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WEBSITE WSV EGMONT VZW
www.wandelclubegmont.be
BANKREKENING:
Wsv Egmont Zottegem vzw
Traveins 28
9620 Zottegem
Rekening reizen
BE64 1030 1032 8952
Andere betalingen
BE40 1032 2451 5763
Teksten voor het clubblad van:
Januari – februari - maart 2023
graag binnen bij de voorzitter
Patrick De Corte
pdcorte@telenet.be
voor 23 november 2022
Zetel vereniging:
WSV EGMONT ZOTTEGEM vzw
Traveins 28
9620 ZOTTEGEM
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WANDEL & SPORTVERENIGING

EGMONT ZOTTEGEM VZW

Wandelsport Vlaanderen 3163
BESTUUR:

VOORZITTER
De Corte Patrick

SECRETARIS.
Verstichel Eddy

Tweekerkenstraat 15, 9620 Zottegem
09/360 56 21 GSM: 0474/21 01 97

Balei 40, 9520 Sint-Lievens-Houtem
053/62 68 40 GSM: 0495/80 22 62

e-mail: voorzitter@wandelclubegmont.be

e-mail: secretaris@wandelclubegmont.be

GR-tochten - Clubblad

Administratie

ONDERVOORZITTER
Vanden Broeck Sonja

PENNINGMEESTER.
De Schrijver Rudy
Traveins 28, 9620 Zottegem

Ophemstraat 170, 9400 Voorde
054/50 11 82 GSM: 0473/83 30 59
e-mail: sonja@wandelclubegmont.be
Boetiek – Meerdaagse reizen

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

Moens Dirk
Rooigemstraat 51, 9860 Balegem
09/32 46 746 GSM: 0497/46 37 97

e-mail: freddy@wandelclubegmont.be

e-mail: dirk@wandelclubegmont.be

Magazijn – Meerdaagse reizen

Ledenbestand – Meerdaagse reizen

De Kimpe Kurt

Van Holsbeke Lieve
Nijverheidsstraat 48, 9230 Wetteren
09/369 42 98 GSM: 0468/47.03.62

Sabina Van Beierenlaan 5, 9620
Zottegem
GSM: 0472/97.97.48
e-mail: kurt@wandelclubegmont.be
Parcoursbouwer

e-mail: lieve@wandelclubegmont.be
Busreizen

09/32 46 746 GSM: 0497/075541

Wachtelaer Luc
Nijverheidsstraat 48, 9230 Wetteren
09/369 42 98 GSM: 0493/69 44 53

e-mail: annemie@wandelclubegmont.be

e-mail: luc@wandelclubegmont.be

Meerdaagse reizen

Tochtenbladen

De Smedt Anne-Marie
Rooigemstraat 51, 9860 Balegem

Duhaud Freddy
Bremstraat 2, 9620 Zottegem
GSM: 0494/37 79 85
e-mail: freddy.d@wandelclubegmont.be
Vertegenwoordiger Sportraad

