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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 2019 

graag binnen bij de voorzitter 

Patrick De Corte  

pdcorte@telenet.be 

voor 1 december  2018 

 

Zetel vereniging: 

WSV EGMONT ZOTTEGEM vzw 

 Traveins 28 

9620 ZOTTEGEM
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WANDEL &  SPORTVERENIGING 

EGMONT ZOTTEGEM VZW     Wandelsport Vlaanderen  3163 
 

BESTUUR: 
 

VOORZITTER 

De Corte Patrick 

Tweekerkenstraat 15, 9620 Zottegem 

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

e-mail: voorzitter@wandelclubegmont.be 

GR-tochten  - Clubblad 

 
ONDERVOORZITTER 

Van de Keere Willy 

Kloosterstraat 29, 9620 Zottegem 

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

e-mail: ondervoorzitter@wandelclubegmont.be 

Reizen 

SECRETARIS. 

Verstichel Eddy 

Balei 40, 9520 Sint-Lievens-Houtem 

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

e-mail: secretaris@wandelclubegmont.be 

Administratie 

 

PENNINGMEESTER. 

De Schrijver Rudy  

Traveins 28, 9620 Zottegem 

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

e-mail: penningmeester@wandelclubegmont.be 

Boekhouding en catering 

 

   De Cnijf Bea 

  Kloosterstraat 29, 9620 Zottegem 

  09/361 18 84 

  e-mail: bea@wandelclubegmont.be 

 

 

De Groote Freddy 

Ophemstraat 170, 9400 Voorde 

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

e-mail: freddy@wandelclubegmont.be 

Magazijn 

 

 

Duhaud Freddy 

Bremstraat 2, 9620 Zottegem 

GSM: 0494/37 79 85 

e-mail: freddy.d@wandelclubegmont.be 

Vertegenwoordiger Sportraad 

 

Moens Dirk 

Rooigemstraat 51, 9860 Balegem 

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

e-mail: dirk@wandelclubegmont.be 

Ledenbestand 

 

 

    Vanden Broeck Sonja 

   Ophemstraat 170, 9400 Voorde 

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

   e-mail: sonja@wandelclubegmont.be 

   Boetiek - reizen 

 

Wachtelaer Luc 

Nijverheidsstraat 48, 9230 Wetteren 

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

e-mail: luc@wandelclubegmont.be 

Tochtenbladen 

 

 

  Parcoursmeesters                    Webmaster 

   

 

 

 
 

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

 

Beste Egmonters, 
 
Na heel wat gepuf, gezucht en gezweet krijgen we nu wat meer aangenamere 
temperaturen op ons bord geserveerd. Het was inderdaad een zomer met zeer 
warm weer en daar leden ook de wandelingen onder. In de namiddag was het veelal 
te heet om nog een voet te verzetten. Alleen een frisse pint en een ijsje konden 
ons bekoren. De vakantie is voorbij maar Egmont kent niet echt een rustperiode 
(of is het altijd vakantie?). De komende maanden zullen weer bruisen van 
activiteiten. Midweekwandelingen, busreizen, GR-uitstappen, de wafelentocht en 
de vierdaagse naar Fulda staan op het menu. Ook het uithangbord van onze club, 
de Halloween pompoenenwandeling is niet zo ver meer af. De opbrengst van de 
pompoenenkweek is nog een beetje een vraagteken maar onze hofleverancier Peter 
heeft beloofd er weer een spektakelstuk van te maken. Waar geen twijfel over 
bestaat is dat het weer druk wordt voor onze medewerkers om van dit evenement 
opnieuw een topper te maken. In onze bestuursploeg moeten we het met een speler 
minder stellen. Peter Dumont heeft een paar maanden terug te kennen gegeven om 
zijn activiteiten als medewerker te beëindigen om persoonlijke redenen. 
Letterlijk: “De onophoudelijke gezondheidsproblemen van mijn echtgenote 
Christine zijn voor mij niet meer combineerbaar met de drukke agenda als 
bestuurslid en als medewerker van de wandelclub”. We hebben daar begrip en 
respect voor en danken Peter langs deze weg voor het geleverde werk als 
bestuurslid en medewerker van Egmont.  
De busreizen en de GR-tochten hadden af te rekenen met een wat mindere 
opkomst. Is dat ook te wijten aan de hete zomer of zijn we een beetje verzadigd 
op dat gebied, wie zal het zeggen? Daarnaast stellen we ook een wat bizarre trend 
vast. De inschrijvingen voor die uitstappen lopen zoals vanouds vrij vlot, maar zo’n 
veertien dagen voor de reis sijpelen de afzeggingen binnen. Er is zelfs een 
uitschieter geweest waarbij we tot 20 % van de ingeschrevenen moesten 
schrappen. Ongetwijfeld zijn daar dikwijls redenen voor maar we kunnen ons toch 
niet van de indruk ontdoen dat er ingeschreven wordt zonder echt zeker te zijn 
dat er wel degelijk meegegaan wordt. Het is namelijk toch eenvoudig om tot 2 
dagen vooraf af te zeggen zonder financieel verlies. Graag toch wat meer 
discipline in dit geval. 
Verder in dit nummer, naast de gebruikelijke rubrieken ook al informatie over het 
hernieuwen van het lidgeld op ons praatcafé en reeds voor 2019 de aankondiging 
van ons clubfeest. De informatie voor de zomerreis naar de Provence in 2019 is 
ook reeds opgenomen. 
Mag onze gezondheid er voor zorgen dat we ten volle van al deze activiteiten 
kunnen genieten, elk op zijn eigen manier. 
 
Jullie voorzitter, 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 Josine De Maeseneer         º 27-01-1942  -  †  12-07-2018 
  Ex-lid en medewerkster 
 
De Heer Frans Van Der Putten         º 05-04-1945  -  †  15-07-2018 
  Ex-lid 
 

De Heer Gilbert Hendrickx          º 30-10-1945  -  †  4-07-2018 
  Lid van onze club 
  Echtgenoot van Monique De Paepe 
  Schoonbroer en broer van Robert Pletinckx – Cecile Hendrickx 
  Schoonbroer en broer van Louis Laboureur – Suzanne Hendrickx 
  Schoonbroer en broer van Herman Van De Velde - Godelieve Hendrickx 
  Broer van Jeannine Hendrickx 
 

De Heer Alain Callaert           º 03-06-1955  -  †  12-08-2018 
  Schoonbroer en broer van Noël Waeremoes – Mireille Callaert 
 

Mevrouw Anna Gorré          º 09-07-1924  -  †  07-09-2018 
  Schoonmoeder en moeder van Luc Wachtelaer – Lieve Van Holsbeke 
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Jarigen                                         Jarigen van de maand oktober 

 

 

Naam Voornaam Dag Naam Voornaam Dag

De Wever Lucien 1 Vanden Bossche Patrice 17

Hellebaut Kathelyne 1 De Vidts Fien 18

Van Den Noortgate Imelda 1 Minnaert Katleen 18

Van Driessche Christiane 1 Van Der Linden Lya 18

Beerens Lieve 2 Verhaeghe Erik 18

Seghers Patrick 2 Cantaert Nadine 19

De Cooman Magda 3 De Schynkel Marc 19

De Prez Erwin 3 De Witte Linda 19

De Vrieze Marijke 3 Jolie Catherine 19

Galle Rita 3 Vermassen Celine 19

Tuypens Monique 3 De Cnijf Edith-Elodie 20

Cornil Madeleine 4 Goossens Victor 20

Crombez Maryn 4 Michiels Lilly 20

Tuytschaever Anita 4 Baeskens Lut 21

Van Caenegem Betsy 4 De Bosscher Nicole 21

Duhaud Freddy 5 De Pelecyn Annie 22

De Neve Carmen 6 Dubelloy Freddy 22

Goeman Eric 6 Van Doorselaere Frans 22

Martens Aime 6 Delplancke Nadine 23

Van Twembeke Paul 6 Droeshaut Geert 23

Beurms Christine 7 Foncke Ivan 23

Beyl Marie France 7 Pieters Hilda 23

Bovijn Maurits 7 Van Durme Bérénice 23

Cortvriendt Maria 7 De Martelaere Andre 24

De Clercq Christiane 8 De Smet Marcella 24

De Coene Arlette 8 Eeckhaut Christiaan 24

Joris Gisele 8 De Handschutter Freddy 25

Renneboog Magda 8 De Nul Anne-Marie 25

De Moor Maarten 9 Feliers Christel 25

Droesbeke Luc 9 Messiaen Marc 25

Dullaers Johan 9 D'Hondt André 26

Eloot Nele 9 Haelterman Simon 26

Van Den Bossche Linda 9 Ketsman Sylvia 26

Van Steerthem Chantal 9 Souffriau Nicole 26

Caekebeke Martin 10 Hendrickx Cecile 27

Matthijs Paul 10 Mannaert Roger 27

Melckebeke Katrien 10 Potvin Dirk 27

Sauvage Redgy 10 Tanghe Caroline 27

Tavernier Karine 10 Verroens Christine 27

De Troyer Lieve 11 Beerens Christiane 28

Vekeman Isabelle 12 Lammens Helena 28

Herremans Eddy 13 Schietecatte Denise 28

Wachtelaer Luc 13 Van Heghe Edie 28

Zwaenepoel Godelieve 13 Coppens Martina 29

Baele Marie-Therese 14 Daneels Betty 29

De Middeleer Roger 14 Scheerlinck Etienne 29

Swalens Chantal 14 Van Bever Rina 29

Van Heghe Anja 14 Van Damme Helena 29

Daem Laurens 15 Bocaege Christine 30

Verstuyft Albert 15 De Guismé Christiaan 30

De Ridder Jo 16 De Keukelaere Anita 30

Bogaert Rita 17 De Witte Martine 30

De Visscher Viviane 17 Van De Maele Michel 30

Roos Jeanine 17 Van Den Eede Jelle 30

Simoens Lydie 17 Van Ruyskensvelde Freddy 30

Van Crombrugge Oliva 17 Vanden Broeck Ernest 31



 
24e jaargang nr 96 oktober – november – december  2018  blz. 9 

Jarigen van de maand november 

 

 

 

Een mens heeft tijd zat om oud te zijn,  

daarom kun je maar beter je jeugd een beetje rekken. 

 

Naam Voornaam Dag Naam Voornaam Dag

Coppens Danny 1 Van Lancker Nico 14

De Visscher Herman 1 Verheyen Dina 14

Lenvain Vèronique 1 Verheyen Paul 14

Schelfhaut Danny 1 De Wolf Willy 15

Van Wambeke Christiane 1 Glorieux André 15

Vanderhaeghen Christiane 1 Van Vijle Marleen 15

Claessens René 2 Roels Rita 16

De Clercq Willy 2 Verstuyft Krista 16

Muys Marleen 2 De Groote Anja 17

Van Der Eecken Davy 2 De Moor Michiel 17

De Backer Godelieve 3 De Vriendt Henri 18

Thys Rosa 3 Van Den Eeckhaut Gerda 18

Vande Casteele Rita 3 De Roose Liliane 19

Balliu Geert 4 Praet Hilde 19

Goeman Eddy 4 Fonck Anne- Marie 20

Porrez Erna 4 Seeuws Betty 20

Scheldewaert Brigitte 4 Van Bever Bea 21

Van Den Bosch Andre 4 Van Liefde Eric 21

Van Audenhove Georges 5 De Loore Rita 22

Van De Slijcke Paul 5 De Smet-Van Damme Jurgen 22

Van Der Massen Koen 5 D'Hollander Simonne 22

Pieters Martine 6 Hubau Chantal 22

Van Gansbeke Daisy 6 Placke Claudine 22

De Rouck Raphael 7 Schiettecatte Marcel 22

Meulenijzer Edgard 7 Taeleman Freddy 22

Van Reepingen Dirk 7 De Pauw Bart 23

Verhofstadt Els 7 Van Muylem Simona 23

Van Kelst Anne 8 Baele Willy 24

Vanderstichelen Danny 8 Bovijn Hilde 24

Haelterman Marleen 9 De Bruijcker Karien 24

Verhasselt Jacques 9 Haegeman Jean 24

Cruypelinck Bernard 10 De Bruycker Guy 25

De Groote Annie 10 D'Hoker Roger 25

Goubert Annie 10 Ockerman Marc 25

Slagmulder Danny 10 Oste Moniek 25

Van Damme Marleen 10 Baerdeman Jean 26

Van Den Bussche Marcel 10 De Clercq Edgard 26

Van Der Linden Eric 10 De Naeyer Peter 26

Verhasselt Myriam 10 D'Hondt Norbert 26

De Backer Viviane 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

Trossaert Mathias 12 Cardoen Jaak 28

De Tandt Juliette 13 Roobroeck Sabine 28

Roels Kiana 13 Tack Joseph 28

Van Ruyskensvelde Harry 13 De Geest Willy 29

Lauwereijs Magda 14 Snouwaert Marcel 29

Lotens Jacqueline 14 Verstuyft Magda 29

Ruysseveldt Ann 14 Roelandt Nancy 30
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Jarigen van de maand december 

 

 

Naam Voornaam Dag Naam Voornaam Dag

Meeus Danny 1 Schollaert Urbain 18

Mornie Cindy 1 Stevens Jan 18

Van Der Meeren Rita 1 Van den Bossche Godelieve 18

Schokkaert Patsy 2 De Moor Mathias 19

Claeys Tanja 3 De Moor Mathijs 19

Van De Casteele Guido 3 De Pessemier Raf 19

Vekeman Laurette 3 Cruz-Luzón Carlos 20

De Keukelaere Isabella 4 Mornie Marie-Louise 20

De Koninckbroeck Stijn 4 Bogaert Walter 21

Moreel Nancy 4 De Smet Anita 21

Van De Slijcke Diane 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 De Meyer Jan 22

Van Daele Linda 6 De Winne Michel 22

Van Den Eeckhoudt Bart 6 Van Der Eecken Rudy 22

Van Verre Nicole 6 Batjoens Liliane 23

Wynendaele Leen 6 De Neve Pieter 23

Feliers Marc 7 Van Waeyenberghe Pascal 23

Silkyn Anouk 7 Vanden Broeck Sonja 23

Verhofstadt Antoine 7 Bogaert Noël 24

Cousserier Dirk 8 Diependaele Nicole 24

De Clercq Jacques 8 Eeckhout Christine 24

Stevens Luc 8 Mertens Eric 24

Thijs Marleen 8 Van Acker Tom 24

Van Der Smissen Annick 8 Van De Casteele Andre 24

De Cooman Myriame 9 Van Den Bossche Geertrui 24

De Roose Christiane 9 Van der Spiegel Andre 24

De Vos Maria 9 Verwulgen Luc 24

Hendrickx Arlette 9 Apers Noël 25

Hoyez Sofie 9 Boyen Noël 25

Soleme Rita 9 Callebaut Luc 25

Christiaens Rita 10 Hendrickx Godelieve 25

Lambrecht Anne - Sophie 10 Liessens Hilde 25

Van Elsuwege Patricia 10 Meersschaut Hugette 25

Eeckhout Marie-Jeanne 11 Piens Carine 25

Van Boven Lucienne 11 Pieters Jacqueline 25

Gerardi Aline 12 Van De Velde Noëlla 25

Van Caekenbergh Blanche 12 Bockstaele Odette 26

Van Caenegem Jeannine 12 Decordier Cecilia 26

Fosselle Eddy 13 Henninckx Freddy 26

Schiettecatte Jacques 13 Reygaert Betty 28

Coppens Noël 14 Stockman Annie 28

De Kock Steven 14 Van Damme Viviane 28

Reyns Albert 14 Balliu César 29

Simoens Geert 14 Goossens Georges 29

Broodcoorens Marc 15 Lampaert Andre 29

De Keukelaere Wim 15 Van Dessel Ingrid 29

Cordier Nadia 16 Bassleer Dirk 30

De Moor Claudine 16 Decuypere Willy 30

De Moor Johnny 17 Glorieus Wilfried 30

Goossens Rudy 17 Van Langenhove Daniel 30

Lapaige Diane 17 Van Wijmeersch Rik 30

Machtelings Edgard 17 Pede Linda 31

Van Cauwenberge Luc 17 Van Den Bergh François 31

Haegeman Francine 18 Van Laethem Freddy 31

Lemaitre Willy 18 Van Melckebeke Fernand 31
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Bestuur en leden van 

Egmont Zottegem wensen  

de jubilarissen 

van harte proficiat !!! 

 

Jubileum 50 jaar huwelijk 

 

 

   Camiel Goossens & De Vos Daniêlla          Norbert Vincke & Jacqeline Lauwaert 

 

 
 

 

 

 

 

Groeten uit 
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Tijd voor een afzakkertje    Willy 

 

Je bent nog aan het nagenieten van je perfect geslaagde etentje in je comfortabele en knus verlichte 

eetkamer. Dan doemt de verscheurende vraag op: serveer je de koffie aan tafel of in de salon? En mag je 

eigenlijk alcohol serveren bij de koffie? Is het trouwens een vereiste dat er alcohol op tafel komt? Het 

antwoord is ja, in alle drie de gevallen. Nu is het enkel nog een kwestie van de juiste werkwijze. 

 

Elektriciteit! 
De negentiende-eeuwse schrijver Honoré de Balzac was een 
expert in het natafelen. Zijn beschrijving hier dateert van 1830, 
maar er is in wezen weinig veranderd in al die tijd. ”Koffie werkt 
op de maag. Vanuit de maag stijgt de koffie naar de hersenen in 
onnaspeurbare golven. Men kan veronderstellen dat deze 
zenuwstimulerende vloeistof de elektriciteit, die ze afscheidt, 
transporteert naar alle delen van ons lichaam”. Als afsluiter: 
”koffie is onmisbaar om de conversatie levendig te houden na het 
diner”. Koffie is dus een must; Zet hem sterk genoeg zodat je de 
elektriciteit voelt tintelen (aldus Balzac). 
Voorzie ook decafeïne voor de twijfelaars en thee voor gevoelige 
dames. Serveer de koffie en de koffie onmiddellijk na het dessert. 
 
Koffie met 
Presenteer reeds bij het dessert één of ander likeur. Er zijn zoveel soorten dat je zonder probleem een 
harmonieuze combinatie op tafel kan toveren. Als je er een schitterde afsluiter wil van maken, schenk de 
likeur dan in kleine elegante glaasjes van een kristallen broosheid. Enkele tips: een sherry brandy past 
perfect bij een kersentaart, kies voor peach brandy bij een perzikentaart of voor curaçao bij sinaasappels. 
Een ijsgekoeld aardbeienlikeur gaat heerlijk samen met een aardbeiencoupe, een banyuls millésimé doet 
de sensuele smaak van een chocoladedessert volledig tot zijn recht komen. 
Een geslaagde avond staat of valt daarna bij het serveren van de koffie. Maak er een echt ritueel van, 
zodat je de harmonie van het hele diner niet verbreekt. Pas na de koffie komen de geestelijke dranken op 
tafel. Zorg voor een uitgebreid gamma, waarin iedereen zijn smaak vindt. De geestverruimende dampen 
die opstijgen uit de hemelse dranken doen de tongen loskomen. Het spreekt vanzelf dat je ze in kleine 
glaasjes serveert, het gaat immers om het proeven, niet om het ruwweg achteroverslaan. Laat het vocht 
voorzichtig je gehemelte strelen, zodat de onuitgesproken aroma’s en smaken je blijven verrassen. 
 
WELK DIGESTIEF PAST BIJ MIJ? 
Likeur 
Likeuren zijn zachte, maar over het algemeen ook sterk alcoholhoudende dranken. Ze smaken naar 
vruchten, planten of kruiden en ze bevorderen de spijsvertering. Vandaar de naam ”digestief”. Een typisch 
voorbeeld is Cointreau: op basis van brandewijn, waarin sinaasappelschillen weken, die aan Cointreau zijn 
unieke smaak geven, samen met nog vele andere ingrediënten. Een ander typevoorbeeld is de Chartreuse, 
de monniken van de Kartuizerorde stoken die nog altijd zelf en van 1656 tot nu hebben de monniken het 
recept geheim weten te houden. De chartreuse bestaat in 2 versies: met een gele of groene kleur, 
naargelang het alcoholgehalte. Verder hebben we nog de Benedictinelikeur, op basis van cognac en 
gemengd met een groot aantal kruiden en planten, het Elexir d’Anvers, het Elixir de Spa, Southern 
comfort: een bourbonwhisky geparfumeerd met sinaasappel en perzik, Grand Marnier, een 
sinaasappellikeur, Mandarine Napoléon, op basis van mandarijnen (of wat had U gedacht?), Drambuie, 
een Schotse likeur en vanzelfsprekend op basis van Schotse whisky, Sheridan is dan weer een typische 
Ierse likeur, enz… . Verder bestaan er nog een heel assortiment likeuren op basis van anijszaadjes (de 
“anisées”), kummel met komijnzaadjes en crème de menthe op basis van munt. De meeste gebruikte 
kruiden, bloemen, vruchten en planten die smaak geven aan de basisbrandewijn zijn: lavendel, roos, 

https://www.google.be/imgres?imgurl=https://static.tastingcollection.com/media/wysiwyg/Grappa/Grappa_1.jpg&imgrefurl=https://www.tastingcollection.com/nl/grappa.html&docid=vqs9eOhEbWUH8M&tbnid=1DEBGCB6NgfCVM:&vet=12ahUKEwjdyMijyYrcAhUDGewKHfIyDck4ZBAzKAEwAXoECAEQAg..i&w=1920&h=1920&bih=821&biw=1556&q=digestif liqueur&ved=2ahUKEwjdyMijyYrcAhUDGewKHfIyDck4ZBAzKAEwAXoECAEQAg&iact=mrc&uact=8


 
24e jaargang nr 96 oktober – november – december  2018  blz. 14 

sinaasappel, citroen, jeneverbes, vanille, tijm, venkel, iris, kamille, kaneel, amandel, noten, kruidnagel, 
gember, … . Likeuren serveer je fris en in kleine glaasjes uit grootmoeders tijd.  
 
Gedistilleerd  

Hierin is de keuze, zo mogelijk, nog groter. De toppers in België zijn 
in de eerste plaats jenever met alle mogelijke varianten. Tweede 
in de lijst is Aquavit, van Scandinavische origine. Het absolute 
einde is de bekende Linie Aquavit uit Noorwegen, die je serveert 
in een ijsbeslagen glas uit de diepvries. Over cognac bestaan vele 
misverstanden die we hier zullen trachten recht te zetten. De 
kwaliteit van cognac daalt naargelang hij afkomstig is van 
wijngaarden. Je hebt verschillende categorieën van distillaties, 
onderverdeeld naar mengsel en rijpingsleeftijd. Probeer ooit eens 
één van de oudste cognacs van M. Tesseron in handen te krijgen, 
een waardige hulde aan een smaakvol en roemrijk verleden, of 
tracht te proeven van een X.O. van Hennessy, een cordon bleu van 
Martell, een Hine of Delamain of een Grande Champagne van 
Madame Ragnaud, een superieure kwaliteitscognac, gedistilleerd 
uit één oogst. Dan zal je begrijpen dat de faam van cognac 
gegroeid is voor het huidige tijdperk van mengelingen. De cognac 
van vandaag smaakt slechts als een schim van de vroegere 
kwaliteit. Minder bekende, maar fijne brandewijnen zijn de floc de 

Cascogne en de Vieux van Armagnac. Uit deze laatste haalt men nog af en toe een "millésime, wat niet 
langer het geval is voor de cognac. Exemplaren van 50 of 60 jaar oud vormen geen zeldzaamheid. Onder 
de noemer ”witte alcohol” vallen de distillaties uit de Elmzas, vodka, witte en bruine rum, met als absolute 
aanrader de overheerlijke ambachtelijke “hoeverum”. 
 
Whisky. 

Whisky vormt op zich al een categorie met zeer uitgebreid assortiment van Schotse, Ierse en Amerikaanse 

whisky’s. Achter deze nationale whisky’s verschuilen zich een hele reeks variëteiten. Typisch voor 

Schotland zijn de single malt whisky’s, gebrouwen uit één enkele moutalcohol van één enkele stokerij. De 

term “pure malt” staat voor een mengeling van malt en blended whisky’s, de term “blended” slaat op een 

mengsel van verschillende brandwijnen met maximum 30% mout. Whisky is een product van de aarde, 

de belangrijkste ingrediënten zijn maïs, graan, gemoute gerst, turf en van essentieel belang – bronwater. 

Whisky drink je niet zomaar, om volop te genieten dien je een hele reeks regels in acht te nemen. Denk 

aan de anekdote van Talleyrand die, toen één van zijn gasten in één teug zijn glas champagne binnen goot 

na een copieuze maaltijd, fijn opmerkte ”men dient het glas in de palm van de hand te nemen, dan laat 

men het even opwarmen, men draait het om en om zodat er in de vloeistof een circulaire beweging 

ontstaat en de vloeistof zijn aroma’s prijsgeeft. Vervolgens brengt men het glas aan de neus en snuift men 

de geuren op. En dan, mijnheer, zet men het glas rustig neer en praat men er over…” Ongeveer hetzelfde 

ritueel geldt voor het degusteren van single malt. Whisky mag je wel aanlengen met bronwater (zonder 

bubbels), waardoor allerlei nieuwe en verborgen 

aroma’s vrijkomen. IJsblokjes daarentegen zijn volledig 

uit den boze. Ook champagne, bij voorkeur een 

millésimé, mag je serveren na het diner. Wacht ten 

minst tot een uur na het diner voor je champagne 

uitschenkt. Oude porto laat je decanteren in een 

kristallen karaf zodat het aromatische boeket helemaal 

openbloeit. Je kan dit procedé ook toepassen voor heel 

oude sherry.   

 

https://www.google.be/imgres?imgurl=https://www.lifestyle-news.nl/wp-content/uploads/2016/01/decanteren.jpg&imgrefurl=https://www.lifestyle-news.nl/wijn-decanteren-is-het-echt-nodig/&docid=aIM-9vlNdBzaJM&tbnid=WhGTkX4CrbcbNM:&vet=1&w=600&h=400&bih=821&biw=1556&ved=2ahUKEwjcid6azIrcAhVLC-wKHWO9DnUQxiAoAXoECAEQFQ&iact=c&ictx=1
https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Scotch_Whisky_(aka).jpg
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Busreizen                              

 

ZONDAG 30/09/2018 
 

STEKENE     →     WANDELBEURS TE MECHELEN 
 

33e HELLETOCHTEN 
 

MOGELIJKE AFSTANDEN: 6 – 12 – 17 km 

VERTREK: BEVEGEMSEVIJVERS: 07.00 U 

<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<< 
ZONDAG 21-10-2018 

 

GODEWAERDSVELDE 
 

SINT-HUBERTUSTOCHT 
 

MOGELIJKE AFSTANDEN: 6-12-18-25-33 KM 

VERTREK: BEVEGEMSEVIJVERS: 07.30 U 

<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<< 
ZATERDAG 15-12-2018 

 

NAMEN 
 

19E MARCHE DENOEL à NAMUR 
 

MOGELIJKE AFSTANDEN: 4-7-14-22 KM 
VERTREK: BEVEGEMSEVIJVERS: 10.30 U 

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

    

Redactie clubblad 

 

Werkten mee aan dit nummer van ons clubblad: 

Tekst:    Patrick De Corte 

Toon De Geyter 

Rudy De Schrijver 

Willy Van De Keere 

Sonja Vanden Broeck 

Wilfried Van Overwaele 

Foto’s:   Antoine Cleemput 

    Norbert De Grom 

    Hendrik De Vusser 

    Leona De Schamphelaer 
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Inschrijfstrookjes busreizen           
 

ZONDAG 30 -09-2018         Stekene      Wandelbeurs Mechelen 

NAAM en VOORNAAM                                              

A   

B  

C                     

D  

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

Telefoon: 

Handtekening:  

INSCHRIJVEN zolang er plaatsen vrij zijn.  

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

 

ZONDAG 21 -10-2018         Godewaerdsvelde 

NAAM en VOORNAAM                                              

A   

B  

C                     

D  

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

Telefoon: 

Handtekening:  

INSCHRIJVEN zolang er plaatsen vrij zijn.  

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

 

ZATERDAG 15 -12-2018         Namen 

NAAM en VOORNAAM                                              

A   

B  

C                     

D  

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

Telefoon: 

Handtekening:  

INSCHRIJVEN zolang er plaatsen vrij zijn.  
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Praatcafé           

Zaterdag 17 november 2018 

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 en nieuw 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 2019? 
▪ Hoofd van het gezin 15 €. 

▪ Alle andere leden van het gezin 10 €. 

 
WAT ONTVANG JE HIERVOOR? 

▪ Een wandelboek Walking in Belgium 2019 per gezin (bij hernieuwen voor 1 maart 2019). 
▪ 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 2018 
▪ 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 2019. 
 

Dus beste vrienden op zaterdag 17 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 2019 
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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 door afgifte van het inschrijfstrookje.  
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 door afgifte van het inschrijfstrookje. 
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 contact 
met de organisator en na afgifte van het inschrijfformulier dat je steeds kunt terugvinden in 
ons clubblad. 

2- Indien je daadwerkelijk ingeschreven bent vragen wij je het verzochte bedrag over te 
schrijven op de rekening reizen. 

 

mailto:busreizen@wandelclubegmont.be
mailto:gr.patrick@wandelclubegmont.be
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Busreis Godewaerdsvelde         Willy         

 

ZONDAG 21 -10 – 2018 

FEEST VAN SINT HUBERT 
Frans-Vlaams: Godsvelde. Officieel: Godewaersvelde. Dit is een 

gemeente in de Franse Westhoek, in het Franse Noorderdepartement. 

De gemeente telt ongeveer 2000 inwoners. In het plaatselijke Frans-

Vlaamse dialect en in de Westhoek wordt van Godsvelde gesproken.  

De abdij op de Katsberg 

(Abbaye du Mont des 

Cats) is een cisterciënzerabdij van de trappisten op de top 

van de Katsberg in Godewaarsvelde (Godewaersvelde) in 

Frans-Vlaanderen. 

7/12/18/25/33 KM  zijn de mogelijke afstanden die allemaal 

de «mont des cats» aandoen.  

Voor de afstanden 18/25/33 km wordt er met lussen 

gewerkt vanuit de rustpost op deze «mont» wat toelaat je 

afstand aan te passen bij elke passage.  

 

 

Alles en nog wat is er voorzien om de inwendige mens te versterken: 

hun fameuze «jambons grillés» en «le picon au vin blanc» zeker niet 

te vergeten. 

 

Enkele voorbeelden van de tarieven: 

 

1,20 €: wijn – bier – frisdrank – koffie – soep 

2 €: Picon maison – St Bernadus  Watou – sandwich met braadworst 

5€: ½ baguette met gegrilde beenhesp op een bedje van sla. 

 

 

 

 

 

 

Om 11.00 uur is het paardenwijding en 

om 12.00 uur paardenstoet. 

                                           

  

https://nl.wikipedia.org/wiki/Frans-Vlaams
https://nl.wikipedia.org/wiki/Gemeente_(Frankrijk)
https://nl.wikipedia.org/wiki/Franse_Westhoek
https://nl.wikipedia.org/wiki/Frankrijk
https://nl.wikipedia.org/wiki/Noorderdepartement
https://nl.wikipedia.org/wiki/Cisterci%C3%ABnzerabdij
https://nl.wikipedia.org/wiki/Trappisten
https://nl.wikipedia.org/wiki/Katsberg
https://nl.wikipedia.org/wiki/Godewaarsvelde
https://nl.wikipedia.org/wiki/Frans-Vlaanderen
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Zomerreis 2019  Provence                       Sonja 

 
ZATERDAG 29/06/2019 TOT ZATERDAG 06/07/2019 

8 DAGEN/7 NACHTEN IN HALFPENSION  

De Provence, een prachtig natuurgebied ten zuiden van de Alpen met een uitgelezen zonnig 

klimaat, oefent nog steeds een magische aantrekkingskracht uit. Al wandelend gaan we er 

genieten van de zuiderse sfeer en de heerlijke geur van lavendel. Dit wordt een reis vol 

afwisseling van natuurpracht, gezellige dorpjes en een grote rijkdom aan historische 

monumenten met Pont du Gard, Gorges du Gardon, Avignon, Roussillon en de Camargue.  

 

Programma: 

 

Dag 1: Heenreis 

Dag 2: Voormiddag: verkenningstocht in en rond Pouzilhac 

 Namiddag: wandeling naar de Cascades du Sautadet  

Dag 3: Voormiddag: wandeling naar de rivierkloof Gorges du Gardon  

 Namiddag: vrij bezoek of wandeling in Uzès 

Dag 4: Voormiddag: wandeling in “le Sentier des Ocres” nabij Roussillon 

 Namiddag: vrij bezoek aan Gordes of wandeling 

Dag 5: Voormiddag: wandeling naar de Pont du Gard 

 Namiddag: wandeling door de lavendelvelden of vrije namiddag 

Dag 6: Daguitstap naar Saintes-Maries-de-la-Mer met boottocht 

Dag 7: Voormiddag: stadswandeling in Avignon of vrije verkenning 

 Namiddag: bezoek aan het klooster Saint-Paul-de-Mausole 

Dag 8: Terugreis  

 

Onze verblijfplaats:  

 

We verblijven in ***Hotel La Closeraie in Pouzilhac, rustig gelegen in een groen en ontspannend 

park van 8000 m2 met o.a. een openluchtzwembad en petanquebaan.   

Alle kamers zijn voorzien van douche, wc, tv, airco…  

In het stijlvolle restaurant kunnen we genieten van de lekkere regionale Provençaalse keuken.   

 

Inbegrepen in de prijs: 

 

• Inkom “Sentier des Ocres” 

• Boottocht in Saintes-Maries-de-la-Mer 

• Bezoek klooster Saint-Paul-de Mausole 

• Begeleide wandelingen  

• ¼ l wijn en water tijdens de avondmalen 
 

NIET inbegrepen in de prijs: 

 

• Persoonlijke uitgaven en dranken 

• Middagmalen 

• Annulatie-en bijstandsverzekering  
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Kostprijs per persoon: 

 

Tweepersoonskamer: 770 euro  

Drie- of vierpersoonskamer: 735 euro  

Eénpersoonskamer: 900 euro (toeslag 130 euro) 

Annulerings- en reisbijstandsverzekering: 36 euro (tarief 2018) 

 

* Voorschot per persoon te betalen tegen ten laatste 25/10/2018:  

100 euro + eventuele annulerings- en reisbijstandsverzekering (36 euro bij inschrijving vóór 

25/10/18 – daarna tarief 2019). 

 

* Saldo per persoon te betalen tegen 

ten laatste 1/05/2019: 

Tweepersoonskamer: 670 euro 

Drie- of vierpersoonskamer: 635 euro 

Eénpersoonskamer: 800 euro 

 

Rekeningnummer voor betaling: 
 
BE64 1030 1032 8952 
WSV Egmont Zottegem vzw  
p/a De Schrijver Rudy  
Traveins 28, 9620 Zottegem  
Met vermelding: Provence 2019 
 

Inschrijfstrookje: zie verder   

 

Inlichtingen zijn te bekomen bij Freddy De Groote en Sonja Vanden Broeck 

Tel: 054/50.11.82 (na 18 u) of fred.son@telenet.be 

 

Opgelet: u bent pas ingeschreven na afgifte inschrijvingsstrookje of mail!  

 

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

 

INSCHRIJVINGSSTROOKJE ZOMERREIS 2019 - Provence 

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

Geboortedatum: …………………………………. Annulerings-en reisbijstandsverzekering: ja /nee 

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

Geboortedatum: …………………………………. Annulerings-en reisbijstandsverzekering: ja /nee 

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

……………………………………………………………………………………………………………………… 

 

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

 

mailto:fred.son@telenet.be
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Verslag rondreis Zweden      Wilfried 

Zondag 1 juli tot en met maandag 9 juli 2018 
 
Onze reis gaat naar Zweden. Zweden is een enorm groot land met een totale lengte van 1572 km en is dan 
ook onderverdeeld in verschillende klimaatzones, elk met een karakteristieke flora en fauna. Wij vinden 
er bossen, meren, rivierdalen en landerijen in een golvend heuvel-landschap. Het bestaat niet enkel uit 
natuur. Prehistorische rotstekeningen, Vikinggraven en runenstenen, middeleeuwse kastelen en kerken 
met prachtige interieurs, historische houten steden en haventjes zijn alom tegenwoordig. Maar ook 
moderne kunst, architectuur en techniek, thrillers en tv-series kenmerken het land. 
 

Op de tweede dag van onze reis heeft er zich een drama voorgedaan. Bij het buitenkomen van het Vasa-
museum zakt Gilbert Hendrickx in elkaar. Freddy De Groote, Lut Everaert en een arts passen hartmassage 
toe tot de komst van de hulpdiensten. Gilbert wordt weggevoerd naar het ziekenhuis samen met zijn 
echtgenote Monique. De volgende dag is hij veel beter maar hij zal, ondanks de goede zorgen, de dag erna 
overlijden. Zijn zussen en schoonbroers verlaten de groep bij het vernemen van dit tragische nieuws. Deze 
gebeurtenis heeft veel verdriet nagelaten. Vriend en schalkse ruiter Gilbert is niet meer. Wij wensen 
Monique en haar familie veel sterkte toe. 

 

Zondag 1 juli – VLUCHT en VERKENNING STOCKHOLM 
Wij verzamelen aan de kerk van Grotenberge en vertrekken stipt om 7 uur met de bus naar Zaventem. In 
de vertrekhal maken wij kennis met onze gidsen van Nordic: Bart, Karmen en Katrijn. Zij begeleiden ons 
op onze tocht door Zweden. Aan de incheckbalie loopt het niet als voorzien. De perikelen worden echter 
verholpen en omstreeks 1 uur schepen wij in en stijgen op richting Stockholm, de hoofdstad van Zweden. 
De vlucht duurt ongeveer 2 uur. 
Voor de landing hebben wij een prachtig panorama over de hoofdstad, die gebouwd is op 14 eilandjes. 
Wij landen in Bromma Airport, een kleine luchthaven (enkel voorzien voor kleinere burgertoestellen). Daar 
vinden wij 2 bussen die ons begeleiden naar het hotel Clarion Sign. Na de toewijzing van de kamers keren 
wij terug naar de bussen die ons verder voeren naar het centrum. De eilandjes die Stockholm uitmaken, 
liggen in een meer met kalm water. Je kan er langs de kaden lopen, musea, kerken en paleizen bezoeken. 
Wij maken eerst kennis met het stadhuis (stadhuset). Dit gebouw, gelegen aan de oever van de 
Riddarfjärden, is van de hand van architect Ostberg. Het bestaat uit een bakstenen gebouw met 
siermetselwerk en heeft een façade met een open galerij met groen verweerde koperen daken met spitsen 
en koepels. Op één van de hoeken van het hoofdgebouw zien wij een vierkante toren van circa 105 meter 
hoogte met daarop Tre Kronor (3 kronen) die het symbool van het land zijn. Men kan er ook een 
rondleiding in de gebouwen zelf krijgen. Wij wandelen verder tot de kern van de hoofdstad: de Gamla Stan 
(oude stad). Dit is één van de best bewaarde middeleeuwse centra van Europa. De verkeersvrije oude stad 
bestaat uit een wirwar van keienstraatjes, kleurige huizen, winkeltjes en musea. Wij bekijken o.a. de Tyska 
Kyrkan (Duitse kerk) met zijn met koper beklede spits, het Nobelmuséet (Nobelmuseum gewijd aan de 
nobelprijswinnaars) en het Koninklijk Paleis (Kungliga Slottet). Dit paleis is één van de grootste van Europa 
en staat momenteel in de stijgers voor renovatie. De uitreiking van de nobelprijs vindt hier plaats. 
Tijd om iets te drinken. Op het pleintje van de kerk vinden wij een oud cafeetje. De prijzen voor een pint 
(50 cl) bedragen snel tussen 7 en 9 €. Na het nuttigen van ons gerstenat keren wij terug naar ons hotel 
voor het avondmaal. 
 

Maandag 2 juli – Van STOCKHOLM naar DALARNA 
Na het uitgebreide ontbijt voeren de bussen ons naar het eiland Djurgärden in Stockholm. Dit is zeker één 
van de hoogtepunten van ons bezoek. Wij zien een modern museum dat zich gekapseld heeft rond een 
schip. Indrukwekkend. Het schip de Vasa was een 69 meter lang Zweeds oorlogsschip met masten van 
meer dan 50 meter hoogte en 64 kanonnen. De koninklijke driemaster was rijkelijk versierd met vergulde 
beelden. Op 10 augustus 1628 begon de Vasa aan haar eerste reis, maar zonk nog diezelfde dag in de 
haven van Stockholm.  De koning veranderde op het laatste moment het aantal kanonnen en de hoogte 
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van de masten. Bijgevolg klopten de verhoudingen niet meer waardoor het schip met man en muis 
verging. De Vasa bleef 333 jaar op de bodem van de Oostzee liggen en pas in 1961 slaagde men erin het 
wrak te bergen. Het gerenoveerde schip bestaat nu voor 98 % uit originele bestanddelen. Het museum is 
één van de meest toeristische attracties ter wereld. Het geeft een uniek inzicht in het Zweden van de 17e 
eeuw. Het gebouw bestaat uit verschillende verdiepingen met tentoonstellingen over de navigatie, het 
leven aan boord, de oorlog ter zee in de 17e eeuw, enz.   
De bussen brengen ons verder naar Skansen, het oudste openluchtmuseum ter wereld, gelegen op het 
eiland Royal Djugärdin. Het bestaat uit ongeveer 150 traditionele gebouwen uit alle windstreken van 
Zweden. Het is enerzijds een museum uit het verleden, maar ook een beeldweergave van het Zweedse 
platteland en de Zweedse fauna van nu. Er is ook een zoo aan dit park verbonden waar men onder andere 
bruine beren en elanden kan bekijken. 
Wij vervolgen onze weg voor een lange 
busreis naar ons hotel: het Quality 
Hotel Dalecarlia hotel, waar wij twee 
nachten zullen verblijven. Het hotel is 
gelegen in het dorp Tällberg in de 
provincie Dalarna (midden Zweden), 
grenst met zijn westkust aan 
Noorwegen, heeft de grootte van 
België maar is dunbevolkt met 300.000 
inwoners. Onderweg zien wij de 
typische rode huizen en de Dalarna 
paarden.  
Tijdens het avondmaal genieten wij 
ook nog van een duur/zuur verdiende 
Belgische voetbalzege op Japan (2-3) 
tijdens de Wereldbeker Voetbal. 
 

Dinsdag 3 juli – Bezoek aan de FALUN GRUVA 
Wij rijden de site van de kopermijn van Falum op (Falum Gruva). In 1992 werd het laatst gezocht naar 
koper. In de Grote Koperberg (Stora Kopparberget) werd 1300 jaar lang erts gedolven door mijnwerkers. 
De mijn werd beschouwd als “het juweel van het koninkrijk”: ze was één van de grootste industriële 
werkgevers van Zweden met ongeveer 1000 werknemers. Voor er dynamiet gebruikt werd, werden grote 
houtvuren aangelegd tegen de wanden van de mijn. Na een dag was het gesteente door de hitte gebarsten 
en konden de mijnwerkers het erts delven. Er was ook een grote behoefte aan hout om de mijngangen te 
stutten. Dit hout werd gehaald uit de bossen van Falun. Toenemende productie ging gepaard met grotere 
risico's. Op zondag 25 juni 1687 vond de grootste instorting plaats. De mijn stortte 300 meter in. Er waren 
gelukkig géén doden of gewonden.  Buiten zien wij echter de gevolgen van deze instorting: een gat van 
300 tot 400 meter en een diepte van 100 meter (het gat wordt Stora Stöten genoemd). Wij dalen, nadat 
wij eerst speciale kledij én helm ontvangen, samen met een lokale gids, via een lange trap, af in de 
ondergrondse mijn. Wij gaan tot een diepte van 67 meter en zien een wereld van kronkelende trappen en 
gangen, grote onderaardse kamers en diepliggende mijnschachten. De temperatuur in de mijn bedraagt 
slechts 5 graden. Wij komen terug in de kleedkamer, ontdoen ons van de kledij en gaan met de lift naar 
boven. Een zeer lekker middagmaal wacht op ons. 
Bij aankomst in het Quality Hotel Dalecarlia hotel is er nog tijd voor een wandeling tot aan het meer of 
een bezoekje aan de spa-afdeling met zwembad én sauna. 

 

Woensdag 4 juli – Van cultuur naar de woeste natuur 
Wij komen aan in Nusnas, 20 km westwaarts van Rattvik. Wij worden er opgewacht door Eric en Gisèle 
Delmaire die reeds enkele dagen in Zweden vertoeven. Zij hebben hun hart verloren aan dit land en zij 
zullen onze groep gedurende 3 dagen vervoegen, wat de wandelingen betreft. 
Hier vinden wij het wereldberoemde atelier van de gebroeders Olsson waar de Dalapaardjes worden 
vervaardigd. Na een prettige kennismaking én een geschiedkundig overzicht door een personeelslid, 
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kunnen wij het volledige 
productieproces volgen van de 
pasvorm tot en met het schilderen 
van de paardjes. Een zeer 
interessant gegeven. Vervolgens 
begeven wij ons met de bus naar 
Solleron waar we onze eerste 
wandeling van ongeveer 9 km 
aanvangen. Vervolgens brengt de 
bus ons naar Idre, het woeste 
Zweedse hoogland. Wij verblijven 
er in het Pernilla Wiberg Hotel. Dit 
gezellig familiehotel heeft een 
uitstekende ligging voor wie 
wandelingen wil maken of de 
mooie omgeving nabij de Noorse 

grens wil verkennen. In dit hotel staat alles in het teken van Pernilla Wiberg, een van Zwedens bekendste 
vrouwelijke skiërs. Het hotel werd door haar zelf gedecoreerd in een moderne Scandinavische stijl. 

 

Donderdag 5 juli – Schitterende wandeling door het rijk van de rendieren 
Idrefjäll is een vakantiedorp en ook een skigebied én ligt midden van Zwedens mooiste nationale parken. 
Onderweg naar onze bestemming moeten wij halthouden voor enkele kuddes rendieren. In dit gebied 
bevinden wij ons in het meest zuidelijk gedeelte van Lapland. Wij lopen over smalle paden overdekt met 
houten planken. Door het zeer warme weer is dit moerassig gebied nu wel zeer toegankelijk. De wegeltjes 
bevatten veel keien wat het lopen niet altijd makkelijk maakt. Even verder zien wij grenspalen die de 
scheiding vormen tussen Noorwegen en Zweden. Na de picknick wandelen we verder langs paadjes en 
slootjes en komen dan aan een weg. Wij zien een reuzehert dat midden op straat staat. Auto’s moeten 
gedwongen afwachten tot het hert zich klaar voelt om verder te trekken.  Even later komen de bussen ons 
halen en wij vertrekken weer naar het Pernilla Wiberg hotel. 

 

Vrijdag 6 juli – Wandeling naar de 
hoogste waterval van Zweden 
Vandaag brengen wij een bezoek aan het 
Fulufjället nationaal park dat gelegen is op 
de grens met Noorwegen. Het is een circa 
1000 meter hoog, kaal bergplateau. Dit 
plateau is opgebouwd uit horizontale 
zandsteenlagen van 1200 meter dik. De 
keienvelden vertegenwoordigen het oudste 
geologisch landschap van Zweden. Tijdens 
de ijstijd bleef het landijs op Fulufjället 
onbeweeglijk liggen. De bodem eronder 
werd niet afgeschuurd zoals elders in 
Scandinavie. Op het plateau groeien heide 
en dikke lagen rendiermos. Wij bezoeken 
eerst het museum dat de fauna en de flora van dit gebied uitvoerig tentoonstelt. Hier volgen wij ook een 
film over het natuurpark. Nadien lopen wij verder tot aan de Njupeskärwaterval die zijn water 93 meter 
diep stort in een kloof met loodsteile wanden. Aan het observatieplatform bij de waterval staan 
naaldbomen van honderden jaren oud.  In dit natuurpark bevindt zich ook de oudste boom ter wereld 
(9.950 jaar oud!) Deze eeuwenoude spar, Old Tjikko genaamd, heeft zijn leeftijd te danken aan zijn speciale 
techniek om zichzelf te klonen. Na het bezoek aan het nationaal park gaat de busreis naar Karlstad via een 
tussenstop in Malung. Malung is vooral gekend als centrum van de leerindustrie (rendierleer en 
elandenleer). Wij vervolgen onze weg tot in Karlstad, eindbestemming van deze dag. Karlstad is gelegen 
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aan het Vänenmeer. 
Na het diner in ons Clarion Plaza hotel genieten wij, in het centrum van de stad zelf én op een groot 
scherm, van de overwinning van de Rode Duivels op de Brazilianen (3-2). Wat wenst een mens nog meer? 
 

Zaterdag 7 juli – Langs de scherenkust (Bohuslän) naar Göteborg 
In het gebied ten zuiden van het dorp Tanumshede zijn er rotstekeningen te zien die op de 
werelderfgoedlijst van Unesco staan. Ze werden 4000 tot 2500 jaar geleden gemaakt op gladde 
granietoppervlaktes die tot 35 meter boven zeeniveau liggen maar in de bronstijd net boven het water 
lagen. Onze uitstap begint met een bezoek aan het Vitlycke museum. Nadien krijgen wij van een 
plaatselijke gids uitleg over de rotstekeningen. De tekeningen tonen het dagelijks leven, geloof, gewoonten 
en zeden uit die periode. Wij vervolgen de reis naar het schilderachtig dorpje Fjallbacka. In dit dorp leefde 
men vroeger van haringvangst. Het ligt tegen een steile granietheuvel. Vanaf de kerk kijkt men op het 
haventje neer waar nu vooral veel kleine en grote luxeboten liggen. De hoofdstraat is een kakafonie van 
toeristenwinkeltjes, ijssalons, cafés en restaurants. Op een pleintje aan de haven zien wij een borstbeeld 
van de actrice Ingrid Bergman. Achter het haventje loopt een wandelpad naar de top van de Vetteberg. 
Bovenaan krijg je een prachtig uitzicht op de kust en de zee die bezaaid is met kleine en grotere eilandjes. 
Na ons bezoek aan dit prachtig oord rijden wij 
verder richting het zuiden via de eilanden Orust 
en Tjorn. Orust is het 3de grootste eiland van 
Zweden met een oppervlakte van 350 km2. Wij 
reizen verder naar ons eindpunt van de dag, 
namelijk de stad Göteborg. Göteborg is vooral 
bekend voor zijn vroegere scheepswerven. Nu is 
deze industrie verdrongen door andere 
industrieën bijv. de Volvo fabrieken. Wij logeren 
is het Quality Hotel 11, een stijlvol hotel dat 
gevestigd is in een gerestaureerd 
scheepswerfgebouw aan de haven. Echt 
prachtig. Na het diner kuieren we langs de kade 
waar we enkele oude, houten 
koopvaardijschepen aantreffen. 

 

Zondag 8 juli – Bezoek Göteborg en tussen 2 meren naar Örebro 
In de voormiddag verkennen wij de stad Göteborg. Wij beginnen aan de Kungsportbron. Dit is een 
monumentale brug over de ringgrachten die toegang geeft tot het historische centrum met zijn domkerk, 
mooie pleinen en straten. Wij zien statige herenhuizen langs de laan alsook hotels, luxewinkels enz. Op 
het einde van de laan ligt het Götaplatsen, dat het culturele hart vormt van de stad. Blikvanger op het 
plein is het reusachtige beeld van de zeegod Poseidon. Op hetzelfde plein bevinden zich ook de 
stadsschouwburg, het concertgebouw en de stadsbibliotheek. Wij brengen een bezoek aan het fort 
Skansen Kronan. Dit ligt op een heuvel in de wijk Haga én aan de Viskerk, de grootste overdekte vismarkt 
van Zweden. Qua cultuur en bezienswaardigheden kan Göteborg zich meten met de hoofdstad Stockholm. 
In de namiddag reizen wij verder richting Orebrö waar ons hotel Elite Stora Hotellet zich bevindt. Voor het 
diner is er een drink voorzien vanwege het bestuur. De gidsen alsmede Sonja en Freddy worden bedankt 
en van een cadeautje voorzien. Na een lekkere maaltijd verkennen wij de omgeving. Het hotel is gelegen 
rechtover het Orebrö  Slott. Dit 13de eeuws fort ligt in de rivier in het centrum. Verder zien wij het mooie, 
neogotisch stadhuis en de Sint Nikolai Kyrka. Wij kuieren rustig verder in het mooie grote stadspark en 
komen aan in een soort openluchtmuseum met 17e en 18e eeuwse houten huizen.  

 
Maandag 9 juli – Rynningeviken, vogelreservaat en natuurgebied 
Op slechts een paar minuten rijden van Orebrö-centrum ligt het Oset en Rynningeviken natuurreservaat. 
Dit reservaat heeft een prachtig en gevarieerd landschap met een rijke flora en fauna. Langs het meer 
vinden wij wandelpaden en verschillende picknickplaatsen. Wij wandelen ongeveer 3 uur. Dit was een 
perfecte afsluiter van onze vakantie in Zweden.  
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Na de middag worden wij naar de Bromma luchthaven gebracht. De terugvlucht brengt alweer de nodige 
problemen met zich mee maar, ’s avonds landen wij veilig en wel in Zaventem. 

 

Weetjes 
- Tijdens de reis vieren wij alweer twee jarigen: Katelijne Moerman en Eric De Temmerman. 

Proficiat aan beiden. 

- In de zomer zakt de zon in Zweden niet onder de horizon, zelfs niet midden in de nacht. 

Bijvoorbeeld in Stockholm is het in de zomer om 23 uur nog licht en de zon komt alweer 

op rond 3 uur. Het wordt nooit helemaal donker omdat het licht weerkaatst wordt in de 

atmosfeer. 

- Zweden is lid van de Europese Unie, maar de Euro werd er niet ingevoerd.  

- Elk ouderpaar heeft recht op 480 dagen ouderschapsverlof.  

- Dokter en tandarts zijn gratis tot 20 jaar, ook het onderwijs vanaf 7 tot en met 16 jaar is 

gratis. 

- Er een ABBA museum is in Stockholm. 

- De huizen zijn in het rood geverfd. De verf is een bijproduct van de kopermijnen van het 

door ons bezochte Falun, bevat alleen natuurproducten, is weers-bestendig en kleurvast.  

- Er bestaat in Lapland een ijshotel. 

- Midzomer heeft plaats rond de 24e juni. De Zweden versieren dan hun huizen en kerken 

met bloemenslingers en takken en er wordt gedanst rond de meiboom. 

- Grote figuren uit de 19e en 20e eeuw zijn Raoul Wallenberg (jodenvraagstuk) - Dag 

Hammarskjöld (ex secretaris-generaal van de UNO) – Olov Palme (ex- premier van Zweden) 

– Alfred Nobel – Greta Garbo ( filmster en diva) – Ingrid Bergman (actrice) – Astrid Lindgren 

( schrijfster van onder andere Pippi Langkous) – Ingmar Bergman (filmregisseur) – Björn 

Borg  (tennisser) en natuurlijk de leden van de popgroep ABBA. 

 

Dankwoord 
Zoals reeds vermeld in het begin van het verslag heeft zich tijdens deze reis een tragisch overlijden 
voorgedaan. 
Mag ik de gidsen Bart en Sonja, maar vooral Sonja’s  man Freddy bedanken voor de hulp aan Gilbert 
en Monique. 
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Vooropgestelde tochten 2018 

 

Al enkele jaren zijn we succesvol bezig met vooropgestelde tochten voor onze leden. 
Elk jaar zijn er mooie prijzen te winnen, ook voor 2018 hopen we dat dit het geval zal zijn. 
Om iedereen (ook de werkmens) 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 2018 beginnen traditioneel in december 2017: 
 

Tocht Datum Plaats Punten

1 Jenevertocht 20/12/2017 OC Leeuwergem 1

2 Wafelentocht 26/12/2017 Bevegemse Vijvers 3

3 Midweektocht 17/01/2018 OC Strijpen 1

4 Midweektocht 21/02/2018 OC Oombergen 1

5 Midweektocht 21/03/2018 OC Velzeke 1

6 Midweektocht 18/04/2018 Voetbalkantine Zottegem 1

8 Egmonttocht 10/05/2018 Bevegemse Vijvers 3

7 Midweektocht 16/05/2018 OC Oombergen 1

9 Midweektocht 20/06/2018 OC Strijpen 1

10 Dauwtocht 18/07/2018 OC Erwetegem 2

11 Midweektocht 8/08/2018 De Gilde Erwetegem 2

12 Herdenkingstocht 19/09/2018 OC Leeuwergem 1

13 Midweektocht 17/10/2018 OC Sint-Goriks-Oudenhove 1

14 Halloweentocht 31/10/2018 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 17 november 2018. 
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. Gebruik zeker geen 
klevers van je partner, als je zelf geen klevers bij hebt!  
Wie over geen klevers meer beschikt, kan steeds klevers bestellen op het secretariaat (op de wandeling 
of via mail secretariaat@wandelclubegmont.be).  De klevers zijn dan af te halen op de volgende 
wandeling op de stand "secretariaat".  
Het bestuur dankt U hiervoor. 

 

 

         

                          

  

mailto:secretariaat@wandelclubegmont.be
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Busreis Namen                  Willy    

19e Marche de Noël 
 

De stad ligt ongeveer 65 km ten zuiden van Brussel, aan de 
samenvloeiing van Samber en Maas en aan de grenzen van 
Haspengouw, de Condroz en de streek tussen Samber en 
Maas. Het huidige stadscentrum bevindt zich op de 
linkeroever van de Samber. De stad telt ruim 110.000 
inwoners wat ongeveer een kwart van alle inwoners van de 
provincie vertegenwoordigt.  

In Namen zetelen de regering en het parlement van Wallonië. 
In Jambes liggen belangrijke gebouwen van het Waals Gewest, 
waaronder ook het Elysette, de ambtswoning van de minister-
president van Wallonië. Met een groot aantal 
onderwijsinstellingen op alle niveaus – waaronder de 

Université de Namur (UNamur) – en grote ziekenhuizen vervult Namen een belangrijke 
verzorgingsfunctie voor de hele Condroz en het Ardense achterland.  

Wandeling door en rond de stad in kerstsfeer; 14 en 22 km door het dal van Samber en Maas 
en zijn heuvellandschap. 

Mogelijke afstanden: 4-7-14-22 km. 

Daar de wandeling pas om 12.00 u start gaan we om 10.30 u vertrekken aan de 
Bevegemsevijvers. 

 

 

Leveren pompoenen                      

 

 
 

 
WAAR: Magazijn Michiels Sport 

Doornweg, Zottegem 

 
WANNEER: 

 ZATERDAG 20 OKTOBER 

- LEVEREN TUSSEN: 8.30 UUR EN 12.00 UUR. 

ZATERDAG 27 OKTOBER 

- LEVEREN TUSSEN: 8.30 UUR EN 12.00 UUR. 

Gelieve ervoor te zorgen dat de pompoenen afgewassen zijn (vrij van aarde). 

  

https://nl.wikipedia.org/wiki/Samber
https://nl.wikipedia.org/wiki/Maas
https://nl.wikipedia.org/wiki/Haspengouw
https://nl.wikipedia.org/wiki/Condroz
https://nl.wikipedia.org/wiki/Jambes
https://nl.wikipedia.org/wiki/Waals_Gewest
https://nl.wikipedia.org/wiki/Universit%C3%A9_de_Namur
https://nl.wikipedia.org/wiki/Condroz
https://nl.wikipedia.org/wiki/Ardennen
https://www.google.be/imgres?imgurl=https://www.belg.be/wp-content/uploads/2018/05/vizit-namen.jpg&imgrefurl=https://www.belg.be/56476/cultuur/stad-namen-rolt-de-rode-loper-uit-voor-vlaanderen/&docid=WIgJZgh7tQXtkM&tbnid=LwGI-j79W37DeM:&vet=10ahUKEwjA_ozZt5LdAhXJzKQKHR8JBkIQMwh7KDkwOQ..i&w=736&h=923&bih=821&biw=1556&q=stad namen&ved=0ahUKEwjA_ozZt5LdAhXJzKQKHR8JBkIQMwh7KDkwOQ&iact=mrc&uact=8
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Halloween     

Wandelsport Vlaanderen 3163 
 

 
Wandeling op woensdag 31 oktober 2018 

 

   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. 
 

Info:  www. wandelclubegmont.be    

Email:   info@wandelclubegmont.be 

 

 
                       

  

http://www.wandelclubegmont.be/
mailto:info@wandelclubegmont.be
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Clubfeest 2019                                      

Zaterdag 19 JANUARI 2019 

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 2018 
▪ Warme maaltijd. 
▪ Jaaroverzicht 2018 
▪ Wat in 2019? 
▪ 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 19 JANUARI 2019 

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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Wafelentocht      

 

Zondag 30 december 2018 
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 € 
 

In de startzaal 

verse “Brusselse Wafels” met suiker en slagroom 
aan democratische prijzen. 

 

Op het parcours 

Gratis “Glühwein” met geldige controlekaart 
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Komende GR’s                    Patrick                           

 

 
03/10/2018       GR 123  Villerot – Attre      ± 24 km  of  ±  16 km                        
 
Dichter bij huis, in de vallei van de Dender starten we in Villerot en duiken we bijna meteen in 
het bos van Baudour. Na die doortocht doorkruisen we Brûlotte, Erbisoeul, Erbaut en Lens. We 
kunnen in de verte Marc Coucke tussen zijn panda’s zien zitten in Pairi Daisa om dan via 
Brugelette in Attre te eindigen.  
 
Inschrijven met strookje tot  26 september of zolang er plaatsen zijn.  
Kostprijs: 10 euro. 
Startuur: 7 u 30 aan de  Bevegemse Vijvers. 
Terug: Tussen 17 uur en 18 uur. 
 
 
14/11/2018       Dagstapper Steenbrugge      ± 26 km  of  ±  20 km                        
 
Om het GR-seizoen af te sluiten opteren wij traditioneel voor een dagstapper niet zo ver van 
huis. De keuze viel dit keer op Steenbrugge. Langs een oude spoorwegbedding stappen we naar 
het natuurgebied Gemene Weidebeek. Nadien trekken we van kasteel naar kasteel langs 
prachtige dreven, door bos- en parkgebieden. We zoeken de twee “bergen” van het Brugse 
Ommeland op en keren terug langs de rietkragen en de sloten van de Assebroekse Meersen. 
Een uniek wandelpad leidt ons door het Chartreusegebied naar ons vertrekpunt.  
 
Inschrijven met strookje tot 7 november of zolang er plaatsen zijn.  
Kostprijs: 10 euro. 
Startuur: 8 u 00 aan de kerk van Sint-Goriks-Oudenhove. 
Terug: Tussen 17 uur en 18 uur. 

 

Medewerkers       Sonja 

      

Vrijwilligers gezocht 
 

Om onze groep vrijwilligers uit te breiden, zijn we op zoek naar enthousiastelingen die een 
handje willen toesteken op onze verschillende activiteiten (midweekwandelingen, 
halloweentocht, wafeltocht, eetfestijn …). 
Ben je iemand die graag helpt in de keuken, tap je liever pintjes, werk je graag met de computer, 
zie je het beter zitten als afruimer, ben je een geboren verkoper van kledij …. . 
Wat krijg je hiervoor in de plaats?  
Je mag de tocht aanduiden op je tochtenblad voor 14 km, de tocht telt automatisch mee voor 
de punten van de vooropgestelde tochten, je werkt samen met andere blijgezinde 
medewerkers, je komt terecht in een toffe groep waar vriendschap en gezelligheid te vinden is. 
Voel je je geroepen om ons team te versterken, geef dan gerust een seintje aan het sekretariaat. 
 

Alvast bedankt. 
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Strookjes komende GR’s                 Patrick                           

 

  
GR 123  Villerot – Attre                                  3 oktober 2018 
 
Naam en voornaam       24 km  16 km 
 

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

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

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

   Betaal de som van  10 €  x  ……….   =   …………  € 
   Betaal met punten   10 €/punten  x  ……………….   =  ………………..  €/punten 
Inschrijven tot  26  september  2018 of zolang er plaatsen zijn. 
 

 

 

Dagstapper Steenbrugge                                  14 november 2018 
 
Naam en voornaam       26 km  20 km 
 

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

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

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

   Betaal de som van  10 €  x  ……….   =   …………  € 
   Betaal met punten   10 €/punten  x  ……………….   =  ………………..  €/punten 
Inschrijven tot  7 november  2018 of zolang er plaatsen zijn. 
 
 

Reizen 2019      

      

Zoals in vorig clubblad reeds vermeld: 

 

- 8 en 9 mei:  2-daagse op de GR naar Groot-Hertogdom Luxemburg.  

Verdere info in clubblad december. 

- 29/6-6/7: Busreis naar de Provence.  (zie elders in dit nummer) 

- ± 21 september:  Vliegtuigreis naar Madeira. 

  Info en data in clubblad december. 
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GR verslagen             

                

11/04/18                          GR 128                         Cassel – Mont des Cats                                 Toon 
Ik zien Cassel op ’n berg in ’n venster van men huus, ’t is lyk een kleen eiland in ’t midden van de zee 
De groote groene zee zo schoone in ’t maand van Mei, zo goed om te rieken, komt toet Cassel mee nuus. 
 

Boven op de hoogste heuvel van Vlaanderen (176 meter) en als oudste stadje van Frans–Vlaanderen 
pronkt de stede fier als een gieter over de aanliggende, oneindige vlakte. Van oorlogsgeweld niet 
gespaard mag blijken uit een veldslag in 1071 tussen Robbrecht de Fries en Filips I, koning van Frankrijk. 
In 1328 versloeg Filips VI de 
Vlaamse opstandelingen tegen 
hun graaf Lodewijk van Nevers. In 
1677 overwon Filips, de hertog 
van Orleans, Willem, de prins van 
Nassau. Sporen van de 1ste en 2de 
wereldoorlog rijten wonden open 
onder vorm van de talrijke 
kerkhoven met gestructureerde, 
rechtlijnige witte grafzerken. Het 
blijven littekens voor altijd. Het 
sfeervol marktplein met het 
“Landhuys” in Renaissancestijl uit 
de 16de en 17 de eeuw, nu “Musée 
de Flandre” stuurt ons steil 
afdalend een echt doolhof binnen. 
Door smalle, begroeide gangetjes huppelen we langs de schutsmuren van een eeuwenoud bolwerk. Met 
een terugblik op Cassel verlaten we het labyrint en zetten koers richting Recolettenberg. Deze 
Wouwenberg herbergde vanaf 1580 een klooster, eerst van Augustijnen, later Franciskanen en daarna 
Recoletten. Rond 1774 werden alle kloostergebouwen afgebroken. De Chemin du Groote Vrouwe leidt 
richting de bosrand waar een weelde aan voorjaarsbloeiers haar opwachting maakt. Een kleurenpalet 
laat ons ten volle genieten terwijl een kronkelende hazelworm met omzichtige hand naar het veiliger 
groene lover wordt gebracht. Iets verder wacht een groots panorama op de Katsberg met abdij en 
metershoge antenne. De afvalbergen van de vroegere mijnstreek van Lens zijn duidelijk zichtbaar. De 
weg naar Steenvoorde zet ons af in Terdeghem, village préféré des Français. Traditionele woningen met 
daken van geglazuurde pannen geven een goed beeld van de plaatselijke architectuur. Onderbouw van 
rode baksteen, muren van hout en leem in zichtbare vakwerkbouw. Siermetselwerk, sierluiken in vrolijke 
kleuren, muurankers en stoepen van rode baksteentjes zorgen er voor de oorspronkelijke sfeer van het 
dorp. De speciale spitse toren van de St Maartenskerk uit de 17de eeuw en de kapel met retabel van 
O.L.Vrouw Van Troost zijn duidelijke blikvangers. ”Le Chateau”, een omwald kasteel uit de 15de eeuw 
vervolledigt dit rijke patrimonium. De “Moulin de la Roome” laten we links liggen. Onder Vlaamse 
luchten is het genieten tussen hagen van witbloeiende sleedoorn en ontluikende meidoorn met 
ondergroei van knikkende bosanemoon, gele sterretjes van speenkruid en purperblauwe lipjes van 
hondsdraf die er wedijveren om de heerschappij. De doorkijktoren van Steenvoorde is reeds ruime tijd 
in zicht. We worden er verwelkomd met voortuintjes boordevol paasbloemen en kleurrijke tulpen. De 
St.-Pieterskerk heeft een rijke geschiedenis en een opvallende spits in baksteen. Hier is ook het centrum 
van de hoppeteelt van Frans – Vlaanderen gevestigd. Hier ontstond in 1566 de Beeldenstorm: voor de 
wandelaars is het eerder een stormloop richting “A l’Epi de blé” waar de kelen duchtig gesmeerd 
worden.  
 
Edoken van een hout onmeugelyk bezoek daar djuuste bij Cassel is een ander berg 
Maar een kleen lytje vadder me klimmen toet ’n Katsberg en kopen paterskaas, gy komt daarvan zo 
kloek. 
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De klokkentoren dreunt 11 slagen. Het voert naar de watertoren en we kuieren hogerop richting Eecke, 
het dorp op de bult waar St Wulmar in de 8ste eeuw zou gelogeerd hebben in de holte van een eik!!? Een 
kort bezoek aan de driebeukige kerk met rijk interieur uit de 16de eeuw loont zeker de moeite. Rue du 
Nid de Geai (Vlaamse gaai) klimt tot onder de autoweg Rijsel – Duinkerke. Een volgend kruispunt tovert 
een grandioos panorama op de Cassel- en Katsberg. De bedding van een vroegere spoorlijn is nogal 
langdradig en ééntonig maar onderweg kunnen we toch de buizerd en het oranjetipje verschalken. In 
Godewaersvelde is het een drukke bedoening. Een bomvolle kerk voor een begrafenis in de namiddag. 
De doden begraven is wel een werk van barmhartigheid. Er zijn helpers genoeg en het café rechtover 
doet zowat dienst voor alles. Bibliotheek, dagbladverkoop, postsorteercentrum en kruidenierswinkel. 
Gelukkig is er ook nog bier te verkrijgen. De Mont des Cats lonkt dichtbij maar is nog zo ver weg en zo 
hoog. Klefferen langs het Godewaersvelde Britisch cemetery (hier worden 991 doden herdacht), over 
graswegen en langs knothaagbeuken is het puffen en blazen naar ons einddoel: einde GR 128 Frans – 
Vlaanderen. Uit ondervinding weten we dat “L’ Auberge du Catsberg” op woensdag gesloten is en een 
trappist “Mont des Cats“ voor een volgende keer zal zijn. Maar…. een frisse Jupiler kan wonderen doen. 
Een overzicht van de GR-128 Frans – Vlaanderen kan het geheugen een beetje opfrissen.  
Op 27/03/13 Wissant – Bonningues-Les-Calais met zicht op de obelisk van Cap Blanc-Nez.  
Op 26/02/14 Bonningues – Licques met het Forêt Domaniale de Guines.  
Op 22/04/15 Licques – Bayenghem met de ruïne van de Chapelle St Louis.  
Op 23/03/16 Bayenghem – Nieurlet, dag na de aanslagen in Zaventem en Maalbeek.  
Op 22/03/17 Nieurlet – Cassel met het moeras van St Omaars.  
Samen met de 27 kilometer van vandaag werd in 6 dagen en over 6 jaar 173 kilometer wandelplezier uit 
de mouw geschud. Wie ze allemaal heeft meegemaakt zal toegeven dat het een zeer goede investering 
is geweest. De andere kant van de medaille……  we zijn allen 6 jaar ouder geworden….  . 
 
‘K Hen een paar vrienden die dat kun doen te voete, gaan lyk dykedelvers ze zyn een bitje zot. 
Maar menschen lyk wyder bluuven in nulder kot, dromen van ’n ouden tyd zyder goung toen te voete. 

                                       Uit “Van de Leie toet de Zee” Jean-Noël Ternynck 1946-2017.  

 
 

30/05/18                   GR 565          Turnhout – Grenspaal 202                                 Toon 

Het Sniederspad is zowat het oudste 
lange afstandspad van Vlaanderen. In 
lengte uitgedrukt,121 km, van 
Antwerpen (Deurne) tot Bladel 
(Noord-Brabant). De naam werd 
ontleend aan de gebroeders Snieders 
(August en Renier) tijdgenoten van 
Hendrik Conscience…. Het weelderige 
groen stadspark ligt bij velen 
waarschijnlijk nog fris in het geheugen 
(??). Op 25/3/15 maakten we er onze 
opwachting na een tochtje van 27 km. 
maar dan wel bij het prille begin van de 
lente. Het minitreinspoor, het frivole 
dierenpark en een brede dreef 

huppelen richting deelgemeente Schorvoort. De wijzers op de klok klokken 10.30 uur. De 
Schorvoortberg en een brugje over de Aa volgen en de dorpskom van Oud-Turnhout wordt in een drafje 
doorlopen richting de rood-witte zendmast. Reservaat “De Liereman” met zijn laat-glaciale landduinen 
en heidecomplexen biedt zich aan. Geelgroene dreven, eventjes een eet- en plaspauze en “Stilte is hier 
een geluid” een terechte opmerking. Open gebieden met meterhoge bloeiende distels en 
vlonderpaadjes volgen elkaar op. Kruidig riekende gagelstruiken, zoetgeurende brem, naar de zomer 
snakkende bossen en de nog slapende uitgestrekte heide zorgen er voor een Kempens festival van 
geuren en kleuren. Opeens verstoort de scholekster met een luidruchtig en snijdend “kiep” dit dromend 
landschap. Een rechtaan, rechttoe zandweg levert ons af aan het kanaal van Dessel, 63,3 km lang. 
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Gegraven in 1846 met als eerste doel de verbinding tussen Schelde en Maas. Tweede optie, de arme 
Kempense zandgronden bevloeien met kalkrijk water. Een eerste deel, van Dessel tot Turnhout werd 
met de hand, zijnde schop en kruiwagen gegraven. Het tweede stuk was pas in 1875 klaar. Hier dienden 
10 sluizencomplexen gerealiseerd te worden om een hoogteverschil van 25,7 meter te overbruggen. 
Langs het kanaal werden beuk en eik aangeplant als windvang voor de schepen en bescherming van de 

“boottrekkers”. Met het graven van 
het Albertkanaal (vanaf 1930 en af 
in 1939) viel het economisch belang 
letterlijk en figuurlijk in het water 
en kunnen we hedendaags alleen 
spreken van een recreatief belang 
en functie. Moeder eend dobbert er 
met een rijke kroost over het 
deinende kanaalwater terwijl 
verderop een zwaan alles 
oogluikend gadeslaat. Brug 6 op de 
weg Arendonk – Weelde zal 
vandaag dienstdoen als 
middagstop. Een zonovergoten 
lover als sfeervol decor en metgezel 
om de “stutten” te verorberen. Na 

het dessert volgt een wandeling van ruim 2 kilometer verder langs het jaagpad en we verlaten voorgoed 
de eindeloze waterplas. (Voor vandaag hebben we genoeg water gezien). Flirtend langs Flieren- en 
Congobos, akkers, weilanden en zandwegen golft het richting Arendonk, dorp met een weinig 
benijdenswaardige reputatie. Hier werd in 1881 een dynamietfabriek uit de grond gestampt. Als daar 
maar geen ongelukken van komen!!! De staven nitroglycerine en kiezelzand vonden een afzetgebied in 
onze Belgische koolmijnen en steengroeven. De productie bleef er verzekerd tot 1964. Een Mariagrot 
met een bovenkapel leiden naar een brug over de Wamp en de dorpskern van Arendonk. De 67 meter 
hoge neo-gotische kerk uit 1904 gemetst met Kempense baksteen uit Beerse is er wel een blikvanger. In 
2017 heeft in de toren een koppel slechtvalk met succes gebroed. Méér aandacht is er voor Café De Ster 
waar de waard zijn beste beentje voorzet. We verlaten het dorp niet zomaar zonder de Toremansmolen 
uit 1809, opgericht met delen van een omgewaaide staakmolen uit de 15 de eeuw. De laatste restauratie 
dateert uit 1988. Het is een bovenkruier (koffiepotmolen) met 2 koppelgraanstenen op de eerste 
verdieping en een olieslagmolen in de kelderruimte. Op een pleintje pronkt het borstbeeld van gewezen 
wielrenner Rik Van Steenbergen. Het peddelt nu richting natuurreservaat “Het Goorken en Lokkerse 
Dammen”. De uitkijktoren moeten we wegens tijdgebrek links laten liggen. Honderden bloeiende 
bosorchissen worden niet eens een blik gegund. In de rand vingerhoedskruid met oogstrelende paarse 
hoeden maken met de laatste penseeltrekken de schilderij van vandaag “af”. Vanop de laatste 
zandheuvel huppelt het naar een trap over het kanaal recht naar grenspaal 202 die nogal schots en 
scheef verborgen staat achter een Belgische eik; niemand heeft er oog voor. De bus trekt er alle 
aandacht en ik weet wel waarom. Eind van een avontuurlijk tochtje in de stille Antwerpse Kempen en 
hopelijk binnen een paar maanden….. een purperen hei. 
 
De zwaluw bouwt heur nestje hoog, voor hindernis beveiligd 
Zij bergt het voor het knapen oog, zij houdt het voor de regen droog 
Als ’t dierste pand geheiligd. 

Uit “Ik heb er een gekend” August Snieders 1825-1904  
 
 

25-07-18                                  GR 576      Haillot – Goyet                                         Toon 
Vandaag geen wekker nodig om op te staan. Opeenvolgende lichtflitsen zetten de hemel in vuur en 
vlam. Van een spektakel gesproken: daar kan Tomorrowland nog een puntje aan zuigen! Een paar korte, 
droge donderslagen hebben niet veel goeds in petto. Waar natuur, mens en dier reeds weken naar 
uitkijken wordt nu onmiddellijk in der minne geregeld. En of het deugd gedaan heeft. 3 uur later 



 
24e jaargang nr 96 oktober – november – december  2018  blz. 46 

arriveren we in de Condroz en …. de zon schijnt. Grote kilometers of kleine? De voorzitter hakt de knoop 
door. Het wordt een kleine (?) tocht voor de 66 deelnemers. Dorpjes als Filée en Jallet zetten we op de 
wachtlijst. Op grondgebied van Haillot worden de stapschoenen aangegespt. In noordelijke richting 
wandelt het gemoedelijk richting Saint-Mort, dorpje dat op miraculeuze wijze aan zijn naam kwam. De 
frisse maretak is ruimschoots 
vertegenwoordigd en de zomerbloeiers 
hebben er duidelijk zin in terwijl een 
glimmende, kronkelende hazelworm het 
hazenpad kiest. Het bord “Route Guerre 
de la vache” laat niet eens vermoeden dat 
het stelen van een koe zo’n drastische 
gevolgen kon krijgen namelijk een oorlog 
die begon in 1272 en 2 jaar zou duren. Een 
bos met enkele omgewaaide dennen en 
de koers met hindernissen kan beginnen. 
Bij de rand genieten we van een 
welgekomen rustpauze en wat valt op? Er 
zijn zo veel geluiden maar er is slechts één 
stilte. We dartelen voorbij de Ferme la Grosse, een monumentale vierkanthoeve op grondgebied van 
Coutisse. Het erf, omringd met gebouwen in kalksteen oogt indrukwekkend. De oogst geschoren, de 
winter geboren! We genieten van leuke bospaden waar het bladerdak haast is dichtgegroeid als een 
charmille terwijl een jonge sabelsprinkhaan voor de nodige lol zorgt. We naderen de Moulin de Kévret 
die reeds in 1441 vermeld wordt. Het geheel ziet er nogal bouwvallig en verwaarloosd uit maar het rad 
van 5 meter diameter maakt toch indruk. Op één van de bijgebouwen werd op de nok een zetel geplaatst 
die de fotograaf van dienst op speciale gedachten brengt! Zachtjes bolt het richting Maasvallei en de 
stad Andenne. Via trappen en zigzaggend door drukke straatjes krijgen we zicht op de stiftskerk Sainte 
Begge uit 1764, één van de meesterwerken van architect Dewez. Andenne zelf klimt terug tot de 
middeleeuwen en is onmiskenbaar verbonden met de heilige St Begga die er in 682 een klooster stichtte 
onder de regel van St-Colomban. Op het kerkplein bevindt zich de keramische fontein “Aux Faisans” van 
Arthur Craco (1869-1955). Café Little Delirium krijgt vandaag de opdracht de dorstigen te laven maar 
met een assortiment van 650 biersoorten is dat zeker een makkie. De bende roze olifantjes verlaat het 
dal langs het hoger gelegen kerkhof met grandioos panorama over de stad. We duiken terug de groene 
zone binnen terwijl een heerlijk zonnetje haar beste pijlen afschiet en tientallen al dan niet gekende 
vlinders ons om de oren fladderen. Het dorpje Croynne komt in zicht met romaans kerkje en lieftallige 
huisjes in traditionele grijze kalksteen. De Rue du Charbonnage verwijst nog naar het extraheren van 
steenkool dat er nog tot de jaren 50 van de vorige eeuw plaats vond. De Route de la Pierre is dan een 
eerbetoon aan de talrijke steengroeven en aan de schrijver Jean Tousseul (1890-1944). Gele, kale velden 
moeten nu maar als achtergrond dienen voor de groepsfoto. Onder een broeiende hitte huppelt het 
verder door berg en dal voorbij de grenspaal van Bellaire. Verpozen moet ook nog eens kunnen. In de 
omgeving van de romaanse Notre Dame du Mont Carmen uit de 11de eeuw van het dorp Strud genieten 
we van de vliegende bevoorrading. We zijn er bijna maar nog niet helemaal. Met het riviertje de Samson, 
nooit ver weg, kuiert het langzaam maar zeker naar de eindstreep van deze zonovergoten dag. Dit zou 
wel eens dé warmste dag van het jaar kunnen worden. Goyet, pareltje aan de Samson, met zijn 
préhistorische grotten, uitgeschuurd in het kalksteenmassief. De druipsteenformaties zijn niet zo 
spectaculair, eerder zijn het gangenstelsels en spelonken als plaats van prehistorische bewoning voor 
mens en dier… . Deze Condrozuitstap zal nog lang blijven nazinderen!!!! 
 
Vlinder, fladder zorgenvrij. Je leeft, je zweeft, je danst voorbij, 
Jouw vleugels breken licht en kleur. Je drijft op wind en bloemengeur 
En proeft de zomer, zoet en zwoel: genieten lijkt jouw enig doel. 
Vol vreugde vlieg je hoog en vrij. O was ik maar zo licht als jij!!! 
     Uit  “Licht dat mensen raakt “           Jacqueline Roelofs – Van  der Linden.  
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Wandelresultaten     Willy 

 
 

DATUM WAAR AANTAL DEELNEMERS PLAATS EGMONT 
AANTAL 

EGMONTERS 

01-06-2018 KRUISHOUTEM 456 4 23 

02-06-2018 MATER 1424 2 157 

03-06-2018 GOOIK 1735 2 98 
 DEINZE 3174 4 106 

09-06-20185 ZWALM 2727 1 240 

13-06-2018 BALEGEM 1208 1 245 

17-06-2018 RONSE 2066 2 140 

18-06-2018 LAARNE 351 1 30 

20-06-2018 STRIJPEN 1442 1 582 

23-06-2018 ZULZEKE 991 1 84 

24-06-2018 SCHELLEBELLE 2322 1 143 
 OOSTBURG 747 1 70 

28-06-2018 ZELE 437 1 27 

30-06-2018 SCHELDERODE 1207 3 93 

01-07-2018 ST.-MARIA-LIERDE 1134 1 161 

04-07-2018 BEVER 873 2 96 

06-07-2018 ENAME 183 4 18 

07-07-2018 DEURLE 1721 5 63 

08-07-2018 MELDERT 1559 3 79 

11-07-2018 DENDERHOUTEM 805 1 109 

14-07-2018 OUDENAARDE 20183 2 187 

15-07-2018 TOLLEMBEEK 1428 2 120 

18-07-2018 ERWETEGEM O.C. 1490 1 629 

20-07-2018 KRUISHOUTEM 697 3 44 

21-07-2018 BOTTELARE 1824 1 192 

22-07-2018 BOGAARDEN 861 7 24 
 OORDEGEM 1461 1 216 

25-07-2018 BERCHEM 440 2 21 

29-07-2018 LEBBEKE 2303 8 48 

30-07-2018 NOKERE 853 2 56 

03-08-2018 BELLEM 425 5 9 

04-08-2018 MOERBEKE 1342 2 122 
 GRAMMENE 1278 11 20 

07-08-2018 INGELMUNSTER 866 21 10 

08-08-2018 ERWETEGEM DE GILDE 1291 1 580 

11-08-2018 KALKEN 1734 2 119 

12-08-2018 LENNIK 1525 8 37 
 OUDENAARDE 2296 1 199 

15-08-2018 OOSTERZELE 1757 1 259 

18-08-2018 AFFLIGEM 1229 1 107 

19-08-2018 RONSE 961 2 79 
 LAARNE 960 1 74 
 OPWIJK 1502 11 24 

22-08-2018 STEENHUIZE 1119 1 211 

21-08-2018 VIERDAAGSE V.D. IJZER 6186 8 46 

22-08-2018 VIERDAAGSE V.D. IJZER  5613 12 32 

23-08-2018 VIERDAAGSE V.D. IJZER 6304 13 33 

24-08-2018 VIERDAAGSE V.D. IJZER 6052 7 43 

25-08-2018 DENDERMONDE 848 1 62 
 PHILLIPPINE 701 6 15 

25-08-2018 HOUFLALIZE 493 5 16 

26-08-2018 HOUFLALIZE 626 8 13 
 IZEL 514 1 85 
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Onder de loep       Willy 

 
ZATERDAG   22-09-2018  SCHORISSE 

4-7-11-15-22 KM   07.00 – 15.00 U  VLAAMSE ARENNENTOCHT 

ZONDAG    23-09-2018  OOSTEEKLO 

7-12-18-24 KM   07.00- 15.00 U  BOSWANDELING 

WOENSDAG   26-09-2018  SINT-ANTELINKS 

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

ZATERDAG   29-09-2018  MELLE 

6-12-18-25-50 KM   07.00- 15.00 U  19E DELIRIUMTOCHT 

ZONDAG    30-09-2018  SERSKAMP 

6-7-10-13-16-20-30 KM  07.00 – 15.00 U  11E NONNENBOSTOCHT 

ZONDAG    30-09-2018  OPHASSELT 

7-10-14-18-22-26-32 KM  07.30 – 15.00 U  15E NATUURRESERVATENTOCHT 

ZATERDAG   06-10-2018  HAALTERT 

6-8-12-18-22 KM   07.00 – 15.00 U  GHIPRIOTENTOCHT 

ZONDAG    07-10-2018  TERNAT 

5-10-15-20 KM   07.00 – 15.00 U  40E KRUIKENBURGSEWANDELTOCHT 

ZONDAG    07-10-2018  RUPELMONDE 

7-14-21-30 KM   07.00 – 15.00 U  17E MERCATORENTOCHT 

DINSDAG    09-10-2018  DEINZE 

6-10-15-20 KM   07.30 – 15.00 U  TWEEDE-DAG-VAN-DE-WEEK-TOCHT 

ZATERDAG   13-10-2018  MICHELBEKE 

6-12-18- KM   07.00 – 15.00 U  5E NATUURTOCHT 

ZONDAG    14-10-2018  WAASMUNSTER 

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

WOENSDAG         17-10-2018  SINT-GORIKS-OUDENHOVE 

 7-10-14-18-21 KM  08.00 – 16-00 U  MIDWEEKTOCHT 

ZATERDAG   20-10-2018  RONSE 

5-10-14-21 KM   07.00 – 15.00 U  GRENSGEBIEDWANDELTOCHT 

ZONDAG    21-10-2018  ZWALM 

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

ZONDAG    21-10-2018  AAIGEM 

4-8-13-17-20-26 KM  08.00 – 15.00 U  RONDOM AAIGEM 

WOENSDAG   24-10-2018  NOKERE 

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

ZATERDAG   27-10-2018  DENDERWINDEKE 

7-10-14-18-22 KM   07.30 – 15.00 U  6E WINTERUURTOCHT 

ZATERDAG   27-10-2018  LOKEREN 

7-12-18-22 KM   07.30 – 15.00 U  4E HERFSTTOCHT 

ZATERDAG   27-10-2018  LEBBEKE 

6-12-18-24 KM   07.30 – 15.00 U  11E HEIZIJDETOCHT 

ZONDAG    28-10-2018  WETTEREN 

6-12-15-21-30 KM   07.30 – 15.00 U  62E VOETTOCHTEN DER TUINBOUWSTREEK 

ZONDAG    28-10-2018  MUNKZWALM 

8 KM    15.00 – 20.00 U  4E HEKSENNACHT 

WOENSDAG        31-10-2018   ZOTTEGEM 

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

DONDERDAG   01-11-2018  ENAME 

6-12-18 KM   08.00 – 15.00 U  16E SOEPGROENTENTOCHT 

ZATERDAG   03-11-2018  GENTNRUGGE  

6-9 KM    16.00 – 21.00 U  SPOKENTOCHT 
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ZONDAG    04-11-2018  BERLARE 

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

ZONDAG    04-11-2018  BASSEVELDE 

6-12-18 KM   08.00 – 15.00 U  2E HERFSTTOCHT 

WOENSDAG   07-11-2018  KWAREMONT 

5-14-19-24 KM   08.00 – 15.00 U  11E HERFSTTOCHT 

ZATERDAG   10-11-2018  BALEGEM  

6-10-14-18-21 KM   08.00 – 15.00 U  31E PANNENKOEKENTOCHT 

ZATERDAG   10-11-2018  AALTER 

4-6-9-12-15-20 KM   08.00 – 15.00 U  WANDEL MEE DAG 

ZATERDAG   10-11-2018  OUDEGEM 

4-8-13-20 KM   08.00 – 15.00 U  25E FILOSOFENTOCHT 

ZONDAG    11-11-2018  OUDENAARDE 

6-12-18-24 KM   08.00 – 15.00 U  WANDEL MEE  DAG 

WOENSDAG   14-11-2018  WAASMUNSTER 

5-10-18 KM   08.00 – 15.00 U  10E WAASMUNSTER WANDELT 

ZATERDAG   17-11-2018  KERSKEN  

6-12-18 KM   06.30 – 15.00 U  IJSBREKERSTOCHT 

ZATERDAG   17-11-2018  DEINZE 

6-10-15-20 KM   06.30 – 15.00 U  37E WANDEL MEE DAG 

ZONDAG    18-11-2018  GENT 

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

WOENSDAG   21-11-2018  ERWETEGEM-DE GILDE 

7-10-14-18-21 KM   08.00 -16.00 U  MIDWEEK 

ZATERDAG   24-11-2018  SCHORISSE 

6-12-1824 KM   07.00 – 15.00 U  14E SINT-PIETERSTOCHTEN 

ZONDAG    25-11-2018  ONKERZELE 

7-10-12-16-22-26-32 KM  08.00 – 15.00 U  5E SINTERKLAASTOCHT 

WOENSDAG   27-11-2018  INGELMUNSTER 

6-10-15-20 KM   07.00 – 15.00 U  AVIFLORAWANDELTOCHT 

ZONDAG    02-12-2018  MOERBEKE-WAAS 

4-10-15-21-30 KM   08.00 – 15.00 U  SINTERKLAASWANDELING 

ZATERDAG   08-12-2018  GENT 

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

ZONDAG    09-12-2018  ZINGEM 

6-10-15-21-30 KM   07.00 – 15.00 U  37E SINT-BAVOTOCHT 

WOENSDAG   12-12-2018  GERAARDSBERGEN 

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

ZATERDAG   15-12-2018  STEKENE 

6-9-12 KM   16.00- -20.00 U  17E KERSTSTALLENTOCHT 

ZONDAG    16-12-2018  NINOVE 

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

WOENSDAG  19-12-2018  LEEUWERGEM 

7-10-14-18-21 KM  8.00 – 16.00 U   JENEVERTOCHT 

ZONDAG    23-12-2018  RUISELEDE 

4-6-9-12-15-20-25 KM  08.00 – 15.00 U  24E PUTJE WINTERTOCHT 

DINSDAG    25-12-2018  OPWIJK 

5-10-16-21 KM   09.00 – 15.00 U  26E KERSTTOCHT 

WOENSDAG   26-12-2018  OUDENAARDE 

7-11-15-21-30 KM   08.00 – 15.00 U  OUDENAARDE IN KERSTSFEER 

ZONDAG  30-12-2018   ZOTTEGEM 

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

 

Zinal 

2008 

Loire 

2009 
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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. 


