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22 – Sofliecom
23 – Praatcafé
24 – Huldiging ereclubleden – reizen 2016
25 – Tochten en km - Redactie
26 – Komende GR’s
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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:
Januari – februari – maart 2016
graag binnen bij de voorzitter
Patrick De Corte
pdcorte@telenet.be
voor 1 december 2015
Zetel vereniging:
WSV EGMONT ZOTTEGEM vzw
Traveins 28
9620 ZOTTEGEM
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WANDEL & SPORTVERENIGING

EGMONT ZOTTEGEM VZW

AKTIVIA 163

BESTUUR:
VOORZITTER
De Corte Patrick
Tweekerkenstraat 15, 9620 Zottegem
09/360 56 21 GSM: 0474/21 01 97
e-mail: pdcorte@telenet.be
GR-tochten - Clubblad

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

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

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

Bestuursleden
De Cnijf Bea
Kloosterstraat 29, 9620 Zottegem
09/361 18 84

Moens Dirk
Rooigemstraat 51, 9860 Balegem
09/32 46 746 GSM: 0497/46 37 97
e-mail: modir51@hotmail.com
Ledenbestand

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

Vanden Broeck Sonja
Ophemstraat 170, 9400 Voorde
054/50 11 82 GSM: 0498/68 36 34
e-mail:fred.son@telenet.be
Boetiek

Duhaud Freddy
Bremstraat 2, 9620 Zottegem
09/360 59 16 GSM: 0494/37 79 85
e-mail:freddyduhaud@gmail.com
Vertegenwoordiger Sportraad

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

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

Parcoursmeesters

Walter De Bie
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Eric De Temmerman

Webmaster

Eli Braekman
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Woord Vooraf
Beste Egmonters,
2015 kondigt zich aan als het jaar van de verrassingen in onze clubgeschiedenis.
Om te beginnen hadden wij de organisatie van de laatste Aktivia Nationale
wandeldag. Kort daarop werden we geconfronteerd met het wegvallen van onze
website. Dat probleem hebben we kunnen oplossen dank zij het jeugdig
enthousiasme van onze nieuwe webmaster Maarten. 2015 is ook het jaar waarin
boegbeeld Jonny afscheid als bestuurslid neemt. Na het overdragen van het
voorzitterschap twee jaar terug zat dit er wel in en net nu heeft Jonny te
kennen gegeven dat het genoeg geweest is. Bij deze willen wij hem dan ook
hartelijk danken voor al hetgeen hij voor de club gedaan heeft. Wij zouden het
Egmont van nu niet zijn zonder zijn pionierswerk. Hopelijk kunnen we nog een
tijdje teren op dat elan. Nu ons bestuur reeds een paar keer wordt uitgedund en
het ledenaantal met het daarbij horend werk nog vermeerdert was er nood aan
uitbreiding van de bestuursploeg. Wij hebben vier mensen bereid gevonden om
een deel van hun vrije tijd te besteden aan de wandelclub. Het zijn misschien
onverwachte namen maar we hopen dat deze mensen kunnen meedraaien in het
raderwerk van onze talrijke activiteiten en op die manier hun steentje zullen
bijdragen tot het goed functioneren van onze club. Het secretariaatswerk was
de jongste jaren toch wat complexer geworden en verloopt tegenwoordig
grotendeels via het internet (het zogenaamde e-loket van de federatie). Wij
hebben die taak dan ook wat opgedeeld. Eddy Verstichel zal de contacten met
Aktivia (weldra Wandelsport Vlaanderen) onderhouden en Dirk Moens zal zich
bezighouden met de ledenadministratie. Andere nieuwkomers in ons bestuur zijn
Luc Wachtelaer die binnenkort de tochtenbladen voor zijn rekening zal nemen en
Peter Dumont die meer een praktisch manusje-van-alles zal zijn. Zoals je ziet is
er op korte tijd toch al heel wat gebeurd in 2015 en we zijn nog maar september!
Wat staat er ons nog te wachten?
Naast de traditionele busreizen en GR-tochten komt alweer onze Halloweentocht
om het hoekje piepen. Dit uithangbord van onze club moeten wij blijven
koesteren en we hopen dat het vele werk dat door talloze medewerkers verricht
wordt opnieuw tot een groot succes zal leiden.
Mag ik jullie tot slot nog uitnodigen om het clubblad aandachtig te lezen. Er
staat naast de informatie en de verslagen van onze activiteiten heel wat
praktische info in vermeld. Zeker wat betreft het inschrijven op de één- of
meerdaagse uitstappen en het invullen van jullie tochtenbladen kan een
opfrissing van de algemene gang van zaken geen kwaad.
Genieten jullie verder van een hopelijk aangenaam nazomertje en laat de kleuren
van Egmont dikwijls zien zowel op onze organisaties als op de wandelingen van de
andere clubs. Geel is toch zo’n mooie kleur.
Patrick
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Familienieuws
Geboorte
Skye

° 3-7-2015
Kleindochter van Daniël Monsaert - Marie-Louise Mornie

en van Marcel Vandendaele - Gisèle Joris

Overlijden
Bestuur en leden van de wandelclub bieden hun medeleven aan bij het overlijden van:
De heer Willem De Vrieze

º 5-1-1934 - † 14-6-2015

Vader en schoonvader van Willy Schepens – Nicole De Vrieze
Mevrouw Simone Lateur

º 11-11-1923 - † 21-6-2015

Moeder en schoonmoeder van Sedny Franceus – Christiane Immegeers
Grootmoeder en overgrootmoeder van Conny Franceus en Jelle Bauwens
en van Nancy Franceus en Luc Genbrugge
De heer Julien De Winne º 29-6-1944 - † 1-7-2015
Broer en schoonbroer van Wilfried Glorieus– Gaby De Winne

₪₪₪₪₪₪₪₪₪₪₪₪₪₪₪₪₪₪₪₪₪₪₪₪₪₪
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Gefeliciteerd !!!
50 jaar gehuwd !

Guy en Noëlla De Bruycker – Thibo

Jaak en Hilda Cardoen – De Vrieze
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Jarigen
Naam
Van Den Noortgate
Van Driessche
De Wever
Hellebaut
Plehier
Loman
De Smet-Van Damme
Seghers
De Roose
Ghijsels
Van Laethem
Beerens
De Vrieze
Galle
De Prez
De Wulf
Tuypens
De Cooman
Cornil
Tuytschaever
Duhaud
Schepens
Martens
Van Twembeke
Goeman
Weytens
Verween
Beurms
Bovijn
Cortvriendt
Renneboog
De Clercq
Joris
De Coene
Van Steerthem
Hanssens
Dullaers
Van Turtelboom
De Moor
Droesbeke
Tavernier
Mathijs
Caekebeke
Van Waeyenberge
De Troyer
Vekeman
Baert
Wachtelaer
Herremans
Zwaenepoel
Baele
Swalens
De Middeleer
Verstuyft
Daem
De Ridder
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Jarigen van de maand oktober

Voornaam
Imelda
Christiane
Lucien
Katlijn
Christiaan
Noel
Marc
Patrick
Sonja
Liesbet
Veerle
Lieve
Marijke
Rita
Erwin
Veronique
Monique
Magda
Madeleine
Anita
Freddy
Luc
Aime
Paul
Eric
Josiane
François
Christine
Maurits
Maria
Magda
Christiane
Gisele
Arlette
Chantal
Julien
Johan
Walter
Maarten
Luc
Karine
Paul
Martin
Clebert
Lieve
Isabelle
Annemie
Luc
Eddy
Godelieve
Marie-Therese
Chantal
Roger
Albert
Laurens
Jo

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

Naam
Eggelen
Van Crombrugge
De Visscher
Roos
Bogaert
Van Den Driessche
Van Der Linden
Verhaeghe
Minnaert
Vermassen
De Schynkel
Verbeurgt
Cantaert
Jolie
Michiels
Uyttendaele
Goossens
De Cnijf
De Bosscher
Haezebaut
Baeskens
Cedeyn
Cedeyn
Van Doorselaere
Pieters
Foncke
Delplancke
De Martelaere
Eeckhaut
De Smet
Props
Roelandt
De Nul
Janssens
Feliers
Messiaen
D'Hondt
Souffriau
Hendrickx
Potvin
Verroens
Mannaert
Lammens
Beerens
Van Heghe
Schietecatte
Coppens
Van Damme
Scheerlinck
Van Bever
Van De Maele
Hendrickx
Van Ruyskensvelde
Bocaege
Detemmerman
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Voornaam
Carine
Oliva
Viviane
Jeanine
Rita
Hilda
Lya
Erik
Katleen
Celine
Marc
Johan
Nadine
Catherine
Lilly
Gilbert
Victor
Edith-Elodie
Nicole
Nicole
Lutgarde
Jeannette
Jeannine
Frans
Hilda
Ivan
Nadine
Andre
Christiaan
Marcella
Marie- Paule
Guy
Anne-Marie
Nadine
Christel
Marc
André
Nicole
Cecile
Dirk
Christine
Roger
Helena
Christiane
Edie
Denisé
Martina
Helena
Etienne
Rina
Michel
Gilbert
Freddy
Christine
Annie

Dag
16
17
17
17
17
18
18
18
18
19
19
19
19
19
20
20
20
20
21
21
21
21
21
22
23
23
23
24
24
24
24
24
25
25
25
25
26
26
27
27
27
27
28
28
28
28
29
29
29
29
30
30
30
30
31
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Jarigen van de maand november
Naam
Van Wambeke
Lenvain
Vanderhaeghen
Soulliaert
De Visscher
Muys
Claessens
De Clercq
De Backer
Thys
Vande Casteele
Porrez
Goeman
Van Den Bosch
Balliu
Van Audenhove
Meersschaut
Van Der Massen
Van De Slijcke
De Moor
Pieters
Van Gansbeke
Meulenijzer
De Rouck
Portier
Van Kelst
Lannau
Haelterman
Verhasselt
Van Damme
De Groote
Van Der Linden
Van Den Bussche
Slagmulder
De Backer
Van Crombrugge
De Smet
De Schrijver
De Smet
Prieels
De Tandt
Van Ruyskensvelde
Lotens
Vandevelde
Verheyen
Verheyen
Van Vijle
Lannau
De Wolf