Webmaster: Maarten De Moor
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Woord vooraf
Beste Egmonters,
Net terug van een mooie, verfrissende en vooral ontspannende vliegreis naar
Schotland. Na een warme en droge zomer konden we daar genieten van enkele malse,
verkwikkende regenbuien waar we al zo lang naar snakten. Al bij al viel de
waterhoeveelheid reuze mee en toonden de Schotse Highlands zich in al hun glorie.
Het zal een reis zijn die we nog lang in het geheugen houden ook door het feit dat
de Britse Queen juist op dit moment het tijdelijke voor het eeuwige verwisselde.
Het hoofd een beetje leegmaken kwam zeker op tijd want voor Egmont breken nu
drukke tijden aan.
Wat staat er zoal op het programma?
Uiteraard de maandelijkse midweekwandelingen maar dat is nu eenmaal routinewerk.
Nog enkele bus- en GR-uitstappen, maar ook dat is niet het berewerk. Wat vooral
veel energie en inspanning zal kosten is de voorbereiding op onze Halloween
pompoenenwandeling. We willen er natuurlijk voor zorgen dat het uithangbord van
onze club naar de buitenwereld toe weer tiptop in orde is en daar kruipen wel wat
werkuren in. We danken dan ook al vooraf alle medewerkers die voor dit
huzarenstukje hun beste beentje voorzetten, en meer speciaal de mensen van de
pompoenenhoeve die ons van de nodige attributen voorzien. Wij werken er 14 dagen
aan, zij een heel jaar lang van zaadje tot vrucht. Egmonters, kom dan ook massaal
wandelen en breng vrienden en kennissen mee zodat alle geleverde werk de
appreciatie krijgt die het verdient.
Eventjes stoom aflaten en dan wacht het praatcafé al.
Inderdaad, 2023 komt al om het hoekje kijken. Volgens ons gebruikelijk recept (zie
verder in dit blad) kan je je lidmaatschap bij Egmont vernieuwen. We hebben
gewoontegetrouw opnieuw gezorgd voor een waardevol hernieuwingsgeschenk en
tussen pannenkoek en pint kan je alle formaliteiten in orde brengen voor een nieuw
en zorgeloos wandeljaar. Het lidgeld wordt nu voor iedereen 15 euro, wat nog zeer
laag is vergeleken met andere sporten. Bovendien kan je dat bedrag terugvorderen
van je ziekenfonds na nieuwjaar. Gooi je plastic lidkaart van dit jaar niet weg, die
wordt na betaling van het lidgeld terug geactiveerd.
Daarna volgen nog 2 midweekwandelingen en de Wafelentocht waarbij we hopelijk
kunnen genieten van een deugddoend nazomertje.
Verder in dit blad vind je ook al een inschrijvingsstrookje voor het clubfeest 2023,
dat we als van ouds in het begin van het jaar organiseren. Vanaf het praatcafé kan
je inschrijven. Op dit clubfeest zullen de nieuwe clubkampioenen bekend gemaakt
worden en kunnen Agnes en Alfons eindelijk de fakkel doorgeven. Wat het
clubkampioenschap van de federatie betreft lees je verder in dit blad meer. Het zou
al een wereldwonder zijn moesten we daar onze eerste plaats nog kwijtspelen. Dit is
enkel en alleen te danken aan jullie, die massaal wandelen in eigen club en ook in de
andere organisaties in de nabije en verre omgeving. Doe zo voort, want wandelen is
gezond voor lichaam en geest.
Keep moving (om nog even in de Schotse sfeer te blijven).
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:
De Heer Gustaaf Van Impe
Ex-Lid Egmont
Echtgenoot van Elea Van Pamel

° 28-04-1947 - † 02-08-2022

Redactie
Werkten mee aan dit nummer van ons clubblad:
Tekst:

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

Foto’s:

Antoine Cleemput
Dirk Cooman

Leveren pompoenen
WAAR: OC Grotenberge, Ten
Berg
Grotenbergestraat 162,
Zottegem

WANNEER:
ZATERDAG 22 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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Praatcafé
Zaterdag 12 november 2022
Van 13.00 tot 19.00 uur.

BEVEGEMSE VIJVERS ZOTTEGEM
Graag nodigen we alle Egmonters die namiddag uit 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 2023

▪
▪

HET LIDGELD VOOR 2023 is nu voor iedereen gelijk.
Nog steeds de democratische prijs van 15 €.
Wie het ondertekende formulier na 1 januari bij zijn ziekenfonds binnen geeft krijgt zijn
lidgeld terugbetaald.

▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪

WAT ONTVANG JE HIERVOOR?
Een wandelboek Walking in Belgium 2023 per gezin (bij hernieuwen voor 1 maart 2023).
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.
Zie ook elders voor de promoties en de koopjes.

▪

DRANKEN
Alle dranken zullen te koop zijn aan democratische prijzen.

▪

CLUBFEEST
Inschrijven voor het clubfeest van 2023.

Dus beste vrienden op zaterdag 12 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 2023
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Jarigen
Jarigen van de maand oktober
Naam
De Wever
Hellebaut
Van Den Noortgate
Beerens
Seghers
Vermassen
De Cooman
De Vrieze
Cornil
De Lange
Van Caenegem
Duhaud
Goeman
Martens
Aerts
Beurms
Beyl
Bovijn
Cortvriendt
De Smet
Doolaege
Beeckman
De Clercq
De Coene
Hofman
Joris
Renneboog
De Moor
Droesbeke
Dullaers
Eloot
Reyns
Van Steerthem
Caekebeke
Tavernier
Van Waeyenberge
Vanhorenbeeck
Vandenberghe
Vekeman
D'Hondt
Herremans
Wachtelaer
Zwaenepoel
Baele
De Middeleer
Daem
Verstuyft
De Ridder
Heymans
Bogaert
Van Crombrugge
De Schuyteneer
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Voornaam
Lucien
Kathelyne
Imelda
Lieve
Patrick
Rosanne
Magda
Marijke
Madeleine
Anny
Betsy
Freddy
Eric
Aime
Katelijne
Christine
Marie France
Maurits
Maria
Sonia
Eddy
Nicole
Christiane
Arlette
Nadine
Gisele
Magda
Maarten
Luc
Johan
Nele
Gentil
Chantal
Martin
Karine
Clébert
Geert
Adrienne
Isabelle
Myriam
Eddy
Luc
Godelieve
Marie-Therese
Roger
Laurens
Albert
Jo
Kirsten
Rita
Oliva
Gaston

