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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 2018 

graag binnen bij de voorzitter 

Patrick De Corte  

pdcorte@telenet.be 

voor  1 december  2017 

 

Zetel vereniging: 

WSV EGMONT ZOTTEGEM vzw 

 Traveins 28 

9620 ZOTTEGEM
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WANDEL &  SPORTVERENIGING 

EGMONT ZOTTEGEM VZW     Wandelsport Vlaanderen  3163 
BESTUUR: 

 
VOORZITTER 

De Corte Patrick 

Tweekerkenstraat 15, 9620 Zottegem 

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

e-mail: voorzitter@wandelclubegmont.be 

GR-tochten  - Clubblad 

 

ONDERVOORZITTER 

Van de Keere Willy 

Kloosterstraat 29, 9620 Zottegem 

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

e-mail: ondervoorzitter@wandelclubegmont.be 

Reizen 

SECRETARIS. 

Verstichel Eddy 

Balei 40, 9520 Sint-Lievens-Houtem 

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

e-mail: secretaris@wandelclubegmont.be 

Administratie 

 

PENNINGMEESTER. 

De Schrijver Rudy  

Traveins 28, 9620 Zottegem 

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

e-mail: penningmeester@wandelclubegmont.be 

Boekhouding en catering 

 

  De Cnijf Bea 

  Kloosterstraat 29, 9620 Zottegem 

  09/361 18 84 

  e-mail: bea@wandelclubegmont.be 

 

 

  De Groote Freddy 

  Ophemstraat 170, 9400 Voorde 

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

  e-mail: freddy@wandelclubegmont.be 

  Magazijn 

 

 

Duhaud Freddy 

Bremstraat 2, 9620 Zottegem 

GSM: 0494/37 79 85 

e-mail: freddy.d@wandelclubegmont.be 

Vertegenwoordiger Sportraad 

 

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, 
 
“’t Is weer voorbij die mooie zomer”. Gerard Cox zong het lang geleden al en bijna 
zijn we weer zover. We mogen zeker niet klagen over het werk dat de weergoden 
de afgelopen maanden geleverd hebben. Zo mogen we ook niet klagen over onze 
voorbije activiteiten. De maandelijkse wandelingen trokken steevast een groot 
aantal wandelaars. Het elektronisch inschrijven op onze dauwtocht verliep zonder 
noemenswaardige moeilijkheden. Stilaan raakt iedereen er zich van bewust dat 
men de lidkaart steeds dient voor te leggen op een wandeling. Het eetfestijn lokte 
opnieuw een groot aantal eters naar de Bevegemse Vijvers. De busreizen lijken 
een heropleving te beleven. De GR-uitstappen tekenen regelmatig voor een volle 
dubbeldekker en de reizen voor dit jaar waren stuk voor stuk voltreffers.   
Wat wil een mens nog meer? 
Blijven voortdoen zoals we bezig zijn zeker. 
Wel, dat gaan we zeker proberen. Onze vrijwillige medewerkers zijn nog steeds 
bereid om hun beste beentje voor te zetten op onze midweekwandelingen, 
waarvoor we hen niet genoeg kunnen bedanken. Onze parcoursmeesters hebben 
beloofd om nog mooiere trajecten uit te stippelen. Vanaf dit clubblad starten de 
inschrijvingen voor de reizen van 2018. En…. Halloween nadert. 
Onze bestuursleden zijn al een tijdje in de weer om deze publiekstrekker voor te 
bereiden. In alle stilte is de pompoenenkweek aan de gang en de oogst belooft zeer 
bevredigend te zijn dankzij de goede zorgen van de verschillende kwekers. 
Kaarsen en pottekes worden verzameld om in een nieuw gegoten vorm te kunnen 
pronken langs het parcours. De week voor dit evenement zorgen heel wat mensen 
voor mooi uitgesneden pompoenen, voor de attracties in het park van Breivelde 
(wie weet wat voor verrassingen er nu uit de bus komen), voor de opbouw van een 
aantrekkelijk podium en voor de toegiften die de wandelaars toegestopt krijgen. 
Dit blijvend enthousiasme zorgt ervoor dat onze Halloweenwandeling nog steeds 
een topper is in de omgeving ondanks de steeds toenemende concurrentie. 
Na dit schouwspel kunnen we het jaar dan gerust afsluiten met jenever en wafels 
en ons voorbereiden op 2018. We verwachten jullie dan massaal op het praatcafé 
voor de hernieuwing van het lidgeld en om het volgend jaar goed in te zetten op 
ons clubfeest. 
Spijtig genoeg zijn er ook altijd mensen die door ziekte of ongeval niet ten volle 
kunnen meegenieten van al dat moois. We wensen hen een zeer spoedig herstel en 
begroeten hen graag zo vlug mogelijk terug op onze activiteiten. 
Tot slot wil ik ook de mensen bedanken die in naam van de club op een wandeling 
een prijs ontvangen in het clubklassement en ons die achteraf bezorgen. Het is 
namelijk niet altijd mogelijk om een bestuurslid op de prijsuitreiking aanwezig te 
hebben.  
 

Patrick   
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Kloosterstraat 1 

9620 Zottegem 

 

www.vanvijle.be 

09 360 75 60 
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In memoriam   

 

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

Mevrouw Tina De Martelaere          º 18-10-1985  -  †  13-08-2017 
  Dochter van Marcel en Nadine De Martelaere – Van Herreweghe 
  Kleindochter van Roger (†) en Anna De Martelaere - Malfroidt 
 
De Heer Willy De Pril   º 15-09-1936  -  †  27-08-2017 
  Ex-Lid van Egmont Zottegem 

 

 

 

 
 

Huldiging ere-leden      

 

Naar jaarlijkse gewoonte worden op de nieuwjaarsreceptie van de federatie afdeling Oost-

Vlaanderen verdienstelijke leden (20000 km of 1000 tochten of veelvouden hiervan) in de 

bloemetjes gezet. Zij mogen gratis meeschuiven aan de feesttafel. Eventuele partners van de 

feestvarkens betalen wel hun maaltijd (vermoedelijk 35 euro). Deze viering gaat door op 

maandag 15 januari 2018 in de feestzaal van de Bevegemse Vijvers in Zottegem. 

Wie denkt hiervoor in aanmerking te komen geeft zijn naam op bij ons secretariaat op één van 

onze activiteiten voor 1 december 2017.    
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Jarigen                                         Jarigen van de maand oktober 

 

 

Naam Voornaam Dag Naam Voornaam Dag

De Wever Lucien 1 Roos Jeanine 17

Hellebaut Katlijn 1 Simoens Lydie 17

Van Den Noortgate Imelda 1 Van Crombrugge Oliva 17

Van Driessche Christiane 1 Minnaert Katleen 18

Beerens Lieve 2 Van Der Linden Lya 18

De Roose Sonja 2 Van Petegem Chris 18

Seghers Patrick 2 Verhaeghe Erik 18

Van Laethem Veerle 2 Cantaert Nadine 19

De Cooman Magda 3 De Schynkel Marc 19

De Prez Erwin 3 Jolie Catherine 19

De Vrieze Marijke 3 Vermassen Celine 19

Galle Rita 3 De Cnijf Edith-Elodie 20

Tuypens Monique 3 Goossens Victor 20

Cornil Madeleine 4 Michiels Lilly 20

Crombez Maryn 4 De Bosscher Nicole 21

Tuytschaever Anita 4 Haezebaut Nicole 21

Van Caenegem Betsy 4 Vanden Eede Patrick 21

Duhaud Freddy 5 De Pelecyn Annie 22

De Neve Carmen 6 Van Doorselaere Frans 22

Goeman Eric 6 Delplancke Nadine 23

Martens Aime 6 Droeshaut Geert 23

Van Twembeke Paul 6 Foncke Ivan 23

Beurms Christine 7 Pieters Hilda 23

Bovijn Maurits 7 Van Durme Bérénice 23

Cortvriendt Maria 7 De Martelaere Andre 24

Van Impe Betty 7 De Smet Marcella 24

De Clercq Christiane 8 Eeckhaut Christiaan 24

De Coene Arlette 8 De Nul Anne-Marie 25

Joris Gisele 8 Feliers Christel 25

Renneboog Magda 8 D'Hondt André 26

De Moor Maarten 9 Ketsman Sylvia 26

Droesbeke Luc 9 Souffriau Nicole 26

Dullaers Johan 9 Hendrickx Cecile 27

Eloot Nele 9 Mannaert Roger 27

Van Steerthem Chantal 9 Potvin Dirk 27

Caekebeke Martin 10 Verroens Christine 27

Matthijs Paul 10 Beerens Christiane 28

Melckebeke Katrien 10 Lammens Helena 28

Sauvage Redgy 10 Schietecatte Denisé 28

Tavernier Karine 10 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 De Guismé Christiaan 30

Daem Laurens 15 De Witte Martine 30

Verstuyft Albert 15 Hendrickx Gilbert 30

De Ridder Jo 16 Van De Maele Michel 30

Eggelen Carine 16 Van Den Eede Jelle 30

Bogaert Rita 17 Van Ruyskensvelde Freddy 30

De Visscher Viviane 17 Vanden Broeck Ernest 31
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Jarigen van de maand november 

 

 
 

Een diplomaat is iemand die de verjaardag van een 

vrouw onthoudt, maar nooit hoe oud ze is  

Naam Voornaam Dag Naam Voornaam Dag

De Visscher Herman 1 Verheyen Dina 14

Lenvain Vèronique 1 De Wolf Willy 15

Schelfhaut Danny 1 Glorieux André 15

Van Wambeke Christiane 1 Van Vijle Marleen 15

Vanderhaeghen Christiane 1 Roels Rita 16

Claessens René 2 Verstuyft Krista 16

De Clercq Willy 2 Bauwens Jelle 17

Muys Marleen 2 Daneels Pieter 17

De Backer Godelieve 3 De Groote Anja 17

Thys Rosa 3 De Moor Michiel 17

Vande Casteele Rita 3 De Vriendt Henri 18

Balliu Geert 4 Van Den Eeckhaut Gerda 18

Goeman Eddy 4 Praet Hilde 19

Porrez Erna 4 Fonck Anne- Marie 20

Scheldewaert Brigitte 4 De Prez Rita 21

Van Den Bosch Andre 4 Van Bever Bea 21

Van Audenhove Georges 5 Van Liefde Eric 21

Van De Slijcke Paul 5 De Loore Rita 22

Van Der Massen Koen 5 De Smet-Van Damme Jurgen 22

Pieters Martine 6 D'Hollander Simonne 22

Van Gansbeke Daisy 6 Hubau Chantal 22

De Rouck Raphael 7 Placke Claudine 22

Meulenijzer Edgard 7 Schiettecatte Marcel 22

Van Reepingen Dirk 7 Taeleman Freddy 22

Van Kelst Anne 8 De Pauw Bart 23

Vanooteghem Pieter-Jan 8 Van Muylem Simona 23

Haelterman Marleen 9 Baele Willy 24

Verhasselt Jacques 9 Bovijn Hilde 24

Cruypelinck Bernard 10 De Bruijcker Karien 24

De Groote Annie 10 Haegeman Jean 24

Goubert 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

Den Herder Willem 11 Gabriels Denise 26

Van Crombrugge Luc 11 Muys Marita 26

De Schrijver Nelly 12 Neckebroek Jean-Paul 26

De Smet Beatrijs 12 Verhelst Annie 26

De Tandt Juliette 13 Cardoen Jaak 28

Van Ruyskensvelde Harry 13 Roobroeck Sabine 28

Lauwereijs Magda 14 Tack Joseph 28

Lotens Jacqueline 14 De Geest Willy 29

Ruysseveldt Ann 14 Snouwaert Marcel 29

Vandevelde Guido 14 Van Den Broeke Nelly 29

Verheyen Paul 14 Verstuyft Magda 29
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Jarigen van de maand december 

 

 