Voornaam
Christiane
Vèronique
Christiane
Agnes
Herman
Marleen
René
Willy
Godelieve
Rosa
Rita
Erna
Eddy
Andre
Geert
Georges
Sofie
Koen
Paul
Herman
Martine
Daisy
Edgard
Raphael
Koen
Anne
Remi
Marleen
Jacques
Marleen
Annie
Eric
Marcel
Danny
Viviane
Luc
Lea
Nelly
Beatrijs
Olga
Juliette
Harry
Jacqueline
Guido
Paul
Dina
Marleen
Wouter
Willy

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

Naam
Glorieux
Roels
Hendrickx
Uyttendaele
De Moor
De Groote
Bauwens
Daneels
De Vriendt
Praet
Van De Velde
Van Gaver
Fonck
Machtelinckx
Lannau
Van Bever
Van Liefde
Tuytschaever
Taeleman
Schiettecatte
Placke
D'Hollander
Hubau
De Pauw
Van Muylem
De Bruijcker
Bovijn
Baele
Haegeman
De Bruycker
Oste
D'Hoker
De Clercq
Muys
Neckebroek
Bernagie
Gabriels
Verhelst
De Naeyer
D'Hondt
De Vuyst
De Vos
Van Cauwenberghe
Cardoen
Snouwaert
De Geest
Van Den Broeke
Verstuyft
Pede

Voornaam
André
Rita
Rachel
Micheline
Michiel
Anja
Jelle
Pieter
Henri
Hilde
Juliette
Marc
Anne- Marie
Luc
Luc
Bea
Eric
Stijn
Freddy
Marcel
Claudine
Simonne
Chantal
Bart
Simona
Karien
Hilde
Willy
Jean
Guy
Moniek
Roger
Edgard
Marita
Jean-Paul
Guido
Denise
Annie
Peter
Norbert
Ann
Etienne
Leon
Jaak
Marcel
Willy
Nelly
Magda
Patrick

Dag
15
16
16
16
17
17
17
17
18
19
20
20
20
20
21
21
21
21
22
22
22
22
22
23
23
24
24
24
24
25
25
25
26
26
26
26
26
26
26
26
27
28
28
28
29
29
29
29
29

Bekijk het van de zonnige kant; hoe oud je ook bent,
je bent jonger dan je ooit zult zijn.
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Jarigen van de maand december
Naam
Van Der Meeren
Mornie
Van De Casteele
Vekeman
Claeys
De Koninckbroeck
Van De Slijcke
Witters
Dobbelaere
Pannekoeke
De Keukelaere
Matton
Geerts
Van Den Eeckhoudt
Van Verre
Wynendaele
Baele
Magherman
Loman
Mellaerts
Silkyn
Osselaer
Stevens
Thijs
Van Der Smissen
Bavré
De Clercq
Soleme
Muys
Hendrickx
Moreels
De Vos
De Waegenaere
De Roose
De Bundel
De Clercq
Christiaens
Van Elsuwege
Van Boven
Eeckhout
Van Caekenbergh
Van Caenegem
Gerardi
Lossez
Fosselle
Schiettecatte
Reyns
Coppens
De Keukelaere
De Vos
De Moor
Cordier
De Moor
Goossens
Machtelings
Van Cauwenberg
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Voornaam
Rita
Cindy
Guido
Laurette
Tanja
Stijn
Diane
Theo
Daisy
Patrick
Isabella
Claudine
Annie
Bart
Nicole
Leen
Katia
Nicole
Rozette
Josiane
Anouk
Marc
Luc
Marleen
Annick
Nicole
Jacques
Rita
Marcel
Arlette
Marcella
Maria
Maarten
Christiane
Lutgardis
Rita
Rita
Patricia
Lucienne
Marie-Jeanne
Blanche
Jeannine
Aline
Robert
Eddy
Jacques
Albert
Noël
Wim
Maritta
Claudine
Nadia
Johnny
Rudy
Edgard
Luc

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

Naam
Lapaige
Van Den Bossche
Schollaert
Penne
Lemaitre
De Vos
De Moor
De Moor
De Pessemier
Mornie
Holderbeke
Van Steenberghe
De Smet
Van Der Bauwhede
Van Der Steen
Bogaert
Mertens
Ghysbrecht
De Winne
De Meyer
De Brouwer
Vanden Broeck
Van Waeyenberghe
Diependaele
Lapage
Mertens
Van De Casteele
Van der Spiegel
Bogaert
Pieters
Callebaut
Boyen
Hendrickx
Liessens
Apers
Bockstaele
Henninckx
Mertens
Reygaert
Stockman
Mornie
Van Damme
Van Waeyenberghe
De Mets
Van Dessel
Goossens
Lampaert
Balliu
Glorieus
Van Langenhove
Decuypere
Bassleer
Machtelinckx
Van Den Bergh
Pede
Van Laethem
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Voornaam
Diane
Godelieve
Urbain
Liliane
Willy
Erwin
Mathias
Mathijs
Raf
Marie-Louise
Luc
Johny
Anita
Marijke
Carine
Walter
Nelly
Patricia
Michel
Jan
Nicole
Sonja
Pascal
Nicole
Noël
Eric
Andre
Andre
Noël
Jacqueline
Luc
Noël
Godelieve
Hilde
Noël
Odette
Freddy
Etienne
Betty
Annie
Gilbert
Viviane
Ann
Gaston
Ingrid
Georges
Andre
César
Wilfried
Daniel
Willy
Dirk
Rita
François
Linda
Freddy

Dag
17
18
18
18
18
18
19
19
19
20
21
21
21
21
21
21
21
22
22
22
22
23
23
24
24
24
24
24
24
25
25
25
25
25
25
26
26
27
28
28
28
28
28
29
29
29
29
29
30
30
30
30
31
31
31
31
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Vakantiegroeten
50 Egmonters op zomerreis in Zuid-Tirol

50 Groeten van 59 Egmonters in Mühlbach

Zonnige groeten uit Noord-Italië
Norbert en Marleen De Grom – De Corte

Groetjes uit het mooie Ehrwald
Eric en Rina Machtelinckx – Van Bever

Groetjes uit Duitsland
Freddy en Sonja

Op stap in Ijsland
Rudy en Annemie
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Clubfeest
Zaterdag 16 JANUARI 2016
CLUBFEEST

BEVEGEMSE VIJVERS ZOTTEGEM
Programma:
 De feestzaal gaat open om 18.00 uur.
 Bij het plaatsnemen, laat geen stoelen vrij, sluit aan, wij zijn toch een grote familie !
 Verwelkoming met drankje en aperitief hapjes
 Uitdeling punten 2015
 Koude schotel
 Jaaroverzicht 2015
 Wat in 2016?
 Uitreiking der prijzen
 Later op de avond koffie
 IJsje
 Muziek en dans u gebracht door Studio Evany om ± 22.00 uur
 Gratis gans de avond drank, muziek en plezier.
Wat moet dat kosten?
 Lid van de onze wandelclub Egmont: 22 €
 Niet leden: 32 € (als niet leden beschouwen we enkel de partners van leden Egmont)
 Leden jonger dan 12 jaar: gratis (wel de naam opgeven)
 Kinderen jonger dan 12 jaar geen lid: 12 €
Inschrijven:
 Vanaf het praatcafé tot 10 januari ten laatste!!!!
Het voltallige bestuur dankt u nu al voor de goede verstandhouding op het clubfeest en
wenst u een gezellige avond toe.
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------INSCHRIJVING CLUBFEEST van ZATERDAG 16 JANUARI 2016
Ik schrijf in voor het clubfeest:
NAAM EN VOORNAAM

vlees

vis

gemengd

1

……………………………………………………







2

……………………………………………………







3

……………………………………………………







4

……………………………………………………







ADRES:…………………………………………………………………………………………………
Ik ben lid en betaal: 22 € x………=…………….Euro
Ik ben lid maar jonger dan 12 jaar gratis =……..(aantal)
Ik ben geen lid en betaal 32 € x………=……….Euro
Ik ben geen lid maar jonger dan 12 jaar 12 € x……..(aantal) =………Euro

21e jaargang nr 84

oktober – november - december

blz. 15

21e jaargang nr 84

oktober – november - december

blz. 16

Busreizen
ZONDAG 04-10-2015
BLEGNY
DE

15 HERFSTWANDELING
WISSELBEKER
MOGELIJKE AFSTANDEN: 4-7-9-12-21-30 KM
VERTREK / BEVEGEMSEVIJVERS : 07.00 U
<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<

ZONDAG 20-12-2015
SCHILDE - ANTWERPEN
SCHILDE – WINTERWANDELING
MOGELIJKE AFSTANDEN : 6-11-15 KM
ANTWERPEN IN DE WINTER
MOGELIJKE AFSTANDEN : 4-7-9 KM
VERTREK / BEVEGEMSEVIJVERS : 07.30 U
<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<
Inschrijvingsformulier VOOR: ZONDAG 04-10--2015 BLEGNY
NAAM en VOORNAAM
A
B
C
D
Betaal de som van 4 € x…….=
€
Betaal de som in punten 4p x…………p
Telefoon:
Handtekening :
INSCHRIJVEN zolang er plaatsen vrij zijn

<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<
Inschrijvingsformulier VOOR: ZONDAG 20-12-2015 SCHILDE ANTWERPEN IN DE WINTER
NAAM en VOORNAAM
A
B
C
D
Betaal de som van 4 € x…….=
€
Betaal de som in punten 4p x…………p
Telefoon:
Handtekening :
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INSCHRIJVEN zolang er plaatsen vrij zijn

Met een goed gevoel en een perfect zicht op stap.