Dag
1
1
1
2
2
2
3
3
4
4
4
5
6
6
7
7
7
7
7
7
7
8
8
8
8
8
8
9
9
9
9
9
9
10
10
11
11
12
12
13
13
13
13
14
14
15
15
16
16
17
17
18

Naam
Matthys
Minnaert
Van Der Linden
Verhaeghe
Cantaert
Daele
De Schynkel
De Witte
Jolie
De Cnijf
De Vlieger
Eeman
Michiels
Taildeman
De Bosscher
De Pelecyn
De Prijck
Van Doorselaere
Coppieters
Droeshaut
Foncke
Pieters
Van Durme
De Smet
Eeckhaut
De Nul
Dehandschutter
Feliers
Messiaen
Van De Walle
Haelterman
Ketsman
Souffriau
Hendrickx
Herbosch
Mannaert
Potvin
Verroens
Beerens
Dhondt
Lens
Schietecatte
Coppens
Daneels
Van Bever
De Guismé
De Keukelaere
Van De Maele
Van Den Eede
Van Ruyskensvelde
Detemmerman
Vanden Broeck
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Voornaam
Cindy
Katleen
Lya
Erik
Nadine
Leslie
Marc
Linda
Catherine
Edith-Elodie
Christelle
Agnes
Lilly
Anja
Nicole
Annie
Gerda
Frans
Kim
Geert
Ivan
Hilda
Bérénice
Marcella
Christiaan
Anne-Marie
Freddy
Christel
Marc
Marc
Simon
Sylvia
Nicole
Cecile
Lauren
Roger
Dirk
Christine
Christiane
Ludovic
Nicole
Denise
Martina
Betty
Rina
Christiaan
Anita
Michel
Jelle
Freddy
Annie
Ernest

Dag
18
18
18
18
19
19
19
19
19
20
20
20
20
20
21
22
22
22
23
23
23
23
23
24
24
25
25
25
25
25
26
26
26
27
27
27
27
27
28
28
28
28
29
29
29
30
30
30
30
30
31
31
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Jarigen van de maand november
Naam
De Visscher
Lenvain
Schelfhaut
Torrekens
Vanderhaeghen
Claessens
De Clercq
Muys
De Backer
Gesierich
Thys
Vandersyppe
De Moor
Van De Slijcke
Van Der Massen
Lamot
Pieters
De Rouck
Meulenijzer
Van Reepingen
Van Kelst
Vanderstichelen
Haelterman
Balliu
Cruypelinck
De Groote
De Visscher
Goubert
Slagmulder
Van Damme
Van Der Linden
Scherlippens
De Schrijver
Hardeman
Nica
Cansse
De Backer
Lauwereys
Lotens
Verheyen
Verheyen
De Wolf
Glorieux
Henau
Heirman

Voornaam
Herman
Vèronique
Danny
Marleen
Christiane
René
Willy
Marleen
Godelieve
Siegfried
Rosa
Dirk
Pedro
Paul
Koen
Tom
Martine
Raphael
Edgard
Dirk
Anne
Danny
Marleen
Kristel
Bernard
Annie
Eric
Annie
Danny
Marleen
Eric
Ingrid
Nelly
Jan
Hugo
Danny
Chantal
Magda
Jacqueline
Paul
Dina
Willy
André
Marc
Herman

Dag
1
1
1
1
1
2
2
2
3
3
3
3
5
5
5
6
6
7
7
7
8
8
9
10
10
10
10
10
10
10
10
11
12
12
13
14
14
14
14
14
14
15
15
15
16

Naam
Roels
Van Bost
De Groote
Van Oostende
Corijn
De Vleeschauwer
De Vriendt
Van Den Eeckhaut
Praet
Fonck
Seeuws
Pieteraerens
Van Bever
Van Liefde
De Loore
De Smet-Van Damme
Hubau
Placke
Schiettecatte
Taeleman
De Winne
Van Muylem
Baele
Bovijn
Haegeman
De Bruycker
D'Hoker
Ockerman
Oste
De Clercq
D'Hondt
Muys
Neckebroek
Verhelst
Walraet
Cardoen
Larno
Roobroeck
De Geest
De Tandt
Snouwaert
Stevens
Van Den Berghe
Verstuyft
Roelandt

Voornaam
Rita
Andrea
Anja
Eveline
Annie
Edwig
Henri
Gerda
Hilde
Anne- Marie
Betty
Chantal
Bea
Eric
Rita
Jurgen
Chantal
Claudine
Marcel
Freddy
Rita
Simona
Willy
Hilde
Jean
Guy
Roger
Marc
Moniek
Edgard
Norbert
Marita
Jean-Paul
Annie
Noel
Jaak
Brigitte
Sabine
Willy
Quinten
Marcel
Marijke
Marleen
Magda
Nancy

