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30 – Wist je dat - Redactie 
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34 – ’t Oorhuis 
35 – GR 2-daagse 
36 – Leveren pompoenen - puzzel 
37 – Komende GR’s  
38 – Van Glabeke 
39 – GR verslagen 
43 – Bus4you - Crelan 
44 – Vooropgestelde tochten 2016 
45 – Meersman + Cocoon 
46 – Wandelresultaten 
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48 – Wafelentocht 
49 – Hoe inschrijven - Tochtenbladen 
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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  2017 

graag binnen bij de voorzitter 

Patrick De Corte  

pdcorte@telenet.be 

voor  1 december  2016 

 

Zetel vereniging: 

WSV EGMONT ZOTTEGEM vzw 

 Traveins 28 

9620 ZOTTEGEM

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

EGMONT ZOTTEGEM VZW     Wandelsport Vlaanderen  3163 
BESTUUR: 

 
VOORZITTER 

De Corte Patrick 

Tweekerkenstraat 15, 9620 Zottegem 

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

e-mail: voorzitter@wandelclubegmont.be 

GR-tochten  - Clubblad 

 

ONDERVOORZITTER 

Van de Keere Willy 

Kloosterstraat 29, 9620 Zottegem 

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

e-mail: ondervoorzitter@wandelclubegmont.be 

Reizen 

SECRETARIS. 

Verstichel Eddy 

Wijteveldstraat 26, 9552 Borsbeke 

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 

09/360 59 16   GSM: 0494/37 79 85 

e-mail: freddy.d@wandelclubegmont.be 

Vertegenwoordiger Sportraad 

 

Dumont Peter 

Oudenhovestraat 64, 9620 Zottegem 

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

e-mail: peter@wandelclubegmont.be

 

Moens Dirk 

Rooigemstraat 51, 9860 Balegem 

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

e-mail: dirk@wandelclubegmont.be 

Ledenbestand 

 

 

   Vanden Broeck Sonja 

   Ophemstraat 170, 9400 Voorde 

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

   e-mail: sonja@wandelclubegmont.be 

   Boetiek 

 

Wachtelaer Luc 

Nijverheidsstraat 48, 9230 Wetteren 

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

e-mail: luc@wandelclubegmont.be 

Tochtenbladen 

 

  Parcoursmeesters                    Webmaster 

   

 

 

 
 

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

 

 
Beste Egmonters, 
 
De zomer van 2016 kabbelt voorbij op zijn Belgisch. Een echte langdurige periode 
van mooi zomerweer zat er voorlopig nog niet in en de tijd dringt. Ook onze 
midweekwandelingen lijden een beetje onder dat kwakkelweer. Ofwel verstoort 
de regen het wandelplezier ofwel is het zodanig warm dat de wandelaars het in de 
namiddag voor bekeken houden en frissere oorden opzoeken. Nu met een aantal 
van om en bij de duizend wandelaars mogen we zeker niet klagen en veel clubs 
zullen ons dat wel benijden, maar ja, we zijn al een beetje verwend geweest op dat 
vlak.  
Op onze dauwtocht verliepen de inschrijvingen opnieuw op de nieuwe manier. Het 
scannen is nu al enkele jaren een proefproject en langzaam maar zeker worden de 
kinderziekten van deze methode weggewerkt. Opnieuw belooft men in het najaar 
een aantal verbeteringen aan het systeem. Elke club zal in 2017 verplicht worden 
om minstens één van zijn tochten op deze wijze in te richten en in 2018 zou het 
dan algemeen goed moeten worden. Het is dus zeker van belang dat we ons de 
gewoonte aankweken om bij de inschrijving op de wandeltochten STEEDS onze 
lidkaart bij de hand te hebben. Zo staan we niet voor verrassingen en verloopt de 
inschrijving voor de organiserende club zo vlot mogelijk. 
De vliegtuigreis naar Tenerife is vlakbij maar de busreis naar het Duitse Willingen 
zit er al op. Het werd een relax reis om te genieten. En de 52 Egmonters hebben 
genoten zowel van de omgeving, van het hotel, van de wandelingen, van de gids en 
van de culinaire geneugten. De nadruk lag inderdaad meer op de ontspanning dan 
op de inspanning. Het mag er ook eens bij zijn. 
Na het succes van ons eetfestijn richten we onze aandacht alweer op de 
Halloweenwandeling die er al vlug zal aankomen. De voorbereiding daarop is nogal 
uitgebreid en veel medewerkers geven het beste van zichzelf om er opnieuw een 
topper van te maken. Zoals je later zal merken zitten er enkele nieuwigheden in 
de pijplijn. Duimen maar. Daarna is het praatcafé niet ver meer af en is alweer een 
clubjaar voorbij, wat gaat de tijd toch vlug!  
De inschrijvingen voor de reizen van 2017 gaan vanaf nu ook van start en het 
clubfeest in januari staat eveneens al aangekondigd in dit clubblad. 
Tot slot wens ik al diegenen die door kwetsuur, ziekte of welke reden dan ook niet 
op onze wandelingen kunnen aanwezig zijn een vlug herstel zodat ze hun 
wandelactiviteiten snel kunnen hervatten en genieten van de familiale sfeer op 
onze organisaties. 
 
Patrick  
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Kloosterstraat 1 

9620 Zottegem 

 

 

09 360 75 60 
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In memoriam   

 

Overlijden 

 

Bestuur en leden van de wandelclub bieden hun medeleven aan bij het overlijden van: 
 
Mevrouw Marie Buyle              º 3-5-1924  -  †  1-6-2016 

  Moeder en schoonmoeder van Eddy Blom – Rita Reynvoet 

 

De heer Ward Verhaeghe            º 21-7-1975  -  †  7-6-2016 

  Zoon van Erik en Moniek Verhaeghe - Oste 

 

Mevrouw Maria Maryns             º 2-1-1925  -  †  5-8-2016 

  Moeder en schoonmoeder van Luc Warlop – Monica Bernaert 

 
Mevrouw Sabine Bois d’Enghien       º 23-1-1971  -  †  9-9-2016 

  Schoondochter van Guy De Bruycker – Noëlla Thibo 
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Jarigen                                         Jarigen van de maand oktober 

 

 
 

Naam Voornaam Dag Naam Voornaam Dag

De Wever Lucien 1 Eggelen Carine 16

Hellebaut Katlijn 1 Bogaert Rita 17

Plehier Christiaan 1 De Visscher Viviane 17

Van Den Noortgate Imelda 1 Roos Jeanine 17

Van Driessche Christiane 1 Van Crombrugge Oliva 17

Beerens Lieve 2 Minnaert Katleen 18

Ghijsels Liesbet 2 Van Den Driessche Hilda 18

Seghers Patrick 2 Van Der Linden Lya 18

Van Laethem Veerle 2 Van Petegem Chris 18

De Cooman Magda 3 Verhaeghe Erik 18

De Prez Erwin 3 Cantaert Nadine 19

De Vrieze Marijke 3 De Schynkel Marc 19

Galle Rita 3 Jolie Catherine 19

Tuypens Monique 3 Vermassen Celine 19

Cornil Madeleine 4 De Cnijf Edith-Elodie 20

Tuytschaever Anita 4 Goossens Victor 20

Van Caenegem Betsy 4 Michiels Lilly 20

Duhaud Freddy 5 Uyttendaele Gilbert 20

De Neve Carmen 6 De Bosscher Nicole 21

Goeman Eric 6 Haezebaut Nicole 21

Martens Aime 6 Vanden Eede Patrick 21

Van Twembeke Paul 6 De Pelecyn Annie 22

Verween François 6 Van Doorselaere Frans 22

Weytens Josiane 6 Delplancke Nadine 23

Beurms Christine 7 Foncke Ivan 23

Bovijn Maurits 7 Pieters Hilda 23

Cortvriendt Maria 7 Van Durme Bérénice 23

Van Impe Betty 7 De Martelaere Andre 24

Veldeman Guy 7 De Smet Marcella 24

De Clercq Christiane 8 Eeckhaut Christiaan 24

De Coene Arlette 8 Props Marie- Paule 24

Joris Gisele 8 De Nul Anne-Marie 25

Renneboog Magda 8 Feliers Christel 25

De Moor Maarten 9 Janssens Nadine 25

Droesbeke Luc 9 D'Hondt André 26

Dullaers Johan 9 Souffriau Nicole 26

Hanssens Julien 9 Van Dorpe Erna 26

Van Steerthem Chantal 9 Hendrickx Cecile 27

Van Turtelboom Walter 9 Mannaert Roger 27

Caekebeke Martin 10 Potvin Dirk 27

De Paepe André 10 Verroens Christine 27

Mathijs Paul 10 Beerens Christiane 28

Tavernier Karine 10 Lammens Helena 28

De Troyer Lieve 11 Schietecatte Denisé 28

Van Waeyenberge Clebert 11 Van Heghe Edie 28

Vekeman Isabelle 12 Coppens Martina 29

Herremans Eddy 13 Daneels Betty 29

Wachtelaer Luc 13 Scheerlinck Etienne 29

Zwaenepoel Godelieve 13 Van Bever Rina 29

Baele Marie-Therese 14 Van Damme Helena 29

De Middeleer Roger 14 Bocaege Christine 30

Swalens Chantal 14 Hendrickx Gilbert 30

Daem Laurens 15 Van De Maele Michel 30

Verstuyft Albert 15 Van Ruyskensvelde Freddy 30

De Ridder Jo 16 Detemmerman Annie 31
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Jarigen van de maand november 

 

 
 

 

 

Naam Voornaam Dag Naam Voornaam Dag

De Visscher Herman 1 Glorieux André 15

Lenvain Vèronique 1 Van Vijle Marleen 15

Soulliaert Agnes 1 Hendrickx Rachel 16

Van Wambeke Christiane 1 Roels Rita 16

Vanderhaeghen Christiane 1 Verstuyft Krista 16

Claessens René 2 Bauwens Jelle 17

De Clercq Willy 2 Daneels Pieter 17

Muys Marleen 2 De Groote Anja 17

De Backer Godelieve 3 De Moor Michiel 17

Thys Rosa 3 De Vriendt Henri 18

Vande Casteele Rita 3 Praet Hilde 19

Balliu Geert 4 Fonck Anne- Marie 20

Goeman Eddy 4 Van Gaver Marc 20

Porrez Erna 4 De Prez Rita 21

Van Den Bosch Andre 4 Van Bever Bea 21

De Moor Herman 5 Van Liefde Eric 21

Meersschaut Sofie 5 De Loore Rita 22

Van Audenhove Georges 5 D'Hollander Simonne 22

Van De Slijcke Paul 5 Hubau Chantal 22

Van Der Massen Koen 5 Placke Claudine 22

Pieters Martine 6 Schiettecatte Marcel 22

Van Gansbeke Daisy 6 Taeleman Freddy 22

De Rouck Raphael 7 De Jonge Dirk 23

Meulenijzer Edgard 7 De Pauw Bart 23

Van Reepingen Dirk 7 Herregods Rik 23

Van Kelst Anne 8 Van Muylem Simona 23

Vanooteghem Pieter-Jan 8 Baele Willy 24

Haelterman Marleen 9 Bovijn Hilde 24

Verhasselt Jacques 9 De Bruijcker Karien 24

Cruypelinck Bernard 10 Haegeman Jean 24

De Groote Annie 10 De Bruycker Guy 25

Slagmulder Danny 10 D'Hoker Roger 25

Van Damme Marleen 10 Ockerman Marc 25

Van Den Bussche Marcel 10 Oste Moniek 25

Van Der Linden Eric 10 De Clercq Edgard 26

Verhasselt Myriam 10 De Naeyer Peter 26

De Backer Viviane 11 D'Hondt Norbert 26

Van Crombrugge Luc 11 Gabriels Denise 26

De Schrijver Nelly 12 Muys Marita 26

De Smet Beatrijs 12 Neckebroek Jean-Paul 26

De Tandt Juliette 13 Verhelst Annie 26

Prieels Olga 13 Cardoen Jaak 28

Van Ruyskensvelde Harry 13 De Vos Etienne 28

Lauwereijs Magda 14 Roobroeck Sabine 28

Lotens Jacqueline 14 Tack Joseph 28

Vandevelde Guido 14 De Geest Willy 29

Verheyen Dina 14 Pede Patrick 29

Verheyen Paul 14 Snouwaert Marcel 29

De Loor Pascal 15 Van Den Broeke Nelly 29

De Wolf Willy 15 Verstuyft Magda 29
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Jarigen van de maand december 

 

 

 

  