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

OPTIEK
JACQUES
Hoogstraat 43
9620 ZOTTEGEM

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

Meer dan 35 jaar tot uw dienst

Op vertoon van uw wandellidkaart: 10% korting.
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Busuitstap naar Blegny
MORTIER C’EST L’PIED
15e VERJAARDAG
WANDELTOCHT LANGS KASTELEN EN ABDIJEN

Beste vrienden,
Bedankt voor uw bezoek en welkom op de 15e wandeling van „Mortier c’est l’pied“ met start te Blegny-mine.
Ter gelegenheid van onze 15e verjaardag, hebt U onder andere de mogelijkheid van een wandeling van 9 km
(8,5) of 13 km in rechte lijn af te werken. Er zijn 2 bussen op
zaterdag ter beschikking gesteld en 2 dubbele bussen op
zondag om wandelaars, in het bezit van hun inschrijfkaart,
gratis te vervoeren tussen Blegny-mine en Val Dieu (vertrek
om het halfuur).
Een zeer aangename en gevarieerd uitstapje, in een
heuvelachtige streek, kronkelend langs beekjes, met
wallenlandschappen door stakenheiningen heen of traag
stromend door de bosjes.
Indien U 8,5 km in rechte lijn wandelt, vertrekt U te voet van
Blegny-mine naar de Abdij van Val-Dieu en keert U gratis met de bus terug (2 ravitailleringpunten op het
traject).
Indien U 13 km in rechte lijn wandelt neemt U gratis de bus tot de Abdij van Val-Dieu en keert U te voet terug
(2 ravitailleringpunten op het traject).
U kunt ook de klassieke afstanden van 4, 7, 13, 21, 30 en 42 km afleggen.
Voor de gelegenheid hebben we voor het thema
„Wandeltocht langs kastelen en abdijen“
geopteerd.
Al naar gelang de afstand, komt U langs de
kastelen van Val Dieu, Cortil, Wodémont, Aubin,
Gorhez, Alténa, Magis en la Commanderie van
de Voeren.
Bij elke ravitaillering, vindt U koude dranken,
koffie, huisgemaakte soep, fruitwafels, taart,
sandwiches, … . Terug in de startzaal, bieden wij
U het volgende aan: pannenkoeken, bakje frietjes
en een keuze uit 3 verschillende maaltijden (volau-vent met frietjes, gehaktballen met frietjes en een salade liègeoise met gegrilde worst) alsook verschillende
bieren zoals Houilleux, Val-Dieu …..
U de meeste aangename dag bij ons aan te bieden is onze grootste wens.
NB : ter plaatste is het altijd mogelijk om de koolmijnen van Blegny te bezichtigen (wereldpatrimonium van de
Unesco), een tochtje met het toeristisch treintje, het museum …. (domaine@blegnymine.be).
Tot spoedig in Blegny-mine.
Philippe ROGISTER
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Busuitstap naar Schilde & Antwerpen
SCHILDE - BOSGEUZEN VOORKEMPEN
Dit jaar is de start voor de winterse wandeltocht van de Bosgeuzen
voorzien aan school De Wonderwijzer. Eens de Turnhoutsebaan
overgestoken wordt eerst het parkje aan het gemeentehuis
meegepikt. Alle routes trekken dan verder in de richting van het
zogenaamde Picardië-bos, een lokale wijknaam. Voorbij het
Moerhof, eertijds een bekende manege, scheiden de 6 km
wandelaars van de grotere afstanden. De grote jongens doen een
klein ommetje om zich later terug bij de 6 km wandelaars te voegen.
Langs de Antitankgracht gaat het verder richting de Schans van
Schilde. Daar is ook de eerste controlepost De Zonnebaars te
vinden.
Na een natje en een droogje vervolgen we onze weg langs de
Antitankgracht. Deze is aangelegd in 1937-1939, vlak voor de
Tweede Wereldoorlog. De Antitankgracht is het langste beschermde landschap van Vlaanderen
en het groen is er, ook in de winter, overvloedig aanwezig. Genieten dus, al hebben de 6 km
wandelaars dan wel hun verste punt bereikt. Zij draaien hun neus terug richting start. De andere
afstanden trekken het bos en heidegebied in tussen Schilde en Halle en ook hier is de natuur met
grote N alomtegenwoordig. Eens terug bij de voornoemde Antitankgracht nemen de 11 km
wandelaars afscheid. Via een bosrijk weekend gebied en een onvermoed kerkhofweggetje
flaneren zij terug naar de start.
De twee grootste afstanden, 15 en 22 km, doen er nog een stevig stap bovenop en belanden
achter het Fort van Oelegem. Dit beslaat een oppervlakte van ongeveer 20 hectare en is
gebouwd in 1909-1914. De wandelaars nemen nog enige kronkelwegeltjes en jaagpad mee
vooraleer zij alzo de tweede controlepost bij De Watervrienden bereiken. Eens voorbij het fort
wordt richting Dobbelhoeve gestapt. In een ver verleden zou de hoeve gefungeerd hebben als
turfopslagplaats. Na enige zigzag komen de wandelaars terug het bos in waar zij de 11 km
wandelaars vervoegen. Samen door het Speelbos en via een stukje van het Renier Sniederspad,
ook bekend als GR 565, loopt de tocht stilletjes aan naar zijn einde.

ANTWERPEN IN DE WINTER
Ontdekkingstocht langs de mooiste plekjes van OudAntwerpen. Gratis bezoek aan dakterras van het MAS met
prachtig uitzicht over de haven en de stad. Het MAS staat
voor Museum Aan de Stroom en is het pareltje in Antwerpen.
Het warme, rode museum op 't eilandje is de 4de Toren van
Antwerpen en bevat de collecties van het scheepvaartmuseum, het volkskunde museum, het vleeshuis en het
etnografisch museum. Wandelen in lussen. Muzikale
omlijsting in de gezellige aankomstzaal.
Aankomst vóór 21.00u.

Startlocatie
Sint-Lievenscollege
Amerikalei 32
2000 Antwerpen
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Halloweentocht

Wandeling op vrijdag 30 oktober 2015
Startplaats: Bevegemse Vijvers
Afstanden: 7 – 10 – 14 – 21 km
Inschrijving: 1,50 €
(op vertoon van lidkaart: 1,10 €)
Starturen: van 14 u tot 21 u.
Aan te raden: zaklamp en reflecterende kledij.
Gratis:
Wafel bij inschrijving (tot einde voorraad).
Halloweendrankje op vertoon van controlekaart.
Schminken in de startzaal van 14 u tot 21 u.
Trofee voor groepen vanaf 25 deelnemers
Uitreiking om 22 u.
Halloweensfeer in de start- en controlezalen en in
de straten van de stad.
Info: www. wandelclubegmont.be
info@wandelclubegmont.be
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Praatcafé
Zaterdag 14 november 2015
Van 13.00 tot 19.00 uur.

BEVEGEMSE VIJVERS ZOTTEGEM
Alle Egmonters worden die namiddag verwacht voor een gezellige babbel of kennismaking
met de andere leden bij een koffie met pannenkoek of een biertje.
Tussendoor kan men zijn lidmaatschap hernieuwen en inschrijven voor de activiteiten. Ook
nieuwe leden zijn van harte welkom.
Voor ieder lid: gratis twee pannenkoeken met koffie, frisdrank of een biertje.
NIET VERGETEN MEE TE BRENGEN:
 Je oude lidkaart (gelieve deze af te geven aan de personen die de nieuwe uitdelen).
WAT KOST HET LIDGELD VOOR 2016 ?
 Hoofd van het gezin 15 €.
 Alle andere leden van het gezin 10 €.
WAT ONTVANG JE HIERVOOR ?
 Een wandelboek Walking in Belgium 2016 per gezin (hernieuwen voor 1 maart 2016).
 Klevers voor ieder lid op aanvraag.
 Bijkomende verzekering bij alle officiële tochten en bij iedere activiteit van Egmont.
 Gratis km en tochten badges.
 Gezelligheid bij Egmont wandelvrienden.
 Eendaagse busreizen tegen lage prijzen.
 Meerdaagse uitstappen tegen onklopbare prijzen.
 GR- tochten.
 Clubfeest met dans en muziek.
 Gratis wandelboekje op aanvraag.
BOETIEK
 Tijdens het praatcafé zal alles wat te koop is bij Egmont Zottegem aanwezig zijn.
VOOROPGESTELDE TOCHTEN 2015
 Zij die in de prijzen vallen kunnen die dag al hun prijs afhalen.
DRANKEN
 Alle dranken zullen te koop zijn aan democratische prijzen.
CLUBFEEST
 Inschrijven voor het clubfeest van 2016.
Dus beste vrienden op zaterdag 14 november allen naar de feestzaal “Bevegemse
Vijvers”. Zij die niet kunnen komen op die dag, kunnen op iedere andere wandeling van
Egmont hun lidmaatschap hernieuwen.

N.B.De formulieren voor het ziekenfonds worden pas
ingevuld vanaf JANUARI 2016
21e jaargang nr 84
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Huldiging ereclubleden 2015
Ook Wandelsport Vlaanderen vzw wil in 2016 de wandelaars huldigen die in 2014 de kaap van de
20.000 - 40.000 - 60.000 - 80.000 - 100.000 - 120.000 of 140.000 gestapte kilometers behaalden of
die in dat jaar de deelname aan 1.000 – 2.000 – 3.000 – 4.000 of 5.000 tochten konden aantonen en
daarvoor door de federatie nog niet werden gehuldigd.
Wie vroeger gehuldigd is voor het aantal tochten moet opnieuw inschrijven voor het aantal tochten.
Hetzelfde geldt voor het aantal kilometers. Wie daarvoor reeds eerder gehuldigd is kan niet meer
overschakelen op het aantal tochten en moet opnieuw inschrijven voor het aantal km.
Men kan dus niet meer overschakelen van het ene jaar kilometers naar het andere jaar tochten. Eens
de keuze bepaald is die definitief.
De huldiging gaat door op de
nieuwjaarsreceptie van de provincie
en is gratis voor de ereclubleden die
gehuldigd worden die dag.
Inschrijven kan op iedere wandeling
van Egmont of via email naar het
secretariaat:
secretariaat@wandelclubegmont.be
Men kan inschrijven tot 1 december
2015.