Dag
16
16
17
17
18
18
18
18
19
20
20
21
21
21
22
22
22
22
22
22
23
23
24
24
24
25
25
25
25
26
26
26
26
26
27
28
28
28
29
29
29
29
29
29
30

Zoek de wijsheid van de ouderdom,
maar bekijk de wereld met de ogen van een kind!
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Jarigen van de maand december

Naam
Meeus
Van Der Meeren
Van Wesemael
Schokkaert
Van Santberghe
Baeyens
De Keukelaere
Dobbelaere
Moreel
Van De Slijcke
Geerts
Matton
Magherman
Meuleman
Van Daele
Van Den Eeckhoudt
Van Verre
Feliers
Silkyn
De Clercq
Stevens
Thijs
Van Acker
De Roose
De Vos
Govaert
Hendrickx
Soleme
Christiaens
Lambrecht
Eeckhout
Van Boven
Gerardi
Van Caekenbergh
Fosselle
Schiettecatte
Reyns
Coppens
De Moor
De Moor
Lapaige
Machtelings
Van Cauwenberge
Lemaitre
Schollaert
28e jaargang nr 112

Voornaam
Danny
Rita
Tanja
Patsy
Martine
Beatrijs
Isabella
Daisy
Nancy
Diane
Annie
Claudine
Nicole
Luc
Linda
Bart
Nicole
Marc
Anouk
Jacques
Luc
Marleen
Katrien
Christiane
Maria
Tom
Arlette
Rita
Rita
Anne - Sophie
Marie-Jeanne
Lucienne
Aline
Blanche
Eddy
Jacques
Albert
Veronique
Claudine
Johnny
Diane
Edgard
Luc
Willy
Urbain

Dag
1
1
1
2
3
4
4
4
4
4
5
5
6
6
6
6
6
7
7
8
8
8
8
9
9
9
9
9
10
10
11
11
12
12
13
13
14
16
16
17
17
17
17
18
18

Naam
Van den Bossche
De Pessemier
Seghers
Mornie
Van De Velde
Bogaert
De Smet
Holderbeke
Mertens
De Winne
Ameye
Batjoens
Vanden Broeck
Diependaele
Mertens
Van Den Bossche
Van der Spiegel
Apers
Boyen
Callebaut
De Vos
Liessens
Meersschaut
Petit
Piens
Pieters
Henninckx
Reygaert
Stockman
Van Damme
Balliu
Lampaert
Persoons
Van Dessel
Van Liedekerke
Verhoeyen
Glorieus
Rossie
Van Wijmeersch
De Rijcke
De Wilde
Pede
Van Den Bergh
Van Laethem
Van Melckebeke
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Voornaam
Godelieve
Raf
Rita
Marie-Louise
Jozef
Walter
Anita
Luc
Nelly
Michel
Annemie
Liliane
Sonja
Nicole
Eric
Geertrui
Andre
Noël
Noël
Luc
Dany
Hilda
Hugette
Marie-Louise
Carine
Jacqueline
Freddy
Betty
Annie
Viviane
César
Andre
Pierre
Ingrid
Marie Christine
Patrick
Wilfried
Melissa
Rik
Kathelijn
Koenraad
Linda
François
Freddy
Fernand

Dag
18
19
19
20
20
21
21
21
21
22
23
23
23
24
24
24
24
25
25
25
25
25
25
25
25
25
26
28
28
28
29
29
29
29
29
29
30
30
30
31
31
31
31
31
31
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Halloween
Wandelsport Vlaanderen 3163

Wandeling op maandag 31 oktober 2022
Startplaats: Bevegemse Vijvers
Afstanden: 7 – 12 – 21 km
Inschrijving: 3 €
(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.
Halloweensfeer in de start- en controlezalen en in de straten
van de stad.
Info: www. wandelclubegmont.be
Email: info@wandelclubegmont.be
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Jubileum 50 jaar huwelijk

Daniël en Marie-Louise Monsaert -Mornie

Lucien en Marleen Coppens - Muys

Van harte gefeliciteerd

Clubkampioenschap federatie
We zijn al een heel stuk gevorderd in het wandelseizoen. Onze voorsprong in het
clubkampioenschap van de federatie hebben we niet alleen verdedigd, we hebben die gevoelig
uitgebreid. Dank zij de vele Egmont wandelaars, niet alleen op onze eigen organisaties, maar
ook elders te lande staan we nog steeds riant op kop. Hopelijk blijven jullie massaal wandelen
zodat onze koppositie niet meer in gevaar komt. Met 6 clubs uit Oost-Vlaanderen in de top 10
is het wel duidelijk waar het zwaartepunt van de wandelfederatie ligt.
Hieronder de stand in Afdeling 1 op 3 september.
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

