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Sabina Van Beierenlaan 5, 9620 Zottegem 
 

Dakwerken 

Hellende en platte daken - Verwijderen van asbest         daken 
– Alle zinkwerken - Isoleren van daken en zolders 

Algemene Renovatie: 

Plaatsen van laminaat – Zolder bekleding en afwerking  

Plaatsen en herstellen van afsluitingen – Vernieuwen van 
opritten - enz….. 

Klusjesdienst: 

Alle klusjes en reparaties groot en klein.  

 

Website dakwerken-svenpeleman.be 

Op vertoon  van uw clublidkaart: Speciale voorwaarden! 
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            Inhoud 
 

 
01 – Voorpagina 
02 – Sven Peleman 
03 – Inhoud – Colofon – Logo Haacht 
04 – Bestuur 
05 – Woord vooraf 
06 – Van Vijle – De Varen 
07 – In memoriam – redactie 
08 – Jarigen 
11 – Jubileum  -  vrijwilligers 
12 – GR-verslagen 
16 – Bus4you - Crelan 
17 – Busreizen + inschrijfstrookjes 
18 – ‘t Oorhuis 
19 – Busreis Fosses-la-Ville 
20 – Busreis Oostham 
21 – Open deur pompoenhoeve 
22 – Eifel 
23 – Inschrijfstrookje Eifel 
24 – Michiels Sport  
25 – Halloween 
26 – Praatcafé 
27 – Komende GR’s + inschrijfstrookjes GR 
28 – Van Glabeke 
29 – Schotland  
31 – Inschrijfstrookjes Schotland 
32 – Cambrinus – Poetshulp 
33 – Wafelentocht 
34 – Komende wandelingen 
36 – Wandelresultaten  
37 – Clubfeest + inschrijfstrookje 
38 – Verslag busreis Oupeye 
39 – Pré-Corona foto’s 
40 – 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 2022 

graag binnen bij de voorzitter 

Patrick De Corte  

pdcorte@telenet.be 

voor 1 december  2021 

 

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 

Vanden Broeck Sonja 

  Ophemstraat 170, 9400 Voorde 

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

  e-mail: sonja@wandelclubegmont.be 

Boetiek – 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 Groote Freddy 

Ophemstraat 170, 9400 Voorde 

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

e-mail: freddy@wandelclubegmont.be 

Magazijn 

 

 
De Kimpe Kurt 

Sabina Van Beierenlaan 5, 9620 

Zottegem 

GSM: 0472/97.97.48 

e-mail: kurt@wandelclubegmont.be 

Parcoursbouwer 

 

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 

 

 

Van Holsbeke Lieve 

Nijverheidsstraat 48, 9230 Wetteren 

09/369 42 98   GSM: 0468/47.03.62 

e-mail: lieve@wandelclubegmont.be 

Busreizen 

 

 

Wachtelaer Luc 

Nijverheidsstraat 48, 9230 Wetteren 

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

e-mail: luc@wandelclubegmont.be 

Tochtenbladen 

 

Webmaster 

   

 

 

 
 

 

 

 

 

 Maarten De Moor 
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            Woord vooraf 
Beste Egmonters, 
 
Licht aan het eind van de tunnel!? 
Laten we het beste hopen net in een periode dat de dagen al flink inkorten. Met 
Egmont hebben we de draad opnieuw opgenomen en beetje bij beetje onze 
activiteiten kunnen hervatten. Wat begon bij een natte bedevaart naar Neigem 
kende een vervolg met het hernemen van de midweekwandelingen, de GR-uitstappen 
en de busreizen. Wel dienden we nog rekening te houden met verschillende covid-
maatregelen, maar we zijn in de overtuiging dat hier ook nog wat versoepelingen op 
komst zijn. Zelfs een gesmaakte meerdaagse reis naar het Zwitserse Flims is 
werkelijkheid geworden. 
We staan nu voor een bijzonder drukke periode. 
Naast de maandelijkse midweekwandelingen is er een goed bezet GR-programma met 
2 uitstappen en een tweedaagse op nog geen maand tijd. Ook 2 busreizen komen er 
aan. De voorbereidingen voor ons koninginnenstuk Halloween vragen heel wat tijd en 
inspanningen en weinig later volgt dan ons praatcafé voor de hernieuwing van het 
lidgeld voor 2022. We verwachten na twee jaar nog eens een volwaardig clubjaar met 
alles er op en er aan zoals een clubfeest, de vooropgestelde tochten, een 
clubkampioenschap, enz… . We willen er wel op wijzen dat de geplastificeerde 
lidkaart behouden blijft (niet weggooien dus) en zodra het lidgeld betaald is opnieuw 
geactiveerd wordt zodat je op alle wandelingen van de federatie kan inschrijven als 
lid. Indien niet geactiveerd zal je dan tot het einde van het jaar een inschrijvingsgeld 
moeten betalen van 2 euro als niet lid, in 2022 wordt dat zelfs 3 euro. 
Verderop in dit clubblad worden de twee meerdaagse reizen voor 2022 naar de Eifel 
en Schotland uitvoerig beschreven en kan je ook van nu af al inschrijven. Naar goede 
gewoonte verkent Egmont op die manier andere horizonten. Maar ook via de 
ééndaagse busreizen komen we in streken en regio’s waar we in ons ééntje 
waarschijnlijk niet zouden geraken. Dus Egmonters maak gebruik van deze 
aangeboden mogelijkheden. 
In ons vorig nummer deden we een oproep voor medewerkers. Door omstandigheden 
hielden een aantal helpers het voor bekeken. Voor de midweken is het probleem 
zowat opgelost maar voor de grote evenementen zoals de Halloween 
pompoenenwandeling en de Wafelentocht kunnen we nog steeds helpende handen 
gebruiken. Na een uitstel van 2 jaar streven wij ernaar om in 2022 opnieuw een 
eetfestijn te organiseren en ook daar is alle hulp welkom. Voel je je hiervoor 
geroepen, aarzel dan niet en geef gerust je naam door aan Sonja, die 
verantwoordelijk is voor de taakverdeling. Zij en het ganse bestuur zullen je 
dankbaar zijn. 
We zien meer en meer Egmonters op de wandelingen bij de buurclubs verschijnen en 
dat stemt hoopvol. Stilaan keren we terug naar het oude normaal al zal het nog wel 
een tijdje duren eer alles vergeten is. We leren er mee leven en dat is ook belangrijk. 
Blijven wandelen en bewegen is de sleutel om alles onder controle te houden. 
Hou jullie gezond en tot op één van onze volgende activiteiten. 
 
 
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 Andrea Colijn            º 25-03-1934  -  †  19-07-2021 

  Schoonmoeder en moeder van Luc en Marlene De Vuyst - Coppens  

  Schoonmoeder en moeder van Danny en Chantal Scherlippens - Coppens 

 

De Heer Jozef Permentier    ° 25-09-1937  -  †  29-08-2021 

Schoonvader en vader van Geert en Christa Van Ingelghem - Permentier 

 

 Mevrouw Erna Van Melckebeke           º 14-05-1951  -  †  03-09-2021 

  Lid van WSV Egmont 

Echtgenote van Marc Henau  

 

 

    

 
 

            Redactie 
Werkten mee aan dit nummer van ons clubblad: 

Tekst:    Patrick De Corte 
Toon De Geyter   
Rudy De Schrijver 
Sonja Vanden Broeck 
Lieve Van Holsbeke 
Carmen Janssens 

Foto’s:   Antoine Cleemput 
    Freddy De Groote 
    Rita Heyse 

 
 

            Leveren pompoenen 
 

WAAR: OC Grotenberge, Ten Berg 

Grotenbergestraat 162, 

Zottegem 

 

 
WANNEER: 

 ZATERDAG 23 OKTOBER 

- LEVEREN TUSSEN: 9.30 UUR EN 12.00 UUR. 

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

 

Naam Voornaam Dag Naam Voornaam Dag

De Wever Lucien 1 Van Crombrugge Oliva 17

Van Driessche Christiane 1 Bogaert Rita 17

Hellebaut Kathelyne 1 Verhaeghe Erik 18

Van Den Noortgate Imelda 1 Van Der Linden Lya 18

Beerens Lieve 2 Jolie Catherine 19

Seghers Patrick 2 Cantaert Nadine 19

Vermassen Rosanne 2 De Witte Linda 19

Galle Rita 3 De Cnijf Edith-Elodie 20

De Vrieze Marijke 3 Michiels Lilly 20

De Cooman Magda 3 Eeman Agnes 20

Cornil Madeleine 4 De Bosscher Nicole 21

Van Caenegem Betsy 4 Baeskens Lut 21

De Lange Anny 4 Van Doorselaere Frans 22

Duhaud Freddy 5 De Pelecyn Annie 22

Goeman Eric 6 De Prijck Gerda 22

Martens Aime 6 Pieters Hilda 23

Van Twembeke Paul 6 Delplancke Nadine 23

Bovijn Maurits 7 Foncke Ivan 23

Cortvriendt Maria 7 Van Durme Bérénice 23

Beurms Christine 7 Droeshaut Geert 23

Beyl Marie France 7 Coppieters Kim 23

Aerts Katelijne 7 De Smet Marcella 24

Renneboog Magda 8 Eeckhaut Christiaan 24

Joris Gisele 8 De Nul Anne-Marie 25

De Clercq Christiane 8 Feliers Christel 25

De Coene Arlette 8 Dehandschutter Freddy 25

Beeckman Nicole 8 Souffriau Nicole 26

Hofman Nadine 8 D'Hondt André 26

Dullaers Johan 9 Ketsman Sylvia 26

Van Steerthem Chantal 9 Haelterman Simon 26

De Moor Maarten 9 Mannaert Roger 27

Droesbeke Luc 9 Potvin Dirk 27

Eloot Nele 9 Verroens Christine 27

Reyns Gentil 9 Herbosch Lauren 27

Tavernier Karine 10 Beerens Christiane 28

Caekebeke Martin 10 Schietecatte Denise 28

Van Waeyenberge Clébert 11 Dhondt Ludovic 28

Vekeman Isabelle 12 Scheerlinck Etienne 29

Vandenberghe Adrienne 12 Van Bever Rina 29

Wachtelaer Luc 13 Coppens Martina 29

Herremans Eddy 13 Van Damme Helena 29

Zwaenepoel Godelieve 13 Daneels Betty 29

D'Hondt Myriam 13 François Jan 29

Swalens Chantal 14 Van De Maele Michel 30

Baele Marie-Therese 14 Van Ruyskensvelde Freddy 30

De Middeleer Roger 14 De Guismé Christiaan 30

Daem Laurens 15 De Keukelaere Anita 30

Verstuyft Albert 15 Vanden Broeck Ernest 31

De Ridder Jo 16 Detemmerman Annie 31



 
27e jaargang nr. 108          oktober – november – december  2021  blz. 9 

Jarigen van de maand november 
 

 

Naam Voornaam Dag Naam Voornaam Dag

Lenvain Vèronique 1 Glorieux André 15

Vanderhaeghen Christiane 1 Henau Marc 15

De Visscher Herman 1 Roels Rita 16

Torrekens Marleen 1 Heirman Herman 16

Van Den Berghe Rita 1 Van Bost Andrea 16

Claessens René 2 De Groote Anja 17

Muys Marleen 2 De Vriendt Henri 18

De Clercq Willy 2 Van Den Eeckhaut Gerda 18

De Backer Godelieve 3 De Vleeschauwer Edwig 18

Thys Rosa 3 Praet Hilde 19

Vandersyppe Dirk 3 Fonck Anne- Marie 20

Gesierich Siegfried 3 Seeuws Betty 20

Porrez Erna 4 Van Liefde Eric 21

Scheldewaert Brigitte 4 Van Bever Bea 21

Van De Slijcke Paul 5 Taeleman Freddy 22

Van Audenhove Georges 5 Schiettecatte Marcel 22

Van Der Massen Koen 5 Placke Claudine 22

De Moor Pedro 5 Hubau Chantal 22

Pieters Martine 6 De Loore Rita 22

De Rouck Raphael 7 Van Muylem Simona 23

Meulenijzer Edgard 7 De Winne Rita 23

Van Reepingen Dirk 7 Bovijn Hilde 24

Van Kelst Anne 8 Haegeman Jean 24

Vanderstichelen Danny 8 Baele Willy 24

Haelterman Marleen 9 D'Hoker Roger 25

De Groote Annie 10 Oste Moniek 25

Van Damme Marleen 10 De Bruycker Guy 25

Slagmulder Danny 10 Ockerman Marc 25

Van Der Linden Eric 10 Muys Marita 26

Cruypelinck Bernard 10 D'Hondt Norbert 26

Goubert Annie 10 De Clercq Edgard 26

Scherlippens Ingrid 11 Neckebroek Jean-Paul 26

De Smet Beatrijs 12 Verhelst Annie 26

De Schrijver Nelly 12 Walraet Noel 27

Van Herreweghe Eddy 12 Cardoen Jaak 28

Van Ruyskensvelde Harry 13 Roobroeck Sabine 28

Lotens Jacqueline 14 Larno Brigitte 28

Verheyen Paul 14 Verstuyft Magda 29

Verheyen Dina 14 Snouwaert Marcel 29

Lauwereys Magda 14 De Geest Willy 29

Cansse Danny 14 Stevens Marijke 29

Van Vijle Marleen 15 Van Den Berghe Marleen 29

De Wolf Willy 15 Roelandt Nancy 30
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Jarigen van de maand december 
 

 
 

De jongeling loopt rapper, 

Maar een ouder persoon kent de weg.  

Naam Voornaam Dag Naam Voornaam Dag

Van Der Meeren Rita 1 Lemaitre Willy 18

Meeus Danny 1 Haegeman Francine 18

Van Wesemael Tanja 1 De Pessemier Raf 19

Schokkaert Patsy 2 Van De Maele Etienne 19

Van De Casteele Guido 3 Mornie Marie-Louise 20

Van Santberghe Martine 3 Van De Velde Jozef 20

Van De Slijcke Diane 4 Van Steenberghe Johny 21

De Keukelaere Isabella 4 Bogaert Walter 21

Moreel Nancy 4 Holderbeke Luc 21

Verschure Mieke 4 Mertens Nelly 21

Geerts Annie 5 De Smet Anita 21

Matton Claudine 5 De Winne Michel 22

Van Den Eeckhoudt Bart 6 De Meyer Jan 22

Van Verre Nicole 6 Vanden Broeck Sonja 23

Magherman Nicole 6 Van Waeyenberghe Pascal 23

Van Daele Linda 6 Batjoens Liliane 23

Meuleman Luc 6 Ameye Annemie 23

Silkyn Anouk 7 Bogaert Noël 24

Feliers Marc 7 Mertens Eric 24

Stevens Luc 8 Van der Spiegel Andre 24

Van Der Smissen Annick 8 Diependaele Nicole 24

Thijs Marleen 8 Van Den Bossche Geertrui 24

De Clercq Jacques 8 Verwulgen Luc 24

Soleme Rita 9 Boyen Noël 25

Hendrickx Arlette 9 Apers Noël 25

De Vos Maria 9 Hendrickx Godelieve 25

De Roose Christiane 9 Liessens Hilde 25

Govaert Tom 9 Pieters Jacqueline 25

Christiaens Rita 10 Callebaut Luc 25

Lambrecht Anne - Sophie 10 Meersschaut Hugette 25

Vermassen Bjorn 10 Piens Carine 25

Eeckhout Marie-Jeanne 11 Petit Marie-Louise 25

Van Boven Lucienne 11 Henninckx Freddy 26

Van Caekenbergh Blanche 12 Decordier Cecilia 26

Van Caenegem Jeannine 12 Reygaert Betty 28

Gerardi Aline 12 Van Damme Viviane 28

Fosselle Eddy 13 Stockman Annie 28

Schiettecatte Jacques 13 Van Dessel Ingrid 29

Reyns Albert 14 Lampaert Andre 29

Simoens Geert 14 Balliu César 29

De Moor Claudine 16 Verhoeyen Patrick 29

Goossens Rudy 17 Glorieus Wilfried 30

De Moor Johnny 17 Van Wijmeersch Rik 30

Machtelings Edgard 17 Merchiers Christiaan 30

Van Cauwenberge Luc 17 Van Den Bergh François 31

Lapaige Diane 17 Pede Linda 31

Schollaert Urbain 18 Van Laethem Freddy 31

Van den Bossche Godelieve 18 Van Melckebeke Fernand 31
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            Jubileum 

  

 

 

 

 
    

 

            Vrijwilligers - medewerkers       Sonja   
  Medewerkers gezocht 
 

Om diverse redenen vonden enkele medewerkers de tijd rijp om niet langer mee te helpen op onze 

tochten. 

In de eerste plaats wensen wij hen te bedanken voor hun jarenlange inzet! 

En daarom zijn we op zoek naar vers bloed! Dus, wie zich geroepen voelt om onze ploeg medewerkers te 

versterken, geef gerust een seintje aan één van de bestuursleden.  

Helpende handen zijn er steeds te kort: parkingstewards, uitpijlers, keukenpersoneel, afruimers, 

inschrijvers, bonnetjesverkopers, barmannen (of vrouwen) … jullie zijn allen welkom, op onze 

midweektochten of onze grote tochten (wisselbeker, Halloween en wafeltocht) of op beiden. 

Onze bestuursploeg, samen met de vele wandelaars zullen je dankbaar zijn! Want zonder medewerkers 

… geen wandeltocht… Wij rekenen op jullie!       

  

Bestuur en leden van Egmont 

Zottegem wensen  

de jubilarissen 

van harte proficiat !!! 
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          GR - verslagen                
23-06-21                               GR 128      Runkelen – Voort                                                                   Toon 

 

De Stilte lokt mij naar de gouw, naar de gemoedsrust van de gaarden 

Waar pitfruit rijkelijk mag aarden vredig naast vee en akkerbouw. 

Dit landschap dat zacht golvend glooit, doorkerfd, met diep gesneden paden 

Laat zich zeer vrouwelijk verraden wanneer het zich met bloesems tooit. 
 

Uiteindelijk wordt het ons gegund. Het GR- programma 2021 kan een eerste maal aangesneden worden. 
“Geduld is bitter, zijn vrucht zoet” een gedachte van Friedrich Nietzsche is hier zeker op zijn plaats. 37 
mondmaskers zetten koers richting Runkelen, dorp dat reeds vermeld wordt in 1366 en deel uit maakte 
van het graafschap “Duras”. Pas in 1773 verheven tot afzonderlijke heerlijkheid en tegenwoordig 
deelgemeente van de fruitstad St-Truiden. Fantasieloos verharde voortuintjes leiden over de 
Meltserbeek. We flaneren langs een voormalig waterkasteel met wachttoren en eigenaardig gevormd dak 
met duiventil. De kerk van Binderveld stuurt ons resoluut over grindwegen en groene boomgaarden waar 
appels en peren ons toelachen richting Nieuwerkerken dat we toch links laten liggen. We volgen nu een 
tijdje de pijltjes van de “Gelukswandeling”. Keuvelen langs de kapel van St-Donatus, over donkergroene 
paden en anderhalve kilometer verder bereiken we het “Provinciedomein Nieuwenhoven” zowat 90 ha 
groot. Het Galgen- en Mielenbos vormen er samen het belangrijkste bosgebied in een uitgesproken 
agrarische omgeving. We onderscheiden hier 3 natuurlijke biotopen met kenmerkende fauna en flora. Bij 
de boswachterswoning en bezoekerscentrum tijd voor een eerste pauze. Een vijvertje met bloeiende gele 
plomp en een koppeltje meerkoet en 4 jongen stelen er de show terwijl iets verder gezocht wordt naar 
de koningin in de bijenkast. We kuieren voorbij het parkeerterrein, over een kasseiweg en kruisen de N722 
Hasselt – St Truiden richting Senselberg. We huppelen over de spoorweg verder onder de snelweg N80 
en langs een nieuw aangelegde hoogstamboomgaard. Doorheen de boomgaarden bereiken we de N759 
het gehucht Ooie, grondgebied Zepperen, één van de oudste nederzettingen van Limburg. We flaneren 
langs de Genovevakapel bij een reusachtige kastanjeboom. Als een duivel uit een doosje komt de 
torenspits van Hoepertingen tevoorschijn. Rechtover de kerk pronkt het kasteel Mariagaarde nu een 
stilte- oord voor groepsbezinningen.  In B.C. De Blokhut is het te doen en de ervaren waard heeft hier alles 
onder controle.  Een middagdutje hoort er vandaag niet bij en het landschap wordt heuvelachtiger en 
troont ons naar de Romeinse Steenweg, een tracé van de Romeinse heerweg Boulogne-Cassel-Tongeren-
Rijnland aangelegd in de eerste eeuw van onze tijdrekening. De vele appel- en perenaanplantingen 
worden regelmatig onderbroken door partijen aanlokkelijke rijpe kersen. De zwevende kapel is een 
markante verschijning in het landschap. Kunstenaar Frits Jeuris heeft hier bij middel van gekloven 
kersenstammen iets kunstzinnig uit de mouw getoverd. Nu is het klimmen richting de Jenneboom met 
schitterend zicht op Borgloon en zijn omgeving. De witte abeel, aangeplant in 1970 vervangt de 
reusachtige populier die in 1963 sneuvelde. Hier werden volgens de overlevering heksen verbrand. De 
plaatsnaam verwijst naar Tjenne Machiens die hier in 1560 ten prooi viel aan de vlammen. Rechtlijnig 
zweven we verder naar het gehucht Helshoven met zijn kruiskapel, gesticht in 1254 bij het toenmalige 
hospitaal van de Johannieters of hospitaalridders. In 1674 werd naast de kapel een kluis gebouwd waar 
in een tijdspanne van 234 jaar 13 vrome (?) kluizenaars hun leven biddend doorbrachten. Aan het volk te 
zien een toeristische pleisterplaats maar Egmont Zottegem vindt het niet nodig om hier een paar minuten 
te verpozen!!! Afdalen doen we in de vallei van de Herk die we kruisen bij de weg Hoepertingen-
Gutschoven. Met links van ons het kasteel Tornaco lopen we het dorp Voort binnen einde van onze tocht. 
In “De Baron” wordt het streekbier “Arnold Van Loon” rijkelijk en op temperatuur geserveerd. De 
terugweg lonkt om de hoek… de kop is er af. 
 
Tot een landwind manmoedig zucht, de bodem met blaadjes dekt en stampertjes tot dracht bevrucht 
zodat het fruit straks onbevlekt de Haspengouwse schoot ontvlucht en weelderig ter veiling trekt. 

Adelardus 
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23-06-21                               GR 128      Runkelen – Voort                                                                Carmen 

 

Daags na de zonnewende en een dag voor het kerkelijke Sint Jansfeest, trekken we de eerste keer, dit 

verdoemde jaar, op GR tocht. Hartelijk weerzien met een groep oudgedienden, sinds anderhalf jaar niet 

meer ontmoet, doet deugd. 

We reizen naar de grootste fruittuin van ons land, het land van Loon en patroonheilige Sint Trudo, in het 

Limburgse Haspengouw. Vandaag behoort de langste dag alweer tot het verleden. Een dag die, lang voor 

er klokken en kalenders bestonden, de mens boeide en ontroerde. Sinds de prehistorie, leefden mensen 

in de ban van de tijd. Aan de stand van de sterren maten ze de seizoenen en door stenen in de zon te 

plaatsen, lazen ze via diens schaduwlengte, de uren af. 

Op midzomerdag en –nacht, het moment dat de natuur in volle schoonheid straalt, bomen diepgroen 

kleuren, bloemen de helderste tinten dragen en vruchten een rijke oogst voorspellen, vierde men een 

groots feest. De zomerzonnewende, midzomernacht, viering van Sint Jan, feest van de witte roos…  Het 

spreekt nog steeds tot de verbeelding. 

Vandaag stappen we door een immense vruchtentuin. Kilometers ver zien we fruit hangen. Nieuwsgierig 

blozende appels, peren, perziken, kers en kriek staren ons aan. 

Op deze zomerdag schijnt de zon slechts matig, maar voelt toch weldadig aan, het fruit voldoende 

verwarmend, om het zonder haast, met levenssap te voeden. Ik zie de kersen kleuren en denk met 

heimwee terug aan mijn kindertijd. De kersentijd, die ik als een mooie droom in mijn hart bewaar. Kersen, 

wonderlijke vruchten, die als gezwollen bloeddruppels onder het groene blad hangen. Nostalgisch denk 

ik, hoe ik ze plukte en als rijkelijke sieraden droeg. In mijn jeugd, bewaarde men kers en kriek op straffe 

brandewijn. Talrijke geestrijke Weckpotten, verdwenen maandenlang in de koele kelder, om ze met 

Kerstmis boven te halen, te openen en de magische likeurvruchten te smaken. Hemels moment. 

Maar, hij is kort, die kersentijd. Zo kort... 

Hier, in de fruitstreek, belanden de vruchten in kleurrijke vlaaien. Menig bakker tooit zijn uitstalraam met 

die zoete lekkernijen. Veel bedrijven in de omgeving persen het fruit tot sap en vullen ontelbare flessen 

met het gezonde elixir. 

 

We pauzeren in een provinciaal 

domein met visrijke vijver en even 

verder ontmoeten we een ware 

koningin. Ze draagt geen kroon, 

maar een blauwe stip. Naargelang 

het tijdstip dat ze geboren werd,  

kiest de imker een kleur om de 

edele dame te merken. Onze 

koningin ontving haar stip in een 

jaar eindigend op nul (2020). 

Samen, met de mannelijke darren 

en de vrouwelijke werkbijen, 

woont ze in een bedrijvig paleis, 

waar de honing stevig vloeit.  

Na nog enkele panoramische omzwervingen en het dankbaar nuttigen van versterkend vocht, zit onze 

leerrijke wandeling erop. 

Patrick rondt weemoedig de eerste GR-tocht af met volgende indachtige woorden: 

... “en te weten, dat het jaar alweer voor de helft voorbij is”… 

 

Ja, de tijd vliegt, veel, veel te snel en spaart ons niet, voeg ik er bedrukt aan toe… 
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28-07-21                                                   GR 14     Lavacherie  –  St.- Hubert.                                       Carmen 

 

Een tweede GR-tocht, dit jaar, brengt ons naar de diepe Ardennen. Enkele rustieke dorpjes, witstenen 

huisjes met bebloemde ramen, blauwe luiken en rotstuintjes groeten ons uitbundig welkom. Vandaag 

slingert de weg doorheen de diepe wouden rond Sint Hubert. Een jagersparadijs! 

Meer dan 1000 jaar geleden, galoppeerde hier een edelman, Hubert genaamd. Hij leidde een rijk en 

liederlijk leven, maar op een goede vrijdag veranderde zijn stijl volledig. De man kreeg een uit de kluiten 

gewassen hert in het vizier en plots verscheen de beeltenis van Christus, met een zilveren kruis, tussen het 

machtig gewei. Een diepe stem verzocht de jonkman zich te bekeren tot een stijl van boete en gebed. De 

edele jager had hier wel oren naar en veranderde zijn leven tot vroomheid en kerkelijkheid, om uiteindelijk 

bisschop te worden. Vlak na zijn dood werd hij patroonheilige van de jagers en men bad hem aan om 

hondsdolheid te genezen. De jagers vreesden die besmettelijke ziekte als de dood, want ze stak jachthond 

en wild aan met een vernietigende kracht. Huberts overblijfselen werden bewaard in de kerk van Sint 

Hubert, tot ze verdwenen tijdens de Franse revolutie en tot hiertoe niemand weet waar ze zich nu bevinden. 

 

Wij bewandelen het grote woud, omgeven door stilte en vogelgetwitter. Veel jagerskijkhutten delen onze 

aanwezigheid, we zien riviertjes  kronkelen, diep gevuld met water uit de voorbije, overvloedige zomerbron. 

Rond de middag bereiken we de Benedictessenabdij van Hurtebise, hoog op een heuvel. Met panoramisch 

zicht op het woud, nuttigen we de picknick. 

We dolen verder onder het bladerendek, tot plots de bolle torens van een basiliek opdagen, een 

imponerend zicht. Natuurlijk bezoeken we de kerk in al haar schoonheid en kunstschatten. Ik daal af naar 

de donkere crypte en sta plots oog in oog, met de laatste resten, van een vroegere abt. 

Hoe nietig is een mens, hoe kort het leven. De schedel vertoont een slecht gebit met lelijke bruine 

afgebroken tanden. Deze man bezocht voorzeker geen tandarts en zal enorme kiespijn doorstaan hebben. 

De Franse regisseur Jean Jacques Annaud zou hier ongetwijfeld inspiratie opdoen voor een volgende film, 

want hij is een meester in het volgens de tijd, reconstrueren van menselijke en dierlijke vormgeving. Zijn 

imponerende films als l’Ours (de 

beer), de Naam van de Roos, la 

Guerre du Feu (de vuuroorlog), 

leveren een meesterwerk aan 

natuurgetrouwe grime. Hij toont de 

mens uit de middeleeuwen en de 

Neanderthaler zoals hij er in 

werkelijkheid uitzag, in al zijn 

lelijkheid en mismaaktheid. Geen 

glitter of schoonheidsideaal, maar 

pure echtheid, realisme in de 

zuiverste vorm. Bewonderend loop 

ik verder langs het indrukwekkend, 

koraalrode abtenpaleis. 

Het imposante smeedijzeren 

hekken, versierd met gulden ornamenten en rode parels van mondgeblazen glas, verwonderen mij. 

 

Mijn tocht eindigt nog met een verrassing. 

Ra, ra, ra, wie rijdt hier rond op de fiets? De anonieme fietser stopt, om met mijn wandelgenote,  een 

gemoedelijk praatje te voeren. Hij verblijft met vakantie in de abdij van Hurtebise en hij is niemand minder 

dan de bisschop van Brugge (gelukkig is het niet zijn voorganger die we hier spotten, want die vertoeft 

wegens gedrag en zeden, op uitgebreid verlof ergens in Frankrijk). 
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28-07-21                                                   GR 14     Lavacherie  –  St.- Hubert.                                                   Toon 

 

Kijkend over grenzen heen daar zag ik hoe voor jou de zon verdween en oooh aan de overkant 

Dromen van een andere tijd, geen zin meer in de realiteit en oooh aan de overkant… 

 

Kuierend doorheen het archief van de GR laat ons terug dwalen naar 27 en 28 mei 2015. Van Malampré 

naar Lavacherie met overnachting bij het spook Berthe in La-Roche-en-Ardenne. De “Borsalino” en de 

discobar van chauffeur Benny blijven voor altijd in het geheugen geprent. Vandaag geen Borsalino wel een 

witgeverfd neo-gotisch kerkje dat ons van verre toewuift en 

onmiddellijk de westelijke Ourthe voor de voeten schuift. 

Vertrekkend op een hoogte van 368 meter zullen we vandaag 

meerdere hoogtemeters trotseren. We stellen ook vast dat 

naast de GR 14 we ook een hele tijd het traject van GR 57 

zullen volgen. We snijden de oude buurtweg 516 aan. Een 

vroegere stoomtrein verbond Marche, Bastogne en 

Martelange over een afstand van 82 kilometer. Geboren in 

1901, in dienst tot 1954 voor passagiers en tot 1959 voor 

goederenverkeer. Vandaag een oase van groene rust voor de wandelaar. Een metalen brug laat ons de 

Ourthe nog eens oversteken, mooie vergezichten krijgen we er gratis bij terwijl opgerolde balen hooi als 

marsmannetjes het decor kleuren. Het dorp Amberloup komt in zicht maar we laten het links liggen en 

stevenen richting St.-Ode dat ook al niet veel te bieden heeft. Toch zijn er de mooi onderhouden 

opgehangen bloemkorven blikvangers. Recht voor ons duikt het bos van Freyr op dat we even voorbij het 

gehucht Tonny zullen aansnijden. We kuieren voorbij de molen van Tompré en op deze plaats zal de GR 57 

ons verlaten. Het is nu klimmen geblazen op de “Col du Plastrait” die ons afzet op 489 meter bij de Carrefour 

de cinq chemins forestier. We hebben er nu al 8 kilometer opzitten. Nu wordt het woudlopen op en af, 

kilometers ver, bomen, bomen en nog eens bomen… Het statige maar giftige vingerhoedskruid duikt hier 

en daar op tussen het groene lover terwijl plakken heide slechts binnen enkele weken tot bloei zullen 

komen. We negeren een paar bordjes “Domaine privé” en “Accès interdit” en er volgt een fikse afdaling tot 

de “Ruisseau de Basseile” waar een beverkolonie zijn intrek heeft genomen. (461 meter). Tussen 2 bossen 

in werd de knapzak aangesproken en de bus zorgt voor vliegende bevoorrading. We zijn weeral een aantal 

kilometer gevorderd; laag bij de grond wit bloeiende ogentroost in fel contrast met de gele tormentil en in 

de rand de bloemhoofdjes van wilde bertram. Het dichte woud maakt nu plaats voor een uitgestrekt drassig 

veengebied. Een horde jonge lui kunnen er hun hartje ophalen op de mountainbike, mogelijks kandidaten 

voor de olympische spelen in de toekomst. Tussendoor genieten we van de talrijke zweefvliegers die met 

veel geraas de lucht worden in getrokken. Het is er een komen en gaan maar onze stille rust is ook gaan 

vliegen. De plaats “Fagne de la borne alt 535” wordt vandaag onze hoogste overwinning met een immense 

observatiepost en kijk over de uitgestrekte Fagne. Ter hoogte van de N848 maakt de bus nog eens zijn 

opwachting bij het klooster d’Hubertise waar sinds 1938 de regel van Benedictus zo goed mogelijk 

opgevolgd wordt. Opmerkelijk zijn nu ook de bewijzering van de “Via Arduinna” één van de vele 

pelgrimswegen richting Compostela. In dalende lijn schuift het richting St-Hubert waar de twee spitse 

klokkentorens van de kathedraal het einde van onze pittige wandeling aankondigen. Een vluchtig bezoek 

aan de kathedraal en de plaatselijke horeca laten we een graantje meepikken na deze langdurige 

coronatijden. 

 

  Als je even kijkt om je heen, zie de dagen veranderen, 

  Alles wordt weer goed net als vroeger, alles wordt weer goed. 

Niels Destadsbader , Regi Penxten.   

 



 
27e jaargang nr. 108          oktober – november – december  2021  blz. 16 



 
27e jaargang nr. 108          oktober – november – december  2021  blz. 17 

  

            Busreizen                               Lieve 

 

ZATERDAG 09/10/2021 

FOSSES – LA - VILLE 
Marche des Monastères 

 

MOGELIJKE AFSTANDEN:   5 – 8 – 13 – 20 – 25  KM 
 

VERTREK:    BEVEGEMSE VIJVERS    07.00 U 
 

 
ZONDAG 05/12/2021 

OOSTHAM 
Sint-Niklaastocht 

 

MOGELIJKE AFSTANDEN:   5 – 6 – 12 – 18  KM 
 

VERTREK:    BEVEGEMSE VIJVERS    07.30 U 
 

Busreis Fosses-la-Ville                   9 oktober 2021 
 

Naam en voornaam       
 

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

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

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

   Betaal de som van  5 €  x  ……….   =   …………  € 
 
   Betaal met punten   5 €/punten  x  ……………….   =  ………………..  €/punten 
 

Inschrijven bij Lieve  Tel. 0468/47.03.62  E-mail: lieve@wandelclubegmont.be zolang er plaatsen zijn. 

 

 

Busreis Oostham                   5 december 2021 
 

Naam en voornaam       
 

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

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

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

   Betaal de som van  5 €  x  ……….   =   …………  € 
 
   Betaal met punten   5 €/punten  x  ……………….   =  ………………..  €/punten 

 

Inschrijven bij Lieve  Tel. 0468/47.03.62  E-mail: lieve@wandelclubegmont.be zolang er plaatsen zijn. 

mailto:lieve@wandelclubegmont.be
mailto:lieve@wandelclubegmont.be
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            Busreis Fosses-la-Ville                 Lieve 

 

Zaterdag 9 oktober 2021 
Footing Club van Fosses-la-Ville 

39e Wandeltocht van de Kloosters van Marlagne. 
 

Afstanden: 5 – 8 – 13 – 20 – 25 – 42 – 50 – 60 km. 
Start in de zaal, College Saint-André, rue Sainte Brigide, Fosses-la-Ville. 

 

De 5 km blijven in de buurt zeer dicht bij Fosses-la-Ville  (geen controle) 

De 8 en 13 km gaan naar Bambois.  (1 controle) 

De 20 km gaat naar Maison Saint-Gérard.  (2 controles) 

De 25 km naar Saint-Gérard en terug naar Fosses-la-Ville.  (3 controles) 
 

Het parcours bestaat uit pittoreske, landelijke en bosrijke wegen waarvan sommige 

voor de eerste maal voor wandelaars toegankelijk zijn. Voor de controlepunten 

werden uitzonderlijke en prachtige locaties gekozen. 
 

De wandeltocht heeft plaats ongeacht de weersomstandigheden. Op elk 

controlepunt en aan de aankomst: drank en hapjes tegen democratische prijzen. 
 

 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  

De collegiale Saint-Feuillen, is een 

prachtig gebouw gelegen op de  plaats 

van een oud Iers klooster. 

 

Saint-Feuillen, Ierse missionnaris 

geholpen door de monniken, bouwde 

op de Place du Chapitre, het eerste 

Ierse klooster van België. 
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            Busreis Oostham                       Lieve 

 

Beste wandelvrienden, 

 

Van harte welkom op onze  wandeltocht van 5 december ’21’.  

 

Parcours: 4 – 6 - 13 en 18 km. 
Alle afstanden lopen over hetzelfde parcours tot aan de eerste splitsing welke 

men bereikt na 1,2 km stappen over verharde weg. 

De wandelaars op het 4 km parcours stappen van hieruit verder over verharde wegen naar de eerste 

rustpost, welke zij bereiken na ongeveer 1 km stappen, en keren van hieruit over verharde wegen terug 

naar het startlokaal (Kristoffelheem). 

De wandelaars op het parcours van de 6 - 13 en 18 km stappen vanaf de eerste splitsing via mooie 

bospaadjes eveneens naar de eerste rustpost en hebben daar aangekomen 3 km op de teller staan. 

Van hieruit keren de wandelaars op het 6 km parcours deels over verharde- en veldwegen terug naar het 

vertrekpunt (Kristoffelheem) en bereiken dit na 3 km stappen. 

De stappers op het parcours van de 13 en 18 km vertrekken na de rust verder naar de tweede rustpost 

welke zij na 5 km stappen, door het mooie natuurgebied “Gerheser-Heide” bereiken. 

Na de rust keert de 13 km via veld- en verharde wegen terug naar het vertrekpunt en bereiken dit na 5 

km stappen. 

De 18 km stappers wandelen vanuit de tweede rustpost over een lus van 5 km over de Hamse Hoeve en 

langs het crossparcours terug naar dezelfde rustpost, en keren dan over hetzelfde parcours van de 13 km 

terug naar het vertrek. 

  

Ruime zalen als start en rustposten, met de nodige voorzieningen om de inwendige mens te versterken, 

en dit aan democratische prijzen. Een vlotte bediening.  

 

Bezienswaardigheden: 

 

Alle parcours passeren op het einde langs: 

 

De O.L.V.Geboorte kerk, met de oudste toren van 

het land( rond het jaar 1000 ) en  een zeer rijke 

beeldenschat. 

 

 

 

Het monumentenpark met: 

- de bronzen gedenkplaat en de “Treurende weduwe” als herinnering aan de slachtoffers en de gevechten 

aan het Albert kanaal van 11 tot 14 mei 1940. (begin WO II)  

- monument als hulde aan de gesneuvelde Engelse soldaten bij de bevrijdingsgevechten in Oostham in 

september 1944. 
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            Pompoenenhoeve                           

 

Stelt zijn deuren open  
Wanneer: 

18/09/2021 – 19/09/2021 

Waar: 

Traveins 26, 9620 Zottegem 

Van 9 uur tot … uur 
 

Wat is er te beleven:  

± 30 soorten pompoenen van heel klein tot groot 

Reuze pompoenen 

  Mogelijkheid tot consumptie van o.a. pompoenenbier 

Lochting 

 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

Bij het betreden van de pompoenenhoeve, wordt rekening gehouden met Coronamaatregelen. 
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            5-DAAGSE EIFEL & LUXEMBURG Sonja 

VAN MAANDAG 20 JUNI TOT EN MET VRIJDAG 24 JUNI 2022 
 

Aangezien onze reis in 2021 diende geannuleerd te worden door corona, hebben we de Zuid-
Eifel terug op het programma gezet in 2022. En vermits het een prachtige streek is, net over de 
grens, hebben we de uitstap uitgebreid van 4 naar 5 dagen.  
Opgelet, de personen die ingeschreven waren voor 2021 moeten opnieuw inschrijven voor 
2022 indien zij meewillen! 

 
PROGRAMMA: 
Maandag 20-06-2022  
Vertrek aan de Bevegemse Vijvers in Zottegem om 8u.  
Via Namen en Bastogne naar het Groot-Hertogdom Luxemburg. Na de vrije middaglunch, mooie 
wandeling in Esch-sur-Sûre. Nadien naar ons verblijfshotel in Mettendorf.  

 
Dinsdag 21-06-2022  
Na het ontbijt brengt een kleine verkennningstocht ons 
langs de “Kapellenweg”. ’s Middags is er een facultatieve 
lunch in het hotel mogelijk. In de namiddag wandelen 
we naar het buurdorp Hüttingen, waar we tijdens een 
bezoek aan het “Ofen- und Eisenmuseum” aangenaam 
verrast zullen worden en waar heel wat 
jeugdherinneringen zullen bovenkomen. 

 

Woensdag 22-06-2022  
Na het ontbijt rijden we, voor onze wandeling, naar de Maaren van Daun: drie uitgedoofde 
vulkaankraters, die nu mooie meren zijn, te midden van een heuvelachtige en bosrijke omgeving. 
Vrije lunch aan het Schalkenmehrener Maar.  Na de wandeling nog een terrasbezoekje met zicht 
op het Gemündener Maar en dan terug naar het hotel. 
 

Donderdag 23-06-2022  
Na een kleine plaatselijke voormiddagwandeling rijden we naar het Groot Hertogdom 
Luxemburg. Vrije lunch in Echternach, waarna we naar het meer van Echternach wandelen. 
 

Vrijdag 24-06-2022  
Na het laatste ontbijt rijden we naar het prachtig gelegen Neuerburg voor een mooie en 
gevarieerde wandeling en vrij bezoek. Na het vrije middagmaal, vatten we de terugreis naar 
Zottegem aan.   

 
ONS VERBLIJFSHOTEL:  
Hotel Kickert in Mettendorf is een traditioneel familiehotel. Er is een lift, kegelbaan, een 
binnenzwembad, sauna, solarium, een grote tuin met terras en een Wirtsstube (cafe). Alle 
kamers zijn voorzien van douche, wc en tv. 
 

INBEGREPEN:  
Verblijf in halfpension : van maandagavond tot vrijdagmorgen.  
Alle verplaatsingen met de bus.  
Inkom Ofen- und Eisenmuseum 
Drinkgeld chauffeur.  
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NIET INBEGREPEN:  
Drank bij de maaltijden.  
Middagmalen. 
 

KOSTPRIJS:  
Per persoon (in een 2-persoonskamer): 450 €  
Toeslag éénpersoonskamer: 48 euro. 
Annulerings- en bijstandsverzekering (facultatief): 30 euro per persoon (tarief 2021) 
 
Bij inschrijving: 100 € per persoon + eventuele annulerings- en bijstandsverzekering storten op 
rekening reizen van WSV Egmont Zottegem vzw: BE64 1030 1032 8952 met vermelding “Eifel” 
Saldo (350 € per persoon) voldoen tegen 1 mei 2022.  
Bijkomende info bij Sonja en Freddy : 054/50.11.82 (na 18u) of via sonja@wandelclubegmont.be  
 
Opgelet : u bent pas ingeschreven na afgifte inschrijvingsstrookje of mail !  

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
INSCHRIJVINGSSTROOKJE 5-DAAGSE 2022 : ZUID-EIFEL   
  
Naam & Voornaam: ……………………………………………………………………………… Lidn°.……………….  
 
Geboren op ………………………………… Annulerings- en bijstandsverzekering: JA  /  NEE 
 
Naam & Voornaam: ……………………………………………………………………………… Lidn°……………..…  
 
Geboren op …………………………………. Annulerings- en bijstandsverzekering: JA  /  NEE 
 
Adres: ………………………………………………………………………………………………………………………  
 
             ……………………………………………………………………………………………………………………….. 
 
Tel n° ……………………………………………………………………GSM n°…………………………………………………..  
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            Halloween 
Wandelsport Vlaanderen 3163 

 

 
Wandeling op zondag 31 oktober 2021 

 

   Startplaats:  Bevegemse Vijvers 

       Afstanden:  7 – 12 – 21 km 

       Inschrijving: 2 €  

      (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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            Praatcafé        

 

Zaterdag 13 november 2021 

Van 13.00 tot 19.00 uur. 

BEVEGEMSE VIJVERS ZOTTEGEM 

Na 2 jaar coronaleed zijn alle Egmonters die namiddag opnieuw 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. 
 

▪ Je oude lidkaart niet weggooien. Na betaling wordt die door de federatie opnieuw 
geactiveerd en blijft die geldig voor het jaar 2022 
 

HET LIDGELD VOOR 2022 blijft ongewijzigd. 
▪ Hoofd van het gezin 15 €. 

▪ Alle andere leden van het gezin 12 €. 

 
WAT ONTVANG JE HIERVOOR? 

▪ Een wandelboek Walking in Belgium 2022 per gezin (bij hernieuwen voor 1 maart 2022). 
▪ 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. 
 

DRANKEN 
▪ Alle dranken zullen te koop zijn aan democratische prijzen. 

 

CLUBFEEST 

▪ Inschrijven voor het clubfeest van 2022. 
 

Dus beste vrienden op zaterdag 13 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 2022 
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            Komende GR      Patrick 

13/10/2021              GR 565  Schoten - Zoersel           ± 25 km  of  ±  16 km                        
 

Op het snijpunt met de GR 12 kiest het Sniederpad ofwel de GR 565 resoluut voor de oostelijke 
richting. Enkele kastelen verder volgen we aan de Wijnegembrug het Albertkanaal voor even om 
dan koers te zetten naar het fort van Oelegem. Aan het voormalige Schildehof zal groep 2 starten. 
In Halle hopen we een rustpost te vinden. De laatste 8 km kruisen we nog de GR 5 en het 
Zoerselbos om uiteindelijk de eindbestemming Zoersel te bereiken. 
 

Inschrijven met strookje tot 5 oktober of zolang er plaatsen zijn.  
Kostprijs: 10 euro (graag vooraf betalen met ingevuld strookje, indien mogelijk). 
Startuur: 7 u 30 aan de Bevegemse Vijvers. 
 
10/11/2021              Dagstapper Duffel            ± 23km  of  ±  14 km                        
 

Klassiek als afsluiter voor het GR-seizoen kiezen we voor een dagstapper, dit keer in Duffel. We 
vertrekken aan de ruïnes van het waterkasteel Ter Elst, doorkruisen Duffel en zijn groene long. 
Noordwestelijk zoeken we de oude spoorlijn 25a en vinden we de wit-rode streepjes van de GR 
12. Die volgen we via Waarloos (start groep 2) naar Walem. Langs het fort van Duffel en over de 
Nete komen we terug op onze startplaats. 
 

Inschrijven met strookje tot 3 november of zolang er plaatsen zijn.  
Kostprijs: 10 euro (graag vooraf betalen met ingevuld strookje, indien mogelijk). 
Startuur: 7 u 30 aan de Bevegemse Vijvers. 
 

GR 565  Schoten - Zoersel                13 oktober 2021 
Naam en voornaam       25 km  16 km 
 

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

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

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

   Betaal de som van  10 €  x  ……….   =   …………  € 
 

   Betaal met punten   10 €/punten  x  ……………….   =  ………………..  €/punten 
 

Inschrijven tot  5  oktober  2021   of zolang er plaatsen zijn. 
 

Dagstapper Duffel                  10 november 2021 
Naam en voornaam       23 km  14 km 
 

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

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

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

   Betaal de som van  10 €  x  ……….   =   …………  € 
 

   Betaal met punten   10 €/punten  x  ……………….   =  ………………..  €/punten 
 

Inschrijven tot  3  november  2021   of zolang er plaatsen zijn. 
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            VLIEGREIS naar SCHOTLAND  Sonja 

MAANDAG 05/09/2022 TOT EN MET MAANDAG 12/09/2022 

(8 dagen, 7 nachten - volpension) 

Zegt men Schotland, dan denkt men automatisch aan de beroemde Highlands, de Schotse whisky, de 

Schotse kilts en het Monster van Loch Ness.  Daarom maken we in 2022 een gevarieerde rondrit langs de 

mooiste natuurgebieden van de Schotse Hooglanden waarbij wandelingen zullen afgewisseld worden met 

een proevertje van de lokale Schotse cultuur.  

 

PROGRAMMA: 

Maandag 05/09/22: rechtstreekse vlucht naar 
Edinburgh + panoramische rondrit 
Vermoedelijk vertrek van de vlucht: 15u30.  
Vermoedelijke aankomst: 16u15.  
Check-in bij het hotel Holiday Express Edinburgh 
City Centre. Diner vlakbij het hotel. 
 

Dinsdag 06/09/22: Verkenning van Edinburgh  
Gegidste stadswandeling en bezoek aan Edinburgh 
Castle. Lunch in Edinburgh centrum. In de namiddag wandeling naar Arthur’s Seat.  
Diner vlakbij hotel. Overnachting in het hotel Holiday Express Edinburgh City Centre. 

 
Woensdag 07/09/22: St Andrews & Cairngorms Nationaal Park  
Naar St Andrews: wandeling langs de haven en stranden, en de ruïnes van het kasteel en de kathedraal.  
Lunch in gezellige pub onderweg. In de namiddag bezoek aan het mysterieuze Dunnottar Castle. 
Diner & overnachting in Altens Hotel Aberdeen. 
 

Donderdag 08/09/22: Onderweg naar Inverness 
Bezoek van de Glenfiddich Distillery mét proeverij. Lunch onderweg. In de namiddag wandeling in 
Aviemore, het hart van de Cairngorms. Busrit tot Inverness en bezoek aan het historische centrum. 
Diner & overnachting in het Glen Mhor Hotel. 

 
Vrijdag 09/09/22: Via Loch Ness naar het prachtige Isle of Skye 
We stoppen bij Loch Ness voor een boottocht over het meer. Lunchstop onderweg.  
Fotostop bij het razend bekende en fotogenieke Eiliean Donan Castle.  
Aangekomen op het Isle of Skye, wandeling naar de magische Fairy Pools.  
Diner en overnachting in het Dunollie Hotel. 

 
Zaterdag 10/09/22: Verkenning van Isle of skye 
Wandeling naar de dramatische rotsformatie The Old Man of Storr. Lunch in een gezellige lokale pub in 
Portree, de hoofdplaats van het eiland. Bezoek aan het Dunvegan Castle.  
Diner en overnachting in het Dunollie Hotel. 
 

Zondag 11/09/22: Naar Fort William en de Top van Schotland. 
Met de ferry-oversteek van Armadale naar Mallaig en vervolgens naar het Glenfinnan Monument en 
Glenfinnan Viaduct voor een fotostopje. Lunch in Fort William.  
Na de middag nemen we de kabelbaan naar de top van de Ben Nevis (hoogste berg) voor een wandeling 
naar Meall Beag met fantastische uitzichten over de omgeving.  
Diner en overnachting in het Alexandra Hotel. 
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Maandag 12/09/22: Via Loch Lomond naar Edinburgh en terugvlucht 
Bezoek aan het Loch Lomond & the Trossachs National Park.  
Rondwandeling doorheen Balloch Castle Country Park. Lunch onderweg. 
Na de middag naar de luchthaven voor de terugvlucht naar Brussel  
(vermoedelijk vertrek om 17u05 – vermoedelijke aankomst: 19u45).  
 

 

PRIJZEN: 

• Voor het vervoer van en naar de luchthaven: 25 euro per persoon (te betalen aan WSV Egmont 
Zottegem op rekening reizen BE64 1030 1032 8952 met vermelding “bus Schotland”) 

• Voor de reis (te betalen aan Galtic-Nordic na uitnodiging tot betalen) :  
Bij 30 deelnemers:  
Prijs per persoon in tweepersoonskamer : 2.174 euro 
Single kamer supplement: 655 euro (maximum 4 single kamers !!) 
Bij 45 deelnemers:  
Prijs per persoon in tweepersoonskamer : 2.075 euro 
Single kamer supplement: 655 euro (maximum 4 single kamers !!) 

 
 

INBEGREPEN:  

 

• Retourvluchten Brussel-Edinburgh met SN Brussels Airlines (20 kg bagage + 8 kg handbagage) 

• 7 overnachtingen met privésanitair 

• 7 x ontbijt 

• 7 x lunch en diner met water, thee en koffie inbegrepen 

• Begeleide luchthaventransfer, panorama-rondrit + welkomstdrankje bij Cafe Royal (bier of wijn) 

• Comfortabele tourbus met gekwalificeerd chauffeur en alle onkosten en fooien voor de chauffeur 

• Gegidst bezoek van Edinburgh met inkom aan Edinburgh Castle & Underground Tour 

• Inkom Dunnottar Castle en Dunvegan Castle & Gardens 

• Bezoek Glenfiddich distilleerderij met proeverij 

• Cruise Loch Ness 

• Heen- en Terugticket met Ben Nevis Gondola 

• Nederlandstalige reisbegeleider 
 
 

NIET-INBEGREPEN: 

 

• Alcoholische dranken 

• Persoonlijke uitgaven 

• Annuleringsverzekering (optioneel): 6,3 % van de reissom 
 

• Reispas of paspoort: tijdig aan te vragen bij het gemeentebestuur!!  Ingevolge de Brexit is een 
geldig paspoort nodig om naar het Verenigd Koninkrijk (waaronder Schotland) te reizen.  
Het reisdocument mag niet verlopen tijdens het verblijf ! 
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INSCHRIJVINGSSTROOKJE VLIEGREIS 2022 – SCHOTLAND 
(gelieve in te vullen in hoofdletters en zoals op de identiteitskaart !!) 

 

Persoon 1 :  

Naam + voornaam: ……………………………………………………………………………………………………………………….. 

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

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

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

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

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

e-mailadres: ……………………………………………………………………………………………………………………………….…      
 
Annuleringsverzekering (6,3% op de reissom):     JA   /  NEE 
 
Bent u vegetariër of zijn er voedselallergieën waarmee dient rekening gehouden te worden? 
 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 
 
Gaat met de bus mee naar Zaventem:     JA  /  NEE  
 
Eénpersoonskamer  / Tweepersoonskamer (+ eventueel naam kamergenoot) :  

 

 
Persoon 2:  
 
Naam + voornaam: ……………………………………………………………………………………………………………………….. 

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

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

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

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

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

e-mailadres: ………………………………………………………………………………………………………………………………….      

Annuleringsverzekering (6,3 % op de reissom):     JA   /  NEE 
 
Bent u vegetariër of zijn er voedselallergieën waarmee dient rekening gehouden te worden? 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
 
Gaat met de bus mee naar Zaventem:     JA  /  NEE  
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.        Wafelentocht        

Zondag 26 december 2021 
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: 2,00 € 

op vertoon van lidkaart: 1,50 € 
 
 

 

In de startzaal 

verse “Brusselse Wafels” 
met suiker en slagroom 

aan democratische prijzen. 
 

 

 

 

De wandelfederatie zal op deze wandeling met een stand aanwezig zijn waarop het 

volle wandelboekje Limited Edition kan ingeleverd worden voor ofwel een poncho 

ofwel een rugzak naargelang het aantal voltooide wandelingen. Bij 15 stempels 

ontvangt men een poncho of bij 25 stempels ontvangt men een rugzak.  
  

Op het parcours 

Gratis “Glühwein” met 

geldige controlekaart 
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            Komende wandelingen 
Dit is een greep uit de wandelingen in de wijde omgeving om het jullie gemakkelijk te maken 

en om de burenclubs wat te promoten. De wandelingen die hier vermeld staan werden 

geselecteerd in de Walking in Belgium en tot op heden niet geannuleerd. Wij zijn niet 

verantwoordelijk moesten zich nadien toch nog wijzigingen voordoen. Best is natuurlijk de 

website van de wandelfederatie raadplegen. 
 

ZATERDAG  18-09-2021  SLEIDINGE 

6-11-16-20-24-27-30 KM  07.00 – 15.00 U  28E HERFSTWANDELING 

ZATERDAG    18-09-2021  FLOBECQ 

5-8-14-20 KM    05.45- 15.00 U  MARCHE DE LA HOUPE 

ZONDAG    19-09-2021  ZEGELSEM 

6-12-18-24 KM    08.00 – 15.00 U  19E KASSEIDORPTOCHT 

ZONDAG    19-09-2021  HAALTERT 

6-10-12-18-21 KM   06.15– 15.00 U  BEVRIJDINGSTOCHT 

ZONDAG    19-09-2021  DEINZE 

6-12-18-24-32 KM   07.00 – 15.00 U  39E CANTECLAERMARSEN 

DONDERDAG    23-09-2021  HAMME 

8-15 KM    15.00 – 19.00 U  50E WUITENSMARSEN 

VRIJDAG    24-09-2021  HAMME 

6-8-15-32 KM    13.00 – 19.00 U  50E WUITENSMARSEN 

ZATERDAG    25-09-2021  HAMME 

8-15-25 KM    08.30 – 14.00 U  50E WUITENSMARSEN  

ZATERDAG    25-09-2021  MELLE 

6-12-18-21-35-50  KM   07.00 – 15.00 U  22E DELIRIUMTOCHT 

ZONDAG    26-09-2021  ONKERZELE 

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

WOENSDAG    29-09-2021  SINT-ANTELINKS 

3-6-10-12-16-20-25 KM   07.00 – 15.00 U  DUIVENBOSWANDELING 

VRIJDAG    01-10-2021  MUNKZWALM 

3-6-9-12 KM    08.00 – 15.00 U  2-DAAGSE ZWALMTOCHT 

ZATERDAG    02-10-2021  MUNKZWALM 

3-6-9-12 KM    08.00 – 15.00 U  2-DAAGSE ZWALMTOCHT 

ZONDAG    03-10-2021  SERSKAMP 

6-7-10-15-20-25 KM   07.00 – 15.00 U  13E NONNENBOSTOCHT 

WOENSDAG    06-10-2021  BEERNEM 

4-6-10 KM    10.00 – 15.00 U  WANDEL- EN SNEUKELTOCHT 

 

 ZATERDAG 09-10-2021 FOSSES-LA-VILLE 

                                          BUSREIS   

MARCHE DES MONASTERES 

 

ZONDAG    10-10-2021  SINT-PIETERS-LEEUW 

5-10-15-20-25 KM   07.15 – 15.00 U  STREEKBIERENTOCHT 

DINSDAG    12-10-2021  LANDEGEM 

6-12-18-24 KM    07.00 – 15.00 U  TWEEDE-DAG-VAN-DE-WEEK-TOCHT 

ZONDAG    17-10-2021  MOORSEL 

4-8-12-16-20-26 KM   08.00 – 15.00 U  NAZOMERTOCHT 

 

 WOENSDAG 20-10-2021                          SINT-GORIKS-OUDENHOVE 

 7-10-14-18-21 KM 07.00 – 16.00 U    

HOTDOG MIDWEEKWANDELING 

 

ZATERDAG    23-10-2021  LEBBEKE 

6-12-18-22 KM    07.30 – 15.00 U  50E WUITENSMARSEN  
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ZONDAG    24-10-2021  ZWALM 

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

ZONDAG    24-10-2021  KALKEN 

6-7-8 KM    08.00 – 15.00 U  HERFSTWANDELING IN DE KALKENSE MEERSEN 

ZATERDAG    30-10-2021  MEERBEKE 

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

 

 ZONDAG 31-10-2021 ZOTTEGEM 

 7-10-21 KM 14.00 – 21.00 U   

HALLOWEEN POMPOENENTOCHT 
 

MAANDAG    01-11-2021   MALDEGEM 

4-9-12-18-21 KM    07.00 – 15.00 U  ALLERHEILIGENTOCHT 

WOENSDAG    03-11-2021  KWAREMONT 

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

ZATERDAG    06-11-2021  GENTBRUGGE 

6-9 KM    14.00 – 21.00 U  SPOKENTOCHT 

ZONDAG    07-11-2021  BALEGEM 

6-10-14-18-21 KM   08.00 – 15.00 U  34E PANNENKOEKENTOCHT 

DONDERDAG    11-11-2021  OUDENAARDE 

4-6-12-15-18-22 KM   07.30 – 15.00 U  WANDEL MEE DAG 

ZATERDAG    13-11-2021  DEINZE 

6-10-15-20 KM    07.00 – 15.00 U  39E WANDEL MEE DAG 

ZONDAG    14-11-2021  BERLARE 

6-12-18-24 KM    07.30 – 15.00 U  BOERENKRIJGSTAPPERSTOCHT 

 

 WOENSDAG 17-11-2021                          OOMBERGEN 

 7-10-14-18-21 KM 07.00 – 16.00 U    

GLÜHWEIN MIDWEEKWANDELING 

 

ZATERDAG    20-11-2021  KERKSKEN 

6-12-18 KM    06.30 – 15.00 U  IJSBREKERSTOCHT 

ZONDAG    21-11-2021  BUGGENHOUT 

6-12-16-20 KM    08.00 – 15.00 U  HERFSTTOCHT 

ZONDAG    21-11-2021   GENT 

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

VRIJDAG    26-11-2021   MAZENZELE 

6-12-18 KM    07.30 – 15.00 U  29E TWEEDAAGSE HERFSTWANDELINGEN 

ZATERDAG    27-11-2021   MAZENZELE 

5-10-14-19-25-50 KM   06.00 – 15.00 U  29E TWEEDAAGSE HERFSTWANDELINGEN 

ZONDAG    28-11-2021  ONKERZELE 

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

ZATERDAG    04-12-2021  OOSTERZELE 

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

 

 ZONDAG 05-12-2021 OOSTHAM 

                                          BUSREIS   

                                                                    SINT-NIKLAASTOCHT 

 

WOENSDAG    08-12-2021  GERAARDSBERGEN 

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

ZATERDAG    11-12-2021  GENT 

6-9-12 KM    08.00 – 15.00 U  GENT BIJ NACHT 

ZONDAG    12-12-2021  TOLLEMBEEK 

4-6-8-12-18-24 KM   07.30 – 15.00 U  9E TOLLEMBEEKSE HANEZOEKERTOCHTEN 

ZONDAG    12-12-2021  ZINGEM 

6-10-15-21-30 KM   07.00 – 15.00 U  40E SINT-BAVOTOCHT 
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 WOENSDAG 15-12-2021 LEEUWERGEM 

 7-10-14-18-21 KM 07.00 – 16.00 U   

JENEVERTOCHT 

 

ZATERDAG    18-12-2021  STEKENE 

6-9-12-15 KM    15.00 – 20.00 U  19E KERSTSTALLENTOCHT 

ZONDAG    19-12-2021  NINOVE 

4-6-10-15-22 KM    07.00 – 15.00 U  EINDEJAARSTOCHT 

 

 ZONDAG 26-12-2021 ZOTTEGEM 

 6-12-18-24-32 KM 07.00 – 15.00 U   

WAFELENTOCHT 
 

 

            Wandelresultaten 
 

 

DATUM WAAR 
AANTAL 

DEELNEMERS 

PLAATS 

EGMONT 

AANTAL 

EGMONTERS 

05-06-2021 BERLARE 879 2 38 

18-06-2021 OOSTENDE 96 2 7 

27-06-2021 BRAKEL 195 1 23 

 MUNKZWALM 203 1 26 

 HAALTERT 343 3 32 

 GERAARDSBERGEN 760 2 36 

 OOSTERZELE 300 2 42 

02-07-2021 MUNKZALM 146 3 6 

03-07-2021 DEURLE 1051 2 54 

10-07-2021 OUDENAARDE 968 2 84 

14-07-2021 VELZEKE 556 1 280 

18-07-2021 TOLLEMBEEK 1372 2 90 

21-07-2021 OOSTENDE 441 3 17 

24-07-2021 EVERGEM 797 3 41 

28-07-2021 ZULZEKE 785 1 57 

07-08-2021 MOERBEKE 986 2 106 

14-08-2021 KALKEN 1228 2 84 

15-08-2021 OOSTERZELE 1192 1 162 

18-08-2021 ERWETEGEM 862 1 337 

20-08-2021 WICHELEN 653 2 63 

25-08-2021 SINT-LIEVENS-ESSE 937 1 179 

29-08-2021 MUNKZWALM 751 1 103 

 GALMAARDEN 771 2 37 

02-09-2021 UITBERGEN 655 2 80 
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        Clubfeest 2022 

Zaterdag 15 JANUARI 2022 

CLUBFEEST 

BEVEGEMSE VIJVERS ZOTTEGEM 
 

▪ De feestzaal gaat open om 18.00 uur. 
▪ Verwelkoming met een aperitief. 
▪ Warme maaltijd. 
▪ Jaaroverzicht 2021 
▪ Wat in 2022? 
▪ 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 15 JANUARI 2022 

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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            Verslag busreis Oupeye   Carmen 

Het leek een eeuwigheid geleden, maar de eerste busreis sinds 2 jaar, werd eindelijk realiteit. 
Onze nieuwe verantwoordelijken, Lieve en Luc, namen de door Bea en Willy, jarenlang 
gekoesterde fakkel, zorgvuldig over. Onder het gezag van een geestdriftige “chauffeuse” bereiken 
we zonder kleerscheuren Oupeye. 
Eens de drukke hoofdweg doorkruist, opent het landschap oogstrelend. We stappen door 
heerlijke dreven, onder lommerrijke platanen, voorbij akkers vol kleurige veldbloemen. Maar 
helaas, de voorbije rampspoed teisterde de gouden korenvelden. Korenaren staren vochtig en 
zieltogend naar de voorheen zo vruchtbare aarde. “Hier heeft het Waalse graan de zware orkaan 
niet doorstaan”, spreek ik zacht, naar geïnterpreteerde analogie, van de beroemde zin uit de 
musical My fair Lady. Donkere waterplassen, als pas aangelegde vijvers, vergezellen ons langs 
de panoramaweg, tot we in een dorp belanden, met de zuiderse naam, “Heure la Romaine”. 
Waar ooit een Romeinse villa huisde, torent nu een monumentale, uit natuursteen gehouwen 
kerk. Een hoge arduinen toegangstrap leidt er naar een ommuurd kerkhof, met een lugubere 
geschiedenis. Het destijds vredig dorp, bood dankzij het strovlechten, aan zijn inwoners een 
bloeiende nijverheid. Menig strohoed of canotier werd er met diep eergevoel vervaardigd en naar 
alle delen van de wereld verscheept. Zelfs de beroemde Franse chansonnier, Maurice Chevalier 
(12.09.1888 – 01.01.1972), maakte van deze strohoed, samen met een chique smoking, zijn 
handelsmerk. Maar de welvaart bleef niet duren. 
Op 16 augustus 1914, bij zonsopgang, vielen Duitse soldaten het dorp binnen. Woest om de 
tegenstand, die ze sinds het begin van die maand ondervonden uit de naburige forten, aasden 
ze op wraak. Ze namen de verraste bevolking gevangen en stelden een laffe daad. Wie nog 
vluchtte, werd meedogenloos neergestoken, met de bajonet. De hopeloze dorpelingen, 
strompelden onder bedreiging, naar de kerk en verzamelden in de middenbeuk. Zonder 
misviering of pastoor prevelden ze hun laatste gebed en stierven, onder zwaar mortiergebulder 
een onschuldige dood. 
Langs die laatste rustplaats lopend, denk ik aan onze schoolgaande jeugd. Het leervak 
“geschiedenis”, door velen verguisd of tot nutteloze droge stof van data en namen gedegradeerd, 
zie ik graag opwaarderen naar een volwaardig hoofdvak. Want het is zo belangrijk, om 
voortdurend te onthouden, dat vrede, dag per dag kan worden opgebouwd, door de cultuur van 
het geheugen. 
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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. 