Laureaten van vorig jaar samen met enkele bestuursleden

Reizen 2016
Volgende reisuitstappen staan het komende jaar op het programma :
1) Op woensdag en donderdag 25 en 26 mei is er de GR 2-daagse. Dit keer zullen onze
noorderburen als gastheer optreden. We verkennen de streek van Nijmegen op het
Pieterpad. Verdere details en mogelijkheid tot inschrijven in het volgende clubblad.
2) Van zondag 24 juli tot zondag 31 juli is er de zomerreis dit ditmaal het Duitse
Willingen als bestemming heeft. Details en inschrijfstrookje op blz. 30-31.
3) Voor de vliegtuigreis in de herfst is een zonnige bestemming uitgekozen. Op 23
september wordt ongeveer een week naar Tenerife uitgeweken. Ook voor deze reis
zullen de details, de prijs en het inschrijfstrookje in het volgende clubblad
verschijnen.
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Tochtenbladen
Het wandeljaar 2015 van “Wandel- en Sport Vereniging Egmont Zottegem vzw” loopt van
1 december 2014 tot en met 30 november 2015.
Elk lid is vrij zijn kilometers en tochten over te maken aan de club.
Men kan dit doen door:
- Een tochtenblad in te vullen en af te geven aan de stand secretariaat voor 2015 ten laatste op de
wafelentocht van 27 december 2015. (tochtenbladen te verkrijgen aan de stand secretariaat).
- door het bestand “tochten en km” te downloaden op onze website www.wandelclubegmont.be, de
voorbije maanden in te vullen en dan het volledige Excel-bestand regelmatig door te sturen naar
het volgende e-mailadres: tochtenbladen@wandelclubegmont.be . Gelieve geen eigengemaakte
bestanden in excel, word of pdf door te sturen, dat maakt het ons alleen maar moeilijker. Gebruik
enkel het te downloaden bestand.
Invullen van km- en tochtenbladen.
Bij het invullen van je kilometers, rond steeds vanaf 0,5 km naar boven, de andere naar onder.
De kilometers die je inbrengt moeten de werkelijk gestapte zijn.
Per tocht ontvang je op het einde van het jaar op het clubfeest of op één van de wandelingen van
Egmont nadien aan de stand Secretariaat, 0,25 €/punten per wandeling, met die punten kan je alles
betalen binnen de club.
Welke tochten komen in aanmerking?
 De tochten van de verschillende Vlaamse en Waalse federaties.
 De eigen organisaties zoals bedevaart, GR-tochten.
 De officiële buitenlandse tochten.
 De tochten waaraan Egmont zijn medewerking verleent: Psylos, Trage Wegen.
Wat komt niet in aanmerking?
 Wandelingen op de meerdaagse reizen van Egmont.
 De afstand tussen de wagen of het station naar en van de startplaats.
 Wandelingen op eigen initiatief.

Redactie clubblad
Werkten mee aan dit nummer van ons clubblad:

Patrick De Corte
Toon De Geyter
Willy Van De Keere
Sonja Vanden Broeck
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Komende GR’s
14/10/2015

GR 129 Givry - Labuissière

± 23 km of ± 15 km

Bus

Ook op de GR 129 zetten we onze tocht verder. Eindpunt vorig jaar is de startplaats: Givry. De
neuzen zijn in zuidelijke richting gericht. We scheren langs het bos van Avau, doen de gebouwen van
de oude hoeve in Petit-Rigneux aan en komen in Grand-Reng terecht. Daar start de tweede groep.
We richten nu onze blik naar het oosten, trekken een bos door en steken de Sambre over in Solresur-Sambre.
Na nog een ommetje steken we opnieuw de rivier over om in Labuissière aan te komen.
Inschrijven met strookje tot 7 oktober of zolang er plaatsen zijn.
Kostprijs: 10 euro.
Startuur : 7 u Bevegemse Vijvers.
Terug : Tussen 18 uur en 19 uur.
25/11/2015

Dagstapper Grimbergen

± 23 km of ± 16 km

Bus

Grimbergen, het zal velen doen denken aan het geestrijke vocht, maar het is ook een parel in de
groene gordel van Brussel. We starten op de GR 12 door het Prinsenbos en zetten koers naar de ’s
Gravenmolen. We stappen naar het noorden en bereiken Sint-Brixius-Rode, waar de tweede groep
zal starten. De Gr 128 leidt ons naar Nieuwenrode en door het ’s Gravenbos tot aan de 50 m hoge
hefbrug van Humbeek-Sas. Met de Willebroekse Vaart aan je linkerzijde keren we terug naar
Grimbergen.
Inschrijven met strookje tot 18 november of zolang er plaatsen zijn.
Kostprijs: 10 euro.
Startuur : 8 u 00 Bevegemse Vijvers.
Terug : tussen 17 uur en 18 uur
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Inschrijfstrookjes GR
GR 129 Givry - Labuissière

14 oktober 2015

Naam en voornaam

23 km

15 km

1

…………………………………………………………………………





2

…………………………………………………………………………





3

…………………………………………………………………………





 Betaal de som van 10 € x ………. = ………… €
 Betaal met punten 10 €/punten x ………………. = ……………….. €/punten
Inschrijven tot 7 oktober 2015 of zolang er plaatsen zijn.


Dagstapper Grimbergen

25 november 2015

Naam en voornaam

23 km

16 km

1

…………………………………………………………………………





2

…………………………………………………………………………





3

…………………………………………………………………………





 Betaal de som van 10 € x ………. = ………… €
 Betaal met punten 10 €/punten x ………………. = ……………….. €/punten
Inschrijven tot 18 november 2015 of zolang er plaatsen zijn.

21e jaargang nr 84

oktober – november - december

blz. 27

21e jaargang nr 84

oktober – november - december

blz. 28

Wafelentocht
Zondag 27 december 2015
Start: Bevegemse Vijvers – Zottegem
Afstanden: 6 – 12 – 18 – 24 en 32 km
Starturen: 8.00 u tot 15.00 uur.
32 km kan starten tot 12.00 uur.
24 km kan starten tot 14 uur.
Inschrijving: 1.50 €
op vertoon van lidkaart: 1,10 €
Op de parcours
Gratis “Glühwein” met geldige controlekaart

In de startzaal
verse “Brusselse Wafels” met suiker en slagroom
aan democratische prijzen.
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Zomerreis 2016
WILLINGEN (DUITSLAND)
ZONDAG 24/07/2016 TOT ZONDAG 31/07/2016
8 DAGEN/7 NACHTEN IN HALFPENSION
Onze verblijfplaats :

Willingen is een klein Duits dorpje gelegen in het Hoch
Sauerland. De afstand vanaf Zottegem bedraagt ongeveer
430 km. Willingen ligt aan de voet van de 838 m hoge
Ettelsberg in de deelstaat Hessen en beschikt over een
groot netwerk aan wandelwegen en fietspaden. Willingen
en de omringende dorpen zijn echter vooral bekend als
een belangrijke wintersportregio ten noorden van de
Alpen. Het is een veelzijdig vakantieparadijs met een hele
waaier voor ontspanning, bezienswaardigheden, tientallen
winkels, restaurants, cafés enz. Dit in combinatie met een
uitgebreid wandelnetwerk, maakt van onze verblijfplaats
een ideaal vakantieoord.

Programma van onze reis :
Er zijn dagelijks wandelingen van +/- 15 km met een hoogteverschil tot 400 m.
We vertrekken om 9 uur in ons hotel en zijn er terug rond 16 uur.
We wandelen door gemengd bos, beukenbos, dennenbos, velden, bloeiende weiden en over de
Hochheide.
Het middagmaal gebruiken wij in een plaatselijke hut of restaurant tijdens onze wandeling.
Verder brengen wij een bezoek aan de Edersee en de Waterspelen te Kassel.

Logies :
Wij verblijven in Hotel Fürst von Waldeck ***S, gelegen in het centrum van Willingen.
Het hotel beschikt over zwembad, sauna, infraroodcabine en stoombad.
Kamers met douche, WC, haardroger, telefoon, TV, kluis.

In de prijs inbegrepen :
Halfpension vanaf de 1° dag ’s avonds tot de laatste dag ’s morgens.
Het halfpension bestaat uit een rijk gevuld ontbijtbuffet en een 3-gangen avondmaal (soep,
hoofdgerecht en dessert) met saladebuffet.
Annulatieverzekering
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Niet in de prijs inbegrepen :
Dranken aan tafel (dagelijks te betalen)
Middagmalen
Persoonlijke uitgaven

Gegevens van het hotel :
Hotel Fürst von Waldeck ***S
Briloner Strasse 1
D – 34508 Willingen / Upland
Tel : 05632 – 9 88 99
www.fuerstvonwaldeck.de

Prijs van deze reis :
480 EUR per persoon in een tweepersoonskamer. Het aantal plaatsen is beperkt !
Opgelet, het hotel beschikt over géén éénpersoonskamers !
Bij inschrijving, gelieve een voorschot te betalen van 150 EUR per persoon, tegen ten laatste
1/11/2015.
Zonder strookje én voorschot bent u niet ingeschreven.
Het saldo dient betaald te zijn tegen 01/06/2016.

Rekeningnummer voor betaling :
BE64 1030 1032 8952
Wsv Egmont Zottegem vzw
P/a De Schrijver Rudy
Traveins 28 , 9620 Zottegem
Met vermelding : Willingen 2016
Inschrijfstrookje : zie verder
Inlichtingen zijn te bekomen bij Freddy De Groote en Sonja Vanden Broeck
Tel : 054/50.11.82 (na 18 u)
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

INSCHRIJVINGSSTROOKJE ZOMERREIS 2016
Naam & Voornaam : ……………………………………………………………………………… Lidn°.……………….
Geboren op ………………………………… Te …………………………………………………… (Geboorteplaats)
Naam & Voornaam : ……………………………………………………………………………… Lidn°……………..…
Geboren op …………………………………. Te …………………………..……………………… (Geboorteplaats)

Adres : ………………………………………………………………………………………………………………………
Tel n° ……………………………………………………………………GSM n°…………………………………………………..
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Uw speciaalzaak in:

Hoorcentrum Zottegem
Hoogstraat 399620Zottegem
09/367 67 64
zottegem@oorhuis.be

Hoortoestellen,
gehoorbescherming en
hulpmiddelen.

Widex DREAM
Marieke en Hans heten u welkom in ’t Oorhuis Zottegem

Nog meer verstaan in achtergrondlawaai.

Openingsuren:

Genieten van TV, muziek of het gebruik van
uw GSM.

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

________________________________

Minder vaak batterijtjes vervangen!

Siemens micon - een hoorbeleving die zó
goed is, dat gebruikers vergeten dat ze het
dragen!