3163
3140
2043
5391
2023
3135
3103
3003
3233
5245
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WSV Egmont Zottegem vzw
vzw Wandelclub Natuurvrienden Deinze
W.S.V. Milieu 2000 Lommel
De Spartastappers Ardooie vzw
WSV Wandelend Paal vzw
Padstappers Geraardsbergen vzw
Florastappers Gent vzw
WSV De Lachende Wandelaars Aalter vzw

Hanske de Krijger Oudenaarde vzw
WSV De Brigandtrotters vzw
oktober – november – december 2022

16287 ptn
11970
11553
8870
8755
8553
8368
8066
7596
7160
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Vooropgestelde tochten
Nog 3 tochten te gaan en 12 van de 17 punten zijn al uitgereikt. Nog 5 punten zijn er te verdienen,
waarvan er nog ééntje met een 3-punten waarde. Voor wie nog punten moet verzamelen is onze
Halloween pompoenentocht toch wel zeer belangrijk. Vergeet dus zeker je inschrijvingsbewijs niet af te
geven of in de bus te steken na de wandeling.

Tocht
1 Verwenkoffie midweek
2 Italiaanse midweek
3 Spek- en eieren midweek
4 Pannenkoek Mikado midweek
5 27e Egmonttocht
6 Spaanse midweek
7 Dauwtocht
8 Ijsjes midweek
9 Herdenkingstocht
10 Hot dog midweek
11 Halloweentocht

Datum
16/02/2022
16/03/2022
20/04/2022
18/05/2022
26/05/2022
15/06/2022
20/07/2022
17/08/2022
21/09/2022
19/10/2022
31/10/2022

Plaats
Punten
OC Oombergen
1
Hemelrijk
1
OC Velzeke
1
Hemelrijk
1
Bevegemse Vijvers
3
OC Strijpen
1
OC Velzeke
2
OC Erwetegem
2
OC Leeuwergem
1
OC Sint-Goriks-Oudenhove
1
Bevegemse Vijvers
3

Totaal aantal punten te verdienen: 17.
Wie op de 11 vooropgestelde tochten 10 punten verzameld heeft, heeft recht op een geschenk dat
uitgedeeld wordt vanaf het “Praatcafé” op zaterdag 12 november 2022.
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 bijna 1200 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".

Ongewijzigd: Op wandelingen van andere clubs moet het betalingsbewijs niet meer in een
bus gestoken worden.
Het klassement voor de vooropgestelde tochten wordt opgemaakt aan de hand van de lijst van
de gescande leden op de wandeling. Het is wel noodzakelijk dat de Egmont-leden eigenhandig
hun controlekaart (betalingsbewijs) na de wandeling afgeven. Dit is een bijkomende controle
die de deelname bevestigt. Indien dit niet gebeurt riskeert men dat de tocht niet meetelt 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.
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Wafelentocht
Maandag 26 december 2022
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: 3,00 €
op vertoon van lidkaart: 1,50 €

Op het parcours
Gratis “Glühwein” met
geldige controlekaart

In de startzaal
verse “Brusselse Wafels”
met suiker en slagroom
aan democratische prijzen.
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Busreizen

Lieve

ZONDAG 16-10-2022
ACHEL (Limburg)
Achelse Kluiswandeling
MOGELIJKE AFSTANDEN: 6 – 9 – 13 – 17 en 20 km
VERTREK: BEVEGEMSE VIJVERS 07.00 U
ZATERDAG 17-12-2022
BRUGGE (West-Vlaanderen)
Brugge in Kerstsfeer
MOGELIJKE AFSTANDEN: 6 – 11 – 15 en 20 km
VERTREK: BEVEGEMSEVIJVERS 13.00 U
VERTREK in BRUGGE : 21.00

Busreis Achel

16 oktober 2022

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 Brugge
17 december 2022
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.
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Clubfeest 2023
Zaterdag 11 FEBRUARI 2023
CLUBFEEST

BEVEGEMSE VIJVERS ZOTTEGEM
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪

De feestzaal gaat open om 18.00 uur.
Verwelkoming met een aperitief.
Warme maaltijd.
Jaaroverzicht 2022
Wat in 2023?
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 7 februari 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 11 FEBRUARI 2023
Ik schrijf in voor het clubfeest:
NAAM EN VOORNAAM

1

2

vlees

vis

…………………………………………………… 



…………………………………………………… 



…………………………………………………… 



…………………………………………………… 




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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Hofman Sport
UW PROFESSIONELE SPORTWINKEL
IN HERZELE
Hofman Sport, uw sportwinkel in Herzele, is vooral gespecialiseerd in
teamwear. U kunt hier rekenen op een vriendelijke, enthousiaste aanpak
waarbij kwaliteit en service primeren en de klant in het middelpunt van de
belangstelling staat.