Naam Voornaam Dag Naam Voornaam Dag

Meeus Danny 1 Machtelings Edgard 17

Mornie Cindy 1 Van Cauwenberg Luc 17

Van Der Meeren Rita 1 De Vos Erwin 18

Schokkaert Patsy 2 Haegeman Francine 18

Claeys Tanja 3 Lemaitre Willy 18

Van De Casteele Guido 3 Penne Liliane 18

Vekeman Laurette 3 Schollaert Urbain 18

De Keukelaere Isabella 4 Van den Bossche Godelieve 18

De Koninckbroeck Stijn 4 De Moor Mathias 19

Dobbelaere Daisy 4 De Moor Mathijs 19

Moreel Nancy 4 De Pessemier Raf 19

Pannekoeke Patrick 4 Mornie Marie-Louise 20

Van De Slijcke Diane 4 Bogaert Walter 21

Geerts Annie 5 De Smet Anita 21

Matton Claudine 5 Holderbeke Luc 21

Baele Katia 6 Mertens Nelly 21

Magherman Nicole 6 Van Der Bauwhede Marijke 21

Van Den Eeckhoudt Bart 6 Van Steenberghe Johny 21

Van Verre Nicole 6 Wijnendaele Ann 21

Wynendaele Leen 6 De Meyer Jan 22

Loman Rozette 7 De Winne Michel 22

Silkyn Anouk 7 Batjoens Liliane 23

Bavré Nicole 8 Van Waeyenberghe Pascal 23

Cousserier Dirk 8 Vanden Broeck Sonja 23

De Clercq Jacques 8 Bogaert Noël 24

Stevens Luc 8 Diependaele Nicole 24

Thijs Marleen 8 Lapage Noël 24

Van Der Smissen Annick 8 Mertens Eric 24

De Cooman Myriame 9 Van De Casteele Andre 24

De Roose Christiane 9 Van Den Bossche Geertrui 24

De Vos Maria 9 Van der Spiegel Andre 24

De Waegenaere Maarten 9 Verwulgen Luc 24

Hendrickx Arlette 9 Apers Noël 25

Muys Marcel 9 Boyen Noël 25

Soleme Rita 9 Callebaut Luc 25

Christiaens Rita 10 Hendrickx Godelieve 25

De Clercq Rita 10 Liessens Hilde 25

Lambrecht Anne - Sophie 10 Meersschaut Hugette 25

Van Elsuwege Patricia 10 Pieters Jacqueline 25

Eeckhout Marie-Jeanne 11 Van De Velde Noëlla 25

Van Boven Lucienne 11 Bockstaele Odette 26

Gerardi Aline 12 Henninckx Freddy 26

Van Caekenbergh Blanche 12 Reygaert Betty 28

Van Caenegem Jeannine 12 Stockman Annie 28

Fosselle Eddy 13 Van Damme Viviane 28

Hutse Dirk 13 Van Waeyenberghe Ann 28

Schiettecatte Jacques 13 Goossens Georges 29

Coppens Noël 14 Lampaert Andre 29

Reyns Albert 14 Van Dessel Ingrid 29

Simoens Geert 14 Bassleer Dirk 30

Broodcoorens Marc 15 Decuypere Willy 30

De Keukelaere Wim 15 Glorieus Wilfried 30

Cordier Nadia 16 Van Langenhove Daniel 30

De Moor Claudine 16 Van Wijmeersch Rik 30

Van Liefde Marlie 16 Pede Linda 31

De Moor Johnny 17 Van Den Bergh François 31

Goossens Rudy 17 Van Laethem Freddy 31

Lapaige Diane 17 Van Melckebeke Fernand 31
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de 4-daagse van 

12 Egmonters  

Hongarije  

van 

William  en Sonia 

De ministaat. 

56 uitgelaten 

Egmonters 

Op verkenning 

Roland  en 

Christiane 

 

 

Groeten uit                                 
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Verslag    Bulgarije           Wilfried  

 

Periode: van 27 mei tot en met 3 juni 2017  
 

Bulgarije is gelegen in Zuidoost-Europa, ligt ten zuiden van de Donau (met een gemeenschappelijke grens 

met Roemenië) en situeert zich in het oosten van de balkan. De buurlanden zijn in het noorden Roemenië, 

in het westen Servië en Macedonië, in het zuiden Griekenland en Europees Turkije en in het oosten de 

Zwarte Zee.   

Bulgarije is ongeveer even groot als tweemaal België en Nederland samen. Het land telt ongeveer 

7.300.000 inwoners. De hoofdstad is Sofia; andere belangrijke steden zijn onder andere Varna en Burgas, 

havensteden aan de Zwarte Zee. 

.   

 Welkom in Bulgarije / Dobré doshli v Bulgaria    

Zaterdag/Sabota 27 mei 2017  
2 bussen vertrekken om 14 u 30, onder een loden hitte, naar Zaventem. Daar vinden wij onze  
broeders en zusters terug die met eigen vervoer zijn gekomen. Wij vatten onze reis aan met 
107 Egmonters. Na een veilige vlucht van ongeveer 2 u 45 landen wij in de luchthaven van 
BURGAS. Wij halen onze valiezen op en stappen in de bussen die ons vervoeren naar ons 
vakantieverblijf “Hotel Neptun Beach” in de badplaats Sunny Beach. Wij krijgen nog een maaltijd 
voorgeschoteld, waarna wij onze bedstee opzoeken.  
 
Zondag/Nedjelya 28 mei 2017 
Vrije dag – vergadering met de gidsen 
van de wandelorganisatie KRAULAND 
en een facultatief  bezoek aan 
NESSEBAR. 
Na het ontbijt begeven wij ons naar de 
vergaderzaal. De gidsen leggen het 
verloop van de wandelweek uit. We 
worden in 3 groepen ingedeeld: groep A 
wordt gevormd door de genieters, 
groepen B & C bestaan uit de 
sportievelingen. Door rotatie van de 
groepen zal elkeen alle wandelingen 
kunnen meemaken. Wij hebben José en 
Atanas als onze voortrekkers. Na de 
bijeenkomst verkennen wij het hotel en 
de omgeving. Het hotel is gelegen aan 
een wandelplage die bezaaid is met winkeltjes, eethuizen en drankgelegenheden. Er zijn ook 
kermisattracties te zien. 
Na het middageten trekken wij er met enkelen op uit voor een wandeling langs het strand richting 
NESSEBAR. NESSEBAR ligt op ongeveer 5 km van ons hotel. In tegenstelling tot de 
voormiddag is het nu zeer zonnig en warm (dit zal zo gedurende onze vakantie blijven). Het is 
niet makkelijk lopen op een strand met wandelschoenen aan. Op een bepaald ogenblik staan 
wij voor een dilemma : ofwel gaan wij door een vaargeultje (wat sommige vrouwen doen) of wij 
maken een omweg langs het binnenland. Wij kiezen voor de tweede optie, maar doen de schrik 
van ons leven op: wij zijn terechtgekomen in een nudistenkamp. Al lachend nemen wij deze 
hindernis en vervoegen even later onze metgezellen die rechtdoor zijn gegaan. Wij hebben hen 
veel te vertellen… Voor ons ligt NESSEBAR. Nessebar bestaat uit een oud en een nieuw 
gedeelte. Het oude gedeelte, erkend als cultureel werelderfgoed, ligt op een schiereiland 
verbonden door een smalle, 400 meter lange dam. Links op de dam zien wij een prachtige 
houten windmolen. 
NESSEBAR was al zeer belangrijk in de Griekse & Romeinse tijd, alsook onder Byzantijns 
bewind. Wij zien overblijfselen van een stenen stadsring uit de Griekse tijd (4e eeuw voor 
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Christus). De kern van de oude stad telt meer dan 40 kerken en ongeveer 60 huizen (huizen uit 
de tijd van de renaissance). De stad is een van de oudste en rijkste op het gebied van 
architectuur in Europa. NESSEBAR werd gesticht door Thracische zeevaarders. Na 
overheersing door de Grieken, Romeinen en Byzantijnen, kwamen de Bulgaren aan de macht. 
In die tijd was NESSEBAR de belangrijkste haven aan de Zwarte Zee. Dat bleef ook zo tijdens 
de Turkse heerschappij. In de 19e eeuw wisten de Bulgaren zich van het Turkse juk te bevrijden. 
Het oude centrum is prachtig maar ook enorm toeristisch (souvenirwinkels, restaurants, cafés, 
enz). 
Na het bezoek aan de oude stad nemen wij een plaatselijke bus naar het stadscentrum van 
Sunny Beach. Het kost 2 maal niets maar de bus zit wel stampvol.   
 
Maandag/Ponedelnik 29 mei 2017 
AJTOS en de 3 stenen broers 
Onze eerste wandeling heeft als eindbestemming AJTOS. De bus zet ons af en wij wandelen 
langs huisjes met fraaie tuintjes. Het terrein loopt langzaam omhoog. Wij zullen een golvend 
landschap  afwandelen. De flora bestaat uit struiken en kleine gewassen zoals soorten erica, 
distels en stekelachtigen, mossen, enz. De warmte is draaglijk wat een pluspunt is bij het 
ontbreken van bomen. We bezoeken LJASKOVO, een voormalig kolchosedorp. Hier zien wij 
langs het grote dorpsplein een monument voor de 
gesneuvelden van alle oorlogen (opgericht met geld 
van de Europese Unie). Rechtover het monument 
staat een mooi kerkje (was toen niet te bezichtigen). 
Deze streek kent veel landbouw (mais, tabak, granen). 
Tot 1989 was het land communistisch, nu wordt het 
langzaam heropgebouwd.  
Na de middag komen wij aan de “adelaarsrug”. Hier 
vinden wij een klein monument met een adelaar, 
zinnenbeeld van de stad.  
Wij vervolgen onze weg en komen aan een rotsmassa 
die de drie stenen broers moet voorstellen. Het beeld 
symboliseert de strijd in tijden van oorlog. Hier hebben 
wij een mooi uitzicht op de stad AJTOS. Wij dalen af 
naar de stad waar wij genieten van een welverdiende 
pint. 
AJTOS ligt rechts van het Balkangebergte dat het land 
verdeelt in twee.  Van hieruit hebben wij een zicht op 
de havenstad BURGAS , de 4e grootste stad van 
Bulgarije met 250.000 inwoners. AJTOS is Grieks voor 
adelaar en de stad telt 25.000 inwoners.  
Op de terugweg zien wij nogmaals een groot monument van de 3 broers. Het monument is 
echter gelegen voor een industriepark en is omgeven door onkruid. Er zijn betere plaatsen om 
zoiets neer te poten. 
 
Dinsdag/Vtornik 30 mei 2017 
Vandaag vertrekt de bus richting VERNA, havenstad in het noordoosten aan de Zwarte Zee. 
Wij rijden de gemeente SVETI VLAS door. Hier zijn prachtige hotels te vinden. De gemeente 
werd oorspronkelijk opgericht na Wereldoorlog I om er vluchtelingen te herbergen. Vandaag 
zullen wij wandelen in de uitlopers van de Balkan. De wandeling start in CAP INEMEZ. De 
Zwarte Zee is een enorm groot meer. Wij zien nu veel meer groen dan op de wandeling van 
gisteren. In deze streek gedijen bossen en struiken. Verder kan je hier ooievaars vinden (enorm 
veel), vossen, niet giftige slangen, sprinkhanen en diverse soorten paddenstoelen. De Bulgaren 
noemen al hun niet verharde wegen, zwarte paden. Met paarden en ezelskarren kan men tot 
het diepste van het achterland komen. Wij gebruiken deze wegen om in het dorp ELENITE te 
komen. ELENITE omvat een kuststrook die 800 meter lang en even breed is. Door zijn ligging 
aan de voet van de groene klippen, is het uniek. Wij hebben prachtige vergezichten op BURGAS 
(40 km) en op NESSABAR.  Verder zien wij houthakkers die  boomstammetjes vervoeren op 
voor ons vooroorlogse vrachtwagens. Die stammetjes worden dan manueel overgeladen op 
grote vrachtwagens. Dit is werken geblazen. 
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Op het eind van de wandeling komen wij aan in een soort hacienda. Tijd voor alweer een frisse 
pint. Het is hier gezellig. De gidsen laten ons genieten van een koude Bulgaarse soep, 
TARATOR. Elkeen mag komen proeven maar moet ook raden wat hen juist voorgeschoteld 
wordt. Lachen geblazen. 
Bij de terugkeer in het hotel gaan Patrick, Eric en Antoine op tocht. Hun hobby is namelijk 
Geocaching. Geocaching is een Engels woord waarbij “geo” staat voor geografie en “caching” 
voor verbergen. De bedoeling hierbij is dat iemand op een wandeling een schat of cache 
verstopt zodat anderen hiernaar op zoek kunnen gaan en dit op basis van GPS-coördinaten. 
Het schijnt dat het spel echt verslavend is. Onze vrienden hebben de schat trouwens ook 
gevonden.  
 
Woensdag/Sryada 31 mei 2017 
Vandaag gaat de rit naar de rivier KAMTSCHIJA en het beschermd natuurgebied LONGOSA. 
Nog iets meer over de Balkan. Het Balkangebergte deelt Bulgarije in 2 delen. Het hoogste punt 
van de oostelijke Balkan, waar we nu naartoe rijden, ligt op ongeveer 1200 meter en bevindt 
zich op 80 km van ons hotel. Het hoogste punt van de gehele Balkan in Bulgarije ligt op 2400 
meter. 
Geologisch gezien is dit gebergte jong. Wij treffen er vooral loofbomen aan. De weg ernaartoe 
ligt op de hoofdweg van BURGAS naar VARGA. Deze weg werd door het Duitse leger in WO II 
aangelegd. Na het voorbijrijden van de stad OPSOR (gesticht door de Grieken) verlaten wij het 
Balkangebergte en trekken naar het noorden. De wegen veranderen en worden vlakker. 
Wij komen aan op ons vertrekpunt. Er liggen 2 boten op ons te wachten. Wij varen  naar de 
rechterzijde van de rivier KAMATSCHIJA en meren aan aan de riviermonding. Tijdens het varen 
werpen wij een blik op de gevarieerde planten- en dierenwereld. Aan de ene zijde van de rivier 
is er een beschermd natuurreservaat van 5000 hectare groot. Hier bevinden zich onder andere 
300 soorten vogels. Wij stappen uit onze bootjes en doorkruisen een vlak natuurgebied. Dan  
komen wij aan een ongerept landschap waar wij langs de paadjes onze weg vervolgen. Door 
de vochtigheid en het warme weer hebben wij enorm veel last van het ongedierte. De gids geeft 
ons een spuitbus tegen de muggen maar deze wezens veroorloven het zich om toch nog te 
steken door de hemden en de broeken heen. Een situatie om snel te vergeten. Wij komen terug 
op de heide en gaan dan verder naar de kant van de Zwarte Zee. 
De Zwarte Zee, zoals eerder al beschreven, is geen zee maar een enorm meer. Enkel de 
bovenste 90 meter zijn leefbaar, daaronder bevindt zich een te grote concentratie aan 
zwavelzuurstof.  
Wij komen aan in het dorpje SCHKORPILOVCI waar het tijd is voor een natje. 
 
 
Donderdag/Wetvârtâk 1 juni 2017 
TSCHUDNITE SKALI – de wonderlijke rots 
Dit is een langere reis dan gewoonlijk en daarom stopt de bus voor een drank- en plaspauze. 
Wij zien in het povere dorpje op het plein een Bulgaarse die kledij en schoenen verkoopt. Al 

haar koopwaar ligt op de grond. Onze 
buschauffeur koopt voor zichzelf 2 
kledingstukken. Andere kopers zijn er 
niet.Nadien rijden wij een Turks-
Bulgaarse enclave in. De bewoners - 
met verschillende godsdienstige 
strekkingen – leven vreedzaam 
samen. Vóór de wende (1989 – val 
van de Berlijnse Muur) weken 
ongeveer 500.000 Bulgaren uit naar 
Turkije. Turkije stuurde hen direct 
door naar het conflictgebied in Turks 
Cyprus. Later keerde ongeveer de 
helft terug. 
Wij starten onze wandeling in een 
Turks dorpje met een stevige 
klimpartij. Het is zeer warm. Achter 
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ons zien wij een schitterend panorama. Een dam strekt zich beneden uit. Met zijn 800 meter 
breedte en 40 meter hoogte is het, op 2 na, de hoogste dam van het land. Wij stijgen verder 
naar DOBROMIR waar wij een mooi zicht hebben op de KAMMHOHE. Wij wandelen door een 
schaduwrijk eikenbos. Hertenpaden lopen naar de TSCHUDNITE STAUSEE. Op onze tocht 
zien wij in een rivierbedding kadavers van dieren liggen. Wij komen op het hoogste punt en 
zetten onze daling in naar ons eindpunt, de TSCHVDNITE SKALI. In de steengroeve die wij 
voorbijgaan, wordt volop gewerkt. De rotsen bestaan uit kalksteen en werden op natuurlijke 
wijze uitgehold. Wij steken de brug over waar de bus op ons wacht.. 
Wij vertrekken naar een bistro (zeer mooi en gezellig) voor een uurtje napret. 
 

Interessante weetjes gegeven door onze Bulgaarse gids tijdens de busreis. 

 
Verkeersveiligheid 
Sedert Bulgarije toetrad tot de Europese Unie werd alles op verkeersveiligheid gezet. In 2016 
daalde de alcohollimiet naar 0,3 % en er kwamen forse boetes. Het systeem werkt als volgt: als 
men een boete krijgt en men betaalt die binnen een termijn van 14 dagen, verkrijgt men een 
vermindering met 50 %. De technische controle gebeurt elk jaar, wat ik - gelet op de staat van 
vele wagens - ietwat vreemd vind.  
Loon 
In het binnenland is er zeer weinig werkgelegenheid. In de steden verdient men gemiddeld 1000 
LEV (500 €) per maand. Het minimumloon bedraagt 460 LEV. In de badsteden is er wel veel 
werk, maar alles moet verdiend worden in een periode van 3 maanden. 
Gezondheid 
Sedert 2012 werd de gezondheidszorg genationaliseerd. Iedereen is verplicht om een huisarts 
te hebben. Deze kan je dan doorsturen naar een specialist. De artsen zijn verantwoordelijk voor 
een bepaald aantal patiënten. Men betaalt zijn huisarts een kleine bijdrage, op zijn beurt 
ontvangt de arts dan een som geld van de overheid. De specialist werkt echter per prestatie. 
Yoghurt 
Het was een Bulgaar die de bacillus die zorgt voor de gisting van de melk ontdekte (lactobacillus 
bulgaricus). De Bulgaren zochten naar een oplossing om het bederf van grote hoeveelheden 
rauwe melk tegen te gaan. Zij beschikten immers over grote kudden schapen en runderen. 
Buiten de yoghurt vonden zij ook de pekelkaas, de harde kaas, de kwark, de room en de boter 
uit. 
U ziet : wij wandelen niet enkel, wij leren ook veel bij. 
 
 
 
Vrijdag/Petâk 2 juni 2017 
SHERAVNA – Het oude dorp in de bergen  

Deze busrit voert ons 
naar het verste punt van 
onze tochten. Typisch 
aan deze reis is het 
landschap. Grafheuvels 
(trasius) overheersen 
hier. Er bevinden zich 
ongeveer 100.000 
grafheuvels in Bulgarije 
en Roemenië. Duitsers 
bewoonden als eersten 
de regio. Hun koningen 
werden begraven met 
echtgenote en andere 
schatten! Men is dan ook 
beducht voor 
grafschenners. Er worden 
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nog steeds kelders geopend en leeggeroofd.  
Verder zien wij massa’s aanplantingen van wijngaarden. Vroeger waren er de kolchoses. Sedert 
de toetreding tot de Europese Unie zijn de Bulgaarse wijnboeren verplicht eigen wijnvelden aan 
te leggen. In deze streken is de landbouw achteruit gegaan ten voordele van de metaalindustrie 
en wijnbouw. 
Wij rijden verder richting KOTEL. De wandeling zal plaatsvinden tussen KOTEL en SHERAVNA. 
Wij starten direct in 3 fasen: 1ste en 2de fase zijn bijzonder steil, fase 3 iets minder. De paden zijn 
aangeduid. Het is een zeer lastige maar wondermooie tocht naar boven. 
Op het plateau zien wij ten zuiden de blauwe bergen van SILVEN (leeuwenkop). Hier waren wij 
oorspronkelijk van plan een bepaalde route te volgen maar overdreven veel doornen joegen ons 
naar een andere weg. 
Na een lange afdaling komen wij aan in het middeleeuwse dorpje SHERAVNA. De huizen zijn 
onderaan van steen, boven is alles van hout.  Wij bezoeken nadien in dit pittoreske dorpje de 
Sint-Nicolas kerk. In de steegjes voor de kerk kunnen souvenirs  en geweven stukken worden 
aangekocht. Wij vinden algauw een bistro met grote binnenkoer waar wij verzamelen voor een 
natje en een droogje. 
Wij ontvangen ook een afscheidsdrink van onze gidsen, Patrick geeft op zijn beurt een 
enveloppe aan hen en doet een dankwoord aan allen. 
Wij keren terug naar ons hotel waar wij ’s avonds tijdens het avondmaal vergast worden op 
volksdansen. 
 
Zaterdag/Sâbota 3 juni 2017 
Tijd om aan huis te denken. 
Onze valiezen zijn snel ingepakt. Omdat wij de kamers moeten vrijmaken, worden de valiezen 
in de foyer van het hotel geplaatst. Dit zal later nog tot onaangename verrassingen leiden. 
Wij hebben nog een vrije dag. Keuze te over voor een bezoek aan een ander stadje,  lekker 
luieren, een wandeling of om enkele laatste inkopen te doen. 
Wij vertrekken laat aan ons hotel. Twee medereizigers hebben de pech dat hun portefeuille en 
identiteitskaart gestolen werden in … de foyer van het hotel. In de luchthaven  worden zij door 
de politie teruggestuurd naar dat hotel (ondanks de argumenten van het bestuur). De 2 dames 
(en een echtgenoot die ter plaatse blijft) zullen echter tot de 
vrijdag nadien moeten blijven tot het nodige papierwerk in 
orde is gebracht. 
Onze vlucht heeft vertraging waardoor wij pas in de vroege 
morgen in Zottegem aankomen. 
 
Conclusie: 
De maaltijden waren zeer lekker. Keuze te over. Wat vooral 
opviel was de rijkelijke versiering van de buffetten. Wij 
zagen mooi uitgesneden en bewerkte vruchten en groenten.  
De kamers waren aangenaam en ruim (op enkele 
uitzonderingen na). Wel veel lawaai langs onze kant door 
de kermisperiode. 
We hebben zéér mooie wandelingen gemaakt, alleen 
wandeling drie viel tegen doordat die vervloekte muggen 
roet in het eten gooiden. 
In het hotel werkte zeer vriendelijk personeel onze Atanas 
is een bovenste beste gids . 
Het weer viel buitengewoon mee. De periode daarvoor was 
het kil, na ons vertrek kwam er een hittegolf. 
Twee jarigen: Godelieve JANSSENS (28 mei) en Annie PODEVIJN (29 mei) werden op 
passende wijze gevierd. 
Mag ik hierbij, namens alle deelnemers, nogmaals het bestuur, en in het bijzonder BEA en 
WILLY, bedanken voor het vele werk dat zij verricht hebben om ons een aangename reis te 
bezorgen. Ook dank aan de gidsen en aan de medereizigers. U was een tof publiek. 

 

TOT ZIENS - DOVIZDANE 
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 Halloween          

 

Wandelsport Vlaanderen 3163 

 

 
Wandeling op dinsdag 31 oktober 2017 

 

  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. 
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 Jubileum               

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                      Nelly De Groote en Etienne Moock: 50 jaar getrouwd  op 19 augustus 
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Wijngeschiedenis           Willy 

  

ZUID-AMERIKA 

IN DE SCHADUW VAN DE ANDES 
In 1493, het jaar waarin Colombus zijn tweede reis naar de Nieuwe Wereld maakte, werd voor het eerst 
geprobeerd wijngaarden aan te leggen in wat nu de Dominicaanse Republiek heet. De Spanjaarden 
gebruikten hiervoor Europese wijnstokken. Dit 
historische experiment faalde echter vanwege 
de ongunstige klimatologische 
omstandigheden. In Mexico bleken de 
omstandigheden beter, en het was hier voor het 
eerst, in 1522, op het vaste land van Zuid-
Amerika wijn werd gemaakt, ook nu weer van 
Europese druivenrassen. 
 
IN HET VOETSPOOR VAN DE 
CONQUISTADORES 
 
Uit dagboekbeschrijvingen van Spaanse 
veroveraars blijkt dat op en aantal plaatsen in 
Mexico weliswaar wilde druiven groeiden, maar 
dat de inheemse bevolking hiervan geen wijn maakte. De Indianen prefereerden andere dranken, zoals 
‘pulque’-gemaakt van de agave, ‘tesguino’, een soort bier, en ‘balche’, een alcoholische drank op basis 
van honing. De Spaanse ’conquistadores’ trachtten echter al spoedig middels een aantal decreten de 
plaatselijke wijnbouw te stimuleren.  In 1524 bepaalde Herman Cortes dat iedereen die zich in het gebied  
nieuw vestigde minstens duizend wijnstokken aan moest planten, op straf van forse boetes. Spoedig zou 
de wijnstok aan zijn veroveringstocht door heel het Zuid-Amerikaanse continent beginnen. De eerste 
wijngaarden buiten Mexico ontstonden zeer waarschijnlijk in de hooglanden van Noord-Peru in 1547. 
Ze waren beplant met wijnstokken van de Canarische Eilanden. Opmerkelijk is dat Peru in de 17e en 18e 
eeuw een omvangrijke wijnbouwcultuur kende, met een oppervlakte van ruim 35000 ha. Het land zou 
later veel van zijn betekenis als wijnland verliezen. Vanuit het zuiden van Peru zou de wijnstok in Chili 
arriveren, en wel omstreeks 1554. In dezelfde periode zou ook het uiterste noorden van Argentinië de 
vruchten van de wijnstok leren kennen (in Santiago de Estero). Argentinië maakte ook op een andere 
plaats vroeg kennis met de wijnstok, namelijk in de directe omgeving van Buenos Aires. De eerste 
vestiging op deze plaats zou van korte duur zijn, zodat de wijnbouw hier nauwelijks betekenis kreeg. Van 
Buenos Aires uit kwam in het jaar 1541 de wijnstok echter wel in Asuncion (Paraguay) terecht. Het waren 
de Portugezen die de wijnstok in 1532 naar Brazilië brachten. De wijnstokken kwamen van Madeira. 
Deze eerste poging was echter geen succes omdat men ongunstige plaatsen koos. Latere pogingen op 
geschiktere plaatsen leidden vanaf 1551 tot betere resultaten. 
 
TRIAL AND ERROR 
 
De eerste pogingen van de Europese veroveraars, en in hun kielzog de vele katholieke priesters en 
missionarissen, om in de Zuid-Amerika de wijnbouw te introduceren hadden het karakter van ”trial and 
error”. Onbekendheid met klimaat en bodem leidde ertoe dat op veel plaatsen de eerste wijngaarden 
slecht een kort leven beschoren was. Pas nog het verloop van jaren leerde men de beste plaatsen 
kennen. Daar komt bij dat de wijnproductie aanvankelijk uitsluitend bestemd was voor religieuze 
doeleinden. De eerste wijngaarden waren klein van omvang en de kwaliteit was van minder groot 
belang. Bovendien bleef, zoals boven reeds vermeld, de inheemse Indiaanse bevolking zijn eigen 
dranken trouw. Ook de religieuze betekenis van de wijn voor de Spaanse veroveraars maakte dat de 

https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Chilean_vineyard_in_Andes_foothills.jpg
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Indianen zich niet makkelijk voor deze nieuwe drank openstelden. Wijnpioniers van het eerste uur waren 
dan ook vaak priesters en kloosterlingen, van wie sommigen grote bekendheid zouden krijgen. Pas later 
zou wijnbouw een economische factor van betekenis worden. Zo zeer zelfs dat Spanje zich genoodzaakt 
zag tot het nemen van protectionistische maatregelen.       
 

SPAANS PROTECTIONISME 
 
In het thuisland Spanje was men namelijk allerminst enthousiast over de ontwikkelingen in de nieuw 
wereld. Jarenlang immers was de Spaanse wijnexport naar Zuid-Amerika een lucratieve handel geweest. 
Hieraan kwam echter door de aanleg van steeds meer wijngaarden in Zuid-Amerika een einde. Aan het 
eind van de 16de eeuw zal koning Philip II zich dan ook gedwongen (onder druk van de invloedrijke 
Spaanse wijnlobby) maatregelen te nemen. Hij verbood de aanleg van nieuwe wijngaarden in de 
veroverde gebieden. De maatregelen had echter relatief weinig effect. Het meest nog wat betreft 
Mexico, maar niet of nauwelijks voor de rest van Zuid-Amerika. De wijnbouwcultuur breidde zich steeds 
verder uit. 
 

CRIOLLA EN MUSCAT 
 
De belangrijkste wijndruif in de beginfase van de Zuid-Amerikaanse wijnbouwcultuur was ongetwijfeld 
de Criolla. Deze uit Spanje afkomstige druif had in Mexico reeds zijn waarde bewezen. De Criolla was 
zeker geen, wat wij zouden noemen, ‘edele’ wijndruif. De wijnen bezaten doorgaans weinig kleur en een 
relatief laag zuurgehalte. Het grote pluspunt van de Criolla was zijn grote resistentie tegen schimmels 
en andere aandoeningen. Omdat de Criolla ook 
de wijngaarden van de Spaanse missieposten de 
belangrijkste druif was, werd hij ook wel ’Mission’ 
genoemd. Tot op de dag van vandaag komt de 
Criolla op vele plaatsen in Zuid-Amerika voor. 
Men maakt van deze druif witte, rode en rosé 
wijn. Een tweede wijndruif van betekenis was de 
Muscat, een wit druivenras dat zich in de warme 
en droge gebieden van Mexico en de Zuid-
Amerikaanse kuststreken op zijn gemak moet 
hebben gevoeld . In Peru, Chili en Argentinië zou 
de Muscat later ook gebruikt worden voor de 
productie van “aguardiente”. 
 

TWEEDE GOLF VAN IMMIGRANTEN 
 
De tweede golf van immigranten uit Europa vond 
plaats in het midden van de 19de eeuw. Het waren 
vooral Italianen, Fransen en Duitsers die de 
wijnbouw een belangrijke nieuwe impuls gaven. 
Met hen vonden ook nieuwe druivenrassen van 
hoge kwaliteit hun weg naar Zuid-Amerika: 
Cabernet Sauvignon ,Merlot, Malbec, Barbera, 
Palomino, Riesling, Torrontes en Chardonnay. 
Tegenwoordig hebben de wijnen van Zuid-
Amerika een vaste plaats binnen het 
internationale wijnassortiment verworven, 
Argentinië en Chili zijn de twee belangrijkste 
landen. 
    

  

https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Argentine_wine_regions.jpg
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Vliegreis naar Zweden                        Sonja  

 

IN SAMENWERKING MET NORDIC, dé Scandinaviëspecialist 

ZONDAG 01/07/2018 TOT EN MET MAANDAG 09/07/2018 

(9 dagen, 8 nachten) 
 

In 2018 verkennen wij Zweden en maken een mooie rondreis, waarbij we tot het zuiden van Lapland 
komen.  Ook aan de steden Stockholm, door de vele wateren in de stad ook wel het Venetië van het 
noorden genoemd, en Göteborg, de belangrijkste havenstad, wordt een bezoek gebracht. 
 

PROGRAMMA: 

Zondag 01.07.18: vlucht naar Stockholm + bezoek aan de stad 
Om 10u10 vertrekt de vlucht met Brussels Airlines richting Stockholm. We brengen een bezoek aan de 
stad. Verblijf in halfpension in Hotel Clarion Sign, een van de beste hotels van de stad. 
 

Maandag 02.07.18: Van Stockholm naar Dalarna 
Bezoek aan het Vasamuseum (Vasa is het enige 17-eeuwse schip ter wereld dat nog in zijn geheel 
bewaard is gebleven) en Skansen, het oudste openluchtmuseum ter wereld. 
Vrije lunch in Stockholm. 
In de namiddag verlaten we Stockholm en rijden we naar Dalarna, bekend van het Dalarna paard. 
We verblijven in het uitstekende Quality Hotel Dalecarlia in halfpension.  
 

Dinsdag 03.07.18: Bezoek aan de Falun Gruva 
Bezoek aan de Falun kopermijn, opgenomen in de UNESCO-werelderfgoedlijst. Lunch aan de kopermijn. 
We verblijven opnieuw in Quality Hotel Dalecarlia in halfpension. 
 

Woensdag 04.07.18: van cultuur naar de woeste natuur 
Bezoek aan het atelier van de gebroeders Olsson, die de Dalapaardjes vervaardigen. Nadien een vlakke 
wandeling van 13km, langs de oevers van het eiland Sollerön. Daarna naar Idre, het woeste Zweedse 
hoogland.  
Verblijf in het Pernilla Wiberg Hotel in halfpension. 
  

Donderdag 05.07.18: Schitterende wandeling door het rijk van de rendieren 
We bevinden ons in het meest zuidelijke deel van Lapland en tevens in het leefgebied van de Sami 
rendierhouders. We plannen een wandeling in Grovelsjön (ong. 3u wandelen) of Idre (ong. 5u stappen).  
We overnachten opnieuw in het Pernilla Wiberghotel in halfpension. 
 

Vrijdag 06.07.18: Wandeling naar de hoogste waterval van Zweden 
Onze wandeling vandaag loopt rond de waterval (zwaardere wandeling) of naar de voet van de waterval 
(lichte wandeling). 
Verblijf in het centraal gelegen Clarion Plaza hotel in halfpension in Karlstad. 
 

Zaterdag 07.07.18: Langs de scherenkust naar Göteborg 
Stop in het Vitlycke Museum in Tanumshede, bekend van de rotstekeningen (UNESCO-werelderfgoed). 
Met nog enkele tussenstops verder naar Göteborg. We verblijven er in Quality Hotel 11 in halfpension.  
 

Zondag 08.07.18: Bezoek Göteborg en tussen 2 meren naar Örebro 
Bezoek aan Göteborg, de grootste havenstad van Zweden, bekend van de Volvo-, Mölnlycke- en 
Hasselbladfabrieken. Na de middag naar Örebro.  
We overnachten in het Elite Stora Hotel op basis van halfpension.  
 

Maandag 09.07.18: Rynningeviken, vogelreservaat en natuurgebied 
Wandeling in het reservaat.  
Na de middag naar de luchthaven voor de terugvlucht naar Brussel om 17u45.  
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VERZEKERING: 

Een eventuele annuleringsverzekering is dit keer niet inbegrepen.  
Er is wél mogelijkheid tot het nemen van een annuleringsverzekering (4% van de reissom) óf bijstands- 
én annuleringsverzekering (6,5% van de reissom). 
 

Annulering 

Terugbetaling van de annulerings- of wijzigingskosten van de reis tot € 10.000 pp in geval van 
ziekte, incl. voorafbestaande ziekte (bij de polis van 4% enkel verzekerd op voorwaarde dat de 
ziekte op moment van boeking minstens 2 maanden stabiel is, bij 6.5% steeds verzekerd), ongeval, 
overlijden van de verzekerde persoon, partner, familielid of reisgezel 

 
Bijstands- + annuleringsverzekering; dit omvat ook de bijstand in geval er iemand naar huis moet 

gebracht worden + bagageverzekering. 

Assistance Personen 

• Onbeperkte medische kosten in het buitenland (zonder vrijstelling) en onbeperkte 
repatriëringskosten. 

• Medische nabehandelingskosten in België tot € 6.250, na een ongeval in het buitenland. 
 

Volledige info tot in detail bij Nordic: http://www.nordic.be/nordic-info/verzekeringen/     of bij Sonja. 
   

PRIJZEN (ZONDER VERZEKERING):   

Dubbel: € 1888 per persoon + € 20 per persoon (vervoer naar/van luchthaven)  
Single: € 2202 per persoon + € 20 per persoon (vervoer naar/van luchthaven)  
Triple: € 1823 per persoon + € 20 per persoon (vervoer naar/van luchthaven)  
 

Inbegrepen: 

• Vluchten Brussel-Stockholm-Brussel met Brussels Airlines 
• Rondrit met comfortabele autocar 
• 8 overnachtingen in uitstekende hotels met ontbijt 
• 8 keer avondmaal (buffet of 3 gangen, 2 diners bestaan uit 2 gangen) 
• 7 keer lunch of lunchpakket (1ste en 2de dag vrij middagmaal) 
• Nordic-reisbegeleiding gedurende de hele reis 
• Inkom in het Vaasa-museum, Skansen en het Vitlycke Museum 
• Inkom in de Falun-mijn met gegidste rondleiding 
• Alle wandelingen 
• BTW 

 
Niet inbegrepen: 

• Annulerings- (4%) en/of reisbijstandsverzekering (6,5%): zie hoger 

• Middagmaal de 1ste en 2de dag 

• Dranken aan tafel, met uitzondering van water 

• Persoonlijke uitgaven 

 

HOE INSCHRIJVEN? 

1°) Vragen of er nog plaats is bij Sonja of Freddy 

2°) Inschrijfstrookje (zie verder) ingevuld afgeven aan Sonja of Freddy 

3°) 20 euro per persoon storten op de rekening reizen van Egmont BE64 1030 1032 8952, indien je met 

de bus meegaat naar de luchthaven van Zaventem, met vermelding “zweden”. 

4°) Voor de rest van de betaling, krijgen jullie een uitnodiging van Nordic. 

 

 

 

http://www.nordic.be/nordic-info/verzekeringen/
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INSCHRIJVINGSSTROOKJE VLIEGREIS 2018 – ZWEDEN  

(Gelieve in te vullen in hoofdletters en zoals op de identiteitskaart) 
 

Persoon 1:  

Officiële Naam: ………………………………………………………………………………………………………………………….. 

Officiële Voornaam (1° voornaam volstaat): ………………………………………………………………………….……  

Geboortedatum: ……………………………………………… Nationaliteit: …………………………………….……………. 

Adres: (straat + nr) ……………………………………………………………………………………………………………………… 

Adres: (postcode + gemeente) ……………………………………………………………………………………………….…… 

Tel n°: ..……………………………………………………………………………………………………………………………..………… 

GSM n° (die meegaat op reis): …………………………………………………………………………………..………………..       

e-mail-adres: ………………………………………………………………………………………………………….……………………                     
 
Annuleringsverzekering (4% op de reissom):     JA   /  NEE 
Bijstands- + annuleringsverzekering (6,5% op de reissom):     JA  /  NEE 
 
Bent u vegetariër of zijn er voedselallergieën waarmee dient rekening gehouden te worden? 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
Gaat met de bus mee naar Zaventem:    JA  /  NEE  
 
 

Persoon 2:  

Officiële Naam: ………………………………………………………………………………………………………………………….. 

Officiële Voornaam (1° voornaam volstaat): ………………………………………………………………………….……  

Geboortedatum: ……………………………………………… Nationaliteit: …………………………………….……………. 

Adres: (straat + nr) ……………………………………………………………………………………………………………………… 

Adres: (postcode + gemeente) ……………………………………………………………………………………………….…… 

Tel n°: ..……………………………………………………………………………………………………………………………..………… 

GSM n° (die meegaat op reis): …………………………………………………………………………………..………………..       

e-mail-adres: ………………………………………………………………………………………………………….……………………                     
 
Annuleringsverzekering (4% op de reissom):    JA   /  NEE 
Bijstands- + annuleringsverzekering (6,5% op de reissom):    JA  /  NEE 
 
Bent u vegetariër of zijn er voedselallergieën waarmee dient rekening gehouden te worden? 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
Gaat met de bus mee naar Zaventem:    JA  /  NEE  

  



 
23e jaargang nr 92 oktober – november – december  blz. 26 

 



 
23e jaargang nr 92 oktober – november – december  blz. 27 

 Praatcafé                              

 

Zaterdag 18 november 2017 
Van 13.00 tot 19.00 uur. 

BEVEGEMSE VIJVERS ZOTTEGEM 
 
Alle Egmonters zijn die namiddag welkom 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 2018 ? 
▪ Hoofd van het gezin 15 €. 
▪ Alle andere leden van het gezin 10 €. 

 
WAT ONTVANG JE HIERVOOR ? 
▪ Een wandelboek Walking in Belgium 2018 per gezin (bij hernieuwen voor 1 maart 2018). 
▪ Klevers voor ieder lid op aanvraag aan het secretariaat. 
▪ 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 per bus. 
▪ Clubfeest met dans en muziek. 
▪ Gratis wandelboekje op aanvraag aan het secretariaat. 

 
BOETIEK 
▪ Tijdens het praatcafé zal alles wat te koop is bij Egmont Zottegem aanwezig zijn. 

 
VOOROPGESTELDE TOCHTEN 2017 
▪ 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 2018. 

 
Dus beste vrienden op zaterdag 18 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 2018  
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Busreizen                              

  

ZONDAG 15-10-2017 

GENK 

BOS-EN MELBERGTOCHT 

MOGELIJKE AFSTANDEN:     5 – 8 – 12 – 17 – 20  KM 

VERTREK: BEVEGEMSE VIJVERS:    7.00 u 

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

ZONDAG 12-11-2017 

HEUVELLAND 

HELLEGATTOCHT 

MOGELIJKE AFSTANDEN:     5 – 12 – 16 – 22 – 30  KM 

VERTREK BEVEGEMSE VIJVERS:   7.00 u 

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

ZATERDAG 16-12-2017 

HERSELT  &  MECHELEN 

WINTERTOCHT 

MOGELIJKE AFSTANDEN:   6 – 12 – 20  KM 

MECHELEN IN KERSTSFEER EN IN DEN DONKER 

MOGELIJKE AFSTANDEN:     5 – 10  KM 

VERTREK BEVEGEMSE VIJVERS:   8.00 u 

 

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

 

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 

Wilfried Van Overwalle 
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Inschrijfstrookjes busreizen           
 

 

ZONDAG  15-10-2017          Genk 

NAAM en VOORNAAM                                              

A 

B 

C 

D 

Betaal de som van  4 € x  ….  =              €              Betaal de som in punten    4 p x   ….  =             p 

Telefoon: 

Handtekening:  

INSCHRIJVEN zolang er plaatsen vrij zijn. 

 

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

ZONDAG 12 -11-2017         Heuvelland 

NAAM en VOORNAAM                                              

A   

B  

C                     

D  

Betaal de som van 4€ x  ….  =              €              Betaal de som in punten   4 p x   ….  =             p 

Telefoon: 

Handtekening:  

INSCHRIJVEN zolang er plaatsen vrij zijn.  

 

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

ZATERDAG  16-12-2017        Herselt  &  Mechelen 

NAAM en VOORNAAM                                              

A   

B  

C                     

D  

Betaal de som van 4€ x  ….  =              €              Betaal de som in punten   4 p x   ….  =             p 

Telefoon: 

Handtekening:  

INSCHRIJVEN zolang er plaatsen vrij zijn.  
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Clubfeest 2018 

 
Zaterdag 20 JANUARI 2018 

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 een aperitief. 
▪ Uitdeling punten 2017 
▪ Warme maaltijd. 
▪ Jaaroverzicht 2017 
▪ Wat in 2018? 
▪ Uitreiking der prijzen 
▪ Later op de avond koffie 
▪ 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 20 JANUARI 2018 
 
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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Vooropgestelde tochten 2017 

 

Al enkele jaren zijn we succesvol bezig met vooropgestelde tochten voor onze leden. 
Elk jaar zijn er mooie prijzen te winnen, ook voor 2017 hopen we dat dit het geval zal zijn. 
Om iedereen (ook de werkende klasse) de kans te geven hebben we de tochten die op een vrije 
dag of in de vakantieperiode vallen meer punten toegekend, zodat iedereen de kans heeft om 
het vereiste aantal punten te behalen.  
De tochten voor 2017 beginnen zoals elk jaar al in 2016: 
 

Tocht Datum Plaats Punten

1 Jenevertocht 21/12/2016 OC Leeuwergem 1

2 Wafelentocht 26/12/2016 Bevegemse Vijvers 3

3 Midweektocht 18/01/2017 OC Strijpen 1

4 Midweektocht 15/02/2017 OC Oombergen 1

5 Midweektocht 15/03/2017 OC Velzeke 1

6 Midweektocht 19/04/2017 OC Sint-Goriks 1

7 Midweektocht 17/05/2017 OC Strijpen 1

8 Egmonttocht 25/05/2017 Bevegemse Vijvers 3

9 Midweektocht 21/06/2017 Voetbalkantine Zottegem 1

10 Dauwtocht 19/07/2017 OC Erwetegem 2

11 Midweektocht 16/08/2017 De Gilde Erwetegem 2

12 Herdenkingstocht 20/09/2017 OC Leeuwergem 1

13 Midweektocht 18/10/2017 OC Oombergen 1

14 Halloweentocht 31/10/2017 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 18 november 2017. 
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. Ook jezelf geen 2x 
inschrijven en je partner niet! 
Wie over geen klevers meer beschikt, kan steeds klevers bestellen op het secretariaat (op de wandeling 
of via mail secretariaat@wandelclubegmont.be).  De klevers zijn dan af te halen op de volgende 
wandeling op de stand "secretariaat".  
Het bestuur dankt U hiervoor. 

 

 

         

                          

  

mailto:secretariaat@wandelclubegmont.be
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Busreis  Genk                     Willy                          

 

Zondag 15 oktober 2017, Bos en Melbergtocht 
 

Deze tocht gaat, zoals gebruikelijk van start in zaal Bethanië, Bethaniëlaan 74, voorheen 
Smeilstraat Genk. 

Alle afstanden vertrekken in  het centrum en passeren het kapelleke van Langerlo. Deze kapel 
dateert van 1901. Wij passeren de oude kern van het gehucht Langerlo. De oude kern van het 
gehucht, evenals de oorspronkelijke inplanting bleven bewaard in en rondom de Daalstraat, de 
Lousbeekstraat, de Langerloweg, de Kleine Langerlostraat en het driehoekig dorpsplein, waarin 
deze wegen samenlopen. Het gehucht bestaat voornamelijk uit lange gevel hoeven, over de 
eeuwwisseling versteend, en meestal in die periode voorzien van een nieuw woonhuis en twee 
bouwlagen. Ondanks de snel toenemende bebouwing in de omgeving, vormt het gehucht nog 
een gave entiteit, gemarkeerd door lage bakstenen volumes onder zadeldaken en enkele 
monumentale bomen: beuken, eiken, linden. 

In de verte zien wij de schouwen van de elektriciteitscentrale in Langerlo, gebouwd in 1976 

aanvankelijk met 2 eenheden die aangedreven werden met stookolie. In 1986 werd de centrale 

omgebouwd tot een steenkoolcentrale. Deze centrale lag onder vuur voor de steun die zij 

zouden krijgen als de centrale zou omgebouwd worde om pallets te stoken. Na vele moeilijke 

onderhandelingen is deze centrale dit jaar volledig gesloten. 

 

Verder zien wij de zendmast van de VRT, deze zendmast is 188 meter hoog. 

Wij wandelen nu richting controlepost en zien de hoogste buildings van Genk, deze gebouwen zijn 60 

meter hoog. 

 

De controlepost, in de school van Regina Mundu, staat borg voor een duigdoende rustplaats. 

De controlepost ligt op 100 meter van het centrum van Genk. 

 

Na de controle gaan wij richting Melberg een van de mooiste natuurplaatsen in Genk. 

De Melberg ligt op de overgang van het 80 meter vlakke en droge deel van Genk naar het 20 meter 

lagere vochtige deel. Deze helling is door de wandelaar goed te voelen en te zien. Tussen de 

boomkruinen door krijgt u een panoramisch zicht op de Dorpsbeek en de Stiemerbeekvallei. 

 

 

Afstanden: 6-9-12-20 km  

 

info@heikneuters.be 

www.heikneuters.be 

  

mailto:info@heikneuters.be
http://www.heikneuters.be/
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Busreis Heuvelland                    Willy                          

 

Zondag 12 november 2017, Hellegattocht 
 

5,6 km is volledig verhard en toegankelijk voor kinderwagens en rolstoelen. Geen rustpost. 
Gaat richting Scherpenberg om langs de Zavelaar en de woonwijk de Zavelkouter te eindigen. 
De Scherpenberg is 1 van de 4 
'getuigenheuvels' in de gemeente 
Heuvelland: ze getuigen van de 
geologische activiteiten miljoenen jaren 
geleden. De top ligt op 125 meter. De 
berg ontleent zijn naam aan het feit dat 
hij alleen ligt en scherp afgelijnd ligt in 
het landschap. Om en rond de 
Scherpenberg werden eveneens diverse 
belangrijke archeologische vondsten uit 
de prehistorie gedaan.  
 
12 km gaat richting Scherpenberg en 
Rodeberg, de rust is op de Rodeberghoeve, na de rust door het Hellegatbos, naar de rustpost 
in Loker. Van daaruit terug naar De Klijte. Onder de schaduw van de Lokerse kerktoren met 
zijn hoogstgelegen Vlaamse kerkdorpel (75m) wacht de rustpost. De typische ‘kantelenlook’ 
van de recent gerestaureerde Sint-Petruskerk springt daarbij reeds van verre in het oog. Op 
de heuvelflank van de Rodeberg ligt het onheilspellend klinkende Hellegatbos van iets meer 
dan 45 hectare. Laat je niet misleiden door zijn naam: dit bos zal je aangenaam verrassen met 
zijn natuurpracht, diversiteit en prachtige vergezichten. Naarmate je van de top van de 
helling afdaalt, geeft het Hellegatbos een steeds gevarieerdere biotoop prijs.  

 

15 km gaat mee met de 12 km, 
in het terugkeren wordt de 
helft van de Hellegattrap 
beklommen. De naam van het 
bos verwijst naar een diep 
ravijn onderaan de Rodeberg, 
het "gat in de helle" waarbij 
"helle" in de streektaal staat 
voor heuvel. In de bosrijke 
omgeving boven op de 
Rodeberg staat de 
Lijstermolen, die samen met de 
omgeving beschermd is. Vlak 

daarbij vertrekt de kabelbaan Cordoba, de enige kabelbaan in de provincie. De kabelbaan 
verbindt de Rodeberg met de Vidaigneberg. 
 

20 km  doet een lus vanuit de Rodeberghoeve en de ganse Hellegattrap wordt beklommen.  
Een ware uitdaging. 
 

27 km  volgt de 20 km en gaat via het gehucht de Bruiloos naar het einde. 

https://nl.wikipedia.org/wiki/Lijstermolen
https://nl.wikipedia.org/wiki/Kabelbaan
https://nl.wikipedia.org/wiki/Vidaigneberg
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Busreis Herselt - Mechelen               Willy 

 

Zaterdag 16 december 2017 - Wintertocht Herselt 
Wandelclub ‘De Grashoppers Keiberg’ nodigt iedere 
wandelliefhebber uit op haar Wintertocht. 
 
De wandelaars van de kleinste afstand gaan langs “Wezel” richting 
Wolfsdonk. Wanneer ze het beekje ‘De Kalsterloop’ oversteken 
komen ze op grondgebied Wolfsdonk, dat een gehuchtje van 
Aarschot is en ookde scheiding tussen de provincies Vlaams-Brabant 
en Antwerpen. Na derustpost wandelen ze naast de grote oude eik, 
in de volksmond ‘Dopjesboom’ genoemd. Bij deze meer dan 200 jaar 
oude eik staat een mooie neogotische kapel, toegewijd aan 
O.L.Vrouw.  

 
Het parcours van de 13 km loopt steeds mee met deze wandelaars; zij hebben nog wel nog een mooie 
lus van 6 km in Wolfsdonk. 
 
De wandelaars van de 20 km stappen ook samen mee met de kleinere afstanden naar Wolfsdonk. 
Daarna gaat hun traject verder naar Testelt. Ze stappen eerst langs het Demerbroek; vervolgens 
wandelen ze langs de Demer tot in Testelt naar hun rustpost. Deze 85 km lange waterloop ontspringt 
bij Ketsingen, een gehucht van Berg, dat een deelgemeente van Tongeren is. Hij mondt uit bij Werchter 
in de Dijle. Na de rust wandelen ze terug naar Wolfsdonk; eerst door een rustig wandelweggetje, 
daarna door de bossen van de Rodeberg. Later volgen ze mee het parcours van de kleinere afstanden 
naar de aankomst. 
 

Gouden Carolus Christmaswandeling  Mechelen 

Het begon in december 1998 en ondertussen is de wandeling 
“Mechelen in kerstsfeer en in den doenker” gekend over het ganse 
land en zelfs tot ver buiten de grenzen, zoals Nederland, Frankrijk, 
Luxemburg, … Ondertussen is het de 20ste editie. Op zaterdag 16 
december 2017 mag Wandelclub Opsinjoorke Mechelen op de 
samenwerking rekenen van de enige Mechelse brouwerij “Het Anker”, 
Buurtcomité Groot-Begijnhof, Buurtcomité Klein-Begijnhof en de Stad 
Mechelen. Zij willen in de toekomst de Mechelse bieren promoten 
door de wandeling de naam van de bieren te geven. Voor deze tocht 
kozen ze voor Gouden Carolus Christmas-wandeling “Mechelen in 
kerstsfeer en in den doenker”.  
Er is een heel mooie kerstverlichting in de straten van Mechelen aangebracht. Op het plein voor het 
dienstencentrum “De Rooster” organiseert het buurtcomité van het Klein-Begijnhof een gezellige 
multiculturele kerstmarkt rond het standbeeld. Ook wandelt men natuurlijk door het mooi verlichtte 
Groot-Begijnhof met zijn vele kaarsjes, kerststalletjes voor de ramen. Hier vindt men ook de enige 
overgebleven brouwerij “Het Anker”, waar de “Gouden Carolus Christmas” wordt gebrouwen. Op het 
binnenplein van de brouwerij is de levende kerststal ondergebracht en zijn er diverse eet- en 
drankstandjes aanwezig. De levende kerststal is vanaf 18:00 uur tot 21:00 uur te bezichtigen. Zowel de 
5 als de 10 km-wandelaars wandelen op het Dijlepad, een wandeling langs het water, te midden van 
het centrum, uniek en ontspannend. Wandelen over het drijvend stukje van het Dijlepad, dat eveneens 
verlicht is met kerstverlichting, is een echte aanrader. Ontdek Mechelen vanuit een heel ander 
perspectief en bekijk de achterzijde van de oude huizen.  
Het is aan te raden om een zaklamp te voorzien.  
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Komende GR’s                    Patrick                           

 

11/10/2017     StreekGR  Groene Gordel Sint-Genesius-Rode - Tervuren   ± 24 km  of  ±  15 km                        
 
Wij kennen de fietsgordel rond Brussel, maar ook de GR heeft zijn groene gordel rond onze 
hoofdstad. Starten doen we in Sint-Genesius-Rode aan het station. We trekken door het 
Zoniënbos naar Groenendaal, waar eveneens aan het station de tweede groep vertrekt. Via 
Jezus-Eik, het Arboretum en het Kapucijnenbos komen we aan op de markt van Tervuren. 
 
Inschrijven met strookje tot  4 oktober of zolang er plaatsen zijn.  
Kostprijs: 10 euro. 
Startuur: 7 u 30 aan de  Bevegemse Vijvers. 
Terug: Tussen 17 uur en 18 uur. 
 

22/11/2017        Dagstapper Westerlo     ± 25 km  of  ±  17 km                        
 
Vanuit Westerlo naar het zuiden door het uitgestrekte bosdomein Hertberg. Onderweg naar de 
abdij van Averbode doorkruisen we een landschap van vennen, vijvers, heide en naaldbossen. 
De streek werkte inspirerend op Willem Elsschot, die er vaak vertoefde. Na een ijsje in de 
“lekdreef” keren we terug door de vallei van de Rode Laak. Langs de oever van de Grote Nete 
bereiken we opnieuw Westerlo. 
 
Inschrijven met strookje tot  15 november of zolang er plaatsen zijn.  
Kostprijs: 10 euro. 
Startuur: 7 u 00 aan de  kerk van Sint-Goriks-Oudenhove. 
Terug: Tussen 17 uur en 18 uur. 
 
 
 

Leveren pompoenen      

 

 

WAAR:   Magazijn Michiels Sport 

    Doornweg,  Zottegem 

 

WANNEER:  

 ZATERDAG 28 OKTOBER  
- LEVEREN TUSSEN: 8.30 UUR EN 12.00 UUR.  
 
Gelieve ervoor te zorgen dat de pompoenen afgewassen zijn (vrij van aarde). 
 

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

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

Graag meebrengen op één van onze volgende activiteiten. 

  

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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Strookjes komende GR’s                 Patrick                           

 

Streek GR Groene Gordel  Sint-Gensius-Rode                  11 oktober 2017 
 
Naam en voornaam       24 km  15 km 
 

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

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

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

   Betaal de som van  10 €  x  ……….   =   …………  € 
   Betaal met punten   10 €/punten  x  ……………….   =  ………………..  €/punten 
Inschrijven tot  4  oktober  2017  of zolang er plaatsen zijn. 
 

 

   
Dagstapper Westerlo                               22 november 2017 
 
Naam en voornaam       25 km  17 km 
 

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

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

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

   Betaal de som van  10 €  x  ……….   =   …………  € 
   Betaal met punten   10 €/punten  x  ……………….   =  ………………..  €/punten 
Inschrijven tot  15  november  2017  of zolang er plaatsen zijn. 
 

 

Tweedaagse GR   2 en 3 mei  2018 
 

Naam en voornaam 

 

1 ………………………………………………………………………… 

 

2 ………………………………………………………………………… 

 

3 ………………………………………………………………………… 

 

   Schrijf de som van 130 €  x  ……….   =   …………  €   of      150 € (singlekamer) over op rekening nummer:   

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

Inschrijven tot   31 januari 2018  of zolang er plaatsen zijn !!. 
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GR verslag                          Toon  

 
28  - 06 – 2017                                 GR 12                               La Hestre – Le Bout là Haut                                   
De Wandelaar: Een rusteloze zwerver over de weg, luisterend naar de stilte die hij looft ruist de wind hem 
alle weemoed weg. Gedachten fladderen in zijn hoofd.                          Guido Hellemans. 
 
GR 12, een speciaal tochtje van ongeveer 1000 kilometer, verbindt 3 Europese steden als daar zijn 
Amsterdam, Brussel en Parijs. Het is de bedoeling dat we vandaag een klein stukje van deze lange kous 
gezamenlijk zullen breien. Het moet de voorbije nacht in La Hestre duchtig geregend hebben. 
Mariemont met zijn landschapspark van ruim 45 ha leidt ons door een viergangendreef van zowat 
honderdjarige beuken terwijl pure, zuivere regenlucht door de longen gestuwd wordt. Nog nadruipende 
bomen en het gezang van talrijke bosvogeltjes brengen dadelijk de sfeer in deze groene oase. Een 
bakstenen brug onder de spoorweg is een bruuske overgang naar het stadje Morlanwelz met vooreerst 
de deelgemeente Carnières. Hier wordt het hemelbed open gespreid. In een mum van tijd wordt de 
bende omgetoverd in een kleurrijke processie van wandelende regenschermen. Over de Haine en N59 
trekken we richting velden en akkers. De hoog opgeschoten gewassen zijn weldra aan oogsten toe. De 
bedwelmende reuk van erwten prikkelt de neuzen terwijl machines als mastodonten daveren over de 
afgezoomde groene velden. Korenhalmen zijn afgevoerd, opgerolde strobalen als bakens in een 
eindeloos decor achterlatend. Even pauzeren kan nooit kwaad; voor velen zal de ontvangst en bediening 
van een gulle Waal de ganse dag nazinderen. Meerdere terrils en oude schachttorens duiken in de verte 
op, restanten en monumenten uit de Borinage waar het zwarte goud tientallen jaren voor economische 
bloei en welstand zorgde. De regen is met de noorderzon verdwenen. In “La Ferme de la Fôret “een 
vroegere vierkanthoeve is het zalig genieten van de knapzak. De unieke bakstenen gewelven zouden 

veel metsers doen blozen, paarden en 
koeien zullen er weinig belangstelling 
voor getoond hebben. Na het 
familiekiekje kruisen we de GR 412 “Le 
Sentier des Terrils“, een ketting van 280 
km afvalheuvels die kuiert van Bernissart 
tot Blegny – Mine. Over de Ruisseau  de 
Beauliesart, amper een brede beek 
wuiven de groene “tettekes” ons uit. 
Langsheen de drukke N54 voert het door 
hoogoplopende akkers en velden 
richting Leernes. Van hieruit genieten we 
van een prachtig  panorama over de 
vallei van de Samber. Kronkelende 
veldwegen en de uitkant van het “Bois 
domaniale de Leernes” zetten ons af bij 

een rimpelloze Samber met aan de overzijde de ruïne van de vroegere abdij van Aulne. De naam verwijst 
naar de elzenboom uit het frans aulne omdat wellicht grote hoeveelheden elzen in dit vochtig gebied 
voorkwamen. Gesticht in 637 door een berouwvolle struikrover Landelinus, die ook de naburige abdij 
van Lobbes stichtte verwierf deze gemeenschap uitgestrekte landerijen in de wijde omgeving, wat haar 
tot een van de machtigste van de Zuidelijke Nederlanden maakte. In 1794 tijdens de Franse Revolutie 
werd het gehele complex in ruïne herschapen. De huidige St.-Jozefkerk werd in 1868 uit het materiaal 
van de vroegere abdij gebouwd. Op de Samber ligt de geel-blauwe “Gavroche“ aangemeerd. Gaat die 
ons naar Zottegem varen?” Au bois joli “krijgen we nog de tijd om de wandeling door te spoelen. Terwijl 
etensresten van het restaurant de Samber worden ingekieperd (voor de eendjes !!) genieten we na met 
een Cuvée des Trolls, Super des Fagnes of een plaatselijk gebrouwen Abbaye D‘Aulne. Waggelend (?) 
genieten we nog van een stukje “Bois du Prince” waar we na een fikse klimpartij ons einddoel voor 
vandaag  Le Bout Là- Haut gezond en wel bereiken. Voor de hoeveelste keer zond Vlaanderen zijn zonen 
en dochters weer eens uit ??? 
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26 – 07 – 17                                GR 576             Crupet – Goyet                                                      
 

Aubechies, Barbençon, Celles, Chardeneux, Chassepierre, Clermont, Crupet, Fagnolle, Falaën, Gros Fays, 
Laforêt, Limbourg, Mélin, Mirwart, Mozet, Nobressart, Ny, Ragnies, Olne, Sohier, Soulme, Torgny, Thon 
Samson, Vierves, Sosoye, Soiron, Weris en Lompret; dit zijn dan de 28 “les plus beaux villages de 
Wallonie“. Het loont zeker de moeite deze locaties eens op te zoeken op een landkaart. We zoeven 
voorbij de grot van St Antonius van Padua, een realisatie uit 1900 van Pastoor Jules Gerard en de 
inwoners van het dorp. Halte op het kerkpleintje van dit unieke Condrozdorp, gelegen op de zuidhelling 
van het ingesneden dal van de Crupetbeek. De St.-Martinuskerk met bijhorend kerkhof en een oude 
weelderige linde, wie kan zich een mooiere start voorstellen? De smalle Rue de Messe met bloemrijke 
oude huisgevels en enkele speciale “deurkloppers” zijn wel echte blikvangers. We laten ons afzakken 
met rechts een blik op de “Tour de Carondelet” die aan een grondige opknapbeurt toe is en volop in de 
steigers staat. Groen kreupelhout leidt stijgend naar open velden met enig zicht op het lager gelegen 
dorp Ivoy. Een prettig graspad door halfopen landschap en een stijlvolle staafkapel ter ere van St.- 
Donaat, beschermheilige tegen bliksem en hagel voeren naar de indrukwekkende vierkanthoeve Ferme 
Haut les Bois. Het rustiek kerkje van Ivoy wandelt verder door een klein populierenbos richting het 17de 
eeuwse Chateau d’ Arche, een vroegere kasteelboerderij, nu te huur voor grote, peperdure 
feestelijkheden. We kruisen de N 931 Lustin – Maillen terwijl het Bois d’Arche ons een zalig zomergevoel 
bezorgt. We dalen af voorbij een Neo–Gotische kapel tot het beekdal van de Tailfer. Door open veld 
slingert het verder langs een kerkhof en nieuwe wijk over verharde buurtwegels richting het 
treinstationnetje van Sart–Bernard. Het dorp vergast ons op een vroege middagstop bij de plaatselijke 
koninklijke voetbalploeg. Grote honger hebben we nog niet, dorst zoveel te meer. De kern van het 
gezellig dorpje met het grijs van de kalksteen en het zwart van de leien daken vormen een architecturale 
eenheid, typisch voor de streek. Door een 
schacht kruipen we onder de N4 en E411, de 
twee verkeersaders van de Condroz richting 
het spookdorp Mont-Sainte-Marie. Reeds 
vóór het jaar 1000 was er een gemeenschap 
gevestigd hooguit van 100 inwoners. In 
1675 door het leger van ene Lodewijk bijna 
van de kaart geveegd. Na WO II werden de 
ruïnes gestabiliseerd. De 16de eeuwse kapel 
van de Graven van Liedekerke is bewaard 
samen met de crypte en enkele oude 
grafstenen, wapenschilden en grafkruisen… 
maar nu... privé. We verlaten deze stille 
plek, doorlopen een bospartij, kruisen de 
N941 Goyet–Naninne. Via de beekvallei van 
de Ry du Tronquois kuiert het richting de 
Witte Hoeve van Basseille met zijn rijke geschiedenis. Het is een gehucht op zich en vormt een 
harmonieus geheel. Er volgt een opvallend kunstwerk uit 2013 van Eric Hagelstein uit Welkenraedt. Een 
boomstam werd gewoon in schijven gezaagd. Het sierlijke gedrocht stelt de uitgerekte ruggengraat van 
een Plesiosaurus voor, een zee-reptiel uit de Jura periode. We vervolledigen een wijde lus rondom de 
Witte Hoeve die steeds in zicht blijft met weergaloze vergezichten als beloning. Een ruime groenzone en 
gehucht Le Bati laten ons golvend afdalen richting Mozet gelegen op de zuidelijke flank van de vallei van 
Le Tronquoy. Op het schilderachtig kerkplein profiteren we van een lavende, vliegende bevoorrading. 
Het dorp met middeleeuwse allure ligt genesteld in de schoot van de Condroz heuvels. De 
Lambertuskerk in blauwe hardsteen uit 1775 heeft iets speciaals; de toren staat achter het koor. Geheel 
het dorp straalt een sprookjesachtige sfeer uit met karaktervolle en kraaknette woningen. De Tour du 
Royer vertoont zelfs een over gerestaureerde aanblik. De laatste heuvelrug dient nog overwonnen te 
worden. Het is nog zalig klauteren tussen het groene lover; In de diepte, de onzichtbare rivier de Samson 
die ons richting Goyet stuwt. Torens als peperbussen van het kasteel van Goyet (privé) luiden het einde 
in van een weergaloze daguitstap. De weergoden waren ons bijzonder goedgezind en van de Gr 576 
werd nog een mooi deeltje van de sluier opgelicht… .   
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GR 2-daagse 2018                   Patrick                           

 

    Tweedaagse op de LAW 6: 

Herveld – Nijmegen – Kleef 
Naar goede gewoonte staat ook in 2018 een GR 2-daagse op het programma: 

nl. op woensdag 2 en donderdag 3 mei. 

Voorlopig programma: 

 

1e dag: woensdag 2 mei 2018  

Met de bus van Zottegem naar Herveld.  

Op de LAW 6 stappen we van Herveld naar Nijmegen.  ± 26 km. 

Er wordt een kortere afstand voorzien. 

Avondmaal: 3-gangen menu, drank niet inbegrepen. 

Overnachting in Fletcher Parkhotel-Restaurant Val Monte, Berg en Dal. 

(Single kamer is mogelijk mits opleg van 20 euro) 

 

2e dag: donderdag 3 mei 2018  

Ontbijtbuffet in de overnachtingsplaats.  

Op de LAW 6 stappen we van Nijmegen naar Kleef (Duitsland).   ± 26 km 

Opnieuw mogelijkheid voor kortere afstand. 

Terugkeer met de bus vanuit Kleef. 

 

Prijs: 130 euro.  (150 euro voor een singlekamer). 

 

Inbegrepen: 

- Bus heenreis en terugreis. 

- Annulatieverzekering. 

- Overnachting, avondmaal en ontbijt in Nijmegen. 

- 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 op blz. 39.  

mailto:pdcorte@telenet.be
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Wafelentocht          

 

Dinsdag 26 december 2017 
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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 Wandelresultaten     Willy 

 

DATUM WAAR 
AANTAL 

DEELNEMERS 

PLAATS 

EGMONT 

AANTAL 

EGMONTERS 

10-06-2017 ZWALM 2639 1 254 

14-06-2017 BALEGEM 1108 1 221 

17-06-2017 ZAFFELARE 806 1 71 

 EEKLO 611 11 13 

18-06-2017 OPWIJK 1617 10 30 

 RONSE 1693 2 145 

19-06-2017 LAARNE 339 1 35 

20-06-2017 INGELMUNSTER 785 14 14 

21-06-2017 ERWETEGEM 993 1 524 

24-06-2017 MERELKEKE 982 2 112 

25-06-2017 SCHELLEBELLE 2009 2 105 

 ZULZEKE 881 1 62 

28-06-2017 BUGGENHOUT 514 3 22 

01-07-2017 DEURLE 1513 05 54 

02-07-2017 LIERDE 1588 1 248 

05-07-2017 BEVER 1157 2 141 

07-07-2017 ENAME 277 2 30 

08-07-2017 OUDENAARDE 2071 2 169 

09-07-2017 MOORSEL 1738 2 122 

12-07-2017 KERKSKEN 590 1 98 

15-07-2017 EVERGEM 1002 11 14 

 OORDEGEM 1498 1 196 

16-07-2017 BASSEVELDE 1332 18 13 

 TOLLEMBEEK 2719 2 159 

18-07-2017 INGELMUNSTER 1233 13 23 

19-07-2017 ERWETEGEM 1280 1 665 

21-07-2017 BOTTELARE 2061 2 200 

22-07-2017 KRUISHOUTEM 1481 3 86 

23-07-2017 BOGAARDEN 941 5 44 

 ZELZATE 1163 13 21 

26-07-2017 KLUISBERGEN 1051 3 65 

29-07-2017 VARSENE 509 6 20 

30-07-2017 EVERBEEK 2454 1 202 

 LEBBEKE 2993 12 45 

31-07-2017 NOKERE 989 1 86 

03-08-2017 MIDDELBURG 694 8 15 

05-08-2017 ONKERZELE 1713 2 183 

 GRAMMENE 1660 8 35 

06-08-2017 VINDERHOUTE 2382 8 80 

12-08-2017 KALKEN 1338 2 117 

13-08-2017 OUDENAARDE 2448 2 201 

15-08-2017 OOSTERZELE 1248 1 161 

16-08-2017 ERWETEGEM 1491 1 669 

17-08-2017 ST. DENIJS-WESTREM 922 3 60 

19-08-2017 AFFLIGEM 1344 1 88 

20-08-2017 RONSE 1284 2 112 

26-08-2017 HOUFFALIZE 451 1 90 
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 Onder de loep       Willy 

 

ZATERDAG    23-09-2017  HAMME 

8-15-25 KM    08.30 - 14.00 U  45E DRIEDAAGSE WUITENSMARSEN 

ZONDAG     24-09-2017  OPHASSELT 

7/-10-14-18-22-26-32 KM   07-30- 15.00 U  15E NATUURRESERVATENTOCHT 

WOENSDAG    27-09-2017  SINT-ANTELINKS 

3-6-10-14-18-22 KM   08.00 -15.00 U  DUIVENBOSWANDELING 

ZATERDAG    30-09-2017  MELLE 

6-12-18-25-50 KM    07.00 – 15.00 U  18E DELIRIUMTOCHT 

ZATERDAG    30-09-2017  MAARKEDAL 

5-7-12-16-23 KM    07.00 -15.00 U  ZEVEN BLUNDERTOCHT 

ZONDAG     01-10-2017  TERNAT 

5-10-15-20 KM    07.00 -15.00U  39E KRUIKENBURGSEWANDELTOCHTEN 

ZONDAG     01-10-2017  SERSKAMP 

6-7-1013-16-20-25 KM   07.00 – 15.00U  10E NONNENBOSTOCHT 

ZATERDAG    07-10-2017  OOSTEEKLO 

7-12-18-24 KM    08.00- 15.00 U  BOSWANDELING 

ZONDAG     08-10-2017  WAASMUNSTER 

 6-12-20-30 KM    08.00 – 15.00 U  44E KASTANJETOCHT 

DINSDAG     10-10-2017  DEINZE 

6-12-18-24 KM    08.00 – 15.00 U  MIDWEEKTOCHT 

ZATERDAG    14-10-2017  OPBRAKEL 

6-12-18 KM    07.00- 15.00U  4E NATUURTOCHT 

ZATERDAG    14-10-2017  OOIKE 

6-12-18-25 KM    07.00 – 15.00 U  3E RONDOM OOIKE-WANDELING 

ZONDAG     15-10-2017  ZWALM 

6-10-15-21-30-36 KM   07.00 – 15.00 U  ZWALMPARELTOCHT 

ZONDAG     15-10-2017  AAIGEM 

5-10-15-18-25 KM    08.00 – 15.00 U  RONDOM AAIGEM 

WOENSDAG  18-10-2017  OOMBERGEN 

7-10-14-18-21 KM  08.00 – 17.00 U MIDWEEKTOCHT 
ZATERDAG    21-10-2017  MAZENZELE 

4-6-8-10-12-14-18 KM   08.00-  15.00 U  10E HERFSTTOCHT 

ZATERDAG    21-10-2017  RONSE  

5-10-14-21-28 KM    07.00 – 15.00 U  GRENSGEBIEDTOCHT 

ZONDAG     22-10-2017  OPWIJK 

4-7-12-18-25 KM    08.00 – 15.00 U  EEN EURO-WANDELING 

WOENSDAG    25-10-2017  NOKERE 

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

DONDERDAG    26-10-20107  TIEGEM  

6-12-18-24 KM    07.00 – 15.00 U  12E ZAAITOCHT 

ZATERDAG    28-10-2017  LEBBEKE 

5-7-14-21 KM    07.30 – 15.00 U  9E HEIZIJDETOCHT 

ZONDAG     29-10-2017  WETTEREN 

6-12-15-21-30 KM    08.00 – 15.00 U  61E VOETTOCHTEN DER TUINBOUWSTREEK 

ZONDAG     29-10-2017  ZWALM 

4-8-12-16 KM    14.00- -22.00 U  3E HEKSENNACHT 

DINSDAG  31-10-2017 ZOTTEGEM 

7-10-14-21 KM  14.00 – 21.00 U  HALLOWEENTOCHT 
 



 
23e jaargang nr 92 oktober – november – december  blz. 50 

WOENSDAG    01-11-2017  ENAME 

6-12-18 KM    08.00 – 15.00 U  15E SOEPGROENTENTOCHT 

WOENSDAG    01-11-2017  MALDEGEM 

4-8-10-14-17-21 KM   08.00 – 15.00 U  KAMPELTOCHT 

ZATERDAG    04-11-2017  GENTBRUGGE 

6-9 KM     16.00 – 21.00 U  SPOKENTOCHT 

ZATERDAG    04-11-2017  OUDEGEM 

4-8-13-20 KM    08.00 – 15.00 U  24E FILOZOFENTOCHT 

ZONDAG     05-11-2017  BERLARE 

6-12-18-24 KM    08.00 – 15.00 U  BOERENKRIJGSTAPPERSTOCHT 

WOENSDAG    08-11-2017  KWAREMONT 

5-14-19-24 KM    08.00 – 15.00 U  10E HERFSTTOCHT 

ZATERDAG    11-11-2017  OUDENAARDE 

5-10-15-20 KM    07.30 – 15.00 U  WANDEL MEE DAG 

ZONDAG     12-11-2017  BALEGEM 

6-10-14-18-21 KM    08.00 – 15.00 U  30E PANNENKOEKENTOCHT 

ZONDAG     12-11-2017  AALST 

4-8-15-21 KM    08.00 – 15.00 U  VREDESTOCHT 

WOENSDAG  15-11-2017  ERWETEGEM 

7-10-14-18-21 KM          08.00 – 17.00 U MIDWEEKTOCHT 
ZATERDAG    18-11-2017  DENDERHOUTEM 

6-12-18-KM    06.30 – 15.00 U  IJSBREKERSTOCHT 

ZATERDAG    18-11-2017  BACHTE-MARIA-LEERNE 

6-10-15-20 KM    07.00 – 15.00 U  36E WANDEL MEE DAG 

ZONDAG     19-11-2017  DRONGEN 

6-10-15-20 KM    07.30 – 15.00 U  LEIEWANDELING 

ZATERDAG    25-11-2017  SCHORISSE 

6-12-18-24 KM    08.00 – 15.00 U  14E SINT-PIETERSTOCHTEN 

ZONDAG     26-11-2017  NEDERBOELARE 

7-9-12-16-22-26-32 KM   08.00 – 15.00 U  5E SINTERKLAASTOCHT 

ZATERDAG    02-12-2017  OOSTERZELE 

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

ZONDAG     03-12-2017  VOLLEZELE 

6-9-13-16-19-25-32 KM   07.30 – 15.00 U  28E BRILLANTTOCHTEN 

ZATERDAG    09-12-2017  GENT 

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

ZONDAG     10-12-2017  BELSELE 

6-11-17-23 KM    07.30 – 15.00 U  33E KERSTTOCHT 

ZONDAG     10-12-2017  ZINGEM 

6-10-15-21-30 KM    07.00 – 15.00 U  36E SINT-BAVOTOCHT 

WOENSDAG    13-12-2017  GERAARDSBERGEN 

5-7-8-12-16-20 KM    08.00 – 15.00 U  9E WAFELENTOCHT 

ZATERDAG    16-12-2017  MECHELEN 

5-10- KM     15.00 – 21.00 U  CHRISTMASWANDELING 

ZONDAG     17-12-2017  OUTER 

4-6-10-15-22 KM    08.00 - -15.00 U  EINDEJAARSTOCHT 

ZONDAG     17-12-2017  WICHELEN 

6-10-13-16-21 KM    07.30 – 15.00 U  20E SCHOOIERSTOCHT 

WOENSDAG  20-12-2017  LEEUWERGEM 

7-10-14-18-21 KM         8.00 – 17.00 U JENEVERTOCHT 

DINSDAG         26-12-2017  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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 Busreis Gardameer - Venetië   Willy 

 

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

Verblijfplaats:  
Torbole/Gardameer  CLUB HOTEL LA VELA ****sterren 
hotel 
- ligging: 300m van het levendige centrum en van het 
meer 
- 57 kamers – airco - Sat TV - gratis Wi-Fi – frigo. 
- zwembad – restaurant - bar en zalen – lift. 
- 7 X HP met ontbijtbuffet en avondeten in buffetvorm 
met ruime keuze. 
- comfortabele autocarreis met 2 chauffeurs op een 
gedeelte van het traject. 
 

ZONDAG 02/09/2018 Heenreis 
VERTREK BEVEGEMSEVIJVERS  
 

MAANDAG  03/09/2018 Uitstap naar Ballino - Tenno meer 
-  lunch in rustikale sfeer aan het Tenno meer 
-   * * wandeling van 4 u - 12 km 
-  400 m hoogteverschil 
-  middelzwaar 
 

DINSDAG  04/09/2018 uitstap naar Molveno see 
-  Lunchpakket 
-    * * Verschillende mogelijkheden (worden nog uitgewerkt) (zetellift) 
-  wijnproeven 
 

WOENSDAG 05/09/2018 uitstap naar de oude ponale straat en het Ledromeer 
- entree Phahlmuseum aan het Ledromeer 
- lichte maaltijd in een typische Trattoria 
-  * * wandeling van 3,50 u - 10 km 
-  450 m hoogteverschil 
-  middelzwaar 
 

DONDERDAG 06/09/2018 uitstap naar VENETIE 
- REISBEGELEIDER - LUNCHPAKKET 
-  boot vanaf Tronchetto naar San Marcoplein H/T 
 

VRIJDAG 07/09/2018 uitstap naar Monte Baldo met wandelbegeleider 
-  Télépherique H/T naar de Monte Baldo 
-  lunchpakket 
-   * * wandeling van 3,50 u - 8 km 
-  400 m hoogteverschil 
-  gemakkelijk tot middelzwaar 
 

ZATERDAG  08/09/2018  vrije dag 
            Genieten van het Gardameer en zijn geneugten (middagmaal niet inbegrepen) 
 

ZONDAG 09/09/2018   terugreis 
 

https://www.google.be/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwjDmuXKnY7WAhUOmbQKHZ-SD64QjRwIBw&url=https://www.27vakantiedagen.nl/italie/gardameer/&psig=AFQjCNHJSw-3exNWBcgaLlRk1jAzD9POPQ&ust=1504707220517918
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**PAKKET WANDELINGEN:  ZAL VERDER UITGEWERKT WORDEN VOOR ‘ GENIETERS EN SPORTIEVE’ 
 

INBEGREPEN 
VERVOER : Zottegem - Gardameer - Zottegem 
halfpension 
lunchpakket of ander bij wandelingen 
Uitstap naar Venetië lunchpakket 
boot = Vaporetto: Tronchetto San-Marcoplein H/T 
wandelingenwandelgidsen 
entrees voor de bezoeken telepherique 
vervoer naar de wandeltochten 
Drinkgeldentoeristenbelasting  
taksen en parkingkosten 
 

NIET INBEGREPEN 
Annulatieverzekering  
wie gebruik zou maken van zetellift op dag 04-09 (in uitwerking) 
Drinken bij de maaltijden 
Eigen verbruik 
Ontbijt en middagmaal 1ste dag 
Middagmaal en diner dag 8  
**WAT MOET DIT KOSTEN ** 

870 € per persoon in dubbelkamer :: zonder annulatie 
995 € per persoon in singel                ::zonder annulatie 

 

Annulatie  : 35 € per persoon in dubbel 
      : 40 € per persoon in singel     TE BETALEN BIJ INSCHRIJVING BOVENOP VOORSCHOT
  
 

TE BETALEN: Voorschot 250 €.per persoon. OVERSCHRIJVEN OP REK.  REIZEN: BE64 1030 1032 8952     
 Voor 1 december 2017  MEDEDELING:  voorschot Garda meer    
                 

**   SALDO **:     620 € PER PERSOON IN DUBBEL       -            745 € PER PERSOON IN SINGLE  
 BETALEN VOOR 1 JULI 2018 OP REK. REIZEN:  SALDO GARDA 
 

INSCHRIJVEN EN INFO: WILLY EN BEA <<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<< 

Inschrijvingsformulier VOOR:     GARDAMEER 02-09-2018  09-09-2018 

TWEEPERSOONSKAMER*     SINGLE* 

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 

http://www.google.be/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwi9g7Kuno7WAhXOZlAKHQtFB-QQjRwIBw&url=http://ilikethis.pt/en/with-gondola-by-the-canals-of-venice/&psig=AFQjCNGTyMbADpEt6NOFe-7w4CDMckcKIA&ust=1504707490893437
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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. 