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

_________________

Want u (h)oor(t) erbij !
21e jaargang nr 84

Één miljoen Belgen hebben een
gehoorprobleem!
U ook? Doe een gratis hoortest!
(zonder medisch doel)
Maak vandaag nog een afspraak bij
onze audioloog.
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Vooropgestelde tochten
Al enkele jaren zijn we succesvol bezig met vooropgestelde tochten voor onze leden.
Elk jaar zijn er mooie prijzen te winnen, ook voor 2015 zal dat zo zijn.
Speciaal voor onze leden die nog uit werken gaan hebben we de tochten die op een vrije dag
of in de vakantieperiode vallen meer punten toegekend, zodat iedereen de kans heeft om
het vereiste aantal punten te behalen.
De tochten voor 2015 beginnen zoals elk jaar al in 2014:

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

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

Datum
17-12-2014
28-12-2014
21-1-2015
22-2-2015
18-3-2015
15-4-2015
14-5-2015
20-5-2015
17-6-2015
15-7-2015
19-8-2015
16-9-2015
21-10-2015
30-10-2015

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

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

Totaal aantal punten te verdienen: 24.
Wie op de 14 vooropgestelde tochten 16 punten verzameld heeft, heeft recht op een prijs
die uitgedeeld wordt vanaf het “Praatcafé” op zaterdag 14 november 2015.
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 op uw
inschrijfkaart, want bij onze 1350 leden zijn er toch wel verschillende met dezelfde voor- en
familienaam.
Wie over geen klevers meer beschikt, kan steeds klevers bestellen op het secretariaat (op de
wandeling of via mail secretariaat@wandelclubegmont.be). De klevers zijn dan af te halen op de
volgende wandeling op de stand "secretariaat".

Het bestuur dankt U hiervoor.
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GR verslagen
27 + 28 MEI 2015

GR 14 Malempré – La Roche – en – Ardenne – Lavacherie

Toon

Hier sta ik dan te blinken met mijn beste kleren aan,
Ik heb een afspraak met de toekomst en straks vertrek ik naar de maan
Kan nog uren blijven wachten op al wat komen gaat,
Maar ik zit nog met zoveel vragen en voor je ’t weet, is het te laat.
Uit “MAAN” van DE GEEST.
Tijdens de week Brussel links laten liggen, op weg naar de Ardennen, lijkt ons een wijze beslissing.
Met een aantal wegeniswerken blijven we toch nog zoetjes drie uur onderweg. In de schaduw van de
klokkentoren van Malempré (491 meter boven zeeniveau) kunnen een half centurion stappers de
benen strekken. Het dorp is een écht Ardennendorp; stoere huizen in typische grijze en vuilbruine
natuursteen, vooral boerderijen, weiden en hoogstamboomgaarden. Een troep gierzwaluwen met
lange sikkelvormige vleugels en korte gevorkte staart cirkelen krijsend door een zonovergoten
blauwe lucht. In de kerkhofmuur een gedenkplaat opgedragen aan het 509 TH Para, 83 RD Infantry, 3
RD, 7 TH et 9 TH Arm. Div. Ook hier ging de oorlog niet onopgemerkt voorbij. We zetten er de pas in;
langs het dorpsschooltje, een kruispunt en een beekje met weinig water. Een eerste bultje voert ons
naar de N30 (Luik – Bastogne). Met Odeigne in zicht ligt links van ons het natuurreservaat Robièfa
waar de veenorchis nog welig zou bloeien. Ook de kraanvogel durft hier tijdens de trek met hele
groepen pleisteren. Het dorp zelf heeft een heel speciale kerk met een vierkante toren en een open
koepelvormige spits. Rust en stilte regeren in dit mooi en hooggelegen Ardennendorp (528 m). Eens
buiten het dorp duikelen we voor een hele tijd het bos in. Zonbeschenen sparren voeren ons naar de
hoogte van Lamormenil (605 m). Dit wordt nog eens puffen en blazen. Hier reiken vergezichten tot in
het oneindige. In open stroken regeert de bloeiende brem die de flanken vurig geel kleurt. In dalende
lijn over het riviertje La Lue flaneren we langs de camping “La Petite Suisse”. Over de Noircin zakken
we verder af naar het dorpje Dochamp (487 m) waar vader Egmont in “Le Miroir “ trakteert en de
knapzak aangesproken wordt. In de buurt treffen we nog het werkloos treintje dat tijdens de
verlofperiode menig verlofganger doorheen de vallei van de Aisne voert. Nagenietend van de
streekbieren kuieren we door den- en loofbossen richting Cielle (342 m) met dichtbij de kerk de
architecturale hoeve Malpertuis uit de 18de eeuw.
De wegbermen schilderen een kleurrijk pallet door
een overvloed aan lentebloeiers. De parel van de
Ardennen is niet ver meer af, genesteld in een bocht
van de kronkelende Ourthe . Het feodaal kasteel
dateert uit de 9de eeuw en het spook Berthe regeert
nog steeds over de goed onderhouden ruïne. De
torens, schietgaten en kerkers toveren het geheel in
een middeleeuws karakter. Een infobord meldt als
visbestand: de bruine forel, kopvoorn, baars,
barbeel, vlagzalm en snoek. Wij hebben er geen
enkele gevangen. Aankomst in het hotel en bezetting
van de kamers verloopt heel vlotjes. Na opfrisbeurt,
apero en avondmaal volgt een kortstondig bezoek
aan de binnenstad die al slaapt in afwachting van het
toeristisch seizoen. Zelfs het spook Berthe lag reeds
in haar nest. De bar biedt dan toch nog soelaas en de
cavalier seul kruipt op tijd onder de lakens…..
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Zes uur ’s morgens en de wekker afgezet,
Strek m’n tenen en m’n benen,
Stappe kik uit bed.
Goeiedag, goeiemorgen
Goeiemorgen, deze dag
Content da’k weer leven mag.
Uit goeiemorgend, goeiendag van Stan Van Samang en Slongs Dievanongs.
Na een korte vroege ochtendwandeling volgt een ontbijt om “U” tegen te zeggen. De klacht van een
deelnemer om zijn té harde matras wordt wel ter harte genomen. Betrokkene wordt als compensatie
een gratis verblijf van 1 week aangeboden in 2016; voorwaarde blijft wel: hij zal op die zelfde matras
moeten slapen. We worden de baan opgestuurd met een “klak” en het klassieke lunchpakket. De
stralende hemel van gisteren is met de noorderzon verdwenen. Het Musée de la Bataille des
Ardennes en Musée Grès de La Roche zullen voor een andere gelegenheid zijn. Alle ogen zijn gericht
op de beboste heuvel waar we met z’n allen overheen moeten. Halverwege de klim efkes rusten om
hijgend te genieten van wat reeds achter de rug ligt. We paraderen voorbij een kapel in leisteen en
bereiken de vallei Grande Strument (265 m). Langs de weg honderden exemplaren van de
adderwortel, lid van de duizendknoopfamilie. De plant dankt haar naam aan de slangachtige wortels.
De crème-roze aarvormige bloeiwijze moet voor geen enkele orchidee de duimen leggen. Uit de
vallei klimmen we door het Bois Tavenne: op de hoogvlakte worden we vergast op een schouwspel
van een groot aantal prooivogels die mede door de gunstige thermiek het beste van zichzelf geven.
De open ruimte biedt terug weidse panorama’s. Het dorp Mierchamp (386 m) biedt zich
veelbelovend aan. Een dorp midden boomgaarden, bebloemde vakwerkhuizen en nog grotere
hoeven. Van hieruit wandelt het verder richting Journal (405 m) waar we rechtover een manège op
een muurtje de innerlijke mens versterken. De kapel van Sint Lambertus en een vluchtige inkijk van
de kerk stuwen ons weer naar de hoogte van 455 meter. Een lust voor het oog zijn de bebloemde
weiden met koeien die ons kauwend aanstaren. Heel landelijk bereiken we Tenneville (372 m) waar
de bus zorgt voor een vliegende bevoorrading. Een tunnel onder de N4 voert richting de westelijke
Ourthe die we kronkelend volgen tot ons einddoel….. La vache qui rit mais tout le monde rit à
Lavacherie…. In de Borsalino wordt nog nagekaart en gedronken op een bijzonder geslaagde en
droge tweedaagse. Voorzitter opgelucht om de goede afloop met applaus op alle banken. Op de bus
discobar Benny met deuntjes uit de jaren stillekes; zij maken de teugreis half zo lang en er wordt uit
volle borst meegezongen. De slag om de Ardennen, de slag om La Roche is voorbij….
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24 juni 2015
Iedereen is van de wereld,
De wereld is van iedereen.

GR 12 Ittre –Ronquières

Toon

Thé Lau.

