelijk geproefd worden…. Zo 
zit onze eerste GR voor 2019 er op, de kop 
is er af. 
 

27/03/19             GR 123       Deux-Acren – Moulin Cat Sauvage                                                                           
 
“Dans un tableau les mots sont de la même substance que les images”. 

René Magritte Lessen 1898 – Schaerbeek 1967. 

 

Een maand geleden mochten we flirten met de landsgrenzen, vandaag wordt het een promenade langs 
de taalgrens. In de schaduw van de St Martinuskerk met 2 massieve kruisen wordt het startsein 
gegeven. Dra kuieren we gezwind langs de rustige Dender. De lijster zingt uit volle borst en de tjiftjaf 
meldt zijn vroege terugkomst. We duiken onder een spoorwegbrug en krijgen reeds zicht op het stadje 
Lessen. Bij het samenvloeien van de Ri d’Ancre en Dender verlaten we eventjes het jaagpad. Vervallen 
gebouwen en hopen steenpuin, laatste getuigen van vroegere werkzaamheden, te omschrijven als 
industriële archeologie. Voor ons doemt het Hôpital Notre Dame à la Rose op, één van de oudste 
hospitalen van Europa, gesticht in 1242 door een Franse prinses Alix de Rosoit weduwe van Arnold IV 
d’ Audenarde. Een statig architecturaal oord vol betovering waar zorg voor ziel en lichaam 
onlosmakelijk met elkaar verbonden zijn. Tot 1980 herbergde het hospitaal zieken en behoeftigen. De 
geschiedenis van Lessen gaat terug tot de 10 de eeuw en kwam tot volle ontwikkeling in de 12 de. 
Resten van schuts- en verdedigingsmuren zijn er nog volop aanwezig. De Romaans-Gotische kerk is 
een juweeltje. Minder geweten is het feit dat hier voor het eerst lucifers werden vervaardigd. Meer 
bekendheid verwierf de stad met méér dan 20 steengroeven. Voor de eerste wereldoorlog kwamen 
hier ruim 5000 werknemers aan hun trekken. Elk jaar, op de derde zondag van augustus wordt op het 
St.-Rochuskwartier hulde gebracht aan de noeste arbeid van de vroegere “Les Cayoteux”. Op de markt 
pronkt een beeldig stadhuis uit 1889 en op het plein een mansgrote R. Magritte, opmerkelijk figuur 
van de surrealistische schilderkunst (zijn doek “Ceci n’est pas une pipe is wereldberoemd) zittend op 
een bank met omgekeerde bolhoed. Het monument werd opgericht naar aanleiding van de 50ste 
verjaardag van zijn overlijden. Ene Lou De Prijck, in een vroeger leven Lou and the Hollywood Bananas, 
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schepen van cultuur was de aangever. We verlaten Lessen langs het zwembad en trekken de open 
weidse velden in. Een zomers lentezonnetje in een kleurrijke wolkenhemel laat ons volop genieten van 
het “Pays des Collines”. De dorpjes Ogy en Ghoy  pareltjes uit een lappendeken van natuur dat na de 
winter (?) terug tot leven komt. De wilg bloeit rijkelijk en enkele verdwaalde paasbloemen kleuren de 
jonge groene bermen zacht geel terwijl een forsytsia als een vlammende toorts het gebied overheerst. 
In het gehucht Aubecq werd in de jaren 1150 een abdij gesticht door Gossuin d’Aubeke. In het midden 
ven de 13de eeuw emigreerde de gemeenschap naar Pamele om er als Maagdendale, een 
cisterziënzerinnenabdij stand te houden tot de opheffing in 1796. Ter hoogte van de “Longue Borne“ 

is de torenspits van Flobecq reeds duidelijk  
te onderscheiden. We kruisen de weg 
Flobecq – Everbeek terwijl een 
monumentale eik ons verder drijft door 
schilderachtige doorsteekjes. De Ri d’Ancre 
fladdert langs een imposant kalvaarkruis 
richting de St Lucaskerk van Flobecq. Tijd 
voor een “time out“ in “Bavik pub“. Na het 
versterken van de innerlijke mens, 
groepsmoment en groet aan St.-Antonius 
met zijn varkentje. Het kuiert verder over de 
oude spoorlijn 87, van Bassily naar Doornik 
die vanaf 1882 in gebruik werd genomen en 