Naam Voornaam Dag Naam Voornaam Dag

Meeus Danny 1 Van Cauwenberg Luc 17

Mornie Cindy 1 De Vos Erwin 18

Van Der Meeren Rita 1 Haegeman Francine 18

Schokkaert Patsy 2 Lemaitre Willy 18

Claeys Tanja 3 Penne Liliane 18

Van De Casteele Guido 3 Schollaert Urbain 18

Vekeman Laurette 3 Van Den Bossche Godelieve 18

De Keukelaere Isabella 4 De Moor Mathias 19

De Koninckbroeck Stijn 4 De Moor Mathijs 19

Dobbelaere Daisy 4 De Pessemier Raf 19

Moreel Nancy 4 Mornie Marie-Louise 20

Van De Slijcke Diane 4 Bogaert Walter 21

Van Der Putten Jolien 4 De Smet Anita 21

Witters Theo 4 Holderbeke Luc 21

Geerts Annie 5 Mertens Nelly 21

Matton Claudine 5 Van Der Bauwhede Marijke 21

Baele Katia 6 Van Steenberghe Johny 21

Magherman Nicole 6 Wijnendaele Ann 21

Van Den Eeckhoudt Bart 6 De Meyer Jan 22

Van Verre Nicole 6 De Winne Michel 22

Wynendaele Leen 6 Batjoens Liliane 23

Mellaerts Josiane 7 Van Waeyenberghe Pascal 23

Silkyn Anouk 7 Vanden Broeck Sonja 23

Bavré Nicole 8 Bogaert Noël 24

De Clercq Jacques 8 Diependaele Nicole 24

Stevens Luc 8 Lapage Noël 24

Thijs Marleen 8 Mertens Eric 24

Van Der Smissen Annick 8 Van De Casteele Andre 24

De Bundel Lutgardis 9 Van der Spiegel Andre 24

De Roose Christiane 9 Apers Noël 25

De Vos Maria 9 Boyen Noël 25

Hendrickx Arlette 9 Callebaut Luc 25

Moreels Marcella 9 Hendrickx Godelieve 25

Muys Marcel 9 Liessens Hilde 25

Soleme Rita 9 Pieters Jacqueline 25

Christiaens Rita 10 Van De Velde Noëlla 25

De Clercq Rita 10 Bockstaele Odette 26

Van Elsuwege Patricia 10 Henninckx Freddy 26

Van Boven Lucienne 11 Mertens Etienne 27

Gerardi Aline 12 Reygaert Betty 28

Van Caekenbergh Blanche 12 Stockman Annie 28

Van Caenegem Jeannine 12 Van Waeyenberghe Ann 28

Fosselle Eddy 13 Balliu César 29

Lossez Robert 13 Goossens Georges 29

Schiettecatte Jacques 13 Lampaert Andre 29

Coppens Noël 14 Van Dessel Ingrid 29

Reyns Albert 14 Bassleer Dirk 30

De Keukelaere Wim 15 Decuypere Willy 30

Cordier Nadia 16 Glorieus Wilfried 30

De Moor Claudine 16 Van Langenhove Daniel 30

De Moor Johnny 17 Pede Linda 31

De Zutter Freddy 17 Van Den Bergh François 31

Goossens Rudy 17 Van Laethem Freddy 31

Lapaige Diane 17 Van Melckebeke Fernand 31

Machtelings Edgard 17
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Clubfeest 2017                       

 
 

Zaterdag 21 JANUARI 2017 
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 2016 
 Warme schotel 
 Jaaroverzicht 2016 
 Wat in 2017? 
 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 15 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 21 JANUARI 2017 
 
Ik schrijf in voor het clubfeest: 
 
NAAM EN VOORNAAM               vlees          vis         

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 
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50 jaar getrouwd 

 

   

 

 

       

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

         Van harte gefeliciteerd                                                                                                            

Eric Mertens - Monique Smet 

Willy Van de Keere - Bea De Cnijf 
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4-daagse Zuid-Holland 2017  Sonja 

 

VAN 1 TOT EN MET 4 APRIL 2017 
Nadat we in 2016 de provincie Zeeland bezocht hebben, gaan we in 2017 op bezoek in 
de provincie Zuid-Holland. 
 

 

PROGRAMMA 
 

ZATERDAG 01-04-2017  
Vertrek: Bevegemse Vijvers:  7 u 30.  
Voormiddag: aankomst in Delft en vrij bezoek.  
Eigen picknick meenemen.  
Namiddag: bezoek aan de “Koninklijke Porceleyne Fles” (Delfts Blauw). 
Daarna naar ons verblijf te Lekkerkerk: Fletcher Hotel-Restaurant De Witte Brug  
Ontvangst met een welkomstdrankje. 
’s Avonds: 3 gangen diner.   
 

ZONDAG 02-04-2017  
Ontbijtbuffet en lunchpakket meenemen.  
Keuze uit 2 wandelingen (grote en kleine afstand).  
Vrij bezoek aan Lekkerkerk voor de kleine afstand, na de wandeling. 
’s Avonds: 3 gangen diner. 
  
MAANDAG 03-04-2017  
Ontbijtbuffet en lunchpakket meenemen.  
Vertrek naar Gouda.  Bezoek met gids. 
Namiddag: vrij bezoek aan Kinderdijk met mogelijkheid tot wandeling.  
’s Avonds: 3 gangen diner.   
 
DINSDAG 04-04-2017  
Ontbijtbuffet en lunchpakket meenemen.  
Valiezen laden en vertrek naar Keukenhof.  
Vrij bezoek.  
Terugreis. 
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Inbegrepen:  
Verblijf in halfpension: van zaterdagavond tot dinsdagmorgen.  
3 x lunchpakket.  
Alle verplaatsingen met de bus.  
Bezoeken en gidsen: Delft, Gouda en Keukenhof.  
Drinkgeld chauffeur.  
Annulatieverzekering.  
Toeristenbelasting.  
 
Niet inbegrepen:  
Drank bij de maaltijden.  
Middagmaal op zaterdag. 
Eigen verteer. 
  
KOSTPRIJS :  
Per persoon: in 1, 2, 3 of 4-persoonskamer: 310 €  
Bij inschrijving: 110 € per persoon storten op rekening reizen: BE64 1030 1032 8952.  
Vermelden: Keukenhof  
Saldo (200 € per persoon) voldoen vóór 1 maart 2017.  
Inschrijven vóór 20-10-2016.  
Bijkomende info bij Sonja en Freddy.  
 
 

________________________________________________________________ 


INSCHRIJVINGSSTROOKJE 4-DAAGSE 2017:  ZUID-HOLLAND met 
bezoek aan Keukenhof   
  
Naam & Voornaam : ……………………………………………………………………………… Lidn°.……………….  
 
Geboren op ………………………………… Te …………………………………………………… (Geboorteplaats)  
 
Naam & Voornaam : ……………………………………………………………………………… Lidn°……………..…  
 
Geboren op …………………………………. Te …………………………..……………………… (Geboorteplaats)  
 
Adres : ………………………………………………………………………………………………………………………  
 
Tel n° ……………………………………………………………………GSM n°…………………………………………………..  
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Halloween    

Wsv Egmont Zottegem vzw 

Wandelsport Vlaanderen 3163 
 

 
Wandeling op maandag 31 oktober 2016 

 

        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 in rustpost op vertoon van controlekaart. 

(Tot einde voorraad) 

Halloweendrankje op vertoon van controlekaart. 

Schminken in de startzaal van 14 u tot 21 u. 

 

Halloweensfeer in de start- en controlezalen en in de straten van de stad. 
Nieuwe rustpost. 
 
Info:  www. wandelclubegmont.be 

 info@wandelclubegmont.be 

  

http://www.wandelclubegmont.be/
mailto:info@wandelclubegmont.be
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Verslag Willingen                      Wilfried 

 

Toen ik het reisprogramma voor ogen kreeg, was ik direct enthousiast over onze bestemming in 
Duitsland. Tijdens mijn legerdienst (1969-1970) lag ik in KORBACH op slechts 20 km van WILLINGEN. 
Door mijn functie als “brancardier/chauffeur” had ik het geluk me veel te kunnen verplaatsen naar Soest 
(militair hospitaal), Paderborn, Essentho, Marsberg, Arolsen en Kassel (verste punt van de 
bezettingszone in het toenmalige West-Duitsland). Wie kent deze vroegere oud-kazernes niet? Ik heb 
altijd gedroomd om eens terug te keren naar mijn kazerne, maar ja, tussen droom en daad …  
 
Zondag 24 juli 2016  
52 Egmonters staan klaar om van een rustige wandelvakantie te genieten, bestemming WILLINGEN in 
het Saarland (Sauerland)/Duitsland. Het wordt een niet te lange busreis van ongeveer 430 km met Alain 
als chauffeur. Met vertrek aan de kerk van Grotenberge rijden wij verder over Gent, Antwerpen, Venlo. 
Tussen Venlo en de Duitse grens stoppen wij aan een Tulip Inn in Sevenum om een ontbijt te nemen. 
Na onze stop gaat de reis verder via Duisburg, Essen, Dortmund en Brilon. In de vroege namiddag 

komen wij aan in ons vakantieverblijf, 
Hotel Fürst von Waldeck. Wij worden 
opgewacht en begroet door de hotelier en 
zijn dochter en door onze gids Freddy met 
zijn echtgenote. De valiezen worden 
uitgeladen en de kamers verdeeld. Even 
later maken wij een eerste kennismaking 
met Willingen. Op aanraden van onze gids 
brengen wij een bezoek aan een kerkje 
dat een nieuwe bestemming kreeg 
namelijk een café/restaurant. De originele 
stukken waaronder een preekstoel, de 
kruisweg en diverse andere kerkelijke 
attributen zijn gebleven. Merkwaardig. De 
club heeft het hotel volledig afgehuurd. De 
kamers zijn groot en prachtig. Voor de 

liefhebbers is er ook een zwembad, sauna, infraroodcabine en stoombad. Deze zullen de volgende 
dagen bezocht worden door menig wandelaar. Voor het avondeten genieten wij van een 
welkomstaperitief, aangeboden door het hotel. Zoals iedere avond zal de maaltijd bestaan uit soep, een 
saladebuffet, een hoofdgerecht en een dessert. Na het eten worden natuurlijk de plaatselijke 
neringdoeners (cafés) bezocht.  
 
Maandag 25 juli 2016  
Wandeling naar de HOCHHEIDE HUTTE.  
Na een zeer gevarieerd en lekker ontbijt komen wij samen voor onze eerste wandeling in en rond 
Willingen. WILLINGEN is de centrumgemeente en omvat  nog 8 dorpen: Usseln, Rattlar, Schwalefeld, 
Eimelrod, Bomighausen, Hemmighausen, Neerdar en Welleringhausen. In de centrumgemeente (3.100 
inwoners) en zijn dorpen samen verblijven er ongeveer 7.200 zielen. Voor het hotel worden wij begroet 
door onze Vlaamse gids, Freddy (wonende in Stekene én een vaste gast in het hotel). Hij legt uit hoe 
de wandeling zal verlopen. Hij zal ook dagelijks de uitstappen kruiden met menig mopje (niet altijd voor 
publicatie vatbaar). Tevens beginnen wij onze uitstap steeds met een liedje, gecomponeerd door Freddy 
zelf:  

Schoon weer vandaag (2 maal) 
Maar het zou nog kunnen regenen 

En als de regen is gedaan 
beginnen wij weer van voren af aan 

(melodie gebaseerd op ‘Oh, dennenboom’)  
 

Op schrale grond boven de 700 meter is door het bijzonder klimaat in het Upland een heide ontstaan, 
het Hochheidelandschap. Het is een prachtig gebied dat veel volk aantrekt. De tocht naar de Hochheide 
Hütte gaat in het eerste stuk gestaag omhoog, vervolgens gaan wij op en af langs kleine paadjes en 
vervolgen onze weg langs bredere wandelwegen. Toon, onze natuurgids, geeft uitleg over diverse 
plantensoorten. Er wordt gretig naar hem geluisterd. Voor de middag komen wij aan de Hochheide Hütte 
(800 meter hoogte). Onze gereserveerde schotel wordt opgediend en bestaat uit een soort goulash. 
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Sommigen zijn erop verlekkerd, anderen halen er hun neus voor op. Het eten wordt doorgespoeld met 
menig biertje van de plaatselijke brouwerij of een ½ liter Weizenbier. Na het middageten wandelen wij 
verder naar de Hochheidetoren, het Kyrillpad en het Ettelsbergmeertje. De Hochheidetoren (hoogte 62 
meter) is een baken in het landschap. Buiten is er een 
klimwand met een hoogte van 42 meter (een van de 
hoogste klimwanden van Europa). De toren kan met een 
lift bezocht worden of men kan gebruik maken van 241 
treden om het platform te bereiken op een hoogte van 
875 meter. Hier genieten wij terug van prachtige 
vergezichten. Het is tevens het hoogste toegankelijke 
uitzichtpunt van Noordwest-Duitsland. Naast de toren 
zien wij ook het Ettelsbergmeertje. Het is een 
waterreservoir dat, indien nodig, gebruikt wordt voor het 
voorzien van sneeuw voor de pistes. Aan de andere zijde 
van de toren is er een café voor de bezoekers, de 
Ettelsberghut. Wij komen op een rustplaats aan waar 
een groot kruis en enkele zitbanken staan. Er wordt door 
Antoine een groepsfoto genomen. De telaatkomers 
worden afzonderlijk gefotografeerd en worden, door 
middel van magie, op het kruis neergezet. Tof. Het 
Kyrillpad werd aangelegd als herinnering aan de 
stormnacht van 18 januari 2007. De storm liet duidelijke 
sporen na in het landschap. Verder zien wij ook een 
infobord met verschillende vogelsoorten en dieren die in 
deze omgeving voorkomen. Wij bekijken ook een plaats 
waar al de boomsoorten van het gebied tentoongesteld 
zijn op een pancarte. Wij zien ook overblijfselen voor het 
maken van houtskool. De bossen bestaan hoofdzakelijk 
uit loofbomen afgewisseld met dennen. Wij vervolgen 
onze weg en komen via een kronkelend en sterk neergaand pad terug aan ons hotel.  
 
