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Inhoud 

 

 
01 – Voorpagina 
02 – Restaurant Werner 
03 – Inhoud – Colofon – Logo Haacht 
04 – Bestuur 
05 – Woord vooraf 
06 – Van Vijle – De Varen 
07 – Groeten uit – Redactie 
08 – Jarigen 
11 – Jo Heyndrickx 
12 – Chimay 
14 – Thuisverpleging – Poetshulp 
15 – Vliegreis Lanzarote 
17 – Inschrijfstrookjes Lanzarote 
18 – Bonne Humeur 
19 – Praatcafé  
20 – Halloween 
21 – De betovering van de Provence  
23 – Hoe inschrijven 
24 – Komende GR’s – Parcoursmeesters   
25 – Pompoenen – inschrijfstrookje GR 
26 – Bus4you – Crelan  
27 – Busreizen + strookje 
28 – Garage Scheerlinck  
29 – Verslag Provence 
34 – ‘t Oorhuis  
35 – Vooropgestelde tochten 
36 – Federatienieuws  
37 – Reizen 2020 – Valkenburg – Diploma  
38 – Wafelentocht 
39 – Cambrinus – Sofliecom  
40 – Wandelresultaten 
41 – Clubfeest + strookje 
42 – Van Glabeke 
43 – GR verslag 
45 – B&B Casa El Corasueno 
46 – Onder de loep 
48 – Michiels Sport 
49 – Retro-foto’s 
50 – Optiek Jacques  
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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 2020 

graag binnen bij de voorzitter 

Patrick De Corte  

pdcorte@telenet.be 

voor 1 december  2019 

 

Zetel vereniging: 

WSV EGMONT ZOTTEGEM vzw 

 Traveins 28 

9620 ZOTTEGEM

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

EGMONT ZOTTEGEM VZW     Wandelsport Vlaanderen  3163 
 

BESTUUR: 
 

VOORZITTER 

De Corte Patrick 

Tweekerkenstraat 15, 9620 Zottegem 

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

e-mail: voorzitter@wandelclubegmont.be 

GR-tochten  - Clubblad 

 
ONDERVOORZITTER 

Van de Keere Willy 

Kloosterstraat 29, 9620 Zottegem 

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

e-mail: ondervoorzitter@wandelclubegmont.be 

Reizen 

SECRETARIS. 

Verstichel Eddy 

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, 
 
Informatie en communicatie. Twee zeer belangrijke begrippen in onze 
maatschappij. Op alle mogelijke manieren worden we overspoeld met en 
ondergedompeld in de meest uiteenlopende info die ons op talloze manieren 
bereikt. Denken we maar aan internet en de sociale media. Het wordt soms zoveel 
dat we door het bos de bomen niet meer zien. Er komt zo veel op ons af dat de 
noodzakelijke info zijn doel voorbijschiet. 
Ook Egmont probeert op verschillende manieren zijn leden te informeren. Je leest 
op dit ogenblik het driemaandelijks clubblad. Ongetwijfeld raadpleeg je nu en dan 
onze website die zo goed mogelijk up-to-date gehouden wordt. Via mails kan 
belangrijke info snel aan jullie bezorgd worden. Op het grootste deel van onze 
wandelingen kan je op een T.V.-scherm de meest recente nieuwtjes bekijken en 
ook mondeling wordt op onze activiteiten heel wat meegedeeld. Willen of niet, ook 
op de kar van de sociale media zullen we moeten springen. 
Al deze informatie is voor de meesten onder jullie gemakkelijk bereikbaar. Eén 
stap moeten jullie zelf wel zetten. Al deze kanalen moeten jullie zelf raadplegen. 
Dus lees je clubblad en je mails. Neem regelmatig een kijkje op onze website. 
Bekijk op de wandelingen het televisiescherm en vraag uitleg als er iets niet 
duidelijk is. 
In december, maart, juni en september wordt het clubblad uitgedeeld op de 
midweekwandeling. Kom dat tijdschrift a.u.b. afhalen. Telkens ondervinden we dat 
er leden zijn die komen wandelen en het clubblad “vergeten” mee te nemen. Soms 
rekent men erop dat het toch opgestuurd wordt met de post. Laat ons deze 
onnodige kost zeker vermijden. 
Ook in dit nummer, trouwens het honderdste in de geschiedenis van de club, een 
jubileumnummer dus, staat heel wat te lezen over de voorbije en toekomstige 
activiteiten. Ook van de federatie is er nieuws te rapen. 
Binnenkort staan we weer voor de hernieuwing van het lidgeld. Ondanks het feit 
dat de federatie het lidgeld duurder heeft gemaakt, hebben wij de stijging zo 
miniem mogelijk gehouden. Voor het eerste lid van het gezin blijft het lidgeld op 
15 €, die trouwens kan gerecupereerd worden via het ziekenfonds met het 
formulier dat je daarvoor meekrijgt. Laat het in 2020 invullen en handtekenen 
door de club en geef het dan binnen in de mutualiteit. Voor de bijkomende leden 
van het gezin hebben we de prijs van 10 naar 12 euro gebracht. 
De inschrijvingsprijs voor de wandelingen in 2020 zal uniform 1,5 € zijn voor de 
leden. Zeg nu zelf, dat is ook geen woekerprijs. Laat het je in ieder geval niet 
tegenhouden om massaal en overal te wandelen. Gezondheid heeft geen prijs. 
 
Jullie voorzitter, Patrick   
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Kloosterstraat 1 

9620 Zottegem 
 

www.vanvijle.be 

09 360 75 60 
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Groeten uit               

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Redactie clubblad 

Werkten mee aan dit nummer van ons clubblad: 

Tekst:    Patrick De Corte 

Toon De Geyter 

Rudy De Schrijver 

Carmen Janssens 

Willy Van De Keere 

Sonja Vanden Broeck 

Wilfried Van Overwaelle 

Foto’s:   Antoine Cleemput 

    Rita Heyse 

Zonnige groetjes vanuit de Casa El Corasueno 

Freddy & Christiane Van Laethem – De Schampheleer 

Wat een mooi land Tsjechië 

William & Sonia 

Hete groeten uit de Provence 

58 genietende Egmonters 
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 Jarigen                                         Jarigen van de maand oktober 
 

 

Naam Voornaam Dag Naam Voornaam Dag

De Wever Lucien 1 Cosyns Shana 18

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

Vermassen Rosanne 2 De Schynkel Marc 19

De Cooman Magda 3 De Witte Linda 19

De Prez Erwin 3 Jolie Catherine 19

De Vrieze Marijke 3 Van Den Berge Christa 19

Galle Rita 3 De Cnijf Edith-Elodie 20

Tuypens Monique 3 Eeman Agnes 20

Cornil Madeleine 4 Goossens Victor 20

Crombez Maryn 4 Michiels Lilly 20

De Lange Anny 4 Baeskens Lut 21

Tuytschaever Anita 4 De Bosscher Nicole 21

Van Caenegem Betsy 4 De Pelecyn Annie 22

Duhaud Freddy 5 De Prijck Gerda 22

De Neve Carmen 6 Dubelloy Freddy 22

Goeman Eric 6 Van Doorselaere Frans 22

Heyvaert Remy 6 Coppieters Kim 23

Martens Aime 6 Delplancke Nadine 23

Van Twembeke Paul 6 Droeshaut Geert 23

Verween François 6 Foncke Ivan 23

Aerts Katelijne 7 Pieters Hilda 23

Beurms Christine 7 Van Durme Bérénice 23

Beyl Marie France 7 De Smet Marcella 24

Bovijn Maurits 7 Eeckhaut Christiaan 24

Cortvriendt Maria 7 De Nul Anne-Marie 25

De Clercq Christiane 8 Dehandschutter Freddy 25

De Coene Arlette 8 Feliers Christel 25

Joris Gisele 8 Messiaen Marc 25

Renneboog Magda 8 D'Hondt André 26

De Moor Maarten 9 Haelterman Simon 26

Droesbeke Luc 9 Ketsman Sylvia 26

Dullaers Johan 9 Souffriau Nicole 26

Eloot Nele 9 Hendrickx Cecile 27

Reyns Gentil 9 Mannaert Roger 27

Van Steerthem Chantal 9 Potvin Dirk 27

Caekebeke Martin 10 Tanghe Caroline 27

Melckebeke Katrien 10 Verroens Christine 27

Tavernier Karine 10 Beerens Christiane 28

Vekeman Isabelle 12 Lammens Helena 28

D'Hondt Myriam 13 Schietecatte Denise 28

Herremans Eddy 13 Van Heghe Edie 28

Van Herreweghe Maria 13 Coppens Martina 29

Wachtelaer Luc 13 Daneels Betty 29

Zwaenepoel Godelieve 13 Scheerlinck Etienne 29

Baele Marie-Therese 14 Van Bever Rina 29

De Middeleer Roger 14 Van Damme Helena 29

Swalens Chantal 14 Bocaege Christine 30

Daem Laurens 15 De Guismé Christiaan 30

Verstuyft Albert 15 De Witte Martine 30

De Ridder Jo 16 Van De Maele Michel 30

Bogaert Rita 17 Van Den Eede Jelle 30

Roos Jeanine 17 Van Ruyskensvelde Freddy 30

Simoens Lydie 17 Detemmerman Annie 31

Van Crombrugge Oliva 17 Vanden Broeck Ernest 31
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Jarigen van de maand november 
 

 
 

Leeftijden zijn niet zo belangrijk, tenzij je kaas of wijn bent! 

Naam Voornaam Dag Naam Voornaam Dag

De Temmerman Monique 1 Ruysseveldt Ann 14

De Visscher Herman 1 Van Lancker Nico 14

Lenvain Vèronique 1 Verheyen Dina 14

Schelfhaut Danny 1 Verheyen Paul 14

Torrekens Marleen 1 De Wolf Willy 15

Van Den Berghe Rita 1 Glorieux André 15

Vanderhaeghen Christiane 1 Van Vijle Marleen 15

Claessens René 2 Heirman Herman 16

De Clercq Willy 2 Roels Rita 16

Muys Marleen 2 De Groote Anja 17

De Backer Godelieve 3 De Moor Michiel 17

Thys Rosa 3 De Vriendt Henri 18

Vande Casteele Rita 3 Van Den Eeckhaut Gerda 18

Balliu Geert 4 De Roose Liliane 19

Goeman Eddy 4 Praet Hilde 19

Porrez Erna 4 Fonck Anne- Marie 20

Scheldewaert Brigitte 4 Seeuws Betty 20

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 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 Van Winghen Marita 22

Verhofstadt Els 7 De Pauw Bart 23

Van Kelst Anne 8 De Winne Rita 23

Vanderstichelen Danny 8 Van Muylem Simona 23

Haelterman Marleen 9 Baele Willy 24

Verhasselt Jacques 9 Bovijn Hilde 24

Balliu Kristel 10 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

De Backer Viviane 11 D'Hondt Norbert 26

Scherlippens Ingrid 11 Muys Marita 26

Van Crombrugge Luc 11 Neckebroek Jean-Paul 26

De Schrijver Nelly 12 Verhelst Annie 26

De Smet Beatrijs 12 Cardoen Jaak 28

Trossaert Mathias 12 Larno Brigitte 28

Van Herreweghe Eddy 12 Roobroeck Sabine 28

De Tandt Juliette 13 De Geest Willy 29

Van Ruyskensvelde Harry 13 Snouwaert Marcel 29

Cansse Danny 14 Verstuyft Magda 29

Lauwereijs Magda 14 Roelandt Nancy 30

Lotens Jacqueline 14
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Jarigen van de maand december 
 

 

Naam Voornaam Dag Naam Voornaam Dag

Meeus Danny 1 Haegeman Francine 18

Mornie Cindy 1 Lemaitre Willy 18

Van Der Meeren Rita 1 Schollaert Urbain 18

Van Wesemael Tanja 1 Stevens Jan 18

Schokkaert Patsy 2 Van den Bossche Godelieve 18

Van De Casteele Guido 3 De Moor Mathias 19

Van Santberghe Martine 3 De Moor Mathijs 19

Vekeman Laurette 3 De Pessemier Raf 19

De Keukelaere Isabella 4 Van De Maele Etienne 19

De Koninckbroeck Stijn 4 Mornie Marie-Louise 20

Moreel Nancy 4 Van De Velde Jozef 20

Van De Slijcke Diane 4 Bogaert Walter 21

Geerts Annie 5 Holderbeke Luc 21

Matton Claudine 5 Mertens Nelly 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 Dehandschutter Marleen 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 herman noël 25

Van Elsuwege Patricia 10 Liessens Hilde 25

Eeckhout Marie-Jeanne 11 Meersschaut Hugette 25

Van Boven Lucienne 11 Piens Carine 25

Gerardi Aline 12 Pieters Jacqueline 25

Van Caekenbergh Blanche 12 Van De Velde Noëlla 25

Van Caenegem Jeannine 12 Bockstaele Odette 26

Van Lancker Cloë 12 Decordier Cecilia 26

Fosselle Eddy 13 Henninckx Freddy 26

Hutse Dirk 13 Reygaert Betty 28

Schiettecatte Jacques 13 Stockman Annie 28

Coppens Noël 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 Decuypere Willy 30

De Moor Claudine 16 Glorieus Wilfried 30

De Moor Johnny 17 Van Wijmeersch Rik 30

Goossens Rudy 17 Pede Linda 31

Lapaige Diane 17 Van Den Bergh François 31

Machtelings Edgard 17 Van Laethem Freddy 31

Van Cauwenberge Luc 17 Van Melckebeke Fernand 31
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Chimay, prinselijke stede    Willy 

 

Chimay kent de kunst op verleidelijke wijze haar schoonheid te onthullen. Het vriendelijke stadje, knus 

genesteld tegen de wallen van de prinselijke burcht, laat de eeuwen onverstoord aan zich voorbijtrekken op 

het kabbelend ritme van de Eau Blanche. 

 
HET HART VAN DE STAD 
Nadat je onder de Toscaanse poort doorgegaan bent 
en het smalle steegje gevolgd hebt dat naar het 
kasteel voert, is het mogelijk dat je op de grote markt 
een personage ontmoeten dat bij de journalisten en 
letterkundigen hoog aangeschreven staat; Jean 
Froissart, de beroemde kanunnik en kroniekschrijver, 
die hoog boven het “monument van de prinsen” blijft 
waken over zijn goede stede Chimay, waar hij woonde 
tot hij rond 1410 overleed. 
In de schaduw van de uivormige toren van de 
kapittelkerk van Saint-Pierre en Saint-Paul, is een 
korte pauze aangewezen om even te smullen van een 
lekker stukje taart van Chimay en te proeven van de 
“bernardins”, kleine ovale koekjes met amandelen, suiker en vooral bruine suiker, die de koekjes hun 
originele smaak geeft. De oorsprong van deze lekkernij is onbekend, maar de overgrootvader van een 
banketbakker zou het recept gekregen hebben van een Bernardijnermonnik. Men kan nog lange tijd 
slenteren door de middeleeuwse steegjes en trappen die als een watervallen langs de steile hellingen 
neerdalen tussen de oude huizen met hun leien daken. Om dan een laatste blik te werpen op de 
indrukwekkende rotspunt en de eeuwenoude wallen die weer en wind en de bewogen geschiedenis van de 
burcht van Chimay getrotseerd hebben.   
 

SMULLEN LANGS HET WATER 
Ver van de grote steden behoort de streek rond Chimay tot de meest bosrijke gebieden van Henegouwen. 
Het prachtig landschap ontvouwt zich rond de bochten van een liefrijk riviertje. De Eau Blanche kronkelt door 
de vallei als een zilveren snoer. Schilderachtige dorpjes liggen als sloepen gemeerd aan de oevers. Ondanks 
de grauwe bouwstenen die in de streek gebruikt worden, maken ze allerminst een sinistere indruk. 
Integendeel zelfs. Lompret bijvoorbeeld, een dorpje dat je ontdekt als een landelijke parel langs het “Circuit 
van de Meren”, is een romantische pleisterplaats bij uitstek. Niet ver hiervandaan ligt de Vijver van Virelles, 
die men bereikt door de Eau Blanche stroomopwaarts te volgen langs het natuurpad van Blaimont, één van 
de vele uitnodigende wandelwegen in dit heerlijk natuurgebied. Een stevige wandeling is altijd goed om de 
honger aan te scherpen. Al komt die meestal wel vanzelf als men rondzwerft in het gastronomisch hart van 
Henegouwen. De “escavèche” is een vermaarde streekspecialiteit. De naam van deze bereiding stamt uit het 
Spaans, misschien zelfs uit het Arabisch.” En escavèche” is een methode om vis te bereiden en te bewaren ie 
een marinade op basis van azijn. Het recept werd meegebracht door de Spaanse troepen van Keizer Karel, 
die naar Chimay gestuurd werden om het keizerrijk te beschermen tegen de ambities van de Franse koning 
Frans 1. 
Smakelijke forellen vind je in de forellenkwekerij van Cendron. Een bosrijk gehucht dat doorkruist wordt door 
een ander lieftallig riviertje, de Wartoise. Het vredige, visrijke riviertje vormt een natuurlijke grens met 
Frankrijk, en voedt de visvijvers die hier enkele jaren geleden gegraven werden. Het lot van de vele 
regenboogforellen, fario’s en rivierzalmen die kier rondzwemmen, is onafwendbaar in deze streek die gewijd 
is aan de goden van het goede leven en de smakelijke dis. Een gedeelte  van de visoogst gaat naar de 
restaurantkeuken of de viskwekerijen. Maar het grootste gedeelte van de forellen eindigt in de escavèche, 
in mooie aarden schaaltjes, of in hun geheel op de feestdis. 
 
 

https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Chimay_PlJPG.jpg
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DE SCHATTEN VAN DE PATERS 
Om de dorst te lessen, richten we de kaap op een gezellige herberg. 
De “Auberge de Poteaupré” bijvoorbeeld, ol er te genieten van een 
koele “Trappist van chimay”, traditioneel gebrouwen in de oude 
abdij van Scourmont.  De monniken van Scourmont wilden leven 
van hun eigen arbeid en rond hun klooster deden ze aan landbouw. 
In 1862 werd begonnen met het brouwen van een eigen patersbier, 
een natuurproduct van hoge kwaliteit. Het bier van Chimay heeft 
een fruitige neus en smaak. Het is een brouwsel van hoge gisting 
en grote dichtheid. Het wordt gebrouwen in drie varianten die men 
herkent aan de kleur van de kroonkurk. De rode kroonkurk 7° was 

de eerste schepping van de paters, 
het heeft hun bier befaamd 
gemaakt. De blauwe kroonkurk 8° 
is zeer dorstlessend als het bier 
koel geschonken wordt. Het heeft 
een mooie amberkleur en een licht bittere smaaktoets. De blauwe 
kroonkurk 9° is een donker karakterrijk bier met jaarmerk. De 
liefhebbers laten het twee tot drie jaar rusten op vat, o een donkere 
plaats (tussen 14° en 16°). De driesoorten Chimay worden 
gebotteld in flesjes van 33cl of in grote flessen van 75 cl, met kurk. 
Tegenwoordig wordt het bottelen en verkoop uitbesteed aan een 
handelsfirma die 

gevestigd is in de industriezone van Baileux.  
Hier wordt ook de halfharde ”paterkaas van 
Chimay” gemaakt, volgens de traditionele 
werkwijze van de Trappisten. De meest gekende 
soort is de Chimay” Grand Classique”, maar het 
palet werd uitgebreid met een Chimay met rauwe 
melk, Chimay met patersbier, de Oude Chimay en 
de Chimay met schapenmelk. 
 
DE VIJVER VAN VIRELLES 
Gelegen in 120 ha natuurgebied is de vijver van Virelles een groots watervlak, dat aangelegd werd 
in de 16e eeuw, om de smederijen van de streek te bevoorraden. Het is één der zeldzame vochtige 
regio’s in Europa waar vogels nog rustig nesten bouwen en broeden.   
  

https://chimay.com/nl/bieres/doree/
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 Vliegreis Lanzarote      Sonja 

 

ZATERDAG 18/04/2020 TOT ZATERDAG 25/04/2020 

8 DAGEN/7 NACHTEN IN ALL INCLUSIVE !!! 

Lanzarote vormt samen met Tenerife, Gran Canaria, Fuerteventura, El Hierro, La Gomera en La Palma de 
Canarische Eilanden. Het is het meest oostelijke eiland van de Canarische Eilanden en ook het meest 
authentieke. Dankzij de bekende architect en milieuactivist César Manrique wordt het eiland gekenmerkt 
door laagbouw en witte huisjes, die afsteken tegen de zwarte lavagrond. Reclame-uitingen zijn er verboden 
om zoveel mogelijk het oorspronkelijke karakter van het eiland te behouden. Het nationaal park Timanfaya 
telt honderden kraters, lavavelden, geisers en andere natuurwonderen.  
 
Onze verblijfplaats: 
Hotel THB Tropical Island ****, gelegen in Playa Blanca, in het zuiden van Lanzarote. We verblijven er in 
appartementjes met ingericht keukentje met frigo, badkamer met haardroger en WC, terras met uitzicht op 
zwembad of tuin, TV, airco en aparte slaapkamer. 
Het hotelcomplex bezit 8 kleine zwembaden, 2 grote zwembaden, waterpark voor kinderen, jacuzzi’s, 
tennisvelden, verschillende bars en een supermarkt. 
Wij verblijven er in ALL IN (ontbijt – middagmaal (picknick bij de wandelingen) en avondmaal + dranken van 
10u tot 23u). 
 
Programma voor wandelaars:  
Dag 1: Heenreis. 
Dag 2: Costa Teguise-Jardin de Cactus: 14,5 km. 
Wandeling langs mooie stranden naar het ruige lavabinnenland om te eindigen in de cactustuin (inkom 
inbegrepen).  
Dag 3: Bodega Rubicon – Bodega La Geria: 10,5 km. 
Wandeling door de wijnvelden. 
Dag 4: Yaiza – Playa Blanca: 13 km. 
Bezoek aan het Aloe Vera-museum en wandeling door het “Mal Pais” naar het hotel. 
Dag 5: excursie naar FUERTEVENTURA . 
Met de boot naar Fuerteventura en eilandrondrit – middagmaal + drank inbegrepen. 
Dag 6: Timanfaya-Mancha Blanca: 16 km. 
Wandeling door het natuurpark. 
Dag 7: Salinas de Janubio – Punta Pechiguera: 15 km. 
Wandeling langs de rotskusten en kleine zandstranden. 
Dag 8: Terugreis. 
 
Programma voor niet-wandelaars :  
Dag 1: Heenreis. 
Dag 2: Dagexcursie: ontdekkingstocht van het eiland + middagmaal. 
Dag 3: Dagexcursie: Markt van Teguise + cactustuin (inkom inbegrepen) + middagmaal. 
Dag 4: Facultatief: fietstocht  +/- 40 km (ter plaatse te regelen) of vrij. 
Dag 5: excursie naar FUERTEVENTURA.  
Met de boot naar Fuerteventura en eilandrondrit – middagmaal + drank inbegrepen. 
Dag 6: Vrij. 
Dag 7: Facultatief: ½ dag begeleid wandelen of vrij. 
Dag 8: Terugreis. 
 
Opgelet!! De volgorde van het programma kan steeds wijzigen. 
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Inbegrepen in de prijs: 

• Vluchten Zaventem – Arrecife – Zaventem 

• 23 kg bagage en 12 kg handbagage (55 cm x 
40 cm x 20 cm) 

• Transfers luchthaven – hotel – luchthaven 

• Vervoer naar de wandelingen of excursies 

• Verblijf 7 nachten in appartementjes in ALL-IN 

• Nederlandstalige begeleiding (zowel 
wandelaars als niet-wandelaars) 

• Picknick bij de wandelingen  

• Excursie naar Fuerteventura + middagmaal 

• Inkom cactustuin 
 
NIET inbegrepen in de prijs: 

• Persoonlijke uitgaven  

• Reis- en Annulatieverzekering (7% op de reissom) 
 
Kostprijs wandelaars: 
Tweepersoonskamer: 1459 euro per persoon 

 Mét verzekering: 1561 euro per persoon 
Eénpersoonskamer: 1620 euro (toeslag 161 euro = 23 euro x 7) 

 Mét verzekering: 1733 euro per persoon 
 
Kostprijs niet-wandelaars: 
Tweepersoonskamer: 1499 euro per persoon 

 Mét verzekering: 1604 euro per persoon 
Eénpersoonskamer: 1660 euro (toeslag 161 euro = 23 euro x 7) 

 Mét verzekering: 1776 euro per persoon 
 
* VOORSCHOT: te betalen tegen ten laatste 15/11/2019: 600 euro per persoon  
* SALDO (zonder verzekering): te betalen tegen ten laatste 1/03/2020: per persoon 

Tweepersoonskamer Wandelaar: 1459 - 600 = 859 euro 
Eénpersoonskamer Wandelaar: 1620 - 600 euro = 1020 euro 
Tweepersoonskamer Niet-Wandelaar: 1499 - 600 euro = 899 euro 
Eénpersoonskamer Niet-Wandelaar: 1660 - 600 euro = 1060 euro 
 

Of 
 

* SALDO (mét verzekering): te betalen tegen ten laatste 1/03/2020: per persoon 

Tweepersoonskamer Wandelaar: 1561 - 600 = 961 euro 
Eénpersoonskamer Wandelaar: 1733 - 600 euro = 1133 euro 
Tweepersoonskamer Niet-Wandelaar: 1604 - 600 euro = 1004 euro 
Eénpersoonskamer Niet-Wandelaar: 1776 - 600 euro = 1176 euro 
 
* EXTRA!! VERVOER VAN EN NAAR DE LUCHTHAVEN: 20 euro per persoon (apart te betalen). 

Rekeningnummer voor betaling: 
BE64 1030 1032 8952 van WSV Egmont Zottegem vzw  
Met vermelding: Lanzarote 2020 
Inschrijfstrookje: zie verder   
Inlichtingen zijn te bekomen bij Freddy en Sonja  
Tel: 054/50.11.82 (na 18 u) of fred.son@telenet.be 
 
Opgelet : u bent pas ingeschreven na afgifte inschrijvingsstrookje of mail !  

mailto:fred.son@telenet.be
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INSCHRIJVINGSSTROOKJE VLIEGREIS 2020 – LANZAROTE (gelieve in te vullen in 
hoofdletters en zoals op de identiteitskaart!!!) 
 
Persoon 1:  

Naam + Voornaam:   ……………………………………………………………………………………………………………………….. 

Geboortedatum:   ………………………………………………  

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

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

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

GSM n°:    ………………………………………………………………………………………………..       

e-mail-adres:     ……………………………………………………………………………………………………………………………     

Reis- en annulatieverzekering (7% op de reissom):     JA  /  NEE 

Wandelaar    /    Niet-wandelaar 
 
Gaat met de bus mee naar Zaventem:     JA  /  NEE  
 
 
 
Persoon 2:  

Naam + Voornaam:    ……………………………………………………………………………………………………………………….. 

Geboortedatum:    ………………………………………………  

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

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

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

GSM n°:    …………………………………………………………………………………………………..           

e-mail-adres:     ……………………………………………………………………………………………………………………………                     

Reis- en annulatieverzekering (7% op de reissom):     JA  /  NEE 

Wandelaar    /    Niet-wandelaar 
 
Gaat met de bus mee naar Zaventem:     JA  /  NEE  
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Praatcafé           

Zaterdag 16 november 2019 

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 2020? 
▪ Hoofd van het gezin 15 €. 

▪ Alle andere leden van het gezin 12 €. 

 
WAT ONTVANG JE HIERVOOR? 

▪ Een wandelboek Walking in Belgium 2020 per gezin (bij hernieuwen voor 1 maart 2020). 
▪ 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 aan een lage prijs. 

▪ Gratis wandelboekje op aanvraag aan het secretariaat. 
 

BOETIEK 

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

VOOROPGESTELDE TOCHTEN 2019 
▪ 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 2020. 
 

Dus beste vrienden op zaterdag 16 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. Oude lidkaart slechts geldig tot 31/12/19. 

 

 

N.B. De formulieren voor het ziekenfonds worden pas 

ingevuld vanaf JANUARI 2020 
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Halloween     

Wandelsport Vlaanderen 3163 
 

 
Wandeling op donderdag 31 oktober 2019 

 

   Startplaats:  Bevegemse Vijvers 

       Afstanden:  7 – 10 – 14 – 21 km 

       Inschrijving: 2,50 €  

      (op vertoon van lidkaart: 1,50 €) 

  

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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De betovering van de Provence   Carmen  

 
Terwijl Frankrijk kreunde onder de hitte en de regering de noodtoestand afkondigde, trok een leger 
leeuwen en leeuwinnen, in geel blauw uniform, op zegetocht naar de Provence. De nazaten van 
Pieter De Coninck en Jan Breydel lieten zich niet temmen en toonden klauwen en tanden. De 
Leliaards bekeken verwonderd de optocht, achter gesloten luiken, niet vermoedend wat hun te 
wachten stond. De Klauwaards bereikten zonder tegenstand Pouzilhac, in de zuidelijke Provence 
en sloegen er een week lang hun kamp op, niet zonder slag of stoot. 
 
Tijdens de doortocht van de Gorges du Gardon, sprong een krijger met naamplaatje “Mrcske” over 
de glibberige rotsen, gleed uit en ging kopje onder in het woelige water.  Nat en onderkoeld 
vervoegde hij de troepen. Een vooraanstaand kapitein, maakte gretig gebruik van het wondermooi 
zwembad, besteeg een groene krokodil en belande in het koele sop, met wat gehoorschade tot 
gevolg. Gelukkig betrof het hier geen roze olifant maar slechts een krokodil. Hoe zou men dat in 
hemelsnaam aan de verzekering moeten uitleggen, met waarschijnlijk een onmiddellijke schorsing 
van de polis tot gevolg, wegens te gevaarlijk en onaangepast gedrag?  
 
De wandeling van Roussillon naar 
Gordes velde een krijgster, die door 
hitte en inspanning een lichte 
inzinking opliep. De strijders stopten 
een auto, die als plaatselijke 
ambulance, de moedige dame naar 
het hooggelegen arendsnest bracht. 
We hadden echt niet te klagen over 
de Leliaards. Ze hielpen waar ze 
konden met aanvoer van koel water, 
proviand en aanmoedigend getoeter. 
 
In het kamphotel werd gevraagd om 
Monsieur Lako geen brokjes toe te 
stoppen. Het diertje met onbekende 
stamboom kwam het voorbije jaar 7 
kg aan, een beetje van het goede te veel. In een gesprek met de tuinman, die liever een praatje 
maakte dan onkruid wiedde, hoorde ik dat Lako een droevig bestaan achter zich liet, geslagen en 
mishandeld door zijn vroegere baas. Gelukkig adopteerde Monsieur Deschamps, zaakvoerder, met 
een groot hart, de lieve hond. Monsieur Deschamps verdient de gouden medaille in het Légion 
d’Honneur der dierenbescherming. 
 
Tijdens de verkenningstochten ontdekten we de grote C van Cultuur en de grote N van Natuur. 
Roussillon toonde een adembenemend schouwspel met rood en geel gekleurde, grillige rotsen en 
het hoger gelegen Gordes betoverde door haar middeleeuwse architectuur. In Avignon speelden 
mijn gedachten met een ver verleden. Als zesjarige vatte ik het eerste leerjaar aan in de 
Arteveldestad, Gent. Elke dag nam ik zelfstandig de bus van Sint Amandsberg naar de Koornmarkt, 
liep de Veldstraat in en in de tweede straat links, voorbij de Aula van de Universiteit en de 
pianohandel van Mijnheer Cnudde lag de grote school. De directrice stamde nog uit de 
Bourgeoisietijd en decoreerde de klassen met Franse cultuurfoto's, terwijl zachte pianoklanken de 
open ramen binnenwaaiden. Bovendien werd aan de leerlingen gevraagd om in de namiddag de 
taal van Molière te spreken en Franse volksliedjes te zingen, waaronder: “ Sur le Pont d’Avignon, on 
y dance, on Y dance tout en rond”… Die prille ervaringen maakten toen veel indruk op mij. … En nu, 
vele jaren later, danste ik op die brug, vergezeld van het zoetgevooisd pianogetokkel van Mijnheer 
Cnudde … 
 
Onze troepen belandden in Ste Marie de la Mer, kaapten er een heus jacht, voeren vanuit de 
Middellandse Zee, via de Petite Rhone, de Camargue binnen en namen een majestueus 
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natuurspektakel in aanschouw. Witte paarden, kuddes zwarte stieren, talrijke watervogels en roze 
flamingo’s betoverden de ogen. Zo indrukwekkend mooi was de strijd op de brakke wateren in Zuid 
Frankrijk. 

 
We zagen op onze tochten 
indrukwekkende bouwsels uit de 
Romeinse tijd, waaronder de imposante 
Pont Du Gard, aquaduct die toendertijd 
drinkbaar water aanvoer naar Nimes  
een waar Titanenwerk. 
Nog vele Romeinse overblijfselen 
passeerden de revue, alle om ter 
mooier.  
 
De kers op de taart werd het bezoek 
aan de abdij van St Paul De Mausole, 
waar we doorheen de ogen van Vincent 
Van Gogh keken en zijn 
impressionistische doeken tot leven 

wekten. Zelfs de slaapkamer, waar hij op het einde van zijn leven, een jaar als psychiatrisch patiënt 
verbleef, was authentiek en leverde enkele levensbeschouwingen. Deze grote meester kende veel 
depressieve periodes, misschien te wijten aan het feit dat hij als kind de plaats van zijn één jaar 
vroeger gestorven broertje, ook Vincent genoemd, innam en hierdoor een gespleten persoonlijkheid 
ontwikkelde? Wellicht gretig voer voor psychiaters. 
 
Zo bereikten we het eind van een prachttrip. Ons 
laatste avondmaal werd de heerlijke Aioli, regionale 
schotel uit het zuiden. Aardappelen, broccoli, 
prinsessenboontjes, worteltjes, zeewulken, 
gekookte eieren, mosselen, gestoomde vis, 
overgoten met een overheerlijke mayonaise van 
olijfolie, look eieren, citroen en mosterd. Bovendien 
werden elke dag ontelbare karaffen wijn in rood, wit 
en roze, volledig gratis aangevoerd en gesmaakt, 
wat nog eens een meerwaarde aan ons verblijf 
schonk. We vertoefden dan ook in een pracht van 
een wijnstreek, met Côtes du Rhone, Chateauneuf 
du Pape, Lirac en Tavel als naaste buren. 
 
De Klauwaards keerden voldaan en tevreden terug 
naar de Lage Landen, uitgewuifd door Monsieur 
Deschamps, op blote voeten en in gestreept 
peignoir, met boezemvriend Monsieur Lako aan zijn 
zijde. De terugtocht verliep zonder tegenstand en bij 
het naderen van Kortrijk werd de strijdbijl 
denkbeeldig en voor altijd, begraven op de 
Groeningekouter, 717 jaar later. Hendrik Concience 
keek voldaan toe vanuit de boekenhemel en zag dat 
hij zijn volk leerde lezen en schrijven. 
 
 
 
Bedankt Sonja en Freddy om de groep te hebben bijgestaan in goede en al eens moeilijke dagen. 
Het was Super!!! 
 
Bedankt medestrijders voor de leuke babbels en hilarische momenten. 
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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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Komende GR’s                    Patrick                           

 

09/10/2019                Streek GR Groene Gordel Tervuren - Berg              ± 26 km  of  ±  18 km                        
 

Met start in het centrum van Tervuren stappen we voorbij het Museum van Midden-Afrika en de 
Vossemvijver om dan koers te zetten naar het noorden. In Moorsel start de tweede groep en daarna 
wordt Everberg aangedaan. In Kortenberg kruisen we de N2 en de spoorlijn. Met de Nationale 
Luchthaven aan onze linkerzijde stappen we dan verder naar Lemmeke en ten slotte naar Berg. 
 
Inschrijven met strookje tot 2 oktober of zolang er plaatsen zijn.  
Kostprijs: 10 euro. 
Startuur: 7 u 30 aan de Bevegemse Vijvers. 
Terug: Tussen 18 uur en 19 uur. 
 

27/11/2019                  Dagstapper Rupelmonde         ± 23 km  of  ±  17 km                        
 

Traditioneel sluiten we het GR wandeljaar af niet zo ver van huis met een Dagstapper. Dit is een GR 
kringwandeling met start- en eindpunt op dezelfde plaats. We starten bij Mercator en stappen 
noordwaarts naar Bazel en het kasteel Wissekerke. Door de typerende bolle akkers van het 
Waasland bereiken we uiteindelijk Temse en de oever van de Schelde. Die volgen we nog een tijdje 
stroomopwaarts en via Steendorp bereiken we terug onze plaats van vertrek. 
 
Inschrijven met strookje tot 20 november of zolang er plaatsen zijn.  
Kostprijs: 10 euro. 
Startuur: 8 u 00 aan het Kruiswaterplein, Sint-Goriks-Oudenhove. 
Terug: Tussen 17 uur en 18 uur. 
 

Parcoursmeesters            

                                 

Heel waarschijnlijk weten jullie het reeds: na jarenlange dienst wensen onze huidige 
parcoursmeesters eind dit jaar te stoppen met hun activiteiten. Wij zijn uiteraard dankbaar voor 
hun onbaatzuchtige inzet gedurende die jaren. Meer dan eens kregen we van de wandelaars 
positieve commentaren over het parcours, waar meestal toch weer eens een nieuwigheid in 
verwerkt zat. Geen sinecure als je 16 wandelingen op een jaar moet tekenen. 
Omdat wij onze wandelingen verder willen laten doorgaan zijn we nu op zoek naar opvolgers. Wie 
zich geroepen voelt om alleen of samen met enkele andere mensen hun taken over te nemen mag 
zich gerust melden bij één van onze bestuursleden. 
Wat houdt dit allemaal in?  
Een goede kennis van de streek is zeker al een goed begin om op computer de parcours te kunnen 
uittekenen. Soms moet ook ter plaatse de situatie eens bekeken worden. Marspijlen hangen en het 
parcours uitpijlen gebeurt 1 of 2 dagen voor de wandeling. Tijdens het evenement kunnen er zich 
ook problemen voordoen zoals verdwenen of gedraaide pijltjes en dat moet dan rechtgezet worden. 
Na de wandeling moeten de pijltjes uiteraard weer weggehaald worden. 
Natuurlijk kan al dat werk verdeeld worden over meerdere personen. 
Zin om mee te werken?? 
Laat het ons gerust weten. 
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Leveren pompoenen                                             

 
WAAR: Magazijn Michiels Sport          

Doornweg, Zottegem 

 

 

 
WANNEER: 

 ZATERDAG 26 OKTOBER 

- LEVEREN TUSSEN: 9.30 UUR EN 12.00 UUR. 

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

 

Strookjes komende GR’s                 Patrick                           

 
Streek GR Groene Gordel    Tervuren - Berg                     9 oktober 2019 
 
Naam en voornaam       26 km  18 km 
 

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

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

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

   Betaal de som van  10 €  x  ……….   =   …………  € 
   Betaal met punten   10 €/punten  x  ……………….   =  ………………..  €/punten 
Inschrijven tot  2  oktober  2019 of zolang er plaatsen zijn. 
 
 
     

Dagstapper Rupelmonde                     27 november 2019 
 
Naam en voornaam       23 km  17 km 
 

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

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

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

   Betaal de som van  10 €  x  ……….   =   …………  € 
   Betaal met punten   10 €/punten  x  ……………….   =  ………………..  €/punten 
Inschrijven tot  20  november  2019 of zolang er plaatsen zijn. 
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Busreizen                     

 
ZONDAG 24/11/2019 

WILSELE     (nieuwe startplaats i.p.v. Heverlee) 
36 ste Red & Black Dragon Mars  

 
VRIENDENKRING PARACOMANDO LEUVEN 

 
MOGELIJKE AFSTANDEN:  4 – 7 – 13 – 16 – 22   KM 

VERTREK:    BEVEGEMSE VIJVERS 08.00 U 
TERUG VANUIT WILSELE:  15 u 30 

 
Beste leden: 

Met deze uitstap willen we een nieuwe formule uittesten, namelijk later vertrekken en iets 

vroeger terugkeren, dit om het lange wachten van toch 85% der deelnemers te beperken. 

 
Het is een wandeling langs landelijke en rustige wegen  

door het mooie Hageland met het Chartreusebos en Wingevallei. 

De 4 km loopt langs de boorden van de Dijle. 

Er is een centrale controlepost in Holsbeek ongeveer om de 6 km. 

 

 

Inschrijfstrookje 
           

 

ZONDAG 24 - 11 - 2019         Wilsele 

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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Verslag Provence      Wilfried 

 
Busreis van 29.06.2019 tot en met 06.07.2019 

 
Zaterdag 29 juni 2019 
Heenreis 
Om 5 uur stipt vertrekt de bus aan het kerkplein van Velzeke. De gewone startplaats aan de Bevegemse 
Vijvers is taboe door Rock Zottegem. Wij worden op de bus begroet door Sonja en Freddy én door de 2 
buschauffeurs van “Reizen De Vriendt” die ons steeds zullen vergezellen op alle wandelingen én op onze 
culturele uitstappen. Wij nemen de E40 tot Gent, nadien de E3 richting Rijsel en rijden zo verder naar het 
zuiden (met 3 tussenstops) tot aan onze eindbestemming POUZILHAC. Wij hebben het reeds ondervonden 
tijdens onze busreis: het is tropisch warm! In heel westelijk Europa liggen de temperaturen hoog, maar in 
onze vakantieregio zal gedurende de hele periode de temperatuur meer dan 40 graden bedragen. In het 
hotel worden de sleutels verdeeld en wij gaan naar onze kamer. De temperatuur is er onmenselijk, maar de 
hotelier heeft een elektricien laten komen om de airco te herstellen. Na een tijd is het in de meeste kamers 
zalig vertoeven. Na een verfrissende douche worden wij verwacht in de eetzaal waar het bestuur ons voor 
het diner een drink aanbiedt. Het ontbijt voor de volgende dagen is overvloedig (onfrans) en ook het 
avondmaal is steeds verzorgd. 
 
Zondag 30 juni 2019 
Pouzilhac – La Roque-sur-Cèze 
Na het ontbijt wandelen wij rond het dorpje Pouzilhac waar wij verblijven. Wijnvelden worden afgewisseld 
met veldwegen die leiden naar een klein, authentiek dorpje. Wij zien een kasteel dat dateert uit de 12e eeuw. 
Het werd aangepast in de 17e, 18e en 19e eeuw met behoud van de middeleeuwse elementen.  Het dorpje 
telt ongeveer 700 inwoners, ligt in het departement Gard en in het gebied Languedoc-Roussillon. De hotelier 
heeft uitzonderlijk een lunch voorzien in het hotel zelf zodat wij in de namiddag verder de streek kunnen 
verkennen.De bus  brengt ons in de namiddag naar La Roque-sur-Cèze. La Roque-sur-Cèze in een charmant 
hooggelegen dorp dat geklasseerd is en bekend staat als één der mooiste dorpen van Frankrijk. Er zijn 
overblijfselen van een kasteel en een Romaanse kapel. Deze liggen in de pittoreske, geplaveide en hellende 
steegjes die afgeboord zijn met mooie stenen huizen. In het drukbezochte dorp overspant een middeleeuwse 
brug de rivier de “Cèze”. Het is de Karel Martelbrug (gebouwd tussen de 12e en de 14e eeuw) en zij omvat 12 
bogen. Het is een zeer smal bruggetje, ongeveer 100 meter lang en er is enkel plaats op voor 1 wagen. Aan 
de brug loopt een pad dat leidt naar de geklasseerde site van de watervallen (cascades) van Le Sautadet.  Hier 
kom je uit op een kiezelstrand. Even verder is er een zandstrand waar het mooi vertoeven is. De uitgeslepen 
route van de rivier gaat langs de rotsen heen. Aan de watervallen springen waaghalzen van de rotsformaties. 
Levensgevaarlijk.  Ook de stromingen in de rivier zijn sterk. De mensen die de wandeling willen verderzetten 
verzamelen. De anderen blijven ter plaatse of gaan naar het hoger gelegen dorpje. De wandeling gaat enkele 
kilometers verder naar een dorpje. De hitte speelt een grote rol en onze drankbussen worden zeer warm. In 
het dorp doen we een cafeetje aan waar net een verjaardagsfeest aan de gang is. Wij vragen drank en gaan 
iets verder even rusten op de banken. Er zijn ook enkele mannen die in de plaatselijke kerk verkoeling zoeken. 
Na onze stop wandelen wij verder maar wij korten wegens de hitte de wandeling wel in. Als wij terug in La 
Roque-sur-Cèze komen wordt er een zeer goede pint gedronken. Wij hebben die dubbel en dik verdiend.  
 
Maandag 1 juli 2019 
Gorges du Gardon – Uzès 
De Gorges du Gardon is een kloof die uitgesleten is door de rivier Gardon. De rivier heeft zich een weg 
gebaand door de kalkstenen bodem. Vroeger vestigden de mensen zich in een van haar vele holtes. De rivier 
was ook een bron van drinkwater. In meerdere grotten zijn sporen gevonden van menselijk leven vb. 
rotstekeningen. In die grotten leven nu veel vleermuizen en arenden en de Egyptische gier. Aan het einde 
van de Gorges du Gardon is de Pont du Gard die wij donderdag gaan bezichtigen. Met de bus rijden wij tot 
aan de “Gorges du Gardon”.  Wij wandelen door de velden tot aan het beginpunt van de eigenlijke Gorges. 
Het pad bestaat hoofdzakelijk uit keien en loopt door bosachtig gebied naar beneden tot aan het water. Het 
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is een bijzondere plek.  Pootjebaden is een geliefde bezigheid voor onze wandelaars. Sommigen nemen zelfs 
een bad, nietwaar Rudy.  Wij zien links trappen die hoger oplopen en overgaan in een spelonk. De gidsen 
vertrouwen het echter niet en wij keren terug naar beneden. Wij moeten noodgedwongen terugkeren langs 
het pad dat wij eerder afgedaald zijn. Het wordt een lange klim. Gelukkig zijn wij gedeeltelijk beschermd voor 
de brandende zon door de dichte begroeiing. De mensen die een korter parcours hebben afgelegd, zitten 
aan een bakkerij op het dorpspleintje. De bakker is een vriendelijke man. Hij verleidt ons met stukjes cake, 
koeken, taartjes en vooral frisdranken die zeer welkom zijn. Over de middag voert de bus ons naar het stadjes 
Uzès.  Uzès is altijd een bisschoppen-stad geweest. Wij beginnen onze wandeling aan het hertogenkasteel. 
Dat verenigt zowel middeleeuwse, renaissance als classicistische stijlen en is één van de trekpleisters van de 
stad. Van hieruit hebben wij een prachtig panorama op de stad en de omgeving. Het was ooit een klein 
Romeins dorp aan de bron van de rivier de Eure. In de eerste eeuw voór Christus werd hier een aquaduct 
gebouwd om de stad Nîmes te voorzien van water (ongeveer 29 km verder). Het bekendste stuk van dit 
aquaduct is… Le Pont du Gard. Wij wandelen verder langs steegjes, pleintjes en monumenten, onder andere 
de “Fenestrelletoren”. Deze toren is een overblijfsel van de oude kathedraal en is ook de enige ronde 
klokkentoren van Frankrijk. Men kan een historische route volgen langs kleine verkeersvrije straten en oude 
gevels, pleinen en fonteinen ontdekken. De terrasjes die de “Place aux Herbes” innemen zijn een bezoek 
meer dan waard. We genieten van een lekkere maaltijd in de schaduw van de platanen. Nadien brengt de 
bus ons terug naar Pouzilhac. 
 
Dinsdag 2 juli 2019 
Roussillon – Gordes 
Vandaag gaat de rit naar het dorp Roussillon, één der mooiste dorpen van Frankrijk (1200 inwoners). Wij zien 
de eerste huizen opdoemen die schitteren in alle schakeringen die de oker biedt: rode, gele, bruine kleuren, 
en nog veel meer. Wij beginnen met 
ons allen aan een okerwandeling, de 
“le Sentier des Ocres”. Dit is een 
afgesloten gebied, omgrensd en 
betalend, als teken van 
natuurbehoud. Wij volgen een pad 
tot aan een splitsing waar wij kunnen 
kiezen tussen 2 wandelingen: één van 
30 minuten, een andere van 45 
minuten. Het pad slingert en waar het 
hoogteverschil te groot is door de 
erosie en de vele bezoekers zijn 
houten trappen gelegd. De 
ondergrond bestaat uit fijne 
kalksteen, is zacht en daarom zeer 
kwetsbaar. Wij wandelen door de 
roodkleurige rotsvlakte te midden van donkere pijnbomen, okerkleurige rotspieken en adembenemende 
“bloedrotsen”. De aarde is vlammend rood, op sommige plaatsen oranje. Soms neigt ze naar geel of zelfs 
groen en als de zon ondergaat wordt zij donkerpaars. Tijdens de wandelingen staan er informatieborden met 
gegevens over de aanwezige flora en de geschiedenis van de okerproductie. Opgelet: het stof van de oker is 
zeer moeilijk wasbaar, zo niet onuitvoerbaar voor wat betreft de kleding. Dus witte kledij vermijden. Wij 
verlaten de site (ook hier hebben wij een prachtig zicht over het dorp) en gaan naar het centrum.  Hier zien 
wij de schitterende woningen in diverse kleuren, allerhande souvenirwinkeltjes en restaurantjes. Op een 
terrasje in de Provence is het eten altijd lekker. Wat moet een mens nog meer hebben? Na de vrije lunch is 
kunnen we kiezen tussen een GR-wandeling of ter plaatse genieten van de omgeving.   De sportievelingen 
trotseren de hitte. Zij ontdekken de lavendelvelden die er welig tieren en die in deze contreien bijna niet 
voorkomen. De lavendelvelden liggen voornamelijk aan de andere kant van de regio richting Gorges du 
Verdon. De wandelaars komen aan in Gordes. Proficiat! De genieters wandelen in het dorp Gordes, gelegen 
op een vooruitspringende rots van het Luberon-gebergte. Het panorama is hier prachtig. Het dorp is verkozen 
tot de mooiste plaats in Frankrijk. De huizen hechten zich als het ware aan de rotsen vast. De straten, steil 
en met kiezelstenen geplaveid, slorpen ontelbare toeristen op. Winkeltjes met aardewerk, souvenirs en 
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kunstgalerieën zijn er bij de vleet. Onze wandelaars nestelen zich in één van de vele cafeetjes of terrasjes. 
Wij hebben een terrasje gevonden aan de achterkant van een café met een fenomenaal zicht op omgeving. 
Moe maar tevreden begeven wij ons naar de bus waarna wij terugkeren naar ons hotel.  We kunnen er 
zwemmen of spelevaren in het openluchtzwembad dat gelegen is in een groen park van 8 are. 
 
Woensdag 3 juli 2019 

Camargue – Saint-Maries-de-la-Mer 
Onze dagtrip gaat naar Saint-Maries-de-la-Mer. Om deze havenstad te bereiken gaan wij over de 
Camargue, een wonder der natuur. Camarque betekent zoveel als eiland. De Camargue ligt ook 
werkelijk als een eiland tussen de twee armen van de monding van de Rhône: de Petit Rhône in het 
westen en de Grand Rhône in het oosten gaan in Arles uiteen.  In de Camargue vinden wij een 
natuurreservaat met een oppervlakte van 95.000 hectare. Het is een vlak en zeer waterrijk gebied 
met veel meren en lagunen, moeras- en grasland, duin- en bosgebieden. Het is tevens belangrijk 
voor de winning van zout. Wij vinden er ook de rijstteelt (heeft veel water nodig) en wijnbouw. En 
wie kent niet de grijswitte paarden die hier ronddolen? Verder zien wij ook nog zwarte stieren en 
wie geluk heeft de roze flamingo's. Wij verlaten het gebied en komen aan in Saintes-Maries-de-la-
Mer. Dit is een havenstadje aan de Middellandse Zee.  Dit stadje is vooral bekend als bedevaartplaats 
voor zigeuners. Het seizoen van de bedevaart begint op 24 en 25 mei met de relikwieën van Maria's 
die neergelaten worden vanuit het koor zodat iedereen ze kan aanraken. Na de processie, waarbij 
een beeld van de Heiligen naar de zee wordt gedragen, volgt er een gigantisch feest waar duizenden 
zigeuners uit heel Europa aan deelnemen.  De stad bestaat uit helwitte huizen met in de kern 
straatjes met winkeltjes en restaurantjes.  Bij de kerk zien wij ook een toren met 53 treden die 
kunnen beklommen worden. Hier kan men echt genieten van een prachtig panorama. Na onze 
innerlijke mens versterkt te hebben in één van de vele restaurantjes, wandelen wij langs de kade 

naar één van de boten die ons 
opwachten voor een uitstap naar 
het natuurreservaat van de 
Camargue. De boot zit stampvol. 
Wij zien diverse vogelsoorten. 
Verder ook de zwarte stieren, 
verschillende plantensoorten, 
een ruiter met zijn paarden. 
Halfweg keren wij terug. Wij 
hebben enorm genoten van deze 
trip op het water. En veel 
bijgeleerd. Prachtig. ’s Avonds 
worden, zoals de traditie het wil, 
de jarigen van deze 
vakantieperiode gehuldigd met 

een gepast geschenk. De feestvarkens zijn Marleen MAES en Etienne VAN STRIJTHEM. Proficiat! Even 
later begint een muzikale avond met dans onder begeleiding van een plaatselijke dj. 
 
Donderdag 4 juli 2019 
Pont du Gard – Valliguières 
De bus brengt ons naar Vers, startpunt van onze wandeling naar “de Pont du Gard”. Het is een zeer 
mooie tocht (ongeveer 6 km) langs kronkelende paden tussen struikgewas en bomen. Wij zien al 
gauw overblijfselen van de bouwwerken die dienden voor het doorstromen van het water van de 
Eure langs leidingen van Uzès tot de stad Nîmes (ongeveer 50 km!). Deze restanten brokkelen verder 
af tot aan de “Pont du Gard” die beschermd is en opgenomen op de UNESCO-Werelderfgoedlijst. 
Het aquaduct werd gebouwd door de Romeinen. De dagelijkse doorstroomhoeveelheid bedroeg 
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20.000 kubieke meter water. De onveranderlijke helling van de watergeul van 34 cm per km is ook 
volgens huidige maatstaven een hoogstandje. De Pont du Gard is 49 meter hoog en 275 meter lang 
en werd voltooid in 19 voor Christus. De met stenen platen tegen verdamping en vervuiling 
beschermde waterleiding loopt over de bovenste verdieping met 35 bogen. Er is nog een verdieping 
op het bouwwerk waarvan de 11 bogen rusten op de 6 bogen van de onderste verdieping. Enkele 
tientallen jaren geleden reden er zelfs nog wagens over de Pont du Gard. Dit kan niet meer wegens 
de status van beschermd monument. De omgeving van de Pont du Gard is zeker een bezoek waard 
en er zijn voldoende wandelingen voorzien om het gebied te verkennen. Wij keren langs dezelfde 
weg terug en de bus zet ons af aan ons hotel. In de namiddag hebben wij opnieuw de keuze: een 
bezoek aan een wijnkelder, een wandeling tot het naburige dorp of een rustpauze ter plaatste.  Wij 
verkiezen de wandeling: met een behoorlijk grote groep vertrekken wij, alweer in de stikhete zon, 
en wij doen een mooi parcours aan. Het is een afwisseling van straten, bossen, struikgewas en 
velden. Het is alweer zweten geblazen. Wij komen aan in een B & B in Valliguières waar wij ons 
doodmoe neervlijen op stoelen, banken en zelfs in het ijzeren bed op de binnenkoer. Wij drinken al 
het bier (zij maken geen onderscheid tussen Leffe en plaatselijke bieren) en zelfgemaakte frisdranken 
op. Na onze rustpauze worden wij met de autocar teruggebracht naar ons hotel. 
 
Vrijdag 5 juli 2019 
Avignon – Saint-Paul-de Mausole 
De bus zet ons af aan de Pont 
d’Avignon.  De Pont d’Avignon 
bevindt zich juist buiten de muren 
van de oude benedenstad. De 
stadsmuur met torens en kantelen 
uit de 14e eeuw, gerestaureerd in de 
19e eeuw, is bijna 5 km lang en 
omringt volledig de oude stadskern. 
Het is een van de mooiste steden 
van Europa en is binnen zijn muren 
erkend als UNESCO-wereldgoed. Wij 
gaan de stad binnen (90.000 
inwoners) langs straatjes en 
steegjes, op en af, en komen aan het 
Informatiekantoor. Daarna gaat elkeen zijn eigen weg om de stad te verkennen. Wij zien direct “le 
Palais des Papes” die als een vesting uitsteekt hoog boven de Rhône-stad. Er is zo veel te bezoeken: 
kerken, musea, paleizen. Bovenaan de stad vinden wij ook de prachtige tuinen van de Pausen van 
Avignon. Het is flink klimmen maar je krijgt waar voor je geld. Wij keren terug naar beneden en gaan 
naar de Place de l’Horloge, met zijn massa’s restaurants, het stadhuis én een antieke molen die 
rondjes draait. Wij in een zeer drukke periode gekomen.  Momenteel vindt namelijk het “Festival 
d’Art Dramatique” plaats (het theaterfestival van Avignon - van 14 juni tot en met 7 juli). Al de straten 
van Avignon zijn dan letterlijk behangen met affiches voor het cultuurfestijn dat gedurende deze 
periode plaats heeft. Er staat dan ook een reusachtig podium op de binnenplaats van het pauselijk 
paleis. Het festival is zeer populair, met optredens van grote en kleine kunstenaars en groepen. Op 
de place de l’Horloge lopen tijdens de dag de groepen rond die, aangekleed zoals voor een optreden, 
reclame maken voor de avondvoorstellingen. Wonderbaar. Het spijtige van deze dag is natuurlijk de 
hitte. In deze stad is het snel enkele graden warmer en men moet al van goeden huize zijn om daarin 
rond te lopen. Het was echter een kennismaking die smaakt naar een tweede bezoek. Kort na de 
middag gaat de reis verder naar het klooster St-Paul-de-Mausole. Het gebouw ligt tegen de stad 
Saint-Rémy-de-Provence. Hier heeft de Hollandse schilder Van Gogh nog in een instelling gezeten. 
Wij treden het klooster binnen langs een lange dreef. Vooraan zien wij een eenvoudige romaanse 
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kerk. Deze gebouwen hebben nog altijd dezelfde functie als in de tijd van Van Gogh: er is nu een 
moderne psychiatrische kliniek in ondergebracht. Er zijn verschillende lokalen (keuken, enz) die de 
tijd van toen weergeven. Wij zien een gereconstrueerde kamer en een aanschouwelijk gemaakte, 
wetenschappelijk onderbouwde documentaire van Van Goghs psychiatrische geschiedenis en ziekte 
die ons tot nadenken aanzetten. Hier schilderde Van Gogh zijn steeds donker wordende werken. In 
de kapittelzaal zijn werken van patiënten te zien die ze als onderdeel van hun therapie gemaakt 
hebben. Wij verlaten het museum en brengen een bezoek aan de nabijgelegen stad Saint-Rémy-de-
Provence. De wandeling in het spoor van Van Gogh (anderhalve kilometer) voert panelen op met 
kleurige reproducties van werken die de schilder in St-Rémy maakte. De platen zijn voorzien van 
meertalige bijschriften. Saint-Rémy-de-Provence is zeer mooi maar door gebrek aan tijd keren wij 
terug naar de bus die klaarstaat rechtover het klooster van St-Paul-de-Mausole. Alvorens op te 
stappen wordt er nog een foto gemaakt van de hele groep aan “Les Antiques”. Dit is een fraai 
monument van een Romeinse familie en een eenbogige triomfboog. Beide ontstonden omstreeks 
25 jaar voor Christus en zijn zeer rijkelijk versierd met ornamenten en tijdsbeelden van toen (krijgers, 
enz). De dag zit er weer op en we gaan terug naar het hotel voor het laatste avondmaal. 
 
Zaterdag 6 juni 2019 
Na een vroeg ontbijt vertrekken wij uit ons hotel, uitgewuifd door de hotelier in pyjama. Na 
verschillende haltes bereiken wij veilig het thuisfront. 
 

Weetjes en ditjes en datjes 
De Tour de France is voorbij ons hotel gekomen op woensdag 23 juli 2019. Spijtig voor de wielerliefhebbers 
(zoals ik) die dit gemist hebben. 

Parc Naturel de Camargue is een paradijs voor dieren op het aangeslibde land van de Rhônedelta. 
De Fransen bepalen of een meloen goed is door meerdere meloenen met de hand te wegen. Dan 
nemen ze de zwaarste want deze is de zoetste.  
In Avignon werd niet op de brug (sur le pont) maar wel onder de brug gedanst. 
De huizen in Roussillon zijn in het geel, oranje of roodgeverfd met ijzeroxide dat sinds de 18e eeuw 
de mensen werk in de okergroeven verschaft. Er zijn veel kleurschakeringen in de straten door de 
lichtinval. 
De meeste lavendel komt uit de Vaucluse. 
De schilderijen van Van Gogh (meer dan 200) zijn niet te zien, noch in Arles noch in Saint-Rémy-de-
Provence. Hij verkocht tijdens zijn leven maar 1 schilderij namelijk “De rode wijngaard”. 
De “bories” lijken op bijenkorven. Zij dienden als onderkomen voor schapen of landarbeiders en ze 
zijn wijdverspreid in de Luberon. 
 
 

Eindoordeel 
Het was alweer een schitterende reis naar één van de mooiste streken van Frankrijk.  Het weer was 
misschien te goed maar daar wij allen Bourgondiërs zijn, hebben wij deze last met fierheid gedragen. 
De uitstappen waren de moeite waard, de vele kleine dorpjes hebben ons bekoord en de steden 
hebben ons verbaasd. Wij zijn zonder ongelukken gegaan én gekeerd. Dank aan de 2 chauffeurs op 
wie we altijd konden rekenen. Dank aan allen voor het gezelschap. Bedankt aan Rita HEYSE en 
huisfotograaf Antoine CLEEMPUT voor de mooie foto’s die te zien zijn op de site van Egmont 
Wandelclub. Bedankt ook aan het bestuur voor hun medewerking. Maar vooral dank aan ons 
sympathieke stel SONJA en FREDDY. Zij hebben ons alweer het beste voorgeschoteld. De 
voorbereidingen zullen niet van de poes geweest zijn. Dank, dank, dank. 
Ik wens ieder het beste en tot een volgende gelegenheid. Au revoir. 
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Vooropgestelde tochten 2019 

 

Sinds enkele jaren zijn we reeds bezig met het systeem van vooropgestelde tochten. Nog steeds gaat het 
succes ervan in stijgende lijn.  Ook in 2019 zal hier een waardevolle prijs aan verbonden zijn. 
Dit keer is er een nieuwigheid. Omdat wij sedert 2017 een bijkomende tocht inrichten en die nu ook 
opgenomen is in “Walking in Belgium” kunnen wij niet anders dan die tocht op onze lijst op te nemen. Vermits 
het geen weekdagtocht is krijgt die meteen 3 punten toegemeten. Dit om de nog werkende leden ook de 
kans te geven om het vereiste aantal punten te behalen. Dit vereiste aantal is nu wel opgetrokken tot 17 
punten i.p.v. 15.  
De tochten voor 2019 beginnen traditioneel in december 2018: 

 

Tocht Datum Plaats Punten

1 Jenevertocht 19/12/2018 OC Leeuwergem 1

2 Wafelentocht 30/12/2018 Bevegemse Vijvers 3

3 Bubbels midweek 16/01/2019 OC Strijpen 1

4 Verwenkoffie midweek 20/02/2019 OC Oombergen 1

5 Spek en eieren midweek 20/03/2019 OC Velzeke 1

6 Mikado pannenkoek midweek 17/04/2019 Voetbalkantine Zottegem 1

7 Italiaanse midweek 15/05/2019 De Gilde Erwetegem 1

8 25e Egmonttocht 30/05/2019 Bevegemse Vijvers 3

9 Sangria midweek 19/06/2019 OC Strijpen 1

10 Dauwtocht 17/07/2019 OC Erwetegem 2

11 Ijsjes midweek 21/08/2019 De Gilde Erwetegem 2

12 Oost Vlaanderens Mooiste 31/08/2019 Bevegemse Vijvers 3

13 Herdenkingstocht 18/09/2019 OC Leeuwergem 1

14 Hot dog midweek 16/10/2019 OC Sint-Goriks-Oudenhove 1

15 Halloweentocht 31/10/2019 Bevegemse Vijvers 3  
 

Totaal aantal punten te verdienen: 25. 
 

Wie op de 15 vooropgestelde tochten 17 punten verzameld heeft, heeft recht op een geschenk dat 
uitgedeeld wordt vanaf het “Praatcafé” op zaterdag 16 november 2019. 
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 controlekaart, want bij onze 
1300 leden zijn er toch wel verschillende leden met dezelfde voor- en familienaam. Bij discussie zijn de 
controlekaarten het doorslaggevend bewijs. Het is vanzelfsprekend dat je geen kaarten 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".  
 

Nieuw: Doordat de federatie de inschrijfkaart voor zijn aangesloten leden aangepast heeft en er 

geen deel ervan in de bus moet gedropt worden moeten de leden eigenhandig hun controlekaart 

(betalingsbewijs) na de wandeling afgeven bij de afstempeling van hun boekje. Indien dit niet 

gebeurt kan de tocht niet meetellen in het klassement. Opletten is dus de boodschap!!! 
 

Als iedereen zich hieraan houdt dan zullen er op het einde van de rit geen discussies zijn. 

  

mailto:secretariaat@wandelclubegmont.be
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Federatienieuws 

 

 

 

 

Huldiging 

 
Naar jaarlijkse gewoonte worden tijdens de regionale nieuwjaarsvieringen een aantal 

verdienstelijke wandelaars in de bloemetjes gezet. Leden die 20000 km (of een veelvoud ervan) of 

1000 tochten (of eveneens een veelvoud ervan) op de teller staan hebben kunnen gehuldigd worden 

tijdens de viering. Wie denkt in aanmerking te komen voor zo’n huldiging kan zijn of haar naam 

opgeven aan ons clubsecretariaat, die het lid zal inschrijven en dat ten laatste op 10 januari 2020. 

Vanuit de federatie komt er GEEN bevestiging van inschrijving. Alle gehuldigde leden ontvangen een 

aandenken en een diploma en mogen gratis mee aanschuiven aan de feestdis. Partners betalen wel 

40 euro. De wandelaars die voor het eerst gehuldigd worden moeten een keuze maken: ofwel het 

aantal afgelegde km, ofwel het aantal tochten. Die keuze kan achteraf niet meer wijzigen. 

Voor onze regio gaat de nieuwjaarviering door op maandag 20 januari in de feestzaal van de 

Bevegemse Vijvers in Zottegem. De deuren gaan open om 18 u 45. 

 

Lidkaarten 

 

Na het debacle met de lidkaarten 2019 waar de inkt niet op de kaart wilde blijven met de nodige 

problemen bij de scanning als gevolg, heeft de federatie eindelijk werk gemaakt van lidkaarten die 

wat steviger zijn. De PVC-lidkaart (systeem bankkaart) zal duurzamer zijn en moet voorlopig 2 jaar 

meegaan. Natuurlijk zal de kaart in 2021 slechts geldig zijn als het lidgeld betaald is. Het adres zal 

niet meer vermeld worden, dus opgelet bij verlies kan men de woonplaats niet meer achterhalen. 

De huidige lidkaart 2019 is slechts geldig tot 31 december 2019!!! Wie dus volgend jaar in januari 

met zijn oude lidkaart (2019) gaat wandelen, zal geen ledenkorting meer krijgen. Wie niet aangeduid 

is als betaald, zal in februari ook geen Walking Magazine meer krijgen. 

Wie zijn PVC-lidkaart verliest moet dit zelf melden aan de federatie op volgend email-adres: 

leden@wandelsport.be. De federatie maakt een nieuwe lidkaart aan (waarschijnlijk tegen betaling) 

en stuurt ze op naar het lid. 

 

Wandelboekje 

 

Bij de lidkaart 2020 zal de federatie aan ieder lid een nieuw wandelboekje cadeau doen. Met dit 

wandelboekje kan men sparen voor een gratis regenponcho of rugzak. Deze beloning kan enkel 

afgehaald worden op de 5 regionale wandeldagen, op Vlaanderen Wandelt en op de wandelbeurs 

in 2020.  

mailto:leden@wandelsport.be
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Reizen 2020      
 

Wie zijn vakantiedagen voor 2020 wil afstemmen op de Egmontreizen kan dit reeds nu doen.  

Juiste data, omschrijvingen en prijs volgen later: 

- 06/5-07/5:  2-daagse op de GR naar Nederland (meer nieuws in volgend clubblad). 

- 18/4-25/4: Vliegreis naar Lanzarote. Zie elders in dit nummer. 

- 21/8-29/8:    Wandel en cultuurreis Wenen en omgeving. (programma en info in volgend clubblad). 

- Een eventuele kortere reis kan daar nog bijkomen. 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

4-daagse Valkenburg     Sonja 

 

VAN 5 TOT EN MET 8 DECEMBER 2019 
 

Saldo  =  200 euro per persoon betalen vóór 1 oktober 2019 

 

door storting op rekening reizen BE64 1030 1032 8952 

van WSV Egmont Zottegem vzw met vermelding “saldo Valkenburg”. 

 

Info: Freddy en Sonja 

 

 

Diploma      
 

Met fierheid hebben we vernomen dat van onze leden de cursus Initiator Wandelen hebben gevolgd bij 

de Vlaamse Trainersschool en met glans geslaagd zijn. Tijdens deze opleidingen hebben zij geleerd hoe je 

groepen begeleidt, hoe je veilig en gezond sport, kregen ze een basiskennis EHBO, leerden zij werken met 

kaart en kompas, maar ook met de wandel-gps, .... 

  Lieve De Knijf 

Kurt De Kimpe 

Hartelijk proficiat voor deze beide leden.  
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Wafelentocht      

 

Zondag 29 december 2019 
Start: Bevegemse Vijvers – Zottegem 

 

Afstanden: 6 – 12 – 18 – 24 en 32  km 

Starturen: 7.00 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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Wandelresultaten     Willy 

 

DATUM WAAR 
AANTAL  

DEELNEMERS 

PLAATS  

EGMONT 

AANTAL 

EGMONTERS 

01-06--2019 MATER 1552 2 155 

02-06-2019 GOOIK 1576 3 74 
 PETEGEM 1784 3 82 

05-09-2019 BOEKHOUTE 368 4 20 

07-06-2019 KRUISHOUTEM 421 2 28 

08-06-2019 ZWALM 1560 1 125 

09-06-2019 HEKELGEM 1392 2 75 

10-06-2019 ONKERZELE 2387 2 259 

15-06-2019 EEKLO 1137 11 28 

16-06-2019 OPWIJK 2004 3 76 
 LOMBARDSIJDE 944 10 13 

17-06-2019 LAARNE 461 1 58 

18-06-2019 SCHELDEWINDEKE 620 1 105 

19-06-2019 STRIJPEN 1071 1 534 
22-06-2019 ZULKERKE 1292 2 100 

23-06-2019 RONSE 1244 1 107 

26-06-2019 BAASRODE 389 2 28 

29-06-2019 KALKEN 886 2 78 

30-06-2019 SCHELLEBELLE 1811 1 117 

03-07-2019 APPELTERRE 1366 2 178 

06-07-2019 DEURLE 2146 5 80 

07-07-2019 ST.M.LIERDE 1588 1 209 

10-07-2019 KERKSKEN 1025 1 167 

13-07-2019 OUDENAARDE 2280 2 228 

14-07-2019 VLEKKEM 1237 1 168 

17-07-2019 ERWETEGEM O.C. 1695 1 647 
19-07-2019 KRUISHOUTEM 886 3 44 

20-07-2019 OORDEGEM 786 1 134 

21-07-2019 BOTTELARE 1845 2 154 
 TOLLEMBEKE 2029 3 76 
 LOMBARDSIJDE 804 9 15 

28-07-2019 EVERBEEK 1736 2 156 
 LEBBEKE 1414 10 29 

29-07-2019 NOKERE 867 3 45 

31-07-0219 BERCHEM 865 1 68 

03-08-2019 ONKERZELE 1735 2 235 
 GRAMMENE 1677 11 30 

04-08-2019 VINDERHOUTE 2109 10 59 

10-08-2019 MERELBEKE 1516 3 95 

11-08-2019 OUDENAARDE 2524 2 218 

15-08-2019 OOSTERZELE 1594 1 248 

16-08-2019 WICHELEN 1589 1 112 

17-08-2019 AFFLIGEM 966 1 77 

18-08-2019 RONSE 559 5 32 
 LAARNE 733 2 55 
 WECHELDERZANDE 1880 4 66 

21-08-2019 ERWETEGEM-DE GILDE 1549 1 584 
24-08-2019 MERELBEKE 757 1 90 

25-08-2019 GALMAARDEN 1159 2 53 
 BEERLEGEM 864 1 103 

28-08-2019 ST.DENIJS-WESTREM 736 6 26 
 STEENHUIZE 1159 1 161 

31-08-2019 
OOST-VLAANDERENS 

MOOISTE 
1388 1 598 
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Clubfeest 2020                                      

Zaterdag 18 JANUARI 2020 

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 2019 
▪ Warme maaltijd. 
▪ Jaaroverzicht 2019 
▪ Wat in 2020? 
▪ Uitreiking der prijzen 
▪ Later op de avond koffie 
▪ Muziek en dans u gebracht door Studio Evany om ± 22.00 uur 
▪ Gratis heel de avond drank, muziek en plezier. 

Wat moet dat kosten? 
▪ Lid van de onze wandelclub Egmont: 25 € 
▪ Niet leden: 35 € (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: 15 € 

Inschrijven: 
▪ Vanaf het praatcafé tot 12 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 18 JANUARI 2020 

Ik schrijf in voor het clubfeest: 
 
NAAM EN VOORNAAM vlees vis 

 

1 ……………………………………………………  



2 ……………………………………………………  



3 ……………………………………………………  



4 ……………………………………………………  

ADRES:………………………………………………………………………………………

… Ik ben lid en betaal: 25 € x ……… = ……………. Euro 

Ik ben lid maar jonger dan 12 jaar gratis = …….. (aantal)  

Ik ben geen lid en betaal 35 € x ……… = ………. Euro 

Ik ben geen lid maar jonger dan 12 jaar 15 € x …….. (aantal) = ………Euro 
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GR verslag                 Toon 

   

12-06-19             GR 16                  Relogne – Auby-sur-Semois 
 
Terecht wordt ze de “Koningin van de Belgische rivieren” genoemd. Diep in de Ardennen en de Gaume 
stroomt in ontelbare wilde kronkels de mooiste rivier van ons land. Haar bronnen ontspringen in het 
centrum van Aarlen, provinciehoofdstad van Luxemburg. In een zacht golvende Gaume verandert de 
beek in een rivier en vloeit rustig slingerend door groene weiden, op naar het harde Ardennenmassief. 
Eens de Ardennen bereikt begint een loop van enorm slingerwerk door harde leisteenbergen, wild 
stromend in talrijke meanders. Uiteindelijk verandert haar naam aan de Franse grens in Semoy en 
sterft zeker geen stille dood in de Maas te Monthermé. In vogelvlucht bedraagt de afstand van Aarlen 
tot Monthermé 82 km. Toch doet de Semois er 270 km. over van bron tot monding. De GR 16 omvat 
209 km, omdat hier en daar een flinke meander wordt afgesneden. Dit beschreven wandelpad wordt 
bekroond als de meest uitdagende en sportiefste route van het land. In een heel ver verleden werd op 
23/08/06 het stuk Alle – Bouillon aangepakt. Wie erbij was zal deze 25 km. niet vergeten. Enkele jaren 
geleden werd het stuk Auby – Bouillon op de boterham uitgesmeerd. Vandaag nemen we draad terug 
op. De belofte dat het in Vlaanderen zowat de ganse dag zal regenen komt uit terwijl in het zuiden de 
groep wandelaars na een uurtje de regenkledij konden wegbergen. Als apero de eerste “point de vue”, 
een fenomenaal zicht op een blauwgrijze, kronkelende Semois geprangd tussen felgroene bossen en 
overkoepeld door dichte nevelslierten. Met het geklots van het snelstromende water laten we ons 
meedrijven langsheen de Vanne des Moines, restanten van een kleine stuwdam ooit aangelegd door 
de monniken van Orval. De paarse hoeden van het vingerhoedskruid en gele bloemen van lis, samen 
met een vette wijngaardslak brengen enige variatie en kleur in het monotone boslandschap van groen 
naar groener en groenst. Golvende tapijten 
ranonkels sieren de wateroppervlakte met een 
eindeloze zachte witte sluier. Na een klimmetje 
langsheen een rotskapel voor O.L. Vrouw laten 
we in de gauwte een kaarsje branden. De Défilé 
de Mauleux werpt een zicht op de Roche du Chat, 
een steile oprijzende rots. Hier is de Semoisvallei 
op zijn mooist. Hier heerst de stilte, je kan ze 
werkelijk horen. We kuieren voorbij de oude 
priorij van Conques, vroeger bijhuis van Orval en 
nu een restaurant en hotel maar geen spek voor 
onze bek. Je zou er warempel honger van krijgen. 
In de omgeving van een prachtige hoefijzerbrug 
wordt in volle zon de boterhamdoos 
aangesproken. Deze brug is een onderdeel van de 
vroegere spoorlijn 163 A van Bertrix naar 
Carignan ten tijde van vroegere leisteengroeven. 
De 163 A staat zowat op de eerste plaats in het 
“Blunderboek”. Aan een traject van 27 km. 
werkten, wroetten en ploeterden honderden 
arbeiders gedurende 14 jaar, van 1900 tot 1914. 
Miljoenen oude franken werden verkwanseld aan 
explosieven om de harde leisteenlagen van de 
valleien van Vierre, Aise en Semois met elkaar te 
verbinden. Economisch nooit echt rendabel en 
pas in 1968 volledig ontmanteld. Iets verderop 
krijgen we zicht op het viaduct van Conques met zijn 7 bogen, 40 meter hoog en 120 meter lang. Er 
zouden zowat 9.000.000 bakstenen in verwerkt zijn maar wij hebben ze niet nageteld. Het stadje 
Herbeumont laten we links liggen. Hier schreef Marcel Leroy zijn “Poèmes à la Semois” en zegt de 
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naam Serge Reding, gewezen vermaard gewichtheffer je iets? De man ligt op het kerkhof van 
Herbeumont begraven. Vanop de Rocher du Moulin volgt een panoramisch zicht op de ruïne van het 
kasteel van Herbeumont uit de 12de eeuw opgetrokken door Jehan de Rochefort. Kers op de taart 
wordt Libaipire met meander en ingesloten bos bekend onder de naam “Tombeau du Chevalier”. De 
hoogteverschillen worden nu beperkter en bij het punt Croix du Soldat (geen kruis noch soldaat 
gehoord of gezien) flirten we door halfopen landschap met afwisselend weiden en bos. Een partij 
gestapelde boomstammen zijn een mooi decor voor het groepsplaatje. Veel leven hebben we vandaag 
nog niet ontmoet  en het dorpje Mortehan zal er weinig verandering in  brengen. Geschraagd rond een 
St.-Hubertuskerkje treffen we een dorp van vroegere mijnwerkers die met schistafval een huisje 
opbouwden waarvan meerdere hedendaags beschermd status verkregen. Opvallend zijn de talrijke 
huiszwaluwnesten. We laten de bewoners verder indommelen en trippelen over de Semois. Het wordt 
stijgen geblazen terwijl wij achter ons een gatenkaas van verlaten leisteenmijnen achter laten. De 
Munobeek komt hier meanderend de moederrivier vervoegen en we puffen verder richting Sentier 
Gauchet. Uitgehouwen leisteentrappen met beschermende reling voeren via de Mergyreheuvel naar 
een open O.L. Vrouw - In - Nood - kapel onder het oog van trossen zachtgroene tongvaren. Het dorpje 
Cugnon komt in zicht met de St Remigiuskerk in een soort van Duitse barokstijl. De huizen werden 
opgetrokken met typische platte stenen, grof gehouwen en gestapeld zonder schijnbare mortel. 
Leisteen werd reeds ontgonnen ten tijde van de Romeinen maar kende zijn bloeitijd eind 18de en 19de 
eeuw. Het werk was zwaar, de arbeiders moesten koude en vochtigheid trotseren in de gedolven 
galerijen en fijn stof deed de longen ook geen deugd. Voor ons is “Hotel des Roches” een enige 
gelegenheid om onze droge keeltjes te smeren want er wacht nog een stevige kuitenbijter. Er moeten 
nog ruim 100 hoogtemeters 
overbrugd worden. We klaren 
de klus en de eerste huizen en 
Johanneskerk uit 1832 in 
strakke klassieke stijl toveren 
opgewekte gezichtjes. Hier 
eindigt de rit voor vandaag in 
het land van leisteen en 
verdwenen ijzernijverheid, de 
diepe Ardennen met hun 
mysteries, donkere legenden, 
oeroude dorpen verbonden 
met grillige rotsformaties die 
langs de oever van de rivier 
opduiken. Zij konden vandaag 
ons hart ruimschoots bekoren.    
 
Ik ijl naar mijn geliefde, de lustige Ourthe die mij schaterend opvangt.  

(Jacques Perk 1859 – 1881)   
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Onder de loep       Willy 

ZATERDAG   21-09-2019  WORTEGEM-PETEGEM 

5-6-10-13-18-24 KM  07.00 – 15.00 U  NAZOMERTOCHT 

ZATERDAG   21-09-2019  HAMME 

8-15-25 KM   08.30 – 14.00 U  48E WUITENEMARSEN 

ZONDAG    22-09-2019  FLOBECQ 

5-8-14-20 KM   0700 – 15.00 U  MARCHE DE LA FLOBECQ 

WOENSDAG   25-09-2019  SINT-ANTELINKS 

3-6-10-12-16-20 KM  07.00 – 15.00 U  DUIVENBOSWANDELING 

ZATERDAG   28-09-2019  MELLE 

6-12-18-25-50 KM   07.00 – 15.00 U  20E DELIRIUMTOCHT 

ZATERDAG   28-09-2019  MAARKEDAL 

4-7-11-15-18-22 KM  07.00 – 15.00 U  VLAAMSE ARDENNENTOCHT 

ZONDAG    29-09-2019  SERSKAMP 

6-7-10-15-20-25 KM  07.00 – 15.00 U  12E NONNENBOSTOCHT 

ZONDAG    29-09-2019  OPHASSELT 

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

ZATERDAG   05-10-2019  HAALTERT 

6-8-12-14-18-22 KM  07.00 – 15.00 U  CHIPRIOTENTOCHT 

ZONDAG    06-10-2019  LEDE 

6-12-24 KM   08.00 – 14.00 U  1E GEZELLIGE BLOMMES WANDELTOCHT 

DINSDAG    08-10-2019  DEINZE 

6-12-18-24 KM   07.30 – 15.00 U  TWEEDE-DAG-VAN-DE-WEEK-TOCHT 

ZATERDAG   12-10-2019  OOIKE 

6-12-18-24 KM   07.00 – 15.00 U  3E RONDOM OOIKE-WANDELING 

ZONDAG    13-10-2019  PARIKE 

6-12-18 KM   07.00 – 15.00 U  7E NATUURTOCHT 

WOENSDAG   16-10-2019  SINT-GORIKS –OUDENHOVE 

7-10-14-18-21 KM   07.00 – 16.00 U   

HOTDOG MIDWEEKWANDELING 

ZATERDAG   19-10-2019  RONSE 

7-14-21 KM   07.00 – 15.00 U  HERFST OP ZIJN MOOIST 

ZONDAG    20-10-2019  ZWALM 

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

ZONDAG    20-10-2019  AAIGEM 

5-12-17-20-25 KM   08.00 – 15.00 U  RONDOM  AAIGEM 

WOENSDAG   23-10-2019  NOKERE 

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

ZATERDAG   26-10-2019  MUNKZWALM 

8 KM    17.00 – 22.00 U  5E HEKSENTOCHT 

ZATERDAG   26-10-2019  DENDERWINDEKE 

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

ZONDAG    27-10-2019  WETTEREN 

6-12-15-21-30 KM   07.30 – 15.00 U  63E VOETTOCHT DER TUINBOUWSTREEK 

DONDERDAG   31-10-2019  ZOTTEGEM 

7-10-14-21 KM   14.00 – 21.00 U   

HALLOWEEN      POMPOENENTOCHT 

ZATERDAG   02-11-2019  GENTBRUGGE 

6-9 KM    14.00 – 21.00 U  SPOKENTOCHT 

ZONDAG    03-11-2019  BERLARE 

6-12-18-24 KM   07.30 – 15.00 U  BOERENKRIJGSTAPPERSTOCHT 
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WOENSDAG 06-11-2019  KWAREMONT 

5-10-15-20-25 KM 08.00 – 15.00U  12E HERFSTTOCHT 

ZATERDAG 09-11-2019  OUDEGEM 

4-8-13-20 KM 08.00 – 15.00 U  26E FILOSOFENTOCHT 

ZATERDAG 09-11-2019  AALTER 

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

ZONDAG 10-11-2019  BALEGEM 

6-10-14-18-21 KM 08.00 – 15.00 U  32E PANNENKOEKENTOCHT 

MAANDAG 11-11-2019  OUDENAARDE 

6-12-18-24 KM 07.0 – 15.00 U  OUDENAARDE WANDELT 

ZATERDAG 16-11-2019  KERSKEN 

6-12-18 KM 06.30 – 15.00 U  IJSBREKERSTOCHT 

ZATERDAG 16-11-2019  DEINZE 

6-10-15-20 KM 06.30 – 15.00 U  38E WANDEL MEE DAG 

ZONDAG 17-11-2019  DRONGEN 

5-9-12-15-18-21 KM 07.30 – 15.00 U  LEIETOCHT 

WOENSDAG 20-11-2019  OOMBERGEN 

7-10-14-18-21 KM                        07.00 – 16.00 U 

GLUHWEIN MIDWEEK WANDELING 

ZATERDAG 23-11-2019  SCHORISSE 

6-12-18-24 KM 07.00 – 15.00 U  14E SINT-PIETERSTOCHTEN 

ZONDAG 24-11-2019  ONKERZELE 

4-7-10-12-16-22-26-32 KM 08.00 – 15.00 U  5E SINTERKLAASTOCHT 

DINSDAG 26-11-2019  INGELMUNSTER 

6-10-15-20 KM 06.00 - 15.00 U  AVIFLORAWANDELTOCHT 

VRIJDAG & ZATERDAG 29&30-11-2019  MAZENZELE 

VR.6-12-18 ZA 5-10-14-19-25-50 KM VR09.00 &ZA07.00 U 15.00U 27E TWEEDAAGSE HERFSTWANDELINGEN 

ZONDAG 01-12-2019  VOLLEZELE 

4-6-9-13-16-20-25-32 KM 07.30 - 15.00 U  30E  BRILLANTTOCHT 

ZATERDAG 07-12-2019  OOSTERZELE 

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

ZONDAG 08-12-2019  ZINGEM 

6-10-15-21-30 KM 07.00 – 15.00 U  38E SINT-BAVOTOCHT 

ZONDAG 08-12-2019  BELSELE 

8-12-20-25 KM 07.00 – 15.00 U  35E KERSTTOCHT 

WOENSDAG 11-12-2019  GERAARDSBERGEN 

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

ZONDAG 15-12-2019  MEERBEKE 

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

WOENSDAG 18-12-2019  LEEUWERGEM 

7-10-14-18-21 KM          07.00 – 16.00 U 

JENEVERTOCHT 

ZATERDAG 21-12-2019  ZWALM 

6-12-18 KM 15.00 – 20.00 U  WINTER WONDERLANDTOCHT 

ZONDAG 22-12-2019  RUISELEDE 

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

WOENSDAG 25-12-2019  OPWIJK 

5-10-16-21 KM 09.00 – 15.00 U  27E KERSTTOCHT 

DONDEERDAG  26-12-2019  OUDENAARDE 

7-11-15-21 KM 08.00 – 17.00 U  OUDENAARDE IN KERSTSFEER 

ZONDAG 29-12-2019  ZOTTEGEM 

6-12-18-24-32 KM 07.00 – 15.00 U   

WAFELTOCHT 
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 Retro – foto’s       Rudy 

 

 

Gran Canaria 

2012 

Arzl 

2008 
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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. 