Op een boogscheut (het zullen wel meerdere scheuten zijn) van de hoofdstad, zowat halverwege
tussen Halle en Nijvel koestert het drukke stadje zich in de vroege morgenzon. Op het kerkplein
worden zowat 73 padvinders de weg opgestuurd, bestemming Ronquières. Een aantal oeroude
steegjes en verloederde achtertuintjes waar moeder natuur het voor het zeggen heeft. Bonkige
kasseitjes, voorzeker uit de late
middeleeuwen zetten ons af bij de rand
van het Bois
d’Ittre waar enorme
kastanjebomen voor de eerste schaduw
zorgen. Voor ons ontplooit zich het
kanaal Brussel – Charleroi. We kruisen de
weg Ittre – Braine-le-Chateau; asfalt- en
zandwegen waar het slangenkruid welig
tiert voeren richting Pont d’Asquempont.
Even op adem komen, terwijl een
kolonne vrachtwagens de buik van een
“bootje“ vullen met tonnen grint. Hierna
volgt een prachtige natuurtocht. Langs de
oude kanaaloever waar geuren en
kleuren schering en inslag weven langs
het slapende water. Aan sluis F5 laten we het kanaal voor wat het is en kuieren langs rustige
veldwegen tot de N280 waar café- restaurant Torine mogelijkheid zou kunnen bieden tot het
verorberen van de “bokes“. Maar dit is zonder de waard gerekend…. Picknick op de grasberm onder
een stralend zonnetje moet zeker kunnen en een koel Jupilerken kan toch zo smaken. De schouw van
de papierfabriek van Virginal doemt op uit het niets. Er volgen veldwegen en weiden met
ontluisterende flora. Virginal zelf, een voorschoot groot met klassiek kerkje en bebloemde
vensterbankjes aan de werkmanshuisjes. De Rue du Paradis walst ons richting Bois de la Houssière.
Het bos is nog een overblijfsel van het vroegere kolenwoud met vooral beuk en in het voorjaar de
traditionele blauwe kousjes. We treffen er voorwaar een hazelworm die zich vlug uit de voeten
maakt. (is wel een pootloze hagedis!) De buurttramlijn 316 verbond Braine-le-Comte met Brainel’Alleud en werd in 1960 ontbonden. Het kruispunt Le Marouset laat ons verder met volle teugen
genieten. We fladderen over de N49 Nivelles – Braine-le-Comte. We verlaten de zachte beschutting
van het bos en krijgen de samensmelting van GR12 met GR121 Waver –Boulogne-sur-Mer.
Gezamenlijk wordt koers gezet richting Ronquières. Links en rechts ontwaren we nog oude
zavelgroeven waar de natuur haar recht terug heeft opgeëist. We bereiken Henripont met
panoramisch zicht over de kleurrijke vallei van de Sennette. Hier zien we voor het eerst de 150 meter
hoge toren van het hellend vlak. Door de
velden dwarrelen we richting de
vroegere spoorlijn 106 van Ecaussines
naar Tubize, ontmanteld in 1989. De
oude spoorwegbedding wordt zowat 2
kilometer gevolgd met de meanderende
Sennette rechts naast ons. Een vroeger
seinhuisje, overwoekerd door klimop,
nog een stille getuige uit een recent
verleden. Rapunzelklokjes, St- Janskruid,
wilgenroosjes en Jacobskruiskruid tonen
ons verder de weg. De zon blijft door de
wolken piepen en geeft dit geheel een
zilveren glans. Het gerenoveerde
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stationnetje met zicht op de kerk, op een heuveltje, leidt over de brug recht naar het Plan Inclinè;
een staaltje van technisch vernuft en tegelijk voorbeeld voor het gebruik van beton in de
architectuur. Het kanaal had tot de jaren 50 een capaciteit voor schepen tot 300 ton. Om de
waterscheiding tussen Wallonië en de Vlaamse stroombekkens te overbruggen waren 55 sluizen
nodig. In 1960 werd het kanaal grondig gemoderniseerd en rechtgetrokken zodat schepen tot 1350
ton konden doorvaren. Het Hellend Vlak werd in 1968 (na 6 jaar werkzaamheden en kostenplaatje
van meer dan 3 miljard oude franken) in gebruik genomen. Het industrieel kunstwerk overbrugt 68
meter hoogteverschil over een afstand van ongeveer 1400 meter met een hellingsgraad van 5% . 2
scheepsbakken (elk 5000 ton) van 85,5 meter lang en 11,6 meter breed rijden als wagons over rails
en worden door kabels voortbewogen. Elke bak heeft een contragewicht dat onder de bak doorgaat.
Opmerkelijk is wel, het vlak voorziet zichzelf van energie. Naast de helling ligt een buis waardoor
water stroomt die een turbine aandrijft die op haar beurt energie oplevert. Onze energie is voor
vandaag ook opgebruikt. In La Tour Glacée is de kaart een stuk uitgebreider dan deze middag. Voor
elk wat wils. Ons tochtje doorheen Waals-Brabant en Henegouwen was weer een …..snoepertje.

22 juli 2015

GR 125 Nismes – Mazée

Toon

Volg de stroom, ga voort op de paden van 8 dorpen, gemeerd langs de vallei van de Viroin. Volg de
draad van het geheugen van mensen en ontdek de ziel van de streek.
Viroinval?? Nooit van gehoord… of toch? De dorpen Nismes, Dourbes, Olloy-sur-Viroin, Vierves-surViroin, Treignes en Mazée, allen gelegen in de schoot van de rivier; de samenvoeging met Le Mesnil
en Oignies-en-Thiérache, genesteld in het donkere Ardense woud laten Viroinval geboren worden.
Onbekend is onbemind! Niets is minder
waar. Vandaag rollen zelfs 2 bussen richting
Nismes, dat lieftallig dorpje waar we een
jaartje geleden de geneugten van de
lekkere Super des Fagnes konden proeven.
Als een stadspoort uit de Middeleeuwen
laat een laag spoorwegbruggetje ons nog
een ommetje omrijden. Het weder is
zomers, de kuiten ingesmeerd en de
heuvels lachen ons uitdagend toe. De
zomerbloei heeft de lenteflora naar de
vergeethoek geblazen. Bij de Fondry des
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Chiens kunnen we een eerste keer genieten van de prachtige omgeving. Dit geologisch verschijnsel is
een doline ontstaan door het oplossen van de aanwezige kalk en verder uitgediept door menselijke
bedrijvigheid. Hier werd ooit ijzererts ontgonnen wat nog te merken is aan de rode kleur van het
gesteente. Het kalkgrasland met de omliggende heuvels dat is de echte “Calestienne”.We kruisen de
N99 (Doische- Macquenoise ). We flaneren langs grazige bermen en duiken het donkere bos binnen.
Een murmelend beekje en krakende takken voeren ons naar de hoogvlakte van “Berono”, een
stevige kuitenbijter. Langs de beek “Le Damier“ bereiken we de chemin de fer à vapeur des Trois
Vallées, een toeristisch stoomtreintje en restant van de vroegere spoorlijn tussen Mariembourg en
Vireux, aangelegd in de 19de eeuw en opgedoekt in de jaren 60. Vroeger bewoond door Kelten,
Romeinen en Franken straalt het één en al een vredige rust uit. Een infobord vermeldt de kruising
met de GR 12 Amsterdam-Parijs. Langs het kerkhof verlaten we het dorp, dartelen een tijdje langs de
spoorweg en genieten van een kleurrijke, geurende bloemenzee. Vierves-sur-Viroin gelegen op een
kalkheuvel is reeds van ver te herkennen. We fladderen langs de Gite des Cercles des Naturalistes de
Belgique over de spoorweg en de Viroinbrug. Het centrum gaat aan onze neus voorbij alhoewel een
oud kasteel en een Neo-Romaanse kerk zeker bekijkenswaard zijn. Tussen hagen, omheiningen en
afsluitingen is het weer klimwerk geblazen. We huppelen voorbij de “Chapelle Notre Dame du
Rosaire” in prachtige blauwe natuursteen richting de meanderende Viroin. Het is er té mooi om er
niet te verpozen. Langs het rustgevende water is het zalig vertoeven tussen honderden “dikkoppen”
en vlinderachtige waterjuffers die dartelen tussen de purperrode bloesems van de talrijke
kattenstaarten. Een tentenkamp met jeugdige bevolking geniet er ook met volle teugen. Een
schaduwrijke boskant voert naar de weg Vierves- Treignes. Dat dorp wordt voor vandaag toch wel de
hoofdschotel. In de “Espace Arthur Masson”, met enig mooi interieur en barstensvol
streekproducten wordt het “Toinebier“ fris opgediend. Verwijzend naar de schrijver Arthur Masson
(1896-1970) wiens grote held, de populaire Toine Culot, burgemeester van Trignolles de hoofdrol in
vele boeken vertolkt. Voor het huis een prachtige waterfontein ontworpen in 1998 door de
gebroeders Rahir met Toine Culot, T-Déome, zijn neef en Hilda, zijnde mevrouw Culot. Het is
vanzelfsprekend, zoiets brengt wandelaars op gedachten en of er gelachen wordt. Voor vandaag is
het vet van de soep en we worden nog éénmaal de hoogte ingejaagd. Achterom kijkend genieten we
van een slapend dorp en
bruisende rivier. De laatste
kalkgraslanden, een zachte
bosstrook,
de
“Ferme
Matignolle” en het “Bois de
Fays” komen er aan. We
verlaten
definitief
La
Calestienne en stuiven het
dorpje Mazée binnen op
korte afstand van de Franse
grens. Hoorden we daar
iemand picon mompelen?
Neen, geen picon wel een
busrit van ruim twee uur
maar die is het vandaag méér
dan waard geweest.

21e jaargang nr 84

oktober – november - december

blz. 38

BUS4YOU
De Turck bvba
Herenveld 3
9500 Geraardsbergen
tel: 054/33 30 33
Fax: 054/32 42 90
info@bus4you.be
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Vooropgestelde tochten 2016
Al enkele jaren zijn we succesvol bezig met vooropgestelde tochten voor onze leden.
Elk jaar zijn er mooie prijzen te winnen, ook voor 2016 zal dat zo zijn.
Speciaal voor onze leden die nog uit werken gaan hebben we de tochten die op een vrije dag
of in de vakantieperiode vallen meer punten toegekend, zodat iedereen de kans heeft om
het vereiste aantal punten te behalen.
De tochten voor 2016 beginnen zoals elk jaar al in 2015:

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

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

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

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

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

Totaal aantal punten te verdienen: 22.
Wie op de 14 vooropgestelde tochten 15 punten verzameld heeft, heeft recht op een prijs
die uitgedeeld wordt vanaf het “Praatcafé” op zaterdag 14 november 2015.
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 op uw
inschrijfkaart, want bij onze 1300 leden zijn er toch wel verschillende met dezelfde voor- en
familienaam.
Wie over geen klevers meer beschikt, kan steeds klevers bestellen op het secretariaat (op de
wandeling of via mail secretariaat@wandelclubegmont.be). De klevers zijn dan af te halen op de
volgende wandeling op de stand "secretariaat".

Het bestuur dankt U hiervoor.
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Wist je dat
- een kuikentje vers uit het ei, geplette legkorrels voederen, de ei-productie op latere leeftijd
ten goede komt !!!
- onze best vriend Marc voor de verandering nog eens een stukje
vinger is kwijt gespeeld. Geen probleem was het niet dat hij nu
een andere vinger moet gebruiken om in zijn (bos) haar te
krabben.
- Op 6 juni op de wandeling in Sclayn het vondelingkatje puur
geluk gehad heeft dat er die dag een aantal Egmont
wandelaars passeerden die de zorg op zich genomen hebben
om dit hele kleine katje te adopteren. Ze was eigenlijk nog te
klein om het alleen te redden in de natuur, want ze woog
nauwelijks 500 gram en was dus te rap van de moederkat
gescheiden. Ondertussen, na 6 weken, zie je op de foto dat ze
gegroeid is en ze weegt ondertussen al 1,5 kg. Het is een
"bekende" kat geworden. De Egmont-wandelaars die erbij
waren in Namen vragen regelmatig op de wandel-tochten hoe
het met ons " Muesti" , de mascotte, gaat. Wie graag op
bezoek gaat: eerst een afspraak maken met An.
- sommige Tirolgangers het voorstel opperden om een accordeonbus te laten overkomen om hen na
de culinaire hoogstaande zomerreis vanuit hotel Brötz in Niederrasen naar huis te laten
overbrengen. Zo bijgekomen waren ze.
- er in september nog een reis verwacht wordt naar zonnige oorden. De Egmonters zullen vertrekken
naar Tenerife op 23/9. Meer details in het volgende nummer.
- er op 25 en 26 mei opnieuw een GR-2-daagse gepland is in Nederland. Details volgen.