in 1960 werd ontbonden. Niet ver van de oude molen “La Rigaudrie” was er de verbinding met lijn 82 
bij ons gekend als Mijnwerkerspad. De Chaussée Brunehaut wordt eventjes aangesneden. Voorbij de 
“Chapelle de Bonne Mort” overschrijden we een laatste maal de Ri  d’Ancre met zicht op de 
heuvelkammen van La Houppe. Ondertussen maken we ook kennis met heksen, trollen, duivels en 
andere personages uit de fantasiewereld van J. Vandewatijne. Op grondgebied van Ellezelles wordt 
een extra stop ingelast. “Au Martyre“ is er gelegenheid tot betalend proeven van Quintine, streekbier 
genoemd naar Quintine Della Clisserie, de laatste heks die in 1610 werd verbrand. De gotische St.-
Pietersbandenkerk stuurt ons richting Ronse. Een laatste bosstrook met frisse bosanemoon, 
bosviooltjes en altijdgroene maagdenpalm zou een mooi sluitstuk moeten worden ware het niet dat 
een “misstap” vlug gezet is en dan nog eentje met nare gevolgen. We wensen Michel vlug beterschap 
en volledig herstel toe. De Moulin du Cat Sauvage op de plaats Camp Del Rocq uit het midden van de 
18de eeuw en hedendaags nog steeds maalvaardig krijgt niet de belangstelling die hij verdient. Toch 
genoten vandaag een bende genieters van een heerlijk stukje “Picardisch Wallonië”.   
 

24/04/19      GR 565  Zoersel – Turnhout         Het Sniederspad                                                             
 

Heb jij dat ook, wanneer je uit je stoel opstaat, dat alles kraakt 
En je op één been niet meer uit de auto raakt 
En je tracht het te vermijden, je wordt ouder met de jaargetijden. 
 

Zoersel was 8 eeuwen lang “het dorp onder de linde”. De prachtige lindeboom, volgens de overlevering 
geplant door de aartshertogen Albrecht en Isabella zou zowat 800 jaar oud geweest zijn ware het niet 
dat na ziekte de boom op 27/04/71 geveld moest worden. Toch kwam hij terug dankzij de handen van 
beeldhouwer Pol Van Esbroeck. Hij verwerkte de stam tot een 89 figuren tellende plastische evocatie 
van het volksleven in het door en door Kempens dorp dat Zoersel was. Zijn echtgenote Mariette 
Coppens schiep uit de takken verschillende figuren uit Consciences “de Loteling”. Deze kunstwerken 
zijn te bezichtigen in het Lindepaviljoen even buiten het dorpscentrum. Een aanrader… Het typisch 
Frankisch, driehoekige dorpsplein met gotische kerk van de H. Elisabeth stuurt ons richting de N14 
Oostmalle – Lier onder een stralend lentezonnetje. Het is rustig kuieren langsheen een opgeknapt 
Mariakapelletje. Met een veldweg en bosrand zweeft het richting het gehucht Einhoven. Voorbij een 
vervallen boerderij en door een mulle zandweg voert het door frisgroene lentebossen richting de E34 
die we juist niet aansnijden en het geraas van het drukke verkeer zal stilaan wegebben. Het imposant 
Kruis Van Blommerschot midden het lover maakt wel indruk met op het voetstuk het wapen van de 
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adellijke familie Nève de Mévergnies. Tussen de bomen een oude hangar van het voormalig Navo 
vliegveld dat werd aangelegd tussen 1952 en 1955 en momenteel alleen nog sporadisch gebruikt wordt 
door sport- en zweefvliegers. Het vliegveld kaderde in een Nato-overeenkomst en in deze periode 
werden ook de vliegvelden van Bertrix, Ursel, St Hubert, Weelde en Zutendaal uit de grond getoverd. 
Zalig peddelen we verder doorheen 
de Kempense bossen richting N153 
op grondgebied van Wechelderzande 
waar de torenklok kwart na elf 
aanduidt. Bij het omwalde 
gemeentehuis “Hof d’ Intere” zijn 
drukke renovatiewerken aan de gang. 
Hoeve Den Hert, met authentieke 
linden voor de deur, is het oudste nog 
bestaande huis van “Wechel”. Asfalt 
en zand voeren voorbij een leuk 
vennetje richting natuurgebied 
“Visbeekvallei”. Een van de 
waardevolste beekvalleien van 
Vlaanderen. De flora vermeldt 
wateraardbei, kleine valeriaan, blauwe knoop en enkele orchideeën. De fauna is ook niet mis: ijsvogel, 
zwarte specht, nachtzwaluw en boomleeuwerik vinden er hun stekje. We hebben ze niet gezien noch 
gehoord!! Het paradepaardje is hier wel het voorkomen van de adder en die hebben we gelukkig ook 
niet gezien. Een merkwaardige vliegden, de achtzalighedenboom,  die reeds vermeld werd in 1910 en 
toen reeds 60 jaar oud was heeft ook zijn beste dagen gehad en mag gerust zijn pensioen aanvragen. 
Links van ons werd het bos omgetoverd tot golfterrein “Lilse Golf& Country”, hoog tijd voor de 
knapzak. In de omgeving slaan enkele spelers onder het alziend oog van fladderende citroenvlinders 
hun balletje. Gelaarsd en gespoord trekken we verder door nog groener bosgebied richting de “Lilse 
Bergen” recreatiegebied. De zandwinningsputten die gegraven werden voor de aanleg van de 
autosnelweg E34 waren aanleiding tot ontwikkeling van dit domein, genoemd naar de vlakbij gelegen 
landduinen. Voor ons geen zwemvijver en strand wel verder puffen door de Beerse heide onder 
aanvoering van een horde citroenvlinders die vandaag goed vertegenwoordigd zijn. Door de behuizing 
van Gierle waar kunstzinnige straatnaamborden wel de blikvangers zijn, doorheen het natuurgebied 
Zwartgoorheide dat ons afzet op grondgebied Vosselaar. Het dorp geniet in de Kempen wel enige faam 
als Maria bedevaartsoord met een O-L-Vrouwkerk die teruggaat tot de jaren 1430. Ons vlakke 
wandeling van vandaag wordt plots bruusk onderbroken door het verschijnen van de Konijnenberg, 
vroeger 40 meter, nu nog juist 36,33 meter. Tijd om eventjes te genieten van het hoogtezicht (?) meer 
nog van zalig gele okselstandige bloemen van de brem en de spierwitte knikkende klokjes in lang 
gesteelde trossen van een tapijt lelietje- der – dalen. De bewoonde wereld van Vosselaar wordt in een 
drafje doorlopen, over de rijksweg N12 Antwerpen – Turnhout en een laatste groenstrook zet ons af 
bij de Looypaal, grenspaal reeds bekend van een daterende oorkonde van Jan III uit 1331. Beerse, 
Turnhout en Vosselaar hebben hier hun gemeenschappelijke stek. De steen werd gerestaureerd in 
1989 en heropgericht in een aangelegde windroos van mozaïekkeien. Nog enkele zandwegen en 
bospaden, verder nog het domein Filipkes vijver en we dartelen het drukke Turnhout binnen. Nog 
enkele zigzagbewegingen en het Neorenaissance stationsgebouw gebouw uit 1900 geeft ons 
gelegenheid tot nagenieten terwijl Alaphillipe de Waalse Pijl op zak steekt. Samen met de gebroeders 
Snieders was het vandaag heerlijk toeven in het “Land van Plaisantiën” op het oudste lange 
afstandspad van Vlaanderen.  
 