Huigeveldstraat 3
9550 Herzele (Sint-Antelinks)
Tel: 054 50 00 68
Gsm: 0476 91 34 28
info@hofmansport.be

OPENINGSUREN
Ma Gesloten
Di 09u30 u 12u00 & 13u30 u 18u00
Wo 09u30 u 12u00 & 13u30 u 18u00
Do Gesloten
Vr 09u30 u 12u00 & 13u30 u 18u00
Za 09u30 u 18u00
Zo 09u30 u 12u00
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Boetiek

Sonja

OUTLET KLEDIJ
Met het oog op de verhuis van ons magazijn, is het tijd voor de grote
EGMONT OUTLET !!
Vanaf het praatcafé, op zaterdag 12 november 2022 tot en met de wafeltocht, op maandag
26 december 2022, geniet je van ongeziene kortingen op tal van kledij!
Volgende artikelen worden aangeboden aan 5 euro :
Voor de kinderen : trainingsvest – trainingsbroek – gele polo
Voor de volwassen : herenhemd – damesbloes - trainingsbroek – singlet
Volgende artikelen worden aangeboden aan 10 euro :
Fleece Vest (oud model) – Trainingsvest (oud model) – Modern Dames T-shirt mét en zonder mouwen
Voorbeeld “modern” T-shirt :

Onze andere artikelen blijven te koop aan de normale democratische prijzen.
Beste Egmonters, laat u zien, in onze Egmont kledij !!!

GR 2-daagse 2023

Patrick

Voor 2023 zijn we van plan om terug een GR 2-daagse te organiseren en dat op 10 en 11 mei.
Omdat de onderhandelingen nogal stroef verlopen vooral over de prijs kunnen we nog geen verdere
details geven. Wel kunnen we al zeggen dat de bestemming waarschijnlijk Nederland zal zijn.
Dat de kostprijs een stuk hoger zal liggen was te verwachten gezien de gestegen levensduurte en
brandstofprijzen. We willen echter de prijs nog naar beneden krijgen wat niet zo gemakkelijk schijnt
te zijn. Meer nieuws hierover in ons volgend clubblad.
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Zomerreis 2023

Sonja

IN SAMENWERKING MET INTERSOC
-----------------------------------------------------------------------------DONDERDAG 07/09/2023 TOT ZATERDAG 16/09/2023
10 DAGEN/9 NACHTEN IN

ALL INCLUSIVE

!!!

Bad Hofgastein ligt in het hart van de vallei van Gastein: één dal, drie dorpen en 600 km aan
wandelavontuur, aan de zonnige kant van de Alpen. We hebben onbeperkte toegang tot het
zwemparadijs in het centrum van het dorp, met maar liefst 36.000 m² aan Spa & Welness. Het water in
de wellness is afkomstig uit thermale bronnen.
Onze verblijfplaats :
Hotel Astoria, de afgelopen maanden vernieuwd en uitgebreid, ligt aan de rand van het bruisende dorp.
Het hotel beschikt over een restaurant, bar, lift en salon. Kamers met bad of douche, wc en haardroger.
Gratis wifi in het hele hotel. We kunnen gebruik maken van een regiopas, met verschillende kortingen
en voordelen. Wij verblijven er in ALL IN (= volpension en dranken ALL-IN).
Wandelingen :
Er is dagelijks keuze uit een gevarieerd aanbod aan wandelingen, voor stevige stappers, wandelaars en
genieters. Een greep uit het mogelijke aanbod : Valleiwandeling, Liechtensteinklamm, Sagenweg,
Fonteintjeswandeling …
Excursies :
Om de prijs te drukken, hebben wij voor iedereen ingeschreven op de TOPEXCURSIE naar SALZBURG,
de stad van Mozart en de Sound of Music. Deze TOPEXCURSIE moest op voorhand geboekt worden. We
brengen een gegidst bezoek aan de stad van de muziek en hebben daarna nog wat vrije tijd om te
kuieren en leuke winkels te ontdekken. De prijs hiervan bedroeg 16 euro in 2022 en kan dus nog
afwijken. Eventuele andere excursies kunnen ter plaatse worden geboekt en betaald.
Inbegrepen :
Busreis Zottegem – Bad Hofgastein – Zottegem
Busreis Bad Hofgastein – Salzburg – Bad Hofgastein
Verblijf in Volpension met dranken ALL-IN
Begeleide wandelingen
Toegang tot het Welness-paradijs
Leute en vermaak ’s avonds
28e jaargang nr 112

oktober – november – december 2022

blz. 22

Prijs :
• Busreis : te betalen aan Egmont.
200 euro per persoon.
Gelieve dit bedrag te storten op rekening Reizen van WSV Egmont Zottegem: BE64 1030 1032 8952
tegen 1/08/23, met vermelding “Oostenrijk”.
•

Verblijf : te betalen aan Intersoc. U ontvangt hiervoor een uitnodiging tot betalen.
1.188 euro (+ topexcursie) per persoon in een tweepersoonskamer
1.368 euro (toeslag 180 euro) + topexcursie in een éénpersoonskamer.
Opgelet, de éénpersoonskamers zijn enkel op aanvraag . Contacteer hiervoor Sonja.