Dinsdag 26 juli 2016  
PILGERWEG  
De Pilgerweg loopt over een afstand van 17 km, het hoogteverschil bedraagt 200 meter. Het wordt dus 
een zeer pittige en mooie wandeling. We vertrekken terug voor het hotel na het zingen van ons dagelijks 
lied. Wij komen eerst een oude leisteenmijn tegen (gesloten in 1971) met een museum eraan 
verbonden. De leisteen wordt gebruikt voor daken, wandbekleding, traptreden enz. De steen gaat zeker 
100 jaar mee, is waterdicht maar zeer prijzig (allemaal handwerk). De eerste kerk die wij tegenkomen, 
is de PILGERKIRCHE in het dorp Schwalefeld. Het is een soort bezinningsoord. Wij treden binnen en 
worden verwelkomd door een prachtig aangelegde waterval. De kerk wordt in 2 delen ingedeeld. Rechts 
is er een gebedsruimte, links een grote open plaats. Op de vloer is een kronkelend pad gemaakt met 
gemalen boomschors. Zeer mooi. Vooraan, bij het kruis, is er een soort altaar gebouwd uit 
snelbouwsteen. In de reten van de stenen kunnen geschreven boodschappen worden gedeponeerd. 
Ikzelf, en nog enkele anderen, schrijven hun gedachten op. Ieder heeft wel een reden voor het 
achterlaten van de briefjes. Een zeer vriendelijke oudere dame schenkt ons ook een glas water uit. In 
de kerk is er ook gelegenheid om naar de wc te gaan. Zou het geen goed idee zijn mocht deze eenvoud, 
deze ontvangst en deze stilte in onze kerken ook ingang vinden? Wij vervolgen onze weg en komen 
aan voor ons middagmaal in Usseln in het restaurant Alt Usseln waar wij onze collega-stappers 
terugvinden die een gedeelte van de wandeling met de bus gevolgd hebben. In het restaurant is het 
voor elk wat wils. Na ons middagmaal vervolgen wij onze weg om ten slotte terug te keren naar 
Willingen. Hier zien wij ook de viaduct. Het is een onderdeel van de spoorweg tussen Brilon/Wald en 
Korbach. De viaduct werd opgericht tussen 1913 en 1917. De brug staat op 10 pilonen, is 290 meter 
lang en op de hoogste plek 31 meter hoog. Het was alweer een prachtige wandeling.  
 
Woensdag 27 juli 2016  
Bezoek aan de EDERSEE met stuwdam en de waterspelen in KASSEL  
Vandaag nemen wij de bus. Wij vertrekken uit Willingen via Korbach naar de Edersee. Dit meer ligt 
midden het middengebergte van het Natuur- en Nationale park Keelenwald-Edersee. Het heeft een 
lengte van 27 km en een breedte van 75 meter tot 1000 meter met een oppervlakte van 12 km². De 
waterdiepte bedraagt 42 meter. Wij zien boven het meer het kasteel WALDECK dat vroeger de zetel 
was van de graven van Waldeck. Zij verbleven hier tot in de 17e eeuw. Nu is het een hotel/restaurant.   



 
22e jaargang nr 88 oktober – november - december blz. 20 

Het doel van de stuwdam is 3-ledig: 
watervoorziening, bescherming tegen 
overstromingen en winning van 
elektrische energie. De bouw van de dam 
(tussen 1908 en 1914) kostte ongeveer 
25 miljoen Duitse Mark én verschillende 
dorpen die in de vallei van de Eder lagen 
moesten  worden gesloopt en werden 
nadien heropgebouwd in een hoger 
gelegen gebied. In Wereldoorlog II, op 17 
mei 1943, voerde de Royal Air Force een 
aanval uit op de stuwdam, dit om de 
transportroutes van de wapenindustrie in 
het Ruhrgebied te verstoren. De dam 
werd zwaar beschadigd en sloeg een gat 
van 22 hoog en 70 meter lang. Door die 
bres stroomde er 8000 m³ per seconde weg. Honderden huizen en fabrieken werden zwaar beschadigd 
of volledig vernield. Er vielen verschillende doden. De “Organisation Todt” herstelde het in hetzelfde 
jaar. Heel interessant is ook het AQUAPARK. Dit is een weergave van de Edersee in miniformaat. Na 
het middageten reizen we  om ons cultureel te verrijken verder naar Kassel, vroegere garnizoensstad 
van het Belgisch Leger en nu een zeer moderne, hippe plaats.  
DE WATERSPELEN IN KASSEL OP DE WILHELMSHOHE  
De fonteinen in Bergpark Kassel – Bad Wilhelmshöhe zorgen jaarlijks voor een indrukwekkend 
schouwspel. Het waterspektakel vangt aan aan de voet van het Herkules monument. Het water loopt 
naar beneden langs de cascades, de Steinhöfer waterval, de “Devil’s Bridge” en het aquaduct om 
uiteindelijk uit te komen bij de grote fontein in de kasteelvijver, die het water 52 meter omhoog spuit 
onder natuurlijke druk. Voor dit spectaculaire waterspel is 1.200 m³ water nodig. Regen- en smeltwater 

worden opgeslagen in verschillende 
reservoirs. Er zijn twee ondergrondse 
leidingen en het water loopt door 
natuurlijke druk via alle waterstations. Er 
komt geen enkel hulpmiddel aan te pas. 
Het was Landgraaf Karl (einde 17e, begin 
18e eeuw) die het park Wilhelmshöhe liet 
aanleggen. Het waterspektakel in het 
bergpark was in zijn tijd een uitzonderlijk 
architectonische en bouwkundige 
prestatie. De realisatie werd uitgevoerd 
door GUERNIERI uit Italië/Rome. Het 
merkwaardige is dat de fonteinen in het 
Bergpark visueel doorlopen met de 
hoofdstraat van Kassel.  
 

 
Donderdag 28 juli 2016  
Wandeling naar de MUHLENKOPFSCHANS  
Na een alweer  mooie wandeling komen wij aan de skischans aan. Wij hebben echter pas een afspraak 
met de verantwoordelijke in de namiddag en vervolgen dus onze tocht. Het begint te regenen. Het zal 
de enige keer zijn in onze periode dat wij deze tegenvaller hebben. Echter niet getreurd want er is geen 
wind en de regen valt zachtjes naar beneden. ’s Middags bereiken wij het café-restaurant AUFWIND 
(onderaan rechts van de schans). Ook hier genieten wij van een fijn middagmaal. Rond 14 u hebben 
wij afspraak met de sympathieke verantwoordelijke die ons het reilen en zeilen van de schans zal 
uitleggen. Hij is een zeer goed verteller en wij vergezellen hem nadien naar een gebouw voor een film 
over de geschiedenis van het skispringen, over de ski-kampioenen en alles over de technische kant van 
het skisportgebeuren. Na de vertoning nemen wij een speciale glazen lift (om de skilatten te vervoeren) 
naar boven tot aan de schanstoren. Eenmaal boven nemen wij plaats in de vertrekhal voor de springers. 
Hier worden bij het WK schansspringen de laatste voorbereidingen genomen en alleen de beste 
skispringers ter wereld worden voor dit gebeuren geselecteerd. Dit spektakel wordt uitgezonden door 
de tv en zal volgend jaar van 27 tot en met 29 januari 2017 kunnen worden gevolgd. Het stadion kan 
35.000 skifanaten herbergen. Het uitzicht over het aanloopspoor van de grootste grootschans ter wereld 
is adembenemend.  
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Vrijdag 29 juli 2016  
HOHER EIMBERG (806 meter hoogte)  
De Hoge Eimberg ligt in het natuurpark Diemelsee en is beschermd natuurgebied. Het is een 
onvruchtbare bodem en door de wind en de sneeuw kwam er een bijzondere heidesoort, de Hochheide. 
De wandeling gaat van Willingen-Hohn Eimberg en Schwalenburg voor een totaal van 15,300 km. Het 
kader is prachtig : wij stappen door bossen met een verscheidenheid aan flora en komen ’s middags 
aan in een gezellig restaurant ZUM FERNBLICK. Het eten smaakt, de pinten eveneens. Van hieruit 
hebben wij een prachtig vergezicht over Willingen. Na de middag keren wij terug naar het hotel waar 
we tijd hebben om onze laatste inkopen te doen.  
 
Zaterdag 30 juli 2016  
AABACHTALSPERRE  

We nemen de bus naar de Aabachsee, 
een stuwmeer van ongeveer 1,8 km². 
De stuwdam werd gebouwd voor de 
drinkwatervoorziening en als 
bescherming tegen hoog water. Het is 
een recreatiegebied, weinig toeristisch 
uitgebouwd maar er loopt rond het meer 
een 9 km lange geasfalteerde weg die 
gebruikt wordt door wandelaars, fietsers 
en skaters. Na de wandeling voert de 
bus ons naar Bad Wünnenberg waar wij 
het middagmaal in het restaurant “Zum 
Kastanienbaum” verorberen. Bij de 
bestelling van het eten gaat alles zeer 
vlot. Ik heb, op aanraden van onze gids 
Freddy, gekozen voor een toast 
champignons met asperges. Zéér 

lekker. Na het diner keren wij terug naar het stuwmeer dat 5 km verderop ligt. ’s Avonds genieten wij 
van ons ”laatste avondmaal” voorafgegaan door een drink en dit vanwege het bestuur. Een dankwoord 
wordt overgemaakt aan Freddy, het personeel van het hotel en in het bijzonder aan de zeer vriendelijk 
dochter van de hotelier. Wat dacht je? Tijdens onze reisperiode verjaarden zowel Jeannine Naessens 
als onze voorzitter Patrick De Corte. Zij kregen een geschenk en werden passend gevierd. Patrick kreeg 
ook nog dit liedje te horen:  

De Patrick die verjaart vandaag (2 maal) 
Troelala troelala 

Er komt er weer een jaartje bij (2 maal) 
Troelala troelala 

Proficiat van ons allemaal (2 maal) 
Troelala troelala 

Hip hip hoera (3 maal) 
 
Zondag 31 juli 2016  
Wij verlaten Willingen met een tevreden gevoel. 
Mag ik Sonja en Freddy oprecht bedanken voor het vele voorbereidende werk dat zij verricht hebben. 
Wij hebben ten zeerste genoten van een – alweer – prachtige reis.  
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Pico Veleta              Willy 

 

DE BERG BAART EEN…….HAM 

Waar elders in Europa kan men, in februari, in de zee baden en na een kleine twee uren autorijden in 
de namiddag slalommend op sneeuwski’s, de bergflanken afdalen? Alleen de Costa del Sol en de Sierra 
Nevada maken dat mogelijk. 
 

Het hoogste dorpje van Spanje. 

Ongeveer 30 km in vogelvlucht liggen er tussen de kust en het hooggebergte, met de Pico Veleta 
(3398m) en de Mulhacén (3482 m) als de twee hoogste bergtoppen van het Iberisch schiereiland. 
Van de koude “geburen” is aan de stranden van de Costa del Sol niets te merken, integendeel: het 
klimaat bereikt hier warmterecords, die de naam “Costa Tropical” rechtvaardigen.  In de fruittuinen, 
aan de mondingen van de Middellandse Zee rivieren, die door de sneeuwvelden van de Sierra Nevada 
voortdurend bevloeid worden, gedijen vele tropische en subtropische planten: chirimoyas, avocados, 
bananen, mango’s, appelsien- en citroenbomen. Op enkele plaatsen groeien zelfs koffiestruiken en bij 
Salobrena ligt de noordelijkste suikerrietplantage ter wereld. Van hieruit gaat de tocht naar het 
hoogste dorpje van Spanje. Trevélez (± 2000 m), de rijpingsplaats van de wereldvermaarde ‘Jamon 
Serrano de Trevélez’, de parel van de Sierra Nevada.  
‘Sierra Nevada’ betekent vrij vertaald: de besneeuwde zaag. Nevada = Spaans voor “besneeuwd” en 
Sierra = “zaag”. Hier wordt bedoeld, dat een rij bergtoppen eruit ziet als tanden van een zaag. Vandaar 
dat vele bergketens in Spanje en elders in de wereld, “sierra” genoemd worden. Het woord ‘Serrano’ 
staat voor ’uit de berg komend’ en is een verbuiging van het woord ‘Sierra’. ‘Jamon’ is nogal duidelijk, 
want via het Franse “jambon” komen we dus bij de term: ‘luchtgedroogde bergham uit Trevélez’. Zo, 
nu weten we veel meer dan elke doorsnee Spanjaard! 
We rijden door de vruchtbare delta, vlakbij de Middellandse zee, richting hooggebergte en komen hier 
voorbij aan de vele, kleine familiefarms waar de varkens zich in volle vrijheid voeden met de resten 
van meloenen, bananen, rode en groene pepers, amandelnoten, appelsienen, olijven, avocado’s en 
allerlei groenten, die hier heel weelderig tieren. 
 