Pompoenen voor Halloween
LEVEREN VAN DE
POMPOENEN:
WAAR : ZAAL TEN BERG
WANNEER :
ZATERDAG 24 OKTOBER
- LEVEREN TUSSEN : 9.00 UUR EN 12.00 UUR.
:14.00 UUR EN 16.00 UUR.
MAANDAG 26 OKTOBER
- LEVEREN TUSSEN 9.30 UUR EN 12.00 UUR .
INDIEN ANDERS: GELIEVE WILLY TE VERWITTIGEN
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Lust je ook een glaasje bier?
Voor Belgen is bier even
vanzelfsprekend
als
de
afspraken met de zon en de
maan of de wisseling van de
getijden. Bier rijmt op plezier
en past bij alle gelegenheden.
Is er iets triestigers te
bedenken dan een “café
zonder bier” ongeacht crisistijd
of slecht weer klinkt het
refreintje ”pintje drinken,
pintje klinken, jongens wat
een
zaligheid”
heerlijk
opwekkend.
Met de gepaste matigheid te gebruiken uiteraard, maar bier is als dorstlesser zo verweven met onze
volkscultuur en levensvreugde dat het heel natuurlijk zijn weg gevonden heeft in enkele fijne
bereidingen en hartige sausen van onze nationale keuken, en bij sommige hotels niet mag ontbreken
als tafeldrank. De bier-gastronomie moet zeker niet onderdoen voor de wijngastronomie. Een
ommetje naar de bronnen van onze levenswijze kan leerrijk zijn.

HOSPITA, REPLE LAGENAM CERVISIA ….
“Waardin, vul mijn drinkbus nog eens met bier”. Deze gevleugelde woorden zijn allerminst
keukenlatijn of koeterwaals, maar de verzuchting die een Romeinse soldaat in zijn drinkbus gekerfd
had. Dit vreedzaam stukje legeruitrusting kan men bewonderen in het Parijse Museum Carnavalet.
Het is niet geweten hoe het er geraakt is, maar we stellen vast dat zelfs de Romeinen, die op hun
veroveringstochten druivenstokken meenamen in hun rugzak, toch een lekker biertje van bij ons niet
versmaadden. Van het verzoek tot voltappen in het Latijn tot de Antwerpse bede ”geef ons nog een
bolleke ” zou men een universele ode aan het bier kunnen samenstellen door de vertaling ervan in
alle mogelijke talen en dialecten neer te schrijven. Zoals het “Ora pro nobis” in eindeloze dreun
terugkeerde in de litanie van de vergeten zondagsvespers. Bier verandert dorst in plezier. Een
fundamentele waarheid, al weten we niet meer wie ze verkondigd heeft. Maar die als schuimkraag
hangt boven elke frisse pint.

CHERCHEZ LA FEMME…
In het Nederlands is bier onzijdig, in de Romaanse talen is het toevallig … vrouwelijk, in tegenstelling
tot de wijn. ”La bière” , zegt men, maar “Le vin”; een blondje, een bruintje, een amberkleurig of wit
bier: het is enkel een kwestie van smaak. Want elk bier straalt vrouwelijke charme uit. Van oudsher
was het brouwen trouwens een kunst die door de vrouwen beoefend werd. België maakt deel uit van
het koninkrijk van de bieren,dat zich uitstrekt over de Europese vlakte van Ierland tot Tsjechië ; In
onze contreien, meer dan nog elders misschien, is de biercultuur verankerd in de volksaard, de
levenskunst en de keuken. Ook al werd het brouwen eigenlijk ontdekt door de wijze vrouwen uit het
nabije Oosten. Het oudste recept voor bier brouwen staat gegrift op een stuk steen dat gevonden
werd in het zuiden van Mesopotamië, het oude Tweestromenland. Het ligt veilig opgeborgen in het
Metropolitan Museum van New York. Sikuru, zoals het bier van 8000 jaren geleden genoemd werd,
was een drank bereid uit gegist graan, volgens een eenvoudige methode. De vrouwen bakten brood
van gemoute gerst die ze in water lieten gisten in de warme zon. Hygiëne was er zeker niet de
hoofdbekommernis. Na 3 tot 4 dagen hadden de gistcellen hun werk gedaan en konden de
liefhebbers met behulp van riethalmen het primitieve bier uit de kruiken zuigen. Vroeg in de
geschiedenis waren reeds een twintigtal biersoorten bekend. In Babylonië werd voor het eerst hop
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aan het bier toegevoegd, om een geneeskrachtig drankje te bekomen, de sicera. Van een rijke dame
uit die tijd, bleef de mooie naam Poo-Abi bewaard omdat men weet dat ze haar ”remedie” bijzonder
graag lustte en een gouden pijpje gebruikte om het onderste uit de kan te halen. Het gulden rietje
bleef bewaard en bevindt zich in het museum van de universiteit van Pennsylvanie, in Philadelphia.
Meteen een herinnering dat men zijn tijd moet nemen om van iets te genieten. Bij de Inca’s, enkele
millennia later, was het brouwen van bier het voorrecht van jonge maagden. Ze kauwden gekookt
maïsmeel en spuwden het dan in kruiken met water, die gistcellen van het maagdelijke speeksel
brachten de gisting van de brij op gang, de warme zonnestralen zorgden voor de rest.

TERUG NAAR DE ROMEINEN
Maar laat ons terug keren naar Mesopotamië, waar de bakermat van onze beschaving staat. De
kunst van het brouwen vorderde rond de Middellandse zee met rasse schreden. Egyptenaren en
Turken brouwden bier met gerst, boekweit en zelfs dadels. De hop, een wilde plant die bloeide
tussen de wilgen op vochtige gronden en die de Romeinen ”lupus salictarius” (wilgenwolf) noemden,
raakte in de vergetelheid, omdat enkel de vrouwelijke organen van de bloem bruikbaar waren omdat
deze de bittere smaak verschaften. Maar in de 7de eeuw van onze tijdrekening werd het gebruik van
hop in het westen herontdekt. Het bier raakte rond de Middellandse zee verspreid in het kielzog van
de Romeinse “toeristen”. Maar de toenmalige oorlogscorrespondenten zijn formeel: de Gallische en
Duitse barbaren kenden het bier reeds voor zij door de Romeinen “beschaafd” werden. Hun
brouwsels hadden een stevig alcoholgehalte. Onder invloed van de Romeinen kreeg bier de naam
“cervisia” later verbasterd tot “cervoise”, naar de godin Ceres die waakt over de graanoogst. Nog
maar eens een vrouw! De Gallische “cervoise” bevatte geen hop en was in de huidige betekenis niet
echt een biersoort. Men zou hoe dan ook op de technologie van de 17de eeuw dienen te wachten
vooraleer wijn en bier hun huidige kenmerken kregen.

DUIVELSE DRANK ?
Samen met vuursteen behoort alcohol tot de oudste verworvenheden van de mensheid. De eerste
afbeelding ven een drinkster (weer eens een vrouw), stelt een bacchante voor, de Venus van Laussel
, die reeds 30000 jaar pronkt aan de ingang van een grot in de Périgord, de drinkhoorn gretig aan de
lippen. Alcohol is alom tegenwoordig in onze cultuur, maar wordt enkel stilzwijgend geduld; drinkers
doen zoals sommige fundamentalisten, die niet zien wat ze niet willen weten en zedig het hoofd
afwenden als ze zondigen. Maar alcohol heeft in de wereld meer aanhangers dan alle godsdiensten
samen. Het verloochenen van een product dat sedert de nacht der tijden gekoesterd wordt door
liefhebbers is een eigenaardige zaak. Zoals alcohol uit de distilleerkolf druppelt, is hij misschien
ondrinkbaar, ruikt hij onaangenaam en lijkt hij bestemd voor de gootsteen. Maar dan houdt men
geen rekening met het menselijk vernuft, dat de brute kracht van alcohol getemd heeft tot een
smakelijk en geurig genot. Zo is alcohol de basis geworden van een rijkelijk en verfijnd gamma
genotmiddelen.
Uiteraard
is
enige
afstandelijkheid geboden. In de streken waar
goede alcohol geproduceerd wordt zoals
Schotland, Charente, Armagnac, weet men
het wel, en heeft men geleerd matig te
drinken en te genieten van geur en smaak,
”de rijkdom in het glas proeven”; “ken u zelf”
schreven de Griekse wijsgeren op de muur
van de tempel van Apollo in Delphi. Wat
alcohol betreft is dit de basisregel. Men
moet de waarde der dingen leren kennen.
Het is niet het geweer dat doodt, maar de
vinger die de trekker overhaalt. Het is niet
alcohol die kwalijk is, wel de drankzucht.
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Wandelresultaten
DATUM

WAAR

AANTAL
DEELNEMERS

PLAATS EGMONT

AANTAL
EGMONTERS

02-06-2015
05-06-2015
06-06-2015

10-06-2015
13-06-2015

DILBEEK
KRUISHOUTEM
LEMBEKE
PETEGEM
ZAFFELARE
LANDEGEM
GOOIK
BALEGEM
ZWALM

310
545
1107
1606
715
1864
2657
1330
2900

2
1
11
2
3
7
2
1
1

15
59
16
85
26
66
142
258
272

17-06-2015

ZOTTEGEM

1383

1

608

20-06-2015
21-06-2015
25-06-2015
27-06-2015
28-06-2015
01-07-2015
02-07-2015
04-07-2015
05-07-2015
07-07-2015
08-07-2015
11-07-2015
12-07-2015
14-07-2015

HAMME
OPWIJK
RONSE
WAASMUNSTER
MERELBEKE
SCHELLEBELLE
BEVER
ENAME
DEURLE
LIERDE
GRIMBERGEN
DENDERHOUTEM
OUDENAARDE
NINOVE
EVERGEM

763
1563
1406
430
1085
2011
666
274
1196
1212
312
591
2055
1910
492

3
8
1
2
2
2
2
3
6
1
3
1
2
1
10

32
42
136
20
105
104
88
28
49
159
15
110
218
215
8

15-07-2015

VELZEKE

1281

1

566

18-07-2015
19-07-2015
20-07-2015
25-07-2015
26-07-2015

16-08-2015

BURST
TOLELMBEEK
KOKSIJDE
AAIGEM
BOGAARDEN
EVERBEKE
KRUISHOUTEM
KLUISBERGEN
ONKERZELE
GRAMMENE
ENAME
LEBBEKE
VINDERHOUTE
KALKEN
LENNIK
OUDENAARDE
NUKERKE
LEUPEGEM
OOSTERZELE
RUISELEDE

1372
2360
406
466
746
2244
425
1230
1689
1383
812
2345
1619
1516
771
3220
816
233
870
4331

1
2
1
2
5
1
6
1
2
5
1
9
12
2
4
2
1
2
1
14

236
166
21
65
21
207
19
92
167
49
90
51
32
110
28
230
67
24
175
71

19-08-2015

ERWETEGEM

1430

1

598

22-08-2015
23-08-2015

AFFLIGEM
LAARNE
RONSE
ST.DENIJ-WESTREM

1089
906
1286
876

1
2
2
5

100
76
123
34

07-06-2015

27-07-2015
29-07-2015
01-08-2005
02-08-2015

08-08-2015
09-08-2015
12-08-2015
15-08-2015

26-08-2015
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Methode inschrijvingen
Om misverstanden te vermijden : geef bij je inschrijving het strookje uit het clubblad af !!
Voor alle eendaagse busreizen inschrijven bij Willy Van De Keere
Dit kan als volgt:
1- Op al de wandelingen van Egmont Zottegem
2- Door een e-mail bericht te sturen naar busreizen@wandelclubegmont.be. Je bent pas
ingeschreven nadat je een antwoord ontvangen hebt op je e-mail.
3- Telefonisch op het nummer: 09/361 18 84
4- Daarna vragen wij je zo vlug mogelijk te betalen. (cash of met europunten)

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

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

Stand wisselbeker
Puntenklassement t.e.m. 29/08/2015 – Verschuivingen in de top 10 !!
Plaats
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

Club
Wsv Egmont Zottegem vzw
Wsv De Lachende Wandelaars Aalter vzw
vzw Wandelclub Natuurvrienden Deinze
Padstappers Geraardsbergen vzw
Florastappers Gent vzw
WSV De Brigandtrotters vzw
Hanske de Krijger Oudenaarde vzw
Wandelclub Beernem vzw
Postiljon Wandelclub Merelbeke vzw
Gitse wandelclub 'Voetje voor Voetje' vzw
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Clubnr Provincie Aantal punten
163
O
33356
3
O
18899
140
O
18896
135
O
17408
103
O
16645
245
W
15237
233
O
14032
9
W
13907
91
O
13321
216
W
12165
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Onder de loep
ZONDAG
6/12/18/24/32 KM

20/09/2015
07.00 – 15.00 U

DEINZE
STE
34 CANTECLAERMARSEN

ZATERDAG
6/12/18/25/50 KM

26/09/2015
07.00 – 15.00 U

MELLE
DE
16 DELIRIUMTOCHT

ZONDAG
7/13/20/25 KM

27/09/2015
07.30-15.00 U

BERLARE
PA & GIJS TOCHTEN

ZONDAG
7/10/16/22/32 KM

27/09/2015
07.30 – 15.00 U

OPHASSELT
DE
14 NATUURRESERVATENTOCHT

ZATERDAG
5/7/14/21 KM

03/10/2015
07.00 -15.00 U

NUKERKE
ZEVENBUNDERTOCHT

ZONDAG
04/10/2015
6/7/10/13/16/20/25KM 07.00-15.00 U

SERSKAMP
STE
8 NONNENBOSTOCHT

ZONDAG
4/8/12/20/30 KM

04/10/2015
07.00 – 15.00 U

TERNAT
KRUIDENBURGSE WANDELTOCHT

ZATERDAG
6/12/18 KM

10/10/2015
07.00 – 15.00U

PARIKE
NATUURTOCHT

ZATERDAG
6/12/18/25 KM

10/10/2015
08.00 – 15.00 U

OOIKE
2DE RONDOM OOIKE-WANDELING

WISSELBEKER

WISSELBEKER

ZONDAG
11/10/2015
GERAARDSBERGEN
7/12/18/24 KM
08.00 – 15.00 U
PLUS WANDELDAG
PROVINCIALEBSTUURSKERN OOST-VLAANDEREN
ZONDAG
6/12/18 KM

11/10/2015
07.30 – 15.00 U

LAARNE
KRUIDIGE HEKSENWANDELING

DINSDAG
6/10/12/20 KM

13/10/2015
08.00 – 15.00 U

DEINZE
WANDELTOCHT

ZATERDAG
5/10/14/21/28 KM

17/10/2015
07.00 – 15.00 U

RONSE
GRENSGEBIED WANDELING

ZATERDAG
5/10/15/2025km

17/10/2015
08.00 – 15.00 u

ZOMERGEM
BOERENTOCHT

ZONDAG
6/10/15/21/30/36 KM
ZONDAG
7/14/21/28 KM

18/10/2015
07.00 – 15.00 U
18/10/2015
08.00 – 15.00 U

ZWALM
WISSELBEKER
MELDERT
AFFIGEM CLASSIC

WOENSDAG
7/10/14/18/21 KM

21/10/2015
OOMBERGEN
08.00 -17.00 U
MIDWEEKTOCHT

ZATERDAG
7/10/16/22 KM

24/10/2015
07.30 – 15.00 U

OVERBOELARE
DE
5 WINTERUURTOCHT

ZATERDAG
5/7/14/21 KM

24/10/2015
07.30 – 15.00 U

LEBBEKE
STE
8 HEIZIJDETOCHT

ZONDAG
6/12/21/30 KM

25/10/2015
08.00 – 15.00 U

WETTEREN
VOETTOCHT DER TUINBOUWSTREEK

ZONDAG
4/8/12/18 KM

25/10/2015
08.00 – 15.00 U

LIEDEKERKE
HERFSTTOCHT

VRIJDAG
7/10/14/21 KM

30/10/2015
14.00 – 21.00 UUR

ZOTTEGEM
HALLOWEENTOCHT

ZONDAG
6/12/18/24 KM

01/11/2015
07.30 – 15.00 U

MERENDREE
ALLERHEILIGENTOCHT

ZONDAG
6/12/18 KM

01/11/2015
08.00 – 15.00 U

ENAME
DE
13 SOEPGROETETOCHT VAN GIJOPE

21e jaargang nr 84

SOKTOCHT

oktober – november - december

WISSELBEKER

blz. 49

WOENSDAG
6/12/18/24 KM

04/11/2015
08.00 – 15.00 U

KLUISBERGEN
STE
8 HERFSTTOCHT

ZATERDAG
6/10/15/20/30/40 KM

07/11/2015
08.00 – 14.00 U

MARIAKERKE
STE
40 MARS LEGER-NATIE

ZATERDAG
6/10 KM

07/11/2015
16.00 – 21.00 U

GENTBRUGGE
SPOKENTOCHT

ZATERDAG
4/8/13/20KM

07/11/2015
08.00- 15.00 U

OUDEGEM
STE
22 FILOZOFENTOCHT

ZONDAG
6/10/14/18/21 KM

08/11/2015
08.00 – 15.00 U

BALEGEM
STE
28 PANNENKOEKENTOCHT

WOENSDAG

11/11/2015

WANDELMEE DAG

ZONDAG
5/9/14/20/25 KM

15/11/20185
08.00 -15.00 U

DENDERLEEUW
SCHIPTREKKERSTOCHT

ZONDAG
4/7/10/15/20 KM

15/11/2015
07.30 – 15.00 U

GENT
STE
23 LEIEWANDELING

WOENSDAG
7/10/14/18/21 KM

18/11/2015
ERWETEGEM
08.00 - 17.00 U
MIDWEEKTOCHT

ZATERDAG
5/8/12/18/ KM

21/11/2015
08.00 – 15.00 U

HAALTERT
IJSBREKERSTOCHT

ZONDAG
7/10/16/22/32 KM

22/11/2015
08.00 – 15.00 U

GRIMMINGE
DE
4 SINTERKLASTOCHT

ZATERDAG
6/12/18/24K M

28/11/2015
08.00 – 15.00 U

SCHORISSE
DE
13 SINT-PIETERTOCHT

ZATERDAG
6/10/14/18/21 KM

05/12/2015
08.00 – 15.00 U

OOSTERZELE
WAFELTOCHT

ZONDAG
6/12/18/23/30 KM

06/12/2015
08.00 – 15.00 U

MERENDREE
STE
34 SINTERKLAASTOCHT

ZONDAG
6/9/12/18/25/30 KM

06/12/2015
07.30 – 15.00 U

VOLLEZELE
STE
26 BRILLANTTOCHTEN

WOENSDAG
5/7/8/12/16/20 KM

09/12/2015
08.00 – 15.00 U

GERAARDSBERGEN
STE
8 WAFELTOCHT

ZATERDAG
6/9/12 KM

12/12/2015
14.30 – 20.30 U

GENT
GENT BIJ NACHT

ZATERDAG
5/10/15/20 KM

12/12/2015
08.00- 14.30 U

HAMME
DURMETOCHT

ZONDAG
6/10/15/21/30 KM

13/12/2015
07.00 – 15.00 U

ZINGEM
STE
34 SINT-BAVOTOCHT

ZONDAG
7/11/17/23 KM

13/12/5015
07.30 – 15.00 U

BELSELE
STE
31 KESTTOCHT

WOENSDAG
7/10/14/18/21 KM

ZIE MARCHING BLZ 309TOT 311

SOKTOCHT

16/12/2015
LEEUWERGEM
08.00 – 17.00 U
JENEVERTOCHT

ZONDAG
6/10/13/16/21 KM

20/12/2015
07.30 – 15.00 U

WICHELEN
DE
18 SCHOOIERSTOCHT

ZONDAG
4/6/10/15/22 KM

20/12/2015
08.00 – 15.00 U

HERNE
EINDEJAARSTOCHT

ZATERDAG
6/11/15 KM

26/12/2015
09.00 – 18.00 U

OUDENAARDE
OUDENAARDE IN KERSTFEER

ZONDAG
27/12/2015
ZOTTEGEM
6/12/18/24/32 KM
08.00 – 15.00 U
WAFELTOCHT
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Trage wegen Wandeling

Deze wandeling mag op de tochtenbladen geplaatst worden !!
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