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WEBSITE WSV EGMONT VZW 
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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 2020 

graag binnen bij de voorzitter 

Patrick De Corte  

pdcorte@telenet.be 

voor 1 september  2020 

 

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 

 

 

Webmaster 

   

 

 

 
 

 

 

 

 

 Maarten De Moor 
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  Woord Vooraf 

 

Beste Egmonters, 
 
Wie had ooit gedacht drie maanden geleden dat een microscopisch klein 
onzichtbaar wezentje een hele wereld plat zou leggen? Covid-19 heeft inderdaad 
grote veranderingen in onze samenleving teweeggebracht. Het leven zal er in de 
toekomst nooit meer helemaal hetzelfde uitzien als voor de Coronacrisis.  
Voor onze wandelclub heeft dit ook verregaande gevolgen. Sinds maart zijn er 
geen georganiseerde wandelingen meer. De busreizen en de GR-uitstappen zijn tot 
nader order geannuleerd. Ook de vakantiereizen, zowel in binnenland als naar 
buitenland zijn afgeschaft of in het beste geval verschoven naar later. Verder in 
dit nummer kan je lezen wat dit voor de vooropgestelde tochten en het 
clubkampioenschap betekent.  
En nu? Hoe moet het nu verder? 
Eerlijk gezegd we weten het ook niet goed. Plannen maken voor de toekomst is 
zwemmen in onbekende waters. Een glazen bol of “Madame Soleil” kunnen ook hier 
niet helpen. We zijn vanzelfsprekend sterk afhankelijk van een aantal externe 
factoren. De overheid is nu wel stilaan de teugels aan het lossen, maar de vrees 
voor een nieuwe opstoot blijft. Hopelijk komt die er niet want dan zal vlug een 
reeks maatregelen heringevoerd worden.  
Wat zal de wandelfederatie beslissen en aan welke voorwaarden zullen we moeten 
voldoen om in de toekomst wandelingen te kunnen organiseren? Blijft de social 
distancing op 1,5 m? Wat met de catering? Kan men zijn drank afhalen aan de 
toog? Wat met de hygiëne van de materialen, het afruimen, het toilet … ? Allemaal 
vragen waar we op dit ogenblik geen antwoord op weten. 
De stedelijk infrastructuur is op het moment van dit schrijven nog altijd gesloten 
en we hebben geen zicht hoe het verder zal evolueren. Als de ontmoetingscentra 
opnieuw zouden openen hoeveel mensen en onder welke omstandigheden zullen dan 
toegelaten worden? We weten het dus niet. 
We vrezen evenwel dat zolang de 1,5 m afstand regel blijft gelden en er geen 
afdoend vaccin ontwikkeld is, het vrij moeilijk zal zijn voor wandelclub Egmont om 
degelijk te kunnen organiseren. Zo vrezen we ook Oost-Vlaanderens Mooiste en 
zelfs voor ons boegbeeld de Halloweenwandeling. 
Intussen hoeven we echter niet stil te zitten. In tegenstelling tot enkele andere 
(buur)landen hebben we altijd naar buiten gemogen. Wandelen is nooit verboden 
geweest en zo konden we onze lichamelijke conditie toch wat op peil houden. Ik 
ben er vrij zeker van dat velen een paar paadjes in hun omgeving ontdekt hebben 
waar ze tot dan toe het bestaan niet van wisten.  
We missen daarentegen allen het sociaal contact. De gezellige babbel bij een fris 
biertje of een heerlijk kopje koffie met een lekkere pannenkoek. We missen het 
delen van onze ervaringen.  
We wensen met z’n allen dat die vroegere toestand zich zal herstellen zodat we 
weer onbezorgd kunnen genieten van onze gezamenlijke hobby. 
Hou jullie vooral gezond en tot … 
 
Jullie voorzitter, Patrick   
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 In memoriam 
 

 

Bestuur en leden van de wandelclub bieden hun medeleven aan bij het overlijden van: 
 
 

Mevrouw Denise Defauw            º 26-04-1942  -  †  27-03-2020 

  Echtgenote van Jackie Willems 

 

De Heer Guibert Everaert    ° 30-04-1944  -  †  21-04-2020 

Echtgenoot van Mireille Vandenabeele 

 

De Heer Martin De Cuyper    ° 18-01-1959  -  †  09-05-2020 

Lid van WSV Egmont 

   

De Heer Gerard Gaublomme    ° 19-10-1929  -  †  12-05-2020 

Vader en schoonvader van Ivan en Chantal Gaublomme - Praet 

 

Mevrouw Maria Moreels            º 07-05-1928  -  †  18-05-2020 

  Moeder en schoonmoeder van Ivan en Fabienne Foncke – Delcourt 

  Grootmoeder van Silvia Foncke 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Redactie clubblad 

 

Werkten mee aan dit nummer van ons clubblad: 

 

Tekst:    Patrick De Corte 

Toon De Geyter 

Rudy De Schrijver 

Carmen Janssens 

Thomas Thriphon 

Willy Van De Keere 

Foto’s:   Antoine Cleemput 
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 Jarigen                                         Jarigen van de maand juli 
 

 

Naam Voornaam Dag Naam Voornaam Dag

Van Den Borre Rita 1 De Pauw Lea 18

Maertens André 1 De Clercq Freddy 18

Raes Annie 1 Meersman Antoine 18

Cardon Miet 1 Van Buggenhout Marleen 19

D'Haese Johnny 2 Ghijs Christiane 19

De Geyter Toon 2 Van Der Gucht Claudia 19

Van Boven Marie-Jeanne 2 De Vuyst Mia 19

Moerman Katelijne 2 Van Helleputte Veerle 19

Verbanck Josiane 2 De Rouck Marcel 20

Hermans Maria 3 Monie Nadine 21

Huybens Rita 3 Glorieux Sil 21

Warlop Luc 4 De Bie Christiane 21

Piens Agnes 4 Sergeant Roland 21

D'Hondt Raf 4 Duysburgh Hilde 21

Van De Casteele Betty 4 Janssens Leliane 22

De Smet Hilde 4 Haegeman Marc 22

Spiessens Annik 4 De Prez Bauduin 22

Brantegem Marc 5 De Sutter Nicole 22

Stevens Marc 5 Van Herreweghe Nadine 22

Franceus Nancy 6 Uytterhaegen Marie-Jeanne 22

Putman Alain 6 Broekaert Edwin 22

Vanstrijthem Etienne 6 De Cocker Nicole 22

Immegeers Jeannine 6 De Clercq Lieve 24

De Temmerman Eric 6 Heirman Liesje 24

Sedeyn Gerarda 6 Van De Zande Hugo 24

Holvoet Mark 7 Wauters Paul 25

De Schamphelaire Philiep 7 Naessens Jeaninne 25

De Winter Sylva 8 De Potter Andre 25

De Roeck Marie-Therese 8 De Koninckbroeck Andy 25

Ghijs Carine 8 Schietecatte Gisele 25

Van Geert Robert 8 De Temmerman Marc 25

Lotens George 9 Van De Maele Greta 25

Reynaert Rolande 9 Wattez Linda 26

Janssens Carmen 10 Bauwens Paul 26

De Wilde Anita 11 vermassen Dany 26

De Wit Lieve 12 Herremans Jorgin 26

De Troyer Joris 12 Stevens Raoul 26

Bert Etienne 12 De Ronne Yves 26

Oste Christiane 12 De Kerpel Carine 27

Buyl Julia 12 Goossens Annie 27

Heytens Lieve 12 De Braekeleer Karien 27

Busschop Karel 13 De Bruycker Britt 27

De Schrijver Hedwige 14 Galle Freddy 28

Lapage Raphael 14 Cansse Eddy 28

Van Cauwenberghe Annemarie 14 De Coninck Karin 28

De Vuyst Annie 15 Eggermont Linda 29

Everaert Maria 15 Beerens Etienne 29

Beeckman Eric 15 De Muynck Claudine 29

Baetens Marleen 15 Rokegem Magdie 29

Gijsels Paul 15 Van Wabeke Marc 30

Benthein Suzanna 16 Vens Carine 30

Beirens Hilde 16 Vanacker Renee 30

Parrez Rudy 16 De Corte Patrick 30

Eggelen Monique 16 Slagmeulder Chris 30

Cosijns Godelieve 16 Droeshaut Gianni 30

De Winter Marleen 16 Van Impe Walter 30

De Ridder Steve 16 Van Gijsegem Jeannine 31

Piens Luc 16 Stevens Patrick 31

De Vuyst Luc 17 De Cnijf Beatrijs 31

Denblijden Amber 17 Van Der Stichelen Sarah 31

Van Heule Caroline 17 Van Houcke Dirk 31

Van Cauwenberghe Denise 17 Heirman Saartje 31
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Jarigen van de maand augustus 
 

 

Naam Voornaam Dag Naam Voornaam Dag

Raman Lucie 1 Baele Lea 15

De Smet Hilde 1 Vande Velde Marijke 15

Haelterman Johan 2 Bogaert Rudy 16

Cooman Gary 2 De Paepe Lionel 16

Van Droogenbroeck Anne 2 Beerens Rita 16

Haustraete Christine 2 Van de Mergel Pascal 16

Hutsebaut Ivan 2 Verheyen Elsie 16

Van Der Haeghen Lydie 2 Nelis Sonja 17

Badie Dary 2 Sturtewagen Eddy 17

Vermeulen Saskia 2 Matthys Lorreine 18

Reyns Jacqueline 3 Daem Senne 18

Matthys Paul 3 Eeckhaut Hannah 19

Blomme Noël 3 Schittecatte Luc 19

Walraevens Paul 3 Vaughan Christine 20

Eeckhout Denise 3 Podevijn Angelicque 20

De Witte Christel 3 Ottoy An 20

Piens Melissa 3 Saelens Denise 21

D'Haeseleer Erwin 4 De Winter Guy 21

Abraham Gilbert 4 Baeyens Rita 21

De Vos Godelieve 4 De Smet Monique 21

Van Heghe Eric 4 De Pessemier Kris 21

De Decker Johnny 4 De Fleur Miranda 22

Oste Rita 5 Aelterman Willy 22

Van Leuven Ann 5 De Schamphelaire Marnix 23

De Smet Nancy 6 De Winter Albert 24

De Coene Goedele 6 Baele Leona 24

Van Impe Rudy 7 De Clercq Hugo 24

Van Den Noortgate Marie-Joseph 7 Theunissen Ria 24

Daneels Stijn 7 D'Haeyer Marleen 24

De Potter Rita 7 Rasschaert Marleen 25

Van Gaver Andy 8 Goossens Roland 25

Roos Lieve 8 Vekeman Ferdinand 26

Ponnet Ingrid 8 Van Daele Marie-Christine 26

Aerts Hildegard 8 De Tandt Jana 26

Brewaeys Viviane 9 Van Den Brulle Luciene 26

De Ridder Eric 9 De Pessemier Josiane 27

Galle Rozy 9 De Meerleer Lena 27

Van Lierde Gaston 10 Kestelyn Lieve 27

Dierickx Seppe 10 Declerck Jean-Pierre 28

Renneboog Etienne 11 Sterck Anne-Marie 28

Smet Monique 11 Daneels Raphaël 28

De Bremme Johan 11 De Schampheleer Christiane 28

Van Kerkhove Theo 11 Vermeulen Willy 28

Beirens Jan 12 Coene Margriet 28

Van Impe Joris 12 Van Cauter Christa 28

Lamont Jacques 13 De Vos Daniëlla 29

Vervaet Sabine 13 De Schrijver Rudy 29

De Temmerman Marleen 13 Lenaert Conny 29

De Pessemier Luc 13 Schockaert Rita 30

Modde Mariette 14 Dobbelaere Marcel 30

Simoens Marc 14 De Clercq Christine 30

Triphon Thomas 14 Tuybens Christelle 30

Gezels Nadine 14 Opdecam Beatrijs 30

Verstichel Anne 15 Caekebeke Martine 30

Reynvoet Rita 15 Fonck Marie-Louise 31

Callaert Mireille 15
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Jarigen van de maand september 
 

 

 

Zoek de wijsheid van de ouderdom,  

maar bekijk de wereld met de ogen van een kind! 

Naam Voornaam Dag Naam Voornaam Dag

Fiers Jan 1 De Boeck Antoine 16

Minnaert Inge 1 Cantaert Rudy 16

Van De Vyver Roger 3 De Keukelaere Ann 16

Blom Eddy 3 Meert Stefaan 16

Debboudt Navaro 3 De Spiegeleere Ronny 16

De Smet Frans 4 Helpers Greta 17

Van Herzeele Suzy 4 Lampens William 17

Van Der Sijpt M.José 4 De Bock Peter 17

Vanderhaeghen Cyrille 4 Van Oycke Jeanine 18

Coppens Anne - Marie 4 Van Gansbeke Milan 18

Geerts Carine 4 Caekebeke Mieke 18

Vandermeulen Paul 5 Callebaut Conny 18

Pien Erwin 5 Van De Walle Jan 18

Watrin Sabine 5 De Knijf Lieve 19

Daem Bart 6 Carlier Francine 19

De Mulder Arlette 7 Van Gansbeke Annie 20

Schollaert Arlette 7 Vermeulen Arlette 20

Vanhoolandt Lucien 8 Masse Luc 21

De Paepe Etien 8 Matthys Geert 21

Hendrickx Jeannine 9 De Neve Ann 21

De Groote Eddy 9 De Vadder Monique 22

Ameels Gerard 9 Demey Ann 22

Coessens Ira 9 Mons Roger 22

De Vos Carine 9 De Witte Patricia 22

Caryn Cecile 9 Van Exaerde Teresa 22

Declercq Sabine 10 Uitterhaegen Willy 23

Diependaele Veerle 10 De Wandel Patrick 23

Michiels Steven 10 Lammens Benni 23

Troncquo Christelle 11 Spitaels Jürgen 23

De Middeleir Bernard 11 De Clercq Andre 24

De Ketele Carine 11 De Saveur Rita 24

De Smet Nadine 11 Lauwaert Jacqueline 24

Petrus Piet 12 Luyckx Lisa 24

Van Den Noortgaete Monique 12 Codde Ides 25

Sprangers Darine 12 Monsecour Godelieve 25

Pieters Fabienne 12 De Vulder Marie- Louise 26

Borremans Martine 12 Silkyn Mario 26

Claeys Marc 12 De Loor Monique 26

De Roeck Rita 13 De Maseneire Martin 27

Van Damme Dirk 13 De Troyer Anneken 27

Geurts Leonna 13 Van Laethem Jeroen 27

De Pessemier Robert 13 De Smet-Van Damme Anica 27

De Jaeger Ilse 13 De Visscher Magdi 27

De Vusser Hendrik 14 De Pessemier Veerle 27

De Clercq Christiane 14 Droeshaut Willy 28

Rouckhout Annie 14 Praet Maria 28

Otte Emiel 14 Immegeers Robert 29

Dekeyser Rita 15 De Geyter Sabinè 29

Van Buggenhout Marc 15 Dick Martine 29

De Corte Dirk 15 De Temmerman Solange 29

De Groote Lydiane 15 D'Hoker Ingrid 30

Herbosch Pascal 15 De Zwaef Marcel 30

Van Geyt Bianca 16 Carrijn Veronique 30
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Zomerfruit (deel 2)       Willy 

 

ZOET & ZACHT 
 

Een kleine her-kennismaking met, de vol rode kers, de niet-Perzische perzik en de pruim van Jantje. 

 

KERSEN 

Een speciaal lid van de rozenfamilie is de kers. Een 

heerlijke frisse zomervrucht. Er bestaan grofweg twee 

soorten kersen: de zoete en de zure kers. De zoete kers 

komt van oorsprong uit West-Azië, op dit moment 

wordt deze kerssoort geteeld in alle klimatologisch 

gematigde gebieden over heel de wereld. De zure kers 

is inheems in Europa en wordt ook nog steeds hier 

geteeld. De ontstaan-geschiedenis van de kers is wat 

verwarrend door het feit dat de Chinezen 4000 jaar 

geleden deze vrucht reeds beschreven in hun 

geschriften. Hoe de kers van China naar West-Europa is 

gekomen blijft een hiaat in de geschiedschrijving. In 

Nederland komt de kersenteelt nog voor in de Betuwe 

en Limburg. Hoge arbeidskosten zijn de oorzaak van de 

verminderde belangstelling van de boer. De Oudhollandse zegwijze: ’er zoveel om geven als de boer om een 

kers’, geeft dat aardig weer. Het probleem bij de kersenboom is dat de boom heel hoog is, waardoor sommige 

vruchten eerder rijp zijn dan de andere. Er moet dus meerdere malen geplukt worden om de kersen ineen 

zo goed mogelijke conditie uit de boom te krijgen. Een ander probleem van de kersenboer vormt de spreeuw, 

die dol is op kersen. De kers begint zo langzamerhand een legendarische vrucht te worden. Toch is het een 

ideale boom voor de eigen tuin, vooral die van de zure kers. De oude spreuk - boompje groot, plantertje 

dood- gaat niet op bij deze kersenboom. De boom draagt al na een paar jaar vruchten. De zure kers is ook 

niet zo lekker om zo te eten, dus als de spreeuwen weggehouden kunnen worden zal de boom nog heel wat 

kersen kunnen opbrengen.  Aan de boom zelf is trouwens ook veel plezier te beleven, in het voorjaar geeft 

de kersenboom een prachtige, prille bloesem. In kersen zit vooral veel vitamine A. Ze zijn in juni en juli volop 

verkrijgbaar. 

 

 

PERZIKEN EN NECTARINES 

De Latijnse naam van deze vruchtensoorten, 

prunus persica, doet vermoeden dat de perzik 

en de nectarine oorspronkelijk afkomstig zijn 

uit Perzië. Niets is minder waar: de vruchten 

stammen uit China en Japan. Reeds 2000 jaar 

voor Christus teelden de Chinezen deze 

vruchtensoorten al op grote schaal. Omstreeks 

het begin van onze jaartelling bereikten de 

perzik en de nectarine West-Europa, via 

Griekenland en Italië. De Romeinen brachten ze 

uiteindelijk in ons land. In de middeleeuwen 

https://www.google.be/url?sa=i&url=https%3A%2F%2Fnl.123rf.com%2Fphoto_33105573_kersen-ge%25C3%25AFsoleerd.html&psig=AOvVaw3q0XMS6L7P800Iyw97iOeY&ust=1585732204949000&source=images&cd=vfe&ved=0CAIQjRxqFwoTCMDAifyuxOgCFQAAAAAdAAAAABAI
https://www.google.be/url?sa=i&url=https%3A%2F%2Fwww.nrc.nl%2Fnieuws%2F2018%2F09%2F28%2Fthuiskok-perzik-frambozentaart-a1878045&psig=AOvVaw0UGr-vzBI48RwqWmMejSam&ust=1585732734065000&source=images&cd=vfe&ved=0CAIQjRxqFwoTCPiB5_ywxOgCFQAAAAAdAAAAABAD
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werden ze voornamelijk gekweekt tegen de muren van de kloostertuinen. Hoe de perzik en de nectarine aan 

hun verwarrende Latijnse namen komen is een raadsel. Wellicht is het feit dat de Romeinen deze 

vruchtensoorten leerden kennen in Perzië een verklaring. De perzik en de nectarine worden momenteel 

vooral geteeld in Zuid-Afrika, Israël, de Verengde Staten, Zuid-Europa, maar ook in België. De perzik en de 

nectarine hebben een klimaat nodig waar de wintertemperatuur schommelt om het vriespunt en waar ’s 

zomers voldoende lange zomerdagen zijn om een volledige rijping van de vruchten te garanderen. De perzik 

en de nectarine verschillen uiterlijk nogal van elkaar. De nectarine, ook wel nectarijn genoemd, is wat kleiner 

dan de perzik, wat roder van kleur en 

heeft een gladdere schil. Gezegd wordt 

dat de nectarine een kruising is tussen de 

perzik en de pruim. Dat is beslist niet 

waar. De nectarine is in feite een mutant 

van de perzik. Ze lijken genetisch zoveel 

op elkaar dat er soms uit een 

nectarinesteen een perzikboom opschiet 

en omgekeerd. Perziken en nectarines 

zijn voornamelijk in augustus verkrijgbaar 

en bevatten behalve veel vitamine C ook 

veel vitamine A. 

 

 

PRUIMEN 

Velen zullen zich het kinderrijmpje van van Alphen nog wel herinneren: ”Jantje zag eens pruimen hangen, 

oh, als eieren zo groot.” Jantje overdreef in zijn enthousiasme een beetje, pruimen zijn over het algemeen 

wat kleiner. Pruimen kennen een verwarrende ontstaansgeschiedenis, uit sommige overleveringen is bekend 

dat de eerste pruimen geteeld werden in het gebied tussen Eufraat en de Tigris. De pruimenbomen waarvan 

de meeste Europese rassen afstammen, de prumus domestica, stonden in de buurt van de Kaspische zee, 

pruimensoorten die oorspronkelijk uit China en Japan komen, stammen van de prunus salicana. Dit zijn de 

enige vruchten met een eigen ‘neusje’, een spits toelopend uiteinde, het herkenningsteken van deze 

pruimensoort. De pruim komt op dit moment uit alle landen van de wereld met een gematigd of subtropisch 

klimaat. Opmerkelijk is dat de pruim overeenkomsten vertoont met de framboos en de braam. De pruim is 

wat de bouw betreft vergelijkbaar met één 

bolletje van de framboos en de braam. De pit 

van de pruim is de versteende binnenwand 

van het vruchtbeginsel. De buitenwand van 

dit vruchtbeginsel is sterk opgezwollen en dat 

is het sappige vruchtvlees van de pruim. 

Pruimen worden zowel vers als gedroogd 

aangeboden. Van pruimen worden ook 

verschillende soorten gedestilleerd gestookt. 

De bekendste daarvan is de Joegoslavische 

sliwowits of slivovica. Pruimen zijn het gehele 

jaar verkrijgbaar, maar echt volop 

verkrijgbaar zijn ze alleen in juli en augustus. 

Ze bevatten per 100 gram 5mg vitamine C. 

 

(Bron: Ambiance) 

https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Yellow_nectarine_and_cross_section.jpg
https://www.google.be/url?sa=i&url=https%3A%2F%2Fwww.hln.be%2Fin-de-buurt%2Fsint-truiden%2Fjantje-ziet-opnieuw-pruimen-hangen-pruimenteelt-in-haspengouw-kent-een-remonte~a4c2e021%2F&psig=AOvVaw0Nowe7q5dFeoZchEVgPAhw&ust=1585732894282000&source=images&cd=vfe&ved=0CAIQjRxqFwoTCJiwnuaxxOgCFQAAAAAdAAAAABAO


 
26e jaargang nr 103 juli – augustus - september  2020  blz. 14 

Jubileum 50 jaar huwelijk 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Herdenkingstocht      
 

Op woensdag 16 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  

 

 Oost-Vlaanderens Mooiste      

Op zaterdag 5 september richten wij in samenwerking met de sportdienst Zottegem deze tocht in. 

Start: Fuifzaal Bevegemse Vijvers 

Rustpost: De Gilde Erwetegem en OC Sint-Goriks. 

Van 7 u tot 15 u  

Ook hier onder voorbehoud want de Sportdienst zelf is nog niet zeker van de organisatie. 

  

Bestuur en leden van Egmont 

Zottegem wensen  

de jubilarissen 

van harte proficiat !!! 
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Busreis                    

 

ZONDAG 26-09-2020 

HULDENBERG 
Ijsewandeltocht 
MOGELIJKE AFSTANDEN:  4 – 7 – 12 – 18 – 25 KM 
VERTREK: BEVEGEMSEVIJVERS 07.30 U 

 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 

Inschrijfstrookje busreis 
   

 

 

ZONDAG 26- 09 - 2020         Huldenberg 

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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Busreis Huldenberg     Willy 

 

IJsewandeltocht 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Genieten van de prachtige IJsevallei en het golvend 

landschap van Zuid-Dijleland met talrijke holle paden 

die leiden naar mooie vergezichten.  

Natuurgebieden van Margijsbos, IJsevallei en Doode 

Beemde zijn opgenomen in het parcours. 

 

zaterdag 26 september 2020 
 

Den Elzas, Elzasstraat, Huldenberg 
 

4 - 6 - 12 - 18 - 24 km 
 

Start : van 7 tot 15 u 
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Verslag busreis Biesmere    Carmen 

 
Naar het land van diepe valleien en snelstromende rivieren. 

 
Op een kille zondagochtend in maart vertrokken we, toen nog blijgezind, naar Biesmerée, in de 
provincie Namen. Gelukkig nog onwetend over wat we de komende dagen en maanden over ons 
heen zouden krijgen. Het werd jammer genoeg, de laatste busuitstap en één van de laatste 
wandelingen die we in clubverband meemaakten. Een geluk dat we dat toen nog niet beseften. Het 
zou immers een serieuze domper op ons moreel welbehagen werpen. 
Hij zag er veelbelovend uit, die eerste uitstap naar Wallonië. Na lange sombere wintermaanden, 
bereikte de lente eindelijk ons land en we keken al zo lang uit om nog eens voet te zetten op 
Ardeense bodem. De streek van kloosters en statige abdijen, ingetogen torens boven machtige 
heiligdommen, einders met uitgestrekte wouden en heldere snelstromende riviertjes die zich 
doorheen het glooiend landschap walsen, is een weelde voor het verlangend oog. 
Het wordt een mooie tocht vol nieuwe waarnemingen en zelfs vergezeld van een langverwacht 
streepje zon. De rustieke dorpjes, oude huisjes en boerderijen in grijze rotssteen, verwennen onze 
nieuwsgierige blikken. Langs tuinen in beginnende voorjaarstooi en imposante kastelen landen we 
in een betoverend sprookje. Aangename stilte, fijne kruidengeur en jong vogelgekwetter voeren ons 
naar een ongeziene zorgeloze wereld. In de groene verte verrijzen de imposante torens van de 
Benedictijnenabdijen van Ermeton sur Biert en Maredsous. Wat een prachtige ingetogen 
monumenten beheersen hier de omgeving. 
Ik word er stil van en begin zelf even te mediteren in navolging van biddende kloosterlingen. De 
Benedictijnenorde werd opgericht in Italië door Benedictus (480 tot 547). Benedictijnen leven als 
kluizenaars en wijden hun leven aan contemplatie en arbeid. Ze verafgoden het getal 7, waarvoor ze 
7 keer daags gaan bidden, ook ‘s nachts. Van Pasen tot oktober verrichten ze vooral handenarbeid. 
Ze zijn gastvrij en bieden aan dolende pelgrims een warme opvang. Eenzaten als ze zijn, verplaatsen 
ze zich niet graag buiten de abdij. Daarom dient hun plek voorzien te zijn van water, een molen, tuin, 
bakkerij en … brouwerij. De abdij van Maredsous bezit de grootste bibliotheek van ons land met 
400000 boeken die wachten op gretige lezers. Ik vraag me af of het wereldberoemde boek van 
Umberto Ecco “De naam van de roos”, hier op de bovenste plank prijkt. Hoe boeiend zou het zijn om 
in deze literaire ruimte zijn lijvige pennenvrucht te lezen?  
Het verhaal speelt zich immers af, tijdens de middeleeuwen, in de boekenkamer van een 
Benedictijnenklooster. Een Franciscanermonnik, William van Baskerville, dient er in opdracht van de 
paus, een conferentie te organiseren. Gedurende zijn 7-daags verblijf gebeurt er elke dag een moord. 
De moorden intrigeren hem en hij gaat op onderzoek, vanuit de bibliotheek, die hier een centrale 
rol speelt en waar ook de ontknoping gebeurt. Het boek onthult tal van mystieke symboliek, codes 
en ontcijfering.  
De Franciscanenorde werd gesticht door Franciscus van Assisi in 1327. Deze beweging is het 
tegengestelde van de Benedictijnenleer. Franciscus was een echte dierenvriend, gaf al zijn 
bezittingen weg en ging in volledige armoede leven. Hij promootte een wereld, waar het goed leven 
is voor iedereen, elkeen een plaats krijgt en waar macht, bezit of succes niet primeren, maar waar 
iedereen gelijk gewaardeerd wordt, in eenvoud en vredelievendheid. Franciscanen leven met en 
onder het volk, eenvoudig en oprecht en helpen waar kan. 
Ik vraag me af tot welke orde mijn geïnteresseerde lezer zou wensen in te treden? Ik opteer alvast 
voor de Franciscanervisie. 
Ondertussen leven we echter in een nieuwe tijd, de Coronatijd! 
Nooit gedacht dat een eiwitsubstantie de ganse wereld zou gijzelen om ons in een lock-down te doen 
belanden. Persoonlijk zie ik hier heel erg van af. Mijn vrijheid ontnomen en onwetend wat de 
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toekomst nog zal brengen, empathisch denkend aan alle bedrijven in moeilijkheden... 
Kleine zelfstandigen die de te nemen maatregelen niet meer zien zitten en grote verliezen lijden, 
kinderen die een half schooljaar missen en zo veel meer, te veel om op te sommen! Uit wanhoop 
over dit alles en tijdens mijn gevangenschap, het huis, zolder en tuin een grondige beurt gegeven, 
geschrobd, gedweild en geverfd, van onder tot boven en van boven tot onder. Tot zelfs het dak werd 
aangepakt met grondige ontmossing en coating. Hoger kan niet meer, ik kan moeilijk de wolken gaan 
kleuren... 
Gelukkig ook veel de fiets genomen om steeds verdere oorden op te zoeken en daar te wandelen, 
essentiële verplaatsingen aan mijn laars lappend. Al fietsend houdt de Gestapo, onder leiding van 
de minister van Binnenlandse Zaken, me immers niet tegen om me een boete van 250 euro aan te 
smeren! 
Ik tel de dagen af tot we opnieuw de echte wandelsport mogen beleven en “oude” vrienden 
terugzien. Dat die dag maar heel vlug aanbreekt! 
Alle virussen ten spijt, voor mij is het genoeg geweest! 
 

 

Bange tijden       Thomas  

 

In deze angstige tijden van het Coronavirus, wandel ik tijdens deze zonnige dagen elke dag van de 

Balansstraat op het Zuid naar de Groenplaats om er mijn inkopen bij Carrefour te doen. 

Af en toe doe ik een toertje rond de kathedraal, de Onze-Lieve-Vrouwetoren, zoals Esterella haar 

roem bezongen heeft. Ik heb 42 jaar in de dichte nabijheid van dit machtige bouwwerk gewoond. Er 

werd steeds aan gewerkt. Veelal stond een deel van de kathedraal in de steigers. En het nu niet 

anders. De toren lijkt omzwachteld, ingekapseld in een keurslijf. 

Op het nr. 9 van een pand in de Blauwmoezelstraat, één van de straatjes die paalt aan de kathedraal, 

zag ik in een studio op het eerste verdiep uit op dat machtige bolwerk. Het was er prettig en 

goedkoop wonen tot de huisbaas besloot alle bewoners eruit te zetten. De bedoeling was om van 

drie studio’s één appartement te maken en die appartementen dan te verkopen. 

Wanneer ik mijn gezicht tegen de ruit van de buitendeur druk zie ik de inkom. Echt knap. Ik denk dat 

wanneer de rest even mooi is afgewerkt die appartementen in een hogere prijsklasse vallen. Zelfs 

een koning kan hier zijn intrek komen nemen. De verbouwing straalt prestige uit. 

Ik wandel verder. De warmte van de zon doet mijn knoken deugd. Af en toe sta ik even stil. Vele 

plekken in de stad zijn verstild tot schilderijen, mooi in die bijna totale verlatenheid. De muren van 

de oude gebouwen spreken en verhalen de geschiedenis van ’t stad. 

Ik wandel verder en vraag mij af of het coronavirus een maatregel, een soort verweer is van de 

natuur omwille van het feit dat er reeds veel te veel mensen op de wereld zijn. Het coronavirus zal 

de hele wereld teisteren want de aangroei van de mensen op de wereld blijft verontrustend stijgen. 
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Vooropgestelde tochten 2020 

 

Op deze plaats vinden jullie in normale tijden een overzicht van de reeds voorbije tochten en de 

punten die konden verdiend worden samen met de resterende wandelingen en de nog te verdienen 

punten. Wie het minimum aantal punten behaalde kon rekenen op een waardevol geschenk dat 

vanaf het praatcafé kon afgehaald worden op de club. Door de huidige omstandigheden zijn er al 

vier van deze wandelingen geannuleerd en wij vrezen eerlijk gezegd voor nog minstens een paar 

afgelastingen. In ons bestuur hebben we daarom beslist om het geschenk voor die vooropgestelde 

tochten dit jaar niet uit te reiken. Het heeft weinig zin om een beloning vast te knopen aan een tot 

de helft gereduceerde reeks wandelingen. Wij hopen dat we volgend wandelseizoen deze goede 

gewoonte kunnen hernemen en wie weet zit er dan misschien iets extra in. 

 

Clubkampioenschap  2020 

 

Vorig jaar hebben wij een nieuw systeem ingevoerd om een clubkampioen aan te duiden. Wij waren 

dat dit jaar uiteraard ook zinnens. Covid-19 heeft er echter anders over beslist. Dat ambetante virus 

heeft ervoor gezorgd dat niet alleen een aantal wandelingen de mist ingingen, maar ook 

verschillende busreizen, GR-uitstappen en ons eetfestijn moesten eraan geloven. Op die manier 

kunnen wij geen klassement meer opmaken om de laureaten voor 2020 aan te duiden. Dit jaar 

zullen we het dus zonder clubkampioenen moeten doen.  

Dat wil niet zeggen dat jullie de tochtenbladen voor de tochten die wel konden en eventueel nog 

kunnen doorgaan ook in de prullenmand mogen gooien. Die tochtenbladen moeten jullie zeker nog 

binnengeven (en liefst electronisch). Deze bladen zijn de basis, samen met de scanresultaten van de 

federatie voor het berekenen van de europunten op het einde van het seizoen. Met die punten, dat 

weten jullie wel, kan in de schoot van de club evengoed betaald worden als met echte euro’s. 

Wanneer en op welke manier de wandelingen zullen hervat worden is echter nog koffiedik kijken. 

Een glazen bol zou ons hier kunnen helpen, maar helaas….  

 

- Kalender               

   

Voor onze zesde editie van de kalender die WSV Egmont aan zijn leden aanbiedt bij de 

hernieuwing van het lidgeld zijn we weer op zoek naar mooie foto’s gemaakt door onze 

leden. Het wordt steeds moeilijker om een thema naar voor te schuiven. Voor 2021 kiezen 

we als onderwerp MOLENS. Zowel windmolens in oude of nieuwe versie, watermolens of 

om het even welke molen zijn welkom. Vermits Zottegem niet zo heel veel exemplaren telt 

mag dat ook van buiten de stadsgrens zijn. Wie mooie foto’s heeft en die in onze kalender 

wil plaatsen kan die naar ons doorsturen (pdcorte@telenet.be).   

We hebben er al een aantal binnen maar hoe groter de keuze hoe mooier de kalender wordt. 

Wij kiezen er dan de beste uit en hopelijk maak je het ons even moeilijk als vorig jaar. 

  

mailto:pdcorte@telenet.be
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Komende GR’s                     Patrick                           

 

23/09/2020      GR 565   Schoten – Zoersel                            ± 26 km  of  ±  16 km                        
 
Starten doen we in de buurt van het kasteel van Schoten. We steken aan Sluis 10 het kanaal Schoten-
Dessel over en dan de ringweg rond Wijnegem. We volgen een tijdje het Albertkanaal en komen aan 
het Schildehof voorbij en lopen door tot het fort van Oelegem. Daar start de kleine afstand en 
trekken we verder oostwaarts door de Halse bossen naar Halle. We kruisen de GR 5 en door het 
natuurreservaat Zoerselbos komen we aan op de eindbestemming.  
 

Inschrijven met strookje tot 16 september of zolang er plaatsen zijn.  
Kostprijs: 10 euro. 
Startuur: 7 u 30 aan de Bevegemse Vijvers. 
Terug: Tussen 17 uur en 18 uur. 
 

14/10/2020                           GR 16  Relogne - Florenville                         ± 22 km  of  ±  12 km                        
 

Vorig jaar was dit ook een startplaats maar nu stappen we de andere kant op. Langs de Semois naar 
Ste.-Cécile en verder naar het zuiden tot Chassepierre. Hier start de kleine afstand. We volgen 
steeds min of meer de Semois maar nu eerst naar het noorden voorbij Laiche en Azy en buigen dan 
weer af door het bos naar het oosten en het zuiden tot in Florenville.  Voortdurend op en neer en 
dat maakt de korte wandeling wel pittig. Mogelijkheid om ’s middags ergens terecht te kunnen is er 
waarschijnlijk niet bij. 
 
Inschrijven met strookje tot 7 oktober of zolang er plaatsen zijn.  
Kostprijs: 10 euro. 
Startuur: 6 u 30 aan de Bevegemse Vijvers.  
Terug: Tussen 18 uur en 19 uur. 
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Strookjes komende GR’s                  Patrick                           

 

GR 565  Schoten - Zoersel                         23 september 2020 
 

Naam en voornaam       26 km  16 km 
 

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

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

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

   Betaal de som van  10 €  x  ……….   =   …………  € 
   Betaal met punten   10 €/punten  x  ……………….   =  ………………..  €/punten 
Inschrijven tot  16  september  2020 of zolang er plaatsen zijn. 
 

 
     
GR 16  Relogne - Florenville                    14 oktober 2020 
 

Naam en voornaam       22 km  12 km 
 

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

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

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

   Betaal de som van  10 €  x  ……….   =   …………  € 
   Betaal met punten   10 €/punten  x  ……………….   =  ………………..  €/punten 
Inschrijven tot  17  oktober  2020   of zolang er plaatsen zijn. 
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GR verslagen                  

   

26/02/20     Naar Bachten de Kupe,  in Flanders Fields      Carmen                          
 

Al drie weken regent het. Grijze luchten en gierende noordwestenwinden teisteren de einder. Storm 
na storm raast door het land. Vannacht gutst de regen over het dakraam en deze morgen kleeft 
zowaar sneeuw aan het venster. Geen weer om een hond door te jagen. Ik krijg het stilaan op mijn 
heupen en mijn moreel loopt zware averij op. Laat de lente nu maar vlug komen voor er slachtoffers 

vallen. 
Straks staat onze eerste GR tocht van 
dit nieuwe jaar op het programma. 
“Wat gaat die brengen?”, vraag ik me 
af. Dus, warme kleren aangetrokken, 
muts en wanten in de rugzak en in de 
kille vroegte, Bus4You tegemoet 
gereden, benieuwd naar wat komen 
zou. 
Vandaag doorklieven we de Westhoek. 
Bachten de Kupe, geklemd tussen de 
kust, de IJzer en de Franse “schreve”, 
open landschap van Vlaamse velden 
met wijde polders, eindeloze vlakte, 

doodstil en godverlaten. Hier wordt het land geteisterd door de Noordenwind, hij snijdt door merg 
en been. 
In Adinkerke gidsen stokoude duinen, stil en kil, naar het vlakke land. Langzaam tikt de klok, alsof de 
tijd wil stilstaan om het verleden op te graven. In Houthem, gehucht van een paar honderd huizen 
met een stoere geblokte kerk, vinden we een herberg om de honger te stelpen en van koesterende 
warmte te genieten. Het interieur dateert uit de Grote Oorlog, met meubilair van die tijd en op de 
muren vergeelde foto’s en originele krantenknipsels. Zelfs het behang oogt nog origineel. De 
inwoners hechten er nog heel veel waarde aan hun honderdjarige herinneringen. Wat hier ooit 
gebeurde vergeten ze nooit. Duizend en duizend soldaten, altijd iemands vader, altijd iemands kind, 
lieten hier het leven. Ik droom weg en denk terug aan een krantenknipsel met foto die ik enkele 
jaren terug per toeval (of misschien was het geen toeval) voor ogen kreeg. Een groepje soldaten, 
met bajonet gewapend, lange wollen jas en zware lederen laarzen keken doordringend in de lens. 
Eén heel jonge soldaat met zwarte snor intrigeerde me. Hij bleef me aanstaren en ik voelde een 
contact, ik kende hem. Heel rare ervaring, die mij niet losliet. Met de foto trok ik naar de redactie 
van Het Laatste Nieuws. Ik kreeg een kopie van het originele artikel en de foto, met info over tijd en 
plaats, genomen aan het front, bij de IJzer! En toen wist ik het! 
Die soldaat was mijn eigenste grootvader, nu al heel lang overleden. Toen ik kind was, vertelde hij 
veel over de jaren aan het westelijk front, het liet hem niet los. Hij werd soldaat in het Belgisch leger 
op zijn achttiende en zag de grote oorlog van nabij. Van 28 juli 1914 tot 11 november 1918, te elfder 
ure, streed hij een smerige loopgravenoorlog, waarin in zijn totaliteit meer dan 9 miljoen krijgers 
stierven. De Duitsers veroverden België stormenderhand. In oktober 1914 kwamen ze aan in de 
Westhoek om verder door te stoten naar Parijs. Dankzij machinegeweren, gifgas, kanonnen, tanks 
en vliegtuigen rolden ze als een pletwals over ons onvoorbereid leger.  
Maar, ze hadden buiten de vindingrijkheid van een pientere sluiswachter gerekend! Van  21 oktober 
tot 31 oktober 1914 zette  Karel Cogge de sluizen van Nieuwpoort open en het zeewater stroomde 
via de IJzer de polder in. Dit razende water veranderde het vlakke land in een natte modderige brij 
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waar dier noch mens doorheen geraakte. De Duitsers konden tot hun verbazing niet meer verder en 
groeven zich in. Een smerige loopgravenoorlog begon en duurde 4 lange, bange jaren. Tussen de 
beide loopgraven lag een niemandsland, moerassig, vuil, nat en koud, waar enkel een rode papaver 
overleefde. Het werd een nachtmerrie waarin soldaten steevast met natte kledij vochten en hun 
constant vochtige huid afstierf. Gangreen werd er heer en meester, continue angst, eenzaamheid en 
eentonigheid hun lot. Zelfs een sigaret aansteken kon niet, want dan werd de rode gloed, raak 
doelwit voor de vijand. Mijn grootvader zag zijn vrienden mosterdgas inademen, blind worden en 
een wrede dood sterven. Hij vocht in de loopgraven, in de modder, leed honger en kou. Ratten vraten 
gretig aan het proviand. Hij zag hoe de Duitsers de Belgen als vee afschoten, hoe Walen en 
Vlamingen door de taalbarrière elkaar niet begrepen en alzo verkeerde beslissingen namen, hoe 
jonge mannen constant beefden met stuiptrekkingen van schrik en door hun eigen officieren werden 
gefusilleerd, ongeschikt bevonden voor de oorlog. Dat allemaal  en nog heel veel meer vertelde mijn 
grootvader… 
En hier, in dit kleine café, niet ver van de IJzer, dichtbij het front, in Flanders Fields, hoorde ik zijn 
verhalen terug…  Misschien was hij hier ooit ook nog over de vloer gekomen? Je weet maar nooit… 
Toen trokken we verder door de polder naar het volgend verlaten dorp. Even in de verte over de 
hobbelige straat meende ik Blanche en zijn peerd te zien. Een peerd en een karre, al wel honderd 
jaar lang, doen ze er dagelijks hun eigenste gang. Djuk, djuk, ju, djuk… En ‘t peerd stapte voort, ook 
vol diepe gedachten, wat je van zo’n beest wel niet verwachten zou. ‘t Peerd zei: “dit is het leven en 
zo is het goed”. “Vliegen jullie maar naar de maan en schiet hier alles kapot”. ‘ k Zeg ik maar dit: “wie 
is er hier de zot?” ‘t Schoonste op de wereld is toch Blanche en zijn peerd! Djuk, djuk, ju, djuk... 
In het “hof van commerce” mochten we nog eens een authentieke herberg aandoen met brandende 
haard en nostalgisch interieur vol relikwieën uit de tijd van mijn toen nog jonge, moedige grootvader. 
De laatste kilometers volgden we de roemrijke IJzer die tijdens de grote oorlog een zo belangrijke rol 
vertolkte. 
En het weer bleef deze memorabele wandeldag droog met af en toe een waterzon en een blauwe 
wolk. Bedankt Patrick om ons vandaag, samen met een stukje verleden, veilig terug naar het heden 
te hebben geloodst. Zo zie je maar dat er zelfs in een uiterst afgelegen stukje België, op een Grote 
Routepad, steeds iets te beleven valt! 
 

 

26-02-20                       GR 5A      Adinkerke – Roesbrugge                                            Toon 
Zwijg mij van de oevers van de Ijzer, van prikkeldraad en van puin, 

Het vertrapte stro en het slijk, de stank van de karkassen en het schroot, 

Zwijg mij van de omgewoelde aarde, de verschroeide, de verbloede kluiten…. 

Uit “Stuivenskerke, bocht van Tervake“              Patrick Cornillie   2014 

 

Met recht en reden vertrekken we vandaag 

in de gemeente De Panne, de meest 

zuidelijke Belgische kustgemeente die pas 

ontstond op het einde van de 18de eeuw als 

nietig vissersgehucht. Het dorp groeide uit 

tot mondaine badplaats en in 1977 

samengevoegd met Adinkerke. Naast mooie 

stranden en waardevolle natuurreservaten 

is het attractiepark Plopsaland een 

toeristische trekpleister…  Een woeste wind 

blaast mooie deinende golfjes op het kanaal 

Nieuwpoort – Duinkerke. Met de wind in de 
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rug dartelt het langs het Adinkerke Military Cemetry één van de vele oorlogskerkhoven in West–Vlaanderen. 

Hier liggen 359 militairen uit 6 landen broederlijk zij aan zij. De Koekuithofhoeve stuurt ons resoluut bos in. 

Doorheen een speelweide bereiken we het Garsebekeveld-reservaat.  Een Leopard 1/A1 Be-Tank is voorbode 

van de duinen van Cabourg, bekend als één van de best bewaarde fossiele duingebieden van West–Europa 

en tevens hedendaags waardevol waterwingebied. 100 hectaren ecologische waarde herbergen typische 

duinplanten als honds-, duinviooltje en klein tasjeskruid. De vele bunkers in de omgeving stammen uit de 

eerste en tweede wereldoorlog. Deze uit WO I vormden de verdedigingsgordel voor de havenstad Duinkerke. 

Bunkers uit WO II werden door de Duitsers gebouwd en behoorden tot de veldbatterij Schlieffen als 

onderdeel van de Atlantikwal. Tijdens WO I was Cabourg één groot militair veldhospitaal. Wetenswaard is 

wel dat Nobelprijswinnares Marie Curie hier haar eerste toestellen met Röntgenstralen uittestte. Links van 

ons loopt de E40 Frankrijk binnen maar wij kuieren er onderdoor richting het Groot Moerhof uit 1762, waar 

de rijksgrens door de binnenkoer loopt en het was tevens Uithof van de Ter Duinenabdij van Koksijde. Een 

infobord met “Kiekt e kir ier” maakt ons heel wat wijzer over de grootte van de mogelijk aanwezige 

kiekendieven. Een lijnrechte weg van wel 3 

km flirt richting het gehucht La Distillerie 

verder tot de oude grenspost Saint–

Antoine met gelijknamige maar gesloten 

herberg. In een heel ver verleden was de 

grote vlakte van de Moeren een lagune. In 

de 17de eeuw lieten Albrecht en Isabella 

het gebied inpolderen. Kaarsrechte sloten, 

wegen en boerderijen palmden het gebied 

in dat hedendaags nog steeds onder de 

zeespiegel ligt. Rond de Moeren kwam een 

brede gracht, het Ringslot. Met 

windmolens werd het water uit de Moeren 

over geheveld in het Ringslot. Nadien komt het overtollige water in het kanaal Nieuwpoort–Duinkerke. 

Richting Houtem steken we het Ringslot over, verder over de Bergenvaart. De massieve toren van de gotische 

Hallenkerk (15de - 17de eeuw) vormt samen met het kerkhof een harmonisch geheel. De pastorie diende 

van 1915 tot 1918 als hoofdkwartier van het Belgisch Leger. Ons hoofdkwartier voor deze middag wordt “’t 

Klein Plezier“ een echt “bruin“ cafeetje met een waard die de knepen van het vak niet meer aangeleerd moet 

worden... De wind blaast nog steeds “in ’t gat“ en een waterzonnetje leidt richting Dodemannenhoek. 

Hiervoor hoeft geen romantische verklaring gezocht want “dodeman“ verwijst gewoon naar een … 

uitgedroogde put. De Stavelestraat toont de goede richting aan. Ondertussen is links van ons over de 

onmetelijke vlakte het dorp Izenberge met Hallentoren te bezichtigen. Nog enkele boogscheuten verder 

treffen we het idyllisch Gyverinkhove. De St.-Petruskerk, een laatgotische Hallenkerk, vormt er samen met 

kerkhof, pastorie en mooie groene dreven een onuitgegeven kleurrijk prentkaartje. Meerdere kronkels 

verder belanden we aan de brug van Stavele. Hier bevindt zich het “Hof van Commerce“: herberg, 

beenhouwerij en museum. Mooie prettige en vochtige “pitstop”. Verdere uitleg overbodig. Rest nog een 

uurtje “IJzer wandelen“ langsheen onze kortste in zee uitmondende rivier. In gedachten is het mijmeren en 

toch voorzichtig “loop niet in den IJzer“ sukkelt het verder tot de brug van Roesbrugge. De kop is er af!!! 

Op 3/08/11 vertrokken we hier voor de derde etappe  “De IJzer, van bron tot monding“ richting Diksmuide. 

Maar dit is lang geleden…. En toen waren we nog jong.   

 

En beziet den schonen keizer, al zijn volk ligt aan den Ijzer. 

J’ is gekomen met een overmacht maar kan nog niet over enen gracht!!! 

     (Volkswijsje) 
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 Retro – foto’s       Rudy 

 

 

 

 

Zuid-Tirol 

2015 

IJsland 

2015 
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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. 