Annuleringsvoorwaarden :
✓ Tot vier maanden voor afreis: verblijf kosteloos volledig annuleren
✓ Binnen de vier maanden tot 45 dagen voor afreis: 30 euro per vakantiegast
✓ 45 dagen voor afreis tot afreis: 60 euro per vakantiegast
✓ De annulering is kosteloos bij aanlevering van een medisch attest of bij overlijden
van een familielid tot de tweede graad
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 na zending van alle
gegevens per mail !
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

INSCHRIJVINGSSTROOKJE BUSREIS 2023 – BAD HOFGASTEIN - OOSTENRIJK
(gelieve in te vullen in hoofdletters en zoals op de identiteitskaart !!!)
Deze reis is gegarandeerd vanaf 40 deelnemers.
Persoon 1:
Naam + Voornaam: ………………………………………………………………..…… Lidnummer …………………………..
Geboortedatum: ……………………………………………… Rijksregisternummer: ……………………………………….
Persoon 2 :
Naam + Voornaam: ………………………………………………………………..………Lidnummer …………………………..
Geboortedatum: ……………………………………………… Rijksregisternummer: ……………………………………….
Adres: (straat + nr) …..……………………………………………………………………………………………………………………
Adres: (postcode + gemeente)
Tel n°:

…………………………………………………………………………………………………..

..………………………………………………

E-mail-adres:

GSM n°: ……………………………………….…………………….

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

Wil je de communicatie van Intersoc per mail ontvangen : JA / NEE
Tweepersoonskamer / éénpersoonskamer
Indien geen koppel, dan wens ik de kamer te delen met: ……………………………………………………………….
Speciale wensen i.v.m. diëten …. :
Datum:
Handtekening:
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Komende GR
28/09/2022

Streek GR Groene Gordel Berg - Meise

Patrick
± 25 km of ± 18 km

Dicht bij onze nationale luchthaven in Berg start vandaag de route. In noordelijke richting stappen we
achtereenvolgens door Perk en Elewijt. We steken de Zenne over in Eppegem en wandelen verder naar
de Willebroekse vaart die we ook kruisen aan de verbrande brug. We blijven ten noorden van
Grimbergen om te eindigen aan de Nationale plantentuin in Meise.
Inschrijven met strookje tot 21 september of zolang er plaatsen zijn.
Kostprijs: 10 euro.
Startuur: 7 u 00 aan de Bevegemse Vijvers.

23/11/2022

Dagstapper Ternat

± 23 km of ± 14 km

Aan het station van Ternat keren we de trein de rug toe en stappen naar St.-Katherina-Lombeek. Aan
het Liedekerkebos volgen we eventjes de Knotwilgenwandeling en we bereiken Borchtlombeek. Daar
steekt de kleine afstand van wal. Via Eizeringen komen we aan bij de afspanning Tomberg. Van daaruit
volgen we de geel-rode tekens van de streek GR Groene Gordel. Er rest dan nog Goudveerdegem en
Wambeek te doorkruisen om terug in Ternat te eindigen.
Inschrijven met strookje tot 16 november of zolang er plaatsen zijn.
Kostprijs: 10 euro.
Startuur: 7 u 00 aan de kerk Sint-Goriks-Oudenhove, Kruiswaterplein.
Inschrijfstrookjes

Streek GR Groene Gordel Berg - Meise

28 september 2022

Naam en voornaam

25 km

18 km

1

…………………………………………………………………………





2

…………………………………………………………………………





3

…………………………………………………………………………





 Betaal de som van 10 € x ………. = ………… €
 Betaal met punten 10 €/punten x ………………. = ……………….. €/punten
Inschrijven tot 21 september 2022 of zolang er plaatsen zijn.