Heb jij dat ook dat je namen en gezichten niet meer kent 
En je afspraken meteen vergeten bent 
En je kunt het wel proberen, je bent nooit te oud om te leren. 
 

Uit “Heb jij dat ook“  van Bart Herman en Marcel de Groot. 
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Onder de loep       Willy 

 

ZONDAG    23-06-2019  RONSE 

6-14-21-28 KM   06.30 – 15.00 U  22E MEGASTERREN HEUVELTOCHT 

ZONDAG    23-06-2019  HAMME 

5-10-15-20 KM   07.30 – 15.00 U  ZOMERWANDELING 

ZONDAG    23-06-2019  ZAFFELARE 

7-13-18-23-35-43 KM  07.00 – 15.00 U  35E VLAAMSE KOUTERTOCHTEN 

WOENSDAG   26-06-2019  BAASRODE 

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

DONDERDAG   27-06-2019  ZELE 

5-7-12-15-20 KM   08.00 – 15.00 U  14E MIDWEEKTOCHT 

ZATERDAG   29-06-2019  KALKEN 

6-9-12-16-19-22-28-31 KM  07.00 – 15.00 U  KALKENSE MEERSENTOCHT 

ZONDAG    30-06-2019  SCHELLEBELLE 

4-7-10-15-20-30 KM  07.00 – 15.00 U  12E MEERSENTOCHT 

WOENSDAG   03-07-2019  APPELTERRE 

5-7-12-16-22-26-32 KM  07.30 – 15.00 U  VAKANTIETOCHT 

ZATERDAG   06-07-2019  DEURLE 

6-10-15-20 KM   06.30 – 15.00 U  21E DREVENTOCHT 

ZONDAG    07-07-2019  ST.MARIA-LIERDE 

6-12-18-24-32 KM   06.30 – 15.00 U  31E ZOMERTOCHT 

WOENSDAG   10-07-2019  KERKSKEN 

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

ZATERDAG   13-07-2019  OUDENAARDE 

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

ZONDAG    14-07-2019  AALTER 

5-0-15-20-25 KM   07.00 – 15.00 U  49E GULDENSPOERTOCHTEN 

ZONDAG    14-07-2019  VLEKKEM 

6-12-18-26 KM   07.00 – 15.00 U  ZOMERTOCHT 

DINSDAG    16-07-2019  INGELMUNSTER 

6-9-12-18 KM   06.00 – 15.00 U  AVIFLORAWANDEDTOCHT 

WOENSDAG   17-07-2019  O.C.ERWETEGEM 

7-10-14-18-21-28 KM   06.00 – 16.00 U   

DAUW-EN MIDWEEKTOCHT 

VRIJDAG    19-07-2019  KRUISHOUTEM 

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

ZATERDAG   20-07-2019  OORDEGEM 

6-10-14-18-21 KM   07.00 – 15.00 U  25E MIDZOMERTOCHT 

ZONDAG    21-07-2019  BOTTELARE 

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

ZONDAG    28-07-2019  EVERBEEK  

6-12-18-24-30 KM   07.00 * 15.00 U  39E EVERBEEKSE WANDELTOCHTEN 

ZONDAG    28-07-2019  LEBBEKE 

6-12-18-24-32-42 KM  06.30 – 15.00 U  31E DENDER-EN SCHELDETOCHT 

ZONDAG    28-07-2019  ZELZATE 

7-10-14-20-30 KM   08.00 – 15.00 U  CANISVLIETTOCHT 

MAANDAG    29-07-2019  NOKERE 

5-10-15-20 KM   07.00 – 15.00 U  15E ZOMERWANDELTOCHT 

ZATERDAG   03-08-2019  ONKERZELE 

7-10-14-18-22-26-32-50 KM  07.00 – 15.00 U  ZOMERTOCHT-ADRIAANSTOCHT 
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ZONDAG    04-08-2019  VINDERHOUTE 

5-6-12-17-20-24-28 KM  07.00 – 15.00 U  41E KASTELENTOCHT 

ZATERDAG   10-09-2019  MERELBEKE 

6-12-16-20-24 KM   07.00 – 15.00 U  GROENENDALTOCHT 

ZONDAG    11-09-2019  OUDENAARDE 

6-9-15-21-27-35-42 KM  06.30 – 15.00 U  RONDE VAN VLAANDEREN VOOR WANDELAARS 

DONDERDAG   15-08-2019  OOSTERZELE 

6-10-14-18-21 KM   07.00 – 15.00 U  3E OOGSTTOCHT 

VRIJDAG    16-08-2019  WICHELEN 

5-6-7-12-18 KM   07.00 – 15.00 U  22E SCHOOIERSTOCHT 

ZONDAG    18-08-2019  OPWIJK 

6-12-18-25-31 KM   07.30 – 15.00 U  27E RONDOM OPWIJK 

ZONDAG    18-08-2019  RONSE 

7-14-21 KM   07.00 – 15.00 U  HOOGZOMERTOCHT 

WOENSDAG   21-08-2019  DE GILDE ERWETEGEM 

7-10-14-18-21 KM   07.00 – 16.00 U   

IJSJES MIDWEEKTOCHT 

ZATERDAG   25-08-2019  GALMAARDEN 

4-6-9-12-17-23-28-34-42 KM  07.00 – 15.00 U  20E BALJUWTOCHTEN 

ZONDAG    25-08-2019  BEERLEGEM 

6-12-18-24 KM   07.00 – 15.00 U  4E HOEVETOCHT 

WOENSDAG   28-08-2019  ST.-DENIJS-WESTREM 

6-8-123-21 KM   07.30 – 15.00 U  STROPKESTOCHT 

WOENSDAG   28-08-2019  STEENHUIZE-WIJNHUIZE 

3-6-1-12-16-30 KM   07.00 – 15.00 U  MIDWEEKSE ZOMERTOCHT 

ZATERDAG   31-08-2019  ZOTTEGEM 

6-12-18 KM   07.00 – 16.00 U   

OOST-VLAANDERENS MOOISTE 

ZONDAG    01-09-2019  MERELBEKE 

6-9-12-15-18-24-30 KM  07.00 – 15.00 U  MERELBEEKSE WANDELTOCHT 

MAANDAG   02-09-2019  WACHTEBEKE 

7-14-21 KM   09.00 – 15.00 U  LANGELEDE TOCHT 

ZATERDAG   07-09-2019  VURSTE 

6-10-15-21-30 KM   07.00 – 15.00 U  15E SCHELDEVALLEITOCHT 

ZONDAG    08-09-2019  MERE 

7-9-12-15-20-24-27 KM  07.00 – 15.00 U  5E AJUINTOCHT 

WOENSDAG   11-09-2019  HEMELVEERDEGEM 

6-12-18 KM   07.30 – 15.00 U  14E MIDWEEKTOCHT 

ZATERDAG   14-09-2019  SLEIDINGE 

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

ZATERDAG   14-09-2019  ENAME 

7-10-14-18-210KM   07.00 -0- 15.00 U  ENAMETOCHT 

ZONDAG    15-09-2019  DEINZE 

6-12-18-24-32 KM   06.30 – 15.00 U  38E CANTECLAERMARSEN 

ZONDAG    15-09-2019  HELDERGEM 

9-10-12-18-21 KM   06.15 – 15.00 U  BEVRIJDINGSTOCHT 

WOENSDAG   18-09-2019  LEEUWERGEM 

6-10-14-18-21 KM   07.00 – 16.00 U 

HERDENKINGSTOCHT OVERLEDEN LEDEN 

ZATERDAG   21-09-2019  WORTEGEM-PETEGEM 

5-6-10-13-18-24 KM  07.00 – 15.00 U  NAZOMERTOCHT 

ZATERDAG   21-09-2019  HAMME 

8-15-25 KM   08.30 – 14.00 U  48E WUITENSMARSEN 
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 Retro – foto’s       Rudy 

 

Wengen 

2011 

Zwarte Woud 

2011 
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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. 