De ham der kampioenen. 

Hier heeft de milde, zoeterige smaak van de pico Veleta-ham haar oorsprong. De varkens hebben hier 
ook nog de tijd om in een natuurlijke omgeving op te groeien. De steile, slingerde weg is afgeboord 
met cipressen, laurier, eucalyptus en rubberbomen. De zee van roze gekleurde amandelbomen in volle 
bloei, verspreidt een hemels zoet aroma. De gele bloemen en vruchten van de metershoge cactussen, 
de oranje appelsienen en de geelgroene 
citroenen zetten overal nog eens extra 
kleuren accenten, Andalusië… een stukje 
paradijs op aarde. Via Orgiva, Portugos en 
Capileire komen we aan in Trevélez, el 
pueblo ma salto de Espana. Je wordt er 
warm onthaald door het “Consortium van de 
Trevélez-ham. Deze heren hammendrogers 
hebben namelijk hun eigen ’cru’ gesticht. Dit 
omdat de eisen, om tot het consortium van 
de industriële Spaanse hammendrogers te 
behoren, niet hoog genoeg lagen naar hun 
mening. Zij stellen aan hun hammen véél 
hogere eisen dan het gros van de Spaanse 
producenten en willen dus tot de club niet toetreden, daar voelen ze zich te goed voor. Trevélez is het 
dorpje waar de Pico Veleta-ham  gedurende ten minstens 14 maanden droogt in de pure lucht van het 
hooggebergte en dit op totaal natuurlijke en artisanale wijze. Aan de voet van de Pico Veleta ademt 

 

https://www.google.be/imgres?imgurl=http://www.de5van.nl/Alpujarra/trevelez-jamon-10.jpg&imgrefurl=http://www.de5van.nl/Alpujarra/pr-27.aspx&docid=62iMsCete1M6JM&tbnid=owdUZY4AfAEEYM:&w=314&h=217&bih=1007&biw=1867&ved=0ahUKEwjSvJePp9DNAhWBLsAKHeF4BTs4ZBAzCAkoBjAG&iact=mrc&uact=8
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de ‘Jamon de Trevélez’ in alle stilte en rust, de intense en 
delicate aroma’s in van de Sierra Nevada. Rozemarijn, tijm, 
lavendel, laurier en kamille vermengen zich met de geur van 
dennen en pijnbomen. De amandelbomen en olijven ronden 
dit smaakschilderij af. Waarom 14 maanden drogen? Wel, dit 
is de tijd die de natuur nodig heeft om een ham op een 
natuurlijke manier te drogen. Alle hammen die minder lang 
droogden, werden op een of andere manier industrieel 
bijgestuurd door controle van de temperatuur, beïnvloeding 
van de vochtigheidsgraad, het toevoegen van nitrieten en 
nitraten enz… 

 
 
 

Puur natuur  

Een volledige natuurlijke rijping, na 4 dagen 
droogzouten, is alleen mogelijk in een 
microklimaat. Daar waar er tegelijk een extreem 
droge en zuivere lucht heerst, samen met 
zomertemperaturen tot 35°C. Al deze 
voorwaarden tegelijk worden vervuld hier in de 
Sierra Nevada, in Zuid-Spanje. Dit is ook de reden 
waarom ze hier, gedurende slechts 4 dagen, de 
ham inwrijven met droog zeezout. Hoe zuidelijker 
en hoe hoger dus, hoe droger, hou minder zout er 
moet gebruikt worden. Hoe noordelijker, hoe 
vochtiger, hoe meer zout er moet ingezet worden 
gedurende een langere tijd, om de ham te kunnen 
bewaren tijdens de droogperiode. Tijdens de lange rijpingsperiode van de Pico Veleta-ham wordt ie af 
en toe ingewreven met fruitige Andalusische olijfolie, gemengd met zoete amandelolie. Tussen 116 j. 
v. CHR. en Karel V, kende de ham een bewogen geschiedenis. De ‘jamon Serrano de Trevélez’ was één 
van de meest geliefde gerechten van de Conquistadores, die op hun ontdekkingsreizen naar de nieuwe 
wereld, de ham meenamen als goed bewarende delicatesse. Na de lofzang van het gerenommeerde 
Parijse tijdschrift ’l’Art Culinaire’ van 10 juli 1910, door chef de cuisine C. Monségur, kreeg de ham 
internationale bekendheid. De grote internationale doorbraak van deze ham is te danken aan twee 
zeer gedistingeerde adellijke dames: de koningin van Spanje Isabella 2 en de gravin van Teba, Eugénie 
de Montijo, vrouw van Napoleon 3. Zij leerden het Franse koningshof de verrukkelijke Trevélez-
hammen  kennen. De ‘Pico Veleta‘ is een ecologisch product van het begin tot het einde via een 
harmonieus productie proces. De enige ingrediënten zijn verse varkensbillen van buitenlopers, een 
weinig zeezout, veel pure berglucht en minsten 14 maanden totale rust. Hier aan komt geen enkel 

chemisch bewaarmiddel te pas. Geen 
smaakversterker, geen kleurstof, geen 
kunst aroma. Lekker combineren kan 
men de ham met en ‘Pan con tomate’ 
(licht geroosterd brood met verse 
tomaat en look ingewreven) of met 
een portie Pitahaya. Dit is de geelrode 
cactus vrucht die we onderweg naar 
hier tegen kwamen. Als ideale wijn bij 
deze ham past een krachtige, jonge 
witte of een tanninerijke rode 
‘Tramontana’. 
  

https://www.google.be/imgres?imgurl=http://www.meesterslagers.nl/graphic/IMG_1518.JPG&imgrefurl=http://www.meesterslagers.nl/_nl/activities/serranoham.php&docid=rl9yKeCGN2EKkM&tbnid=z-7knevQ3k4f7M:&w=3000&h=4000&bih=1007&biw=1867&ved=0ahUKEwiOzNqMp9DNAhVcFMAKHQ9yAb0QMwiCAShXMFc&iact=mrc&uact=8
https://www.google.be/imgres?imgurl=http://www.meesterslagers.nl/graphic/IMG_1374.JPG&imgrefurl=http://www.meesterslagers.nl/_nl/activities/serranoham.php&docid=rl9yKeCGN2EKkM&tbnid=kLURHN3h5jq7cM:&w=4000&h=3000&bih=1007&biw=1867&ved=0ahUKEwiOzNqMp9DNAhVcFMAKHQ9yAb0QMwgrKAowCg&iact=mrc&uact=8
https://www.google.be/imgres?imgurl=http://assets.24kitchen.nl/24kitchen_nl_nl/recipe/147034.660x372.jpg&imgrefurl=http://www.24kitchen.nl/recepten/pan-con-tomate&docid=x9rFcMNGdXe1mM&tbnid=oQRJM2_D38pZPM:&w=660&h=372&bih=1007&biw=1867&ved=0ahUKEwiE7db4qdDNAhWmD8AKHf7PC6YQMwguKA0wDQ&iact=mrc&uact=8
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Zomerreis Andorra 2017   Sonja      

         

ZATERDAG 29/07/2017 TOT ZATERDAG 05/08/2017 

 

Na onze dichtbij-vakantie in Willingen, gaan we in 2017 terug naar de bergen met de autocar. 

Het vorstendom Andorra, met zijn stille dorpjes, oude stenen bruggetjes, romaanse kerken 

en kapelletjes, is een echte aanrader voor natuurliefhebbers. Het berglandschap van 

Andorra wordt gekenmerkt door steile rotswanden, smalle dalen en groene valleien, 

afgewisseld door reusachtige bergtoppen. Met een gemiddelde hoogte van 1996 meter is 

Andorra het hoogst gelegen land van Europa. Het land wordt doorsneden door twee heldere 

rivieren die via een zijrivier uitstromen in de Ebro, de langste rivier van Spanje. Naast 

rivieren zijn ook nog kleine en grote gletsjermeren te bewonderen. Andorra staat ook bekend 

als belastingparadijs.  

 

 
 

Wat mogen wij verwachten? 

 7 nachten in half pension 

 7 x water en ¼ wijn tijdens de avondmalen 

 5 x pic nic als middagmaal 

 1 georganiseerde barbecue in de bergen 

 5 dagen wandelen in 2 groepen met begeleiding (zware en lichtere wandelingen)  

 1 dag met in de voormiddag bezoek aan de eerste zonneoven en de kazerne in 
Mont-Louis en in de namiddag shoppen in Andorra-La-Vella  

 Welkom – en afscheidsdrankje 

 Lekkere, gevarieerde en verzorgde keuken 

 Kamers met bad en/of douche, wc, kluis, tv ….  

 Relax en gemoedelijke sfeer met vriendelijke service  

 Vrij gebruik van sauna, jacuzzi en zwembad  
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Wat is niet in de prijs inbegrepen? 

 Persoonlijke uitgaven en dranken. 
 Middagmalen 1ste en laatste dag. 
 

 

Waar verblijven wij? 

Hotel Naudi – Crta General s/n – AD 100 Soldeu 

Tel : + 376 73 93 00 – Fax : + 376 85 20 22 

Web : www.hotelnaudi.com 

 

 

Wat moet dit kosten ? 

600 euro per persoon in een tweepersoonskamer. 702 euro in een éénpersoonskamer. 

Annulatieverzekering is inbegrepen. 

Bij inschrijving, gelieve een voorschot te betalen van 150 euro per persoon, tegen ten laatste 

01/11/2016. 

Zonder strookje én voorschot bent u niet ingeschreven. 

Het saldo dient betaald te zijn tegen 01/06/2017.   

 

Rekeningnummer voor betaling : 

BE64 1030 1032 8952 

Wsv Egmont Zottegem vzw  

p/a De Schrijver Rudy  

Traveins 28 , 9620 Zottegem  

Met vermelding : Andorra 2017 

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 2017 - Andorra 

Naam & Voornaam : ……………………………………………………………………………… Lidn°.………………. 

Geboren op ………………………………… Te …………………………………………………… (Geboorteplaats) 

Naam & Voornaam : ……………………………………………………………………………… Lidn°……………..…  

Geboren op …………………………………. Te …………………………..……………………… (Geboorteplaats) 

 

Adres : ………………………………………………………………………………………………………………………  

Tel n° ……………………………………………………………………GSM n°…………………………………………………..                           

http://www.hotelnaudi.com/
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Busreizen                              

  

ZONDAG                     09-10-2016                HAMONT-ACHEL 

ACHELSE KLUISWANDELING 

MOGELIJKE AFSTANDEN: 6 – 9 – 13 – 17 – 20 KM 

 

VERTREK: BEVEGEMSE VIJVERS : 07.00 U 

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

ZATERDAG    10-12-2016  HAMME & LEUVEN 

HAMME: DURMETOCHT 

MOGELIJKE AFSTANDEN: 5 – 10 – 15 KM 

 

LEUVEN: 18DE LEUVEN EEUWENOUD, SPRINGLEVEND. 

MOGELIJKE AFSTANDEN : 6 – 12 KM 

 

VERTREK: BEVEGEMSE VIJVERS: 08.00 U 

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

Inschrijvingsformulier VOOR:  ZONDAG 09-10-2016       HAMONT-ACHEL     

 

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:  ZATERDAG 10-12-2016       HAMME & LEUVEN     

 

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 
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 Groeten uit                

 

                                      

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

  

Vele groeten van op de 

Camino de Santiago 

Alex en Rita 

Vele groeten van 51 

Egmonters uit Pitztal 

(reis niet ingericht door de club). 

Meer dan 15 Egmonters 

Stapten mee op de grote 

Of kleine afstand. 

52 Egmonters genoten van een 

Welverdiende rust in het 

Duitse Willingen 
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 Wist je dat               

 

- We volgend jaar met de club op reis gaan naar ANGORA !!   

- Onze Eddy op de wandeltocht te Hamme met een fiets op stap was, zelfs ene zonder ketting!! 

En hij ‘s anderdaags in Opwijk in een boom klom!! Schijnt dat dit allemaal nodig is bij Geo 

Caching.  

We houden het in het oog, kwestie dat het niet uit de hand loopt. 

- De wandeling op 26-6 naar Hoboken een zeer mooie natuurwandeling was met als topper het 

monumentaal  kerkhof, met begraafplaats van Hendrik Conscience.  

Om Parijs jaloers te maken!!   

- Wim De Troyer, meteoroloog bij KMI, gids SOLAR IMPULS 2 (zonnevliegtuig) de wereldrond, 

de zoon is van Joris De Troyer en Janssens Liliane, leden van onze club. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 

 Redactie clubblad 

 

 

Werkten mee aan dit nummer van ons clubblad: 

Patrick De Corte 

Toon De Geyter 

Rudy De Schrijver 

Willy Van De Keere 

Sonja Vanden Broeck 

Eli Van Herreweghe 

Wilfried Van Overwalle 

 
  

http://www.meteo.be/meteo/download/nl/18513373/image/11025312_906811752683334_6570536133781799172_o.jpg


 
22e jaargang nr 88 oktober – november - december blz. 31 

 Busuitstap naar Leuven                        Willy 

 

Leuven. eeuwenoud, springlevend: zaterdag 10 december 
Startplaats van Leuven, eeuwenoud, springlevend is het Koninklijk Atheneum Redingenhof gelegen op de 
Redingenstraat 28 te Leuven.  Via de snelweg E40 te bereiken: afrit Leuven. Op de binnenkoer van de school 
kunnen jullie 'gratis' parkeren. Volg de richtlijnen van de parkeerwachters. (open vanaf 13 tot 18 uur). 
Starten kan vanaf 13 uur tot 18 uur. Kom je met het openbaar vervoer (trein/bus), dan kan je ook starten in Café 
Sport, Martelarenplein 13 te Leuven, gelegen tegenover het treinstation te Leuven. Hier kan je vroeger starten, 
van 11 uur tot 17 uur. De afstanden bedragen 4, 6 en 12 km.  
Tip : ook de Kerstmarkt en de winkelstraten in kerstshopping sfeer worden aangedaan, voorzie je dus zeker van 
wat extra tijd tijdens of na deze wandeltocht ! 

    
De kruidtuin van Leuven is de oudste botanische tuin van België.  
Liefhebbers van planten en kruiden kunnen hun hart ophalen aan de 
uiteenlopende collecties.   
 
Park Keizersberg: in maart 
2008 heeft de stad Leuven het 
grootste deel van het 

cultureel-historisch patrimonium van de abdij van Keizersberg in 
erfpacht genomen. Najaar 2008 wordt door de stadsdiensten gestart 
met de heraanleg van deze historische site tot een publiek park, met 
wandel- en recreatiemogelijkheden zoals een sportterrein. Dit nieuwe 
park is in omvang het grootste stadspark van Leuven en daarmee een 
welkome groene long binnen de stedelijke omgeving. 
 
Kanaal Leuven-Dijle   
In 1750 groeven 500 arbeiders gedurende 2 jaar dit kanaal.  Een monument aan de Vaart herdenkt de noeste 
handenarbeid.  
De universiteitshal - de oorspronkelijke lakenhalle, opgericht in 1317 door de architecten Jan Stevens, Arnold 
Hore en Godfried Raes - bleef leslokaal tot de Eerste Wereldoorlog. 
 
De Dijle 
liep in het verleden grotendeels ondergronds, werd opengewerkt en 
langsheen de rivier wordt een nieuw verbindingspad voor voetgangers 
en fietsers aangelegd dat de Vaartkom rechtstreeks verbindt met het 
stadscentrum. 
Het Groot Begijnhof van Leuven ... een stukje Unesco Werelderfgoed 
uit de 13e eeuw is een betoverend stukje pure rust midden in de stad.  
Je vindt er een aaneenschakeling van straatjes, pleintjes, tuinen en 
parken, met tientallen huizen en conventen in traditionele zandsteen. 
Tijdens de hoogdagen in de 17e eeuw woonden er zo'n 360 begijnen 
... Nu wonen er studenten, professoren en medewerkers van de 
universiteit. 

 
Er zijn nog zoveel andere bezienswaardigheden te zien  ... zeker niet te 
missen is de Leuvense Kerstmarkt.  Er zijn talrijke standjes met lekkernijen, 
drankjes en originele cadeaus. Je kan er ambachtslui aan het werk zien, er 
is het sparrenbos voor de allerkleinsten, de kusbrug met maretak voor de 
verliefde koppeltjes. De optredens van de kerststerren en het sfeervol café 
"Bij Rudolf" zijn meer dan de moeite waard !  
 
Ter info: de 12 km zijn 2 afzonderlijke lussen van +/- 6 km. 
Op de lus die naar de abdij Keizersberg gaat,  
krijgen alle wandelaars een proevertje van een tripel Keizers 
  

http://www.wsp.be/actief-wandelen/wsp-stadswandeling/2.jpg?attredirects=0
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 Vliegreis Bulgarije 2017                     Willy 

 
in samenwerking met   THOMAS COOK SPORT 

8 DAAGSE WANDELVAKANTIE VAN 27-05-2017 TOT EN MET 03-06-2017 
 

PROGRAMMA: Voor genieters- wandelaars –stappers: 
ZATERDAG       27-05-2017  vertrek Bevegemse Vijvers met bus naar luchthaven Zaventem. 

We verblijven in hotel ”LTI NEPTUN BEACH HOTEL” **** aan de Zonnekust 
ZONDAG          28 -05-2017  wandeldag 
MAANDAG      29 -05-2017  wandeldag 
DINSDAG      30-05-2017 vrije dag of facultatieve uitstap 
WOENSDAG 31-05-2017 wandeldag 
DONDERDAG 01-06-2017  wandeldag 
VRIJDAG         02-06-2017  vrije dag 
ZATERDAG 03-06-2017  terug naar Zottegem 
 
Mogelijke wandelingen: programma kan wijzigen, volgorde van de wandelingen wordt bepaald door de gids. 
 
Elenite Auf Schwazen Wegen 
De Bulgaren zijn synoniem voor hun ingewikkeld vervoersnetwerk. Te voet, met paarden en ezelkarren maakten zij de 
verbinding tot diep in het binnenland mogelijk. 
Wij kiezen ook voor deze wegen voor onze wandeling  in Elenite, dicht bij de beroemdste uitlopers van het Balkangebergte. 
Onderweg genieten we van panoramische hoogte om uiteindelijk onze wandelbestemming  Banja – Pass te bereiken. 
 
Kamatschija – Im Dschungel Bulgariens 
Gans anders presenteert zich de huidige omgeving. De grootste Bulgaarse stroom Kamatschija, die rechtstreeks naar de 
Zwarte zee stroomt, heeft de omgeving hervormd. 
Meer dan vijfhonderd hectare zijn natuur beschermd gebied Longosa. 
Per boot kunnen wij de gevarieerde fauna en flora aanschouwen vooraleer we aankomen aan de riviermonding. 
In het gebied van de overgang tussen de duinen en het bos blijven we in zuidelijke richting, we worden gefascineerd door de 
verschillende habitats in een afgesloten ruimte. Langs het zandstrand met het zwemwater faciliteiten, bereiken we eindelijk 
onze bestemming dorp in Schkorpilovci. 
 
Aitos-Und die drei steinernen Bruder 
Door kleine tuinen bereiken we het prachtig gelegen maar vereenzaamd boerderijdorp Ljaskovo. Een steppe-achtig landschap 
van weiden, voert ons over de heuvels welke ons steeds weer verrast met een prachtig uitzicht op de omgeving. We bereiken 
het embleem en naamgenoot van de stad via het zogenaamde "Eagle Ridge". Hieronder stuiten we op de 3 stenen broers "Tri 
Pratja". Hun belang is bewaard gebleven voor folklore. Tot slot, we lopen naar beneden in het centrum van Aitos. 
 
Panizovo Das vergessene Dorf 
Een gevarieerde tocht in het achterland van de Zwartezeekust is vooral boeiend voor natuurliefhebbers. 
We ontdekken hier de tuin van God, de uitgestrekte heuvels met geordende en bloemrijke velden. De beek van Djovnizza 
leidt ons om te beginnen naar de bron van het klooster van Saint Constantine in de weidegrond. De daaropvolgende Jägersteig  
door de uitgestrekte Beech Grove belooft een vleugje avontuur. Het  agrarische dorp van Panizovo lijkt er zich niet  van 
bewust dat op een unieke manier de Bulgaarse gastvrijheid ons toelacht. In een familiale atmosfeer laten we de wandelweek 
gemoedelijk vervagen. 
 

WAT MOET DIT KOSTEN? 
VOOR NIET WANDELAARS  
INBEGREPEN :   Luchthaven vervoer  Zottegem – Zaventem - Zottegem. 
                             vlucht heen en terug. 

              20 kg bagage  + 6 kg handbagage. 
               verblijf op basis van ALL-IN. 
               transfer luchthaven – hotel – luchthaven. 
               eten aan boord.  
              fooien. 
               BTW  en luchthaven taksen. 
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In tweepersoonskamer:  zonder annulatie 624 € 
       met annulatie  643 €  
Single:                                 zonder annulatie  729 € 
       met annulatie   751 €  
VOOR WANDELAARS  
INBEGREPEN:   Basis: zelfde als niet wandelaars    + 
    vier wandeltochten. 
    twee gidsen per groep  - één Nederlandstalig.  
    transfer – hotel – startplaats – hotel. 
    lunches. 
In tweepersoonskamer:  zonder annulatie  935 € 
    met annulatie  964 €  
Single:                                zonder annulatie 1040 € 
    met annulatie  1071 €  
 
NIET INBEGREPEN voor iedereen: 

  drinken op de wandeltochten. 
  facultatieve voorstellen (nog niets beslist). 
  eventuele luchthaventaksen verhoging. 
  BIJSTANDSVERZEKERING: hier is Mutas van toepassing (iedere mutualiteit heeft dit). 
 

VOOR WIE MEEGAAN:   Storten op rekening reizen BE64 1030 1032 8952  

VOORSCHOT:  330 € per persoon  te betalen  VOOR 01-12-2016:  VERMELDEN:  voorschot Bulgarije. 

SALDO:  te betalen VOOR 01-04-2017: VERMELDEN:  saldo Bulgarije wandelaar of niet wandelaar. 
VOOR NIET WANDELAARS per persoon 

In tweepersoonskamer:    zonder annulatie   294 € 
                     met  annulatie  313 €    

Single:                                 zonder annulatie  399 € 
       met  annulatie   421 €  

VOOR WANDELAARS per persoon  
In tweepersoonskamer:   zonder annulatie  605 € 

       met annulatie  634 €  
Single:                                zonder annulatie  710 € 

       met annulatie  741 €  
<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<< 

Inschrijvingsformulier VOOR:  BULGARIJE 27-05-2017  03-06-2017 
TWEEPERSOONSKAMER*            SINGLE*                      WANDELAAR*              NIET WANDELAAR* 

NAAM en VOORNAAM:                                                                                 GEBOORTE DATUM:  

A   

B  

C                  

ADRES:  

 

WENS ANNULATIEVERZEKERING:           JA*        NEEN *                               LIDNUMMER**: 

Telefoon:                                                         GSM:** 

EMAIL:** 

Handtekening :  

 *  DOORSTREPEN WAT NIET VAN TOEPASSING IS.                               **  ZEER BELANGRIJK 
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Hoogstraat 39 

9620 Zottegem 

09/367 67 64 
 

zottegem@oorhuis.be 
 

 

Marieke en Hans heten u welkom in ’t 

Oorhuis Zottegem 

 

Openingsuren: 
 

Dinsdag,woensdag en vrijdag  

9u-12u30 en van 13u-17u30 

Donderdag op afspraak 

Zaterdag van 9u-12u 
 

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 ! 

 
Wij bieden onderzoek, advies en begeleiding voor 
personen met of zonder gehoorproblemen. 

In ons hoorcentrum is er steeds een audioloog 
aanwezig voor een informatief gesprek en 
een vrijblijvende gehoortest (zonder medisch doel). 
 

                             Hoortoestellen : 

 

 
Gehoorbescherming :  

 

Voor personen die hun gehoor 

willen beschermen en op die manier de kans 

op gehoorverlies en oorsuizen willen verkleinen, 

hebben wij zowel standaard als op maat 

gemaakte gehoorbescherming. Voor verschillende 

doelgroepen zijn er specifieke oordoppen op de 

markt (bezoekers van concerten, fuiven en café’s, 

motorrijders, doe-het-zelvers, partners van snurkers, 

jagers, …). Voor professionele muzikanten verdelen 

we in-ear-monitors. Ook voor de allerkleinsten 

hebben we kinderoorkappen.

Variphone 
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GR 2-daagse 2017                   Patrick                           

 

Tweedaagse op de GR 577: 

Rochefort – Hotton – Somme-Leuze 
Naar goede gewoonte staat ook in 2017 een GR 2-daagse op het programma: 

nl. op  woensdag 3 en donderdag 4 mei. 

Voorlopig programma: 

 

1e dag : woensdag 3 mei 2017  

Met de bus van Zottegem naar Rochefort.  

Op de GR 577 stappen we van Rochefort naar Hotton.  ± 26,5 km. 

Er wordt een kortere afstand voorzien vanuit Aye:  ± 15 km. 

Avondmaal: gemengd buffet, drank niet inbegrepen . 

Overnachting in Floreal, La Roche-en-Ardenne op basis van 2 persoonskamers met badkamer, 

toilet en douche, TV en gratis Wifi. 

(Single kamer is mogelijk mits opleg van 15 euro) 

 

2e dag : donderdag 4 mei 2017  

Ontbijtbuffet in de overnachtingsplaats.  

Op de GR 577  stappen we van Hotton naar Somme-Leuze (Mizagrawe).   ± 25 km 

Opnieuw mogelijkheid voor kortere afstand vanuit Biron:  ± 18 km 

Misschien maken we hier een zijsprongetje naar Durbuy. 

Terugkeer met de bus vanuit Mizagrawe. 

 

Prijs:  125 euro.  (140 euro voor een singlekamer). 

 

Inbegrepen: 

- Bus heenreis en terugreis. 

- Overnachting, avondmaal en ontbijt in La Roche  

- Lunchpakket 2e dag. 

 

Niet-inbegrepen: 

- Lunchpakket 1e dag. 

- Drank. 

 

Voor alle info: Patrick De Corte   tel: 09/3605621   GSM: 0474/210197   pdcorte@telenet.be 
Inschrijfstrookje verderop.  

mailto:pdcorte@telenet.be
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Leveren pompoenen      

 

WAAR : Magazijn Michiels Sport 

  Doornweg,  Zottegem 

 

WANNEER :  

 ZATERDAG 22 OKTOBER  
- LEVEREN TUSSEN : 8.30 UUR EN 12.00 UUR.  
 
Gelieve er voor te zorgen dat de pompoenen afgewassen zijn (vrij van aarde). 
GELIEVE WILLY VOORAF TE VERWITTIGEN       TEL:  09 361 18 84    of     GSM:  0478 76 93 56 

 

Ook stenen potjes om kaarsen in te gieten (duivenmelkers kennen dit als piksteenpotjes) zijn van 

harte welkom.  We kunnen ze wel degelijk goed gebruiken !!! 

 

 Puzzel        Eli  

 

 

Horizontaal      Vertikaal 

2. Opgeld      1. Half 
6. Anonieme alcoholisten    3. Halfedelsteen 
9. Cineast      4. Bepaalde hoeveelheid leerstof 
10. Groente      5. Verzilveren 
12. Taal       7. Terug 
       8. De lengte bepalen 
       11. Beknopt  

1

2 3

4 5

6 7

8

9

10

11

12

TEL:09
http://www.google.be/imgres?imgurl=http://s3.she.be/nl/imgpath/assets_img_she/2012/10/15/2392069/tips-pompoenen-oogsten_1000x667.JPG&imgrefurl=http://www.she.be/nl/wonen/aid1260917/tips-pompoenen-oogsten.aspx&h=667&w=1000&sz=138&tbnid=TEQEO-z5dKbRIM:&tbnh=90&tbnw=135&zoom=1&usg=__D3lrwCnq5_w4or4_cUDQ-Fbjxp4=&docid=qZwyNuQqx7O5MM&sa=X&ei=wQITUrLeAaGj0QX9l4CADg&ved=0CD8Q9QEwBA&dur=1058
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 Komende GR’s                   Patrick                           

 

 
23/11/2016           Dagstapper Gent                  ± 24 km  of  ±  17 km                      Bus       
 
Alweer onze laatste GR uitstap voor 2016. In tegenstelling met wat eerst vooropgesteld is gaat de trip 
door met de bus in plaats van met de trein. De NMBS doet nogal moeilijk en er zijn ook nogal wat 
praktische problemen, vandaar. We starten aan het Dampoortstation in de nabijheid van de 
samenvloeiing van Schelde en Leie. Gent is uiteindelijk afgeleid van het Keltische Ganda, wat 
samenvloeiing betekent en niet ham zoals sommigen denken. We volgen de Schelde stroomafwaarts 
en komen in de Gentbrugse meersen. In de Koningsdonkstraat zal groep 2 van start gaan. Via Heusden 
en de Damvallei komen we in Destelbergen, waar het even tijd is om te rusten.  
 
Inschrijven met strookje tot  16 november  of zolang er plaatsen zijn.  
Kostprijs: 10 euro. 
Startuur : 8 u 30  aan het Kruiswaterplein te Sint-Goriks-Oudenhove. 
Terug : Tussen 17 uur en 18 uur. 
 

Inschrijvingsstrookjes 

 

 

Dagstapper Gent                   23 november 2016 
Naam en voornaam       24 km  17 km 
 

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

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

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

   Betaal de som van  10 €  x  ……….   =   …………  € 
   Betaal met punten   10 €/punten  x  ……………….   =  ………………..  €/punten 
Inschrijven tot  16  november  2016  of zolang er plaatsen zijn. 
 
 

Tweedaagse GR   3 en 4 mei  2017 
 

Naam en voornaam 

 

1 ………………………………………………………………………… 

 

2 ………………………………………………………………………… 

 

3 ………………………………………………………………………… 

 

   Schrijf de som van 125 €  x  ……….   =   …………  €   of      140 € (singlekamer) over op rekening 

nummer:   BE64 1030 1032 8952        Reizen Egmont met vermelding 2-daagse GR. 

Inschrijven tot   31 januari 2017  of zolang er plaatsen zijn !!. 
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GR verslagen                        Toon  

 

25+26 – 5 – 16           AFFERDEN – GROESBEEK – TOLKAMER  LAW 9 ( Pieterpad). 
 
Onder de groene hemel in de blauwe zon speelt het blikken harmonieorkest in een grote regenton. Daar 
trekt over de heuvels en door het grote bos de lange stoet de bergen in van het circus van Jeroen Bosch.                                                            
Uit “Het Land van Waal en Maas “ Boudewijn De Groot. 
 
Het Pieterpad  is zowat de bekendste lange–afstand wandelroute van Nederland. Van Pieterburen, aan 
de Groningse Waddenkust (waar zieke zeehondjes verzorgd worden) en over een afstand van zowat 
492 km, verdeeld over 26 etappes, fladdert de weg zuidwaarts richting de St-Pietersberg bij 
Maastricht… Het dorp Afferden (provincie Gelderland) lieflijk genesteld in een kronkel van de Maas 
weet ons dadelijk te bekoren. Keurige straatjes en fleurige huisjes voeren ons het dorp uit richting 
reservaat “Het Quin”. Dit groot ven wordt gevoed door regen- en kwelwater en het zijn geiten en 
Schotse hooglanders die het begrazen. Het hoog rivierduin biedt een buitengewoon uitzicht over de 
natte heidevegetatie. “Het zwarte kamp” en “de zwarte heide”, duistere dennenbossen, laten ons zelfs 
even huiveren. Een brug over de snelweg leidt naar de Heijense bossen waar we er het geraas op de 
N271 gratis bijnemen. Gennep is in 
zicht, oorspronkelijk een versterkt 
stadje, gelegen op een strategische 
plek waar de Niers in de Maas 
uitmondt. De Lok 84, een Duitse 
stoomlocomotief als monument ter 
herinnering aan de spoorwegstad 
Gennep is zeker een plaatje waard. 
Van 1873 en dit tot WO II lag het stadje 
op de lijn Londen-Berlijn-St-
Petersburg. De keizer van Duitsland en 
de tsaar van Rusland waren 
regelmatige gasten. De trein “De 
Blauwe Blander” was zowat de hoge- 
snelheidstrein in die dagen. Voor ons de gelegenheid om in “De  Dragonder” een La Trappe, het eerste 
Nederlandse trappistenbier te degusteren, op kosten van de clubkas op de koop toe, en geloof het of 
niet… we hadden de smaak dadelijk te pakken. Het bier wordt gebrouwen in de abdij O.L.Vrouw van 
Koningshoeven te Berkel-Enschot nabij Tilburg. We kuieren doorheen het centrum, langs het 
Mozaïekplein  en spuitende fonteintjes. Aan het oude Raadhuis heel wat belangstelling voor een jong 
koppeltje dat de sprong waagt. Een oorlogsmonument “Paard, vader en kind op de vlucht” leidt over 
de Niers. Er volgen nu meer verharde wegen en 4 km verder laat de rijksgrens ons links afslaan. Het 
Reichswald aan onze rechterzijde en links “Het Koningsven”, grotendeels ingericht als graasgebied 
voor het edelhert. Even genieten en op naar de St-Jansberg. In diens buik ontspringen talrijke beekjes. 
Het kwelwater komt er uit de hellingen en vormt diepe erosiekommen die via een open waterleiding 
naar de  “Plasmolen” worden afgevoerd. Wij die dachten dat in Nederland alles plat was komen toch 
bedrogen uit. De GR-boom Pieterpad-Groesbeek stelt ons gerust, we zijn nog steeds op het goede pad. 
We staan oog in oog met het “Zevendal” een smeltwaterdal gevormd in de één na laatste ijstijd 
150.000 jaar geleden. We drentelen voorbij velden met opschietende asperge. In deze omgeving werd 
zelfs 10 ha wijngaard aangeplant. Het groen Groesbeekse bos herbergt de Wolfsberg, gemengd loofbos 
en een reeks oude houtwallen. Hier zou in 1822 de laatste wolf van Nederland geschoten zijn. De 
Zuidmolen, een ronde stenen korenmolen uit 1857 leidt het stadje binnen. Bij het gemeentehuis wacht 
Bus4you ons op en voert richting Berg en Dal. In het Fletcher Parkhotel Val Monte genieten we van 
een avondmaal en overnachting die ons weer op krachten laten komen van de geleverde inspanningen. 
Het omliggende bloemrijke park mag dan ook een juweeltje genoemd worden. Hier kort bij ligt de stad 
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Nijmegen, startplaats van de ronde van Italië 2016 en ei zo na gewonnen door een Nederlander (als 
hij niet was gevallen). Bar open tot ? 
En we praten en we zingen en we lachen allemaal want daar achter de bergen ligt het land van Maas 
en Waal. 
Een vogelconcert, ontluikende zonnestralen en een rustig fonteintje dat de indruk van regen opwekt, 
ingrediënten voor een veel belovende zomerdag na een verkwikkende nachtrust. Met stramme benen 
wordt Groesbeek verlaten en het is weer bergop. Zandige wegen paraderen richting Panoramaberg en 
de Galgenhei. Vanaf “De Hoge Hof“, een groot melkveebedrijf hebben we een immens zicht over het 
heuvellandschap. Iets hoger ligt op korte afstand een Canadees kerkhof met 2600 graven van soldaten 
die tijdens de bevrijding van 1944-1945 het leven lieten. Na een helse afdaling volgt klimwerk naar de 
Duivelsberg waar grote bonte specht, havik en das een vaste stek hebben opgebouwd. Even pauzeren 
om het meegekregen appeltje tegen de dorst te verorberen. Tamme kastanje en kanjers van eiken 
hebben hier de overhand. De GR-boom LAW 9 Millingen/a/Rijn duidt 13 km aan. Het is hier schitterend 
wandelen; lopen wij hier in de Ardennen? De Duivelsberg (76m) maakt deel uit van de stuwwal van 
Nijmegen. De naam is afgeleid van “Duffelt” en was tot 1949 Duits grondgebied. Na de top volgt een 
spectaculaire afdaling. Over een vlonder sukkelt het naar het Wylermeer waar honderden topjes van 
de gele plomp als fonkelende sterretjes de waterspiegel tooien. Het Wylermeer is een oude  Rijnstrang 
die nu een recreatieve functie heeft. In de omgeving een ooievaarsnest met kuiken dat eventjes komt 
piepen. We steken de Duitse grens over en palmen het dorp Zyfflich in. Het is een langgerekt dorp op 
een smalle stroomrug  die bij hoog water nog juist droog blijft. Na kerk en centrum volgen bloemrijke 
weiden en dreven van jonge populieren met ritselende blaadjes. Lang zijn we in Duitsland niet 
gebleven want in Leuth wordt naast een biertje zelfs een bakje frietjes aangeboden. Na het dorp 
trekken we door bossig gebied terwijl de ooievaar ons klepperend begroet. Een lange grasstrook, 
gelukkig recent gemaaid laat ons puffen en blazen onder een loden middagzon terwijl een horde bruine 
koeien ons herkauwend aanstaren. “De Zeelandsche Hof” heeft gelukkig nog enkele restjes Heineken 
en Duvel in voorraad. Op de muur van een schuur een hartverwarmende tekst van Goethe; “Nur wo 
man zu Fuss war, war man wirklich “ een waarheid als een Hollandse koe. Millingen biedt zich aan, het 
rivierdorp ooit met bloeiende scheepvaarteconomie. De veerboot verzorgt de overzet. Tijdens het 

dobberen over de zachtgolvende Rijn 
even de film terugspoelen naar 1940 
toen vader hier op een kolenschip 
samen met vele Belgische soldaten als 
krijgsgevangenen werden afgevoerd 
richting Emmerich iets verderop… Aan 
de overkant vertelt een infobord de 
mogelijkheid om vanaf hier met de fiets 
of te voet de Rijn te volgen tot in 
Zwitserland. Zover gaan we het nu ook 
niet zoeken. Het is heerlijk keuvelen 
langs recreatiegebied “De Bijland” een 
vroeger zand- en grindwinningsgebied. 
De uiterwaarden laten zich 
bewonderen in een regenboog van 
zomerkleuren. We ronden de 

vluchthaven terwijl scheepswerf  “De Hoop” met bijhorend tuindorp de rode loper uitrollen voor de 
aankomst in Tolkamer, eindpunt van het minireisje van 2016 (maar wat voor een !!!). Vóór we de 
biezen pakken toch nog genieten op het terras van Kade 7 van een laatste La Trappe terwijl Rijncruisers 
ons goedlachs uitwuiven. Met eenparigheid van stemmen wordt een gouden parel aan de 
Egmontkroon toegevoegd. 
 
Ik loop gearmd met een kater voorop, daarachter twee konijnen met een trechter op hun kop, 
En dan de grote snoeshaan, die legt een glazen ei, wanneer je ’t schudt dan sneeuw ’t op de Egmondse 
Abdij.  
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08 / 06 / 16                                     GR 12    Ronquières – La Hestre   
 

Pour éviter que le sang, la sueur et le savoir de nos pères ne sombrent dans l ‘ oublie. 

                                                                      (Ode aan de helden van toen) 

Zowat een jaartje geleden, na zowat 25 km en een bijzonder mooie tocht mochten we bij het grandioos 
“Plan Incliné“ van Ronquières aankomen. Vandaag zal het onze startplaats worden. De 150 meter hoge 
toren is er wel de blikvanger. Een staaltje van kunnen was wel dat hij in 34 dagen opgetrokken werd. 
Vanaf september ’61 wordt hij gerekend tot één van de hoogste torens van het land. Als een echt 
baken troont hij boven het landschap uit. We verlaten het groteske bouwwerk en landelijk dartelen 
we langs groene velden richting het gehucht “La Warte“ en het oude kanaal. Tussen De Samme en 
kanaal is het zalig toeven tussen het hoge groen en het fluitconcert van het gevederd volkje. Na de 
sluis 23 doemt “Le Chateau de la Rocque“ op, daterend uit de 17de en 18de eeuw. De hoektoren boven 
de poort is zelfs 14de eeuws. Tegenwoordig is het te huur voor een zacht prijsje. Op het oude kanaal 
waren tussen Charleroi en Brussel niet minder dan 55 sluizen met elk hun sluiswachtershuis in 
traditionele architectuur. Elk sluisnummer in de gevel laat dromen naar een ver verleden. Bij sluis 22 
is het de grote gele kwik die ons opmerkelijk laat horen dat we niet welkom zijn. Enkele vissers zitten 
slaperig naar hun dobber te turen terwijl het nest van fuut en meerkoet angstvallig bewaakt wordt. De 
indrukwekkende pijlers van de afgebroken spoorwegbrug leiden het dorp Arquennes binnen. De 
metalen hangbrug, de jongere voetgangersbrug, kasseistraatjes en de bakstenen kerk hogerop kleuren 
het geheel tot een idyllisch plaatje. De knapzak wordt aangesproken terwijl de weidebeekjuffer (een 
libel) zich spiegelt in het heldere Sammewater. Van de nu ondergelopen groeven hebben steenkappers 
hun sporen in monumenten en gebouwen nagelaten. Samme en kanaal blijven wandelmaatjes terwijl 
natte, verwilderde en hoog opschietende begroeiing onze vóórloper wel parten speelt. Kuieren onder 
de N27 en E19 terwijl sluizen 18, 17 en 16 met sprankelende watervallen ons ten volle laten genieten. 
De kerk van Seneffe met de 4 hoektorens verschijnt aan het firmament. Bus4you fungeert als rijdende 
bevoorrading terwijl de brandweer de schoenen van de vóórloper komt leegpompen…  Een lange 
brede stapdreef voert richting het 18de eeuws kasteel, classicistisch gebouw met zijvleugels, orangerie 
en terrastuinen. Het was de Duitse generaal Von Falkenhausen die er tijdens WO II zijn intrek nam. 
Geen spoor meer van de generaal, wel mooie wandelpaden richting “Pont de l’ Origine“. Vroeger 
diende vanaf hier betaald te worden naargelang de afstand en de tonnenmaat van het schip. Voorbij 
sluis 12 walst het richting Bois de la Romerée waar het in het voorjaar zwart ziet van de blauwe 
boshyacint. We bevinden ons hier op de waterscheidingslijn van Schelde en Maas. Zonder het te 
beseffen trippelen we hier boven de tunnel van Godarville van ruim 1050 meter, in gebruik genomen 
in 1885. Met een diepgang van 2,1 meter voeren schepen van 8 meter breedte tot 350 ton door het 
kanaalwater.  Afdalen naar “Le Pont sur le Canal” waar we een mooi panorama voorgeschoteld krijgen 
over de vlakte. De loop van het water wordt nu ruime tijd gevolgd. Links van ons, maar iets hogerop 
ligt nog een afgesloten oude tunnel, “La Bête Refaite” zowat 1267 meter lang. Hij werd uitgegraven 
tussen 1827 en 1832, was 3 meter breed voor de “Sabots” van toen die 2,65 m waren en tot 70 ton. 
Nu is het klimmen geblazen. Als een slang slingert de bende zich door het kniehoge, gelukkig droge 
gras. Vóór de “Ferme de Longsart“ nog een 
terugblik over het kanaal waar een eenzame 
roeier het enige lichtpunt is. (waar zijn dan 
die boten?)  Zigzaggend bereiken we 
uiteindelijk  “Pont de Blocus” een metalen 
hangbrug uit 1890 die vooral zijn diensten 
bewees voor de koolmijn van Mariemont-
Bascoup. Tegenwoordig liggen in deze inham 
plezierbootjes en is er “Le Centre Nautique 
de L’Adeps” La Marlette gevestigd. Onder de 
N59, een tijd langsheen de spoorweg en we 
duiken Manage binnen. Onder de E42 loopt 
het richting  La Hestre waar busje komt zo 
reeds staat te wachten. We hebben er weer 
een mooie GR opzitten …. 
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13/07/16                                  GR 16        Auby -sur-Semois   -  Bouillon 
 

Sta stil wandelaar. Ga zitten op de oever van de rivier. Rust. Spoed aan. Ga op in het landschap. Wees 
geen bezoeker maar een gast….. 
 
In het archief van onze GR- geschiedenis springt de datum 23-08-06 bijzonder in het oog. Zowat 10 jaar 
geleden werd GR 16 ook al bewandeld. Vanuit zijn kasteel stuurde Godfried ons de baan op richting 
Alle zowat 25 kilometer verder. Wie er toen bij was zal deze bijzondere tocht nooit vergeten. Op 
uitnodiging van de vroegere kruisvaarder wordt vandaag gestart in Auby – sur – Semois op 369 meter 

boven het zeetje. Zover het oog reikt uitgestrekte groene 
bossen.  Langs zacht dalende weiden over de Ruisseau des 
Alleines, bijriviertje van de Semois vaart het naar het plaatsje 
La Platinerie en de Gué du Maka. Tot 1926 stond hier een 
smeltoven en smidse die kolenschoppen vervaardigde. 
Terwijl in Denderhoutem de regen met bakken uit de hemel 
valt (zijn de Ijsbrekers dan toch geboren onder een slecht 
gesternte?) keuvelen we rustig langs het snelstromende 
water met een grandioos wit tapijt van waterranonkel, één 
streling voor het oog. De smalle en steile doorgang van La 
Roche Percée maakt het de dikbuiken wat moeilijker maar de 
kerktoren van Dohan nodigt toch zó vriendelijk uit. Het 
monument van een knarsetandend everzwijn brengt ons 
even in vervoering. Bij “Chez Laurette” vindt ieder zijn gading. 
Voor de mosselsouper volgende zondag zijn we dus enkele 
dagen te vroeg. Het plaatselijk kasteel gaat terug tot begin 17 
de eeuw. In het fronton bevinden zich de wapenschilden van 
Louis-Gaspard Duchesne de Ruville. Het verloederde “Hotel 

de la Semois”  getuige van minder goede economische tijden. Volle magen en dan nog stijgen zijn zaken 
die niet goed samen gaan. Het uitzichtpunt “Roche des Chevauchées“ met indrukwekkend zicht op het 
dorp Dohan, de brug over de rivier en de lange bocht over de Semoismeander, een schilderij in het 
hemels decor. Verwarring biedt de N865. Door een grondverzakking in 1968 werd er alle verkeer 
verboden en de GR omgeleid. Tussentijdse maatregelen en herstellingswerken met schanskorven 
brachten weinig aarde aan de dijk. Nergens genieten wandelaars van een stukje snelweg zoals die hier 
nu voorgeschoteld wordt. De regenbui uit Vlaanderen is overgewaaid, we prijzen ons gelukkig dat het 
zo lang heeft geduurd. Bij de Gué du Han du Han kunnen we de voetjes even verfrissen. Het is nodig 
want we zijn nog niet thuis. Het dartelt weer op en af. Kampplaatsen van jeugdbewegingen brengen 
variatie in het eentonige ruige landschap. Enkele donker-purper gevlekte vingerhoeden van de Digitalis 
toveren wat kleur in het open decor. De woekerende reuzenbalsemien heeft hier ook duidelijk voet 
aan wal gezet. Het wordt puffen en blazen tussen een partij oude Douglassparren, over weggetjes die 
door de regen stilaan glijbaantjes geworden zijn. Het geraas van autoverkeer op de N89 doet de harten 
sneller slaan en op de passerelle De Grimouty weten we dat het meeste leed geleden is. We krijgen 
zicht op de historische burcht die wel vergroeid lijkt met de bergrichel waarop ze gebouwd is. Vanuit 
de hoogte wuift Godfried ons toe met een traktatie in brasserie “La Porte De France” die we dan 
uiteindelijk uit eigen zak mogen betalen….. 
 
Anno 1930; door het oog van Maurice Cosijn, schrijver van de eerste gids van het “Sentier de la Semois”. 
Het oord Bouillon openbaart zich met zijn indrukwekkend reliëf. De rivier omslingert de agglomeratie 
en kringt om een langen uitloper, een echt schiereiland. De smalle steile landtong schraagt het oude 
versterkte kasteel. Zijn ruwe muren verrijzen boven steilten, waar de plantengroei zich zo goed als het 
gaat heeft vastgeklampt. Het helder groen der struiken vermengt zich met het rossig groen van het 
gras. Voorbij de vesting de uitkijktoren “La Ramonette”, het witte lint van den ouden weg naar 
Frankrijk. Lager, de weg op Sedan en de oude straatweg naar Florenville. In de diepte de zielige 
scheefgezakte huizen van de Leprozerij langs het water. Hoger op, de terrasvormige akkers van de berg 
Le Christ, achter ons de hoogte van Curfoz en Sensenruth.  
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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: 
 

4 Midweektocht 17/02/2016 OC Oombergen 1

5 Midweektocht 16/03/2016 Voetbalkantine Zottegem 1

6 Midweektocht 20/04/2016 OC Sint-Goriks 1

7 Wisselbeker 5/05/2016 Bevegemse Vijvers 3

8 Midweektocht 18/05/2016 OC Strijpen 1

9 Midweektocht 15/06/2016 Voetbalkantine Zottegem 1

10 Dauwtocht 20/07/2016 OC Erwetegem 2

11 Midweektocht 17/08/2016 De Gilde Erwetegem 2

12 Herdenkingstocht 21/09/2016 OC Leeuwergem 1

13 Midweektocht 19/10/2016 OC Oombergen 1

14 Halloweentocht 31/10/2016 Bevegemse Vijvers 3

 

 

Totaal aantal punten te verdienen: 22. 
 
Wie op de 14 vooropgestelde tochten 15 punten verzameld heeft, heeft recht op een prijs die 
uitgedeeld wordt vanaf het “Praatcafé” op zaterdag 19 november 2016. 
Gelieve bij het inschrijven op een tocht gebruik te maken van de gratis ter beschikking gestelde 
klevers, zo is er geen verwarring mogelijk wie er heeft deelgenomen. Heb je geen klevers 
meer, schrijf dan duidelijk in DRUKLETTERS uw naam en voornaam, adres, clubnaam en 
clubnummer op uw inschrijfkaart, want bij onze 1300 leden zijn er toch wel verschillende 
leden met dezelfde voor- en familienaam. Bij discussie zijn de inschrijfkaarten het 
doorslaggevend bewijs. Het is vanzelfsprekend dat je geen inschrijfkaarten invult voor iemand 
anders. 
Wie over geen klevers meer beschikt, kan steeds klevers bestellen op het secretariaat (op de wandeling 

of via mail dirk@wandelclubegmont.be).  De klevers zijn dan af te halen op de volgende wandeling 

op de stand "secretariaat".  

Het bestuur dankt U hiervoor. 

 

 

 

 

 

 

 

mailto:dirk@wandelclubegmont.be


 
22e jaargang nr 88 oktober – november - december blz. 45 

 

 

 
 

 



 
22e jaargang nr 88 oktober – november - december blz. 46 

 Wandelresultaten     Willy 

 

DATUM WAAR 

AANTAL 

DEELNEMERS 

PLAATS 

EGMONT 

AANTAL 

03-06/2016 KRUISHOUTEM 594 2 56 

04-06-2016 LEMBEKE 1363 9 42 

 GOOIK 914 2 95 

05-06-2016 PETEGEM 2524 3 120 

10-06-2016 ZWALM mega-Sloebertocht 402 2 13 

11-06-2016 ZWALM 1967 1 237 

12-06-2016 ST.LIEVENS-HOUTEM 1576 1 217 

15-06-2016 ZOTTEGEM 1025 1 513 

17-06-2016 EEKLO 532 9 16 

19-096-2016 OPWIJK 1557 7 50 

 RONSE 1781 1 174 

20-06-2016 LAARNE 244 1 27 

25-06-2016 MERELBEKE 1092 2 113 

26-06-2016 SCHELLEBELLE 1942 2 104 

 MAARKEDAL 605 4 43 

 HOBOKEN 782 3 48 

28-06-2016 TIEGEM 935 6 26 

30-06-2016 ZELE 311 3 16 

02-07-2016 DEURLE 1963 2 103 

03-07-2016 ST.MARIA-LIERDE 1495 1 226 

06-07-2016 BEVER 1021 2 124 

07-07-2016 ENAME 306 1 54 

09-07-2016 OUDENAARDE 2081 2 203 

10-07-2016 AAIGEM 1738 1 207 

13-07-2016 DENDERHOUTEM 605 1 70 

16-07-2016 EVERGEM 962 12 14 

 OORDEGEM 1196 1 183 

17-07-2016 TOLLEMBEEK 2515 2 156 

 EKSEL 1385 3 61 

20-07-2016 ERWETEGEM (dauwtocht) 991 1 589 

21-07-2016 BOTTELARE 1645 2 168 

24-07-2016 BOGAARDEN 1103 3 59 

27-07-2016 KLUISBERGEN 1071 1 92 

31-07-2016 EVERBEEK 2237 1 179 

 LEBBEKE 2811 11 47 

06-08-2016 MOERBEKE 1647 2 175 

 GRAMMENE 1880 8 42 

08-08-2016 OVERIJSE 1544 8 29 

 VINDERHOUTE 1745 6 91 

09-08-2016 INGELMUNSTER 1295 15 25 

13-08-2016 KALKEN 1695 2 157 

14-08-2016 LENNIK 1621 8 35 

 OUDENAARDE 2318 2 191 

15-08-2016 OOSTERZELE 1651 1 244 

 BEERNEM 2648 25 19 

17-08-2016 ERWETEGEM ( DE GILDE) 1321 1 609 

20-08-2016 AFFLIGEM 1190 1 119 

21-08-2016 OPWIJK 1026 13 17 
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 Praatcafé   

 
Zaterdag 19 november 2016 

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 2017 ? 
 Hoofd van het gezin 15 €. 
 Alle andere leden van het gezin 10 €. 

 
WAT ONTVANG JE HIERVOOR ? 
 Een wandelboek Walking in Belgium 2017 per gezin (hernieuwen voor 1 maart 2017). 
 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 2016 
 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 2017. 

 
Dus beste vrienden op zaterdag 19 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 2017 
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 Wafelentocht      

 

Maandag 26 december 2016 
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.  

 

 

 
 

  



 
22e jaargang nr 88 oktober – november - december blz. 49 

Hoe inschrijven voor uitstappen 

 

Om  misverstanden  te  vermijden : geef bij je inschrijving het strookje uit het clubblad af !! 

Voor alle eendaagse busreizen inschrijven bij Willy Van De Keere 

Dit kan als volgt: 
 

1- Op al de wandelingen van Egmont Zottegem 
2- Door een e-mail bericht te sturen naar busreizen@wandelclubegmont.be.  Je bent pas 

ingeschreven nadat je een antwoord ontvangen hebt op je e-mail. 
3- Telefonisch op het nummer: 09/361 18 84 
4- Daarna vragen wij je zo vlug mogelijk te betalen. (cash of met europunten). 
5- Annuleren van de busreis kan tot ten laatste 2 dagen voor de reis. Daarna kan het geld 

niet meer terugbetaald worden. 

 

Voor de GR-tochten inschrijven bij Patrick De Corte 

Dit kan als volgt: 
 

1- Op al de wandelingen van Egmont Zottegem   
2- Door een E-mail bericht te sturen naar gr.patrick@wandelclubegmont.be en je bent pas 

ingeschreven na een antwoord ontvangen te hebben op je e-mail. 
3- Telefonisch op het nummer: 09/360 56 21 
4- Daarna vragen wij je zo vlug mogelijk te betalen. (cash of met europunten). 
5- Annuleren van de busreis kan tot ten laatste 2 dagen voor de reis. Daarna kan het geld 

niet meer terugbetaald worden. 

 

Voor meerdaagse busreizen of vliegtuigreizen. 
Bij de verantwoordelijken aangegeven op de folder.   

 

1- Voor al de grote reizen waar steeds het aantal beperkt is, ben je pas ingeschreven na 
ontvangst van het inschrijfformulier dat je steeds kunt terugvinden in ons clubblad. 

2- Daarna vragen wij je het gevraagde bedrag over te schrijven op de rekening reizen. 

 
 

 

 

Tochtenbladen 

 

Soms gebeurt het dat er tochtenbladen binnenkomen die heel moeilijk leesbaar zijn. 

Wij weten dat jullie heel veel belang hechten aan de uitslag van de tochtenbladen. 

Om misverstanden te vermijden gelieve dus een klever te gebruiken om je persoonlijke gegevens 

op het tochtenblad aan te brengen. Het zijn dezelfde klevers als die je gebruikt bij de inschrijvingen 

voor een wandeling. Deze klevers zijn steeds te bekomen op het secretariaat bij elke wandeling of 

andere activiteit. 

mailto:busreizen@wandelclubegmont.be
mailto:gr.patrick@wandelclubegmont.be
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 Onder de loep      Willy 

 

ZATERDAG     24-09-2016  MELLE 

6-12-18-25-50 KM     07.00 – 17.00 U     17E DELIRIUMTOCHT          

ZONDAG   25-09-2016  BERLARE 

7-13-20-25 KM  07.30 -15.00 U  PA & GIJS TOCHTEN 

ZONDAG  25-09-2016  VIANE 

6-10-14-18-22-26-32 KM 07.30 – 15.00U  15e NATUURRESERVATENTOCHT 

WOENSDAG  28-09-2016  SINT-ANTELINKS 

6/12/18/25 KM  08.00 – 15.00 U  DUIVENBOS WANDELING 

ZATERDAG  01-10-2016  NUKERKE 

5/7/14/21 KM  07.00 – 15.00 U  ZEVENBUNDERTOCHT 

ZONDAG  02-10-2016  TERNAT 

5/10/15/20 KM  07.00 – 15.00 U  38e KRUIKENBURGSE WANDELTOCHTEN 

ZATERDAG  08-10-2016  OPBRAKEL 

6/12/18 KM  07.00 – 15.00 U  NATUURTOCHT 

ZONDAG  09-10-2016  WAASMUNSTER 

6/12/20/30 KM  08.00 – 15.00 U  26e HERFSTTOCHT 

DINSDAG  11-10-2016  DEINZE 

6/11/12/20 KM  08.00 -15.00 U  TWEEDE-DAG-VAN-DE-WEEK-TOCHT 

ZATERDAG  15-10-2016  RONSE 

5/10/14/21/28 KM 07.00 – 15.00 U  GRENSGEBIED WANDELTOCHT 

ZONDAG  16-10-2016  MELDERT 

7/14/21/28 KM  08.00 – 15.00 U  AFFLIGEM CLASSIC 

ZONDAG  16-10-2016  ZWALM 

6/10/15/21/30/36 KM 07.00 – 15.00 U  OOST-VLAANDEREN WANDELT 

 

WOENSDAG  19-10-2016  OOMBERGEN 

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

ZATERDAG  22-10-2016  LEBBEKE 

5/7/14/21 KM  07.30 – 15.00 U  9e HEIZIJDETOCHT 

ZONDAG  23-10-2016  OPWIJK 

6/12/18/25 KM  08.00 – 15.00 U  EEN EURO WANDELING 

ZATERDAG  29-10-2016  LOKEREN 

6/9/15/18/24 KM 07.30 – 15.00 U  2e HERFSTTOCHT 

ZATERDAG  29-10-2016  DENDERWINDEKE 

6/10/14/18/22 KM 07.30 – 15.00 U  6e WINTERUURTOCHT 

ZONDAG  30-10-2016  WETTEREN 

6/12/21/30 KM  08.00 – 15.00 U  60e VOETTOCHTEN-TUINBOUWSTREEK 

ZONDAG  30-10-2016  ZWALM 

4/8/12/16/KM  15.00 – 22.00 U  2e HEKSENNACHT 

 

MAANDAG  31-10-2016  ZOTTEGEM 

7/10/14/21 KM   14.00 – 21.00 U HALLOWEENTOCHT 
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DINSDAG  01-11-2016  ENAME 

6/12/18 KM  08.00 – 15.00 U  14e SOEPGROENTETOCHT 

WOENSDAG  02-11-2016  KLUISBERGEN 

6/12/18/24 M  08.00 – 15.00 U  9e HERFSTTOCHT 

ZATERDAG  05-11-2016  GENTBRUGGE 

6/10 KM   16.00 – 21.00 U  SPOKENTOCHT 

ZATERDAG  05-11-2016  OUDEGEM 

4/8/13/20 KM  08.00 – 15.00 U  23e FILOZOFENTOCHT 

VRIJDAG   11-11-2016  OUDENAARDE 

5/10/15/20 KM  07.30 – 15.00 U  WANDELMEEDAG 

ZATERDAG  12-11-2016  BACHTE-MARIA-LEERNE 

6/10/15/20 KM  6/10/15/20 KM  VIGGAALTOCHT 

ZONDAG  13-11-2016  AALST 

4/8/15/21 KM  08.00 – 15.15 U  VREDESTOCHT 

ZONDAG  13-11-2016  BALEGEM 

6/10/14/18/21 KM 08.00 -15.00 U  29e PANNENKOEKENTOCHT 

 

WOENSDAG  16-11-2016  ERWETEGEM 

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

ZATERDAG  19-11-2016  HELDERGEM 

5/8/12/18 KM  06.30 – 15.00 U  IJSBREKERSTOCHT  

ZONDAG  20-11-2016  GENT 

5/8/10/15/20 KM 07.30 – 15.00 U  LEIEWANDELING 

ZATERDAG  26-11-2016  SCHORISSE 

6/12/18/24 KM  08.00 – 15.00 U  14e SINT-PIETERSTOCHT 

ZONDAG  27-11-2016  GRIMMINGE 

6/9/12/16/22/26/32 KM 08.00 – 15.00 U  5e SINTERKLAASTOCHT 

ZATERDAG  03-12-2016  OOSTERZELE 

6/10/14/18/21 KM 08.00 – 15.00 U  WAFELENTOCHT 

ZONDAG  04-12-2016  MERENDREE 

5/6/13/20/27 KM 08.00 – 15.00 U  VIGGAALTOCHT 

ZATERDAG  10-12-2016  GENT 

6/9/12 KM  14.30 - 20.30 U  GENT BIJ  NACHT 

ZONDAG  11-12-2016  ZINGEM 

6/10/15/21/30 KM 07.00 – 15.00 U  35e SINT-BAVOTOCHT 

WOENSDAG  14-12-2016  GERAARDSBERGEN 

5/7/8/12/16/20 KM 08.00 – 15.00 U  9e WAFELENTOCHT 

ZONDAG  18-12-2016  WICHELEN 

6/10/13/16/21 KM 07.30 – 15.00 U  19e SCHOOIERSTOCHT 

 

WOENSDAG  21-12-2016  LEEUWERGEM 

7/10/14/18/21 KM 08.00 – 17.00 U  JENEVERTOCHT 
 

MAANDAG  26-12-2016  ZOTTEGEM 

6/12/18/24/32 KM 08.00 -15.00 U  WAFELENTOCHT 
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 Retro – foto’s       Rudy 
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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. 

 