Dagstapper Ternat

23 november 2022

Naam en voornaam

23 km

1

…………………………………………………………………………





2

…………………………………………………………………………





3

…………………………………………………………………………





14 km

 Betaal de som van 10 € x ………. = ………… €
 Betaal met punten 10 €/punten x ………………. = ……………….. €/punten
Inschrijven tot 16 november 2022 of zolang er plaatsen zijn.
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Busreis Achel

Lieve

Achelse Kluiswandeling
Zondag 16 oktober 2022
Hamont-Achel is gelegen in het noorden van de provincie Limburg tegen
de Nederlandse grens. Hamont zelf is een “stad” en telt 9.000 inwoners,
Achel is een dorp en heeft er meer dan 5.000 .
Hamont-Achel maakt ook deel uit van “de Groote Heide” , een 6000 ha.
groot natuurgebied vanaf het zuiden van Eindhoven tot over de Belgische
grens. Bos, heide, vennen, beekjes, boerenland, …ruimte, rust, stilte. En
bovenal … het is er ontiegelijk mooi! En hier gaan we wandelen!
Wandelclub “WSV De Grevenbroekers VZW” belooft een rijke combinatie
van historische bezienswaardigheden en een heel erg mooie natuur.
Startplaats is het Michielshof gelegen aan de kerk van Achel-Centrum.
Komen zo aan bod, naargelang de gekozen afstand: “de Warande” (alle
wandelafstanden), een prachtig natuurgebied dat bestaat uit vloeiweiden,
weilanden, poelen en jonge aanplantingen van diverse boomsoorten.
“De Waag”: hier liggen de restanten van een “waaghuis” waar tot 1800 het graan en het meel diende te
worden gewogen vooraleer het naar de molen werd gebracht. Hier ligt ook een geologische tuin.
Vervolgens gaan we door de bossen richting onze rustpost aan het scoutsheem. Hier hebben de
wandelaars de mogelijkheid om uit een tweetal extra lussen te kiezen.
Je kan daarna terugkeren richting startplaats of je kan kiezen voor de langere wandeling tot aan de
Achelse Kluis. In dit laatste geval bekom
je een totale wandeldagafstand van een
kleine 18 km (zonder de lussen aan de
rustpost). Aan de Kluis is er geen
rustpost van onze vereniging voorzien,
maar je hebt er uiteraard de
mogelijkheid om er op eigen
gelegenheid het mooie terras op de
binnenkoer te bezoeken en er te
genieten van een trappist of een ander
drankje. Let wel op: zonder een pauze
hier is de afstand van de rustpost aan het
scoutsheem over de Kluis en retour startplaats een 12,5 km!
Na je bezoek aan de Kluis wandel je langs de opnieuw meanderende Warmbeek. Daarna passeren we
het domein De Bever, gelegen in de vallei van de Warmbeek.
We vervolgen onze route terug naar het Michielshof, het startpunt van de wandelingen.
Als afstand kan er gekozen worden uit wandelingen van 4 tot meer dan 20 km.
We vertrekken ’s morgens om 07:00 uur aan de Bevegemse Vijvers.
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Impressie busreis Sourbrodt

Carmen

Op weg naar het dak van Belgie.
Een warme zaterdag, in de oogstmaand, van een lange hete zomer, brengt ons naar het hoogstgelegen
deel van ons land. Dit afgelegen gebied, tussen Malmédy, Monschau, Eupen, Spa en Sankt-Vith, biedt
een merkwaardig spektakel.
Al wekenlang regeert de zon ook hier in overdrive. Met volle kracht werpt ze haar krachtige stralen als
brandende regen over ons, terwijl hevig licht, verdroogde ogen pijnigt.
Wanneer we de vurige stede Luik achter ons laten, begint de klim naar de Oostkantons. De uitzichten
schitteren in schoonheid, pittoreske dorpen en uitgestrekte, diepgroene wouden leiden tot bekoring.
De Ardennen tonen hun charme om ter mooist, het landschap kleurt provencaals warm. Gezwind
bereiken we de stad Malmédy. Een wegwijzer naar Ligneuville trekt mijn aandacht. Daar, op het kerkhof,
ligt een merkwaardig persoon begraven. Menig inwoner van de streek herinnert zich nog deze
geheimzinnige figuur, afkomstig uit Parijs. Vele verhalen doen er nog de ronde, met vaak gefluisterde
anekdotes.
“Monsieur Hawarden” wordt hij genoemd, maar eigenlijk is zijn ware naam Marie Gillibrand. Filip De
Pillecyn (25.03.1891 – 07.08.1962), prins van de Vlaamse letteren, beschreef dit waargebeurd verhaal in
een merkwaardige psychologische roman, ver vooruit op zijn tijd. De Pillecyn, Doctor in wijsbegeerte en
letteren, doceerde toendertijd Germaanse talen in het college van Malmédy. Daar leerde hij een
fascinerend landschap liefhebben en ontmoette er op lange tochten, een eenzaam man met een groot
innerlijk geheim.
Monsieur Hawarden, verliet de lichtstad Parijs en vestigde zich in het hoogveen om hoognodige interne
rust te zoeken. Door kinderen werd hij op handen gedragen en ze trokken vaak met hem op lange
natuurtochten. Onder hen liep ook de 13 jarige Alex, die met ontzag opkeek naar die fijne, aristocratische
meneer. Maar de tengere Marie Gillibrand (alias Monsieur Hawarden), kon het strenge klimaat van het
Hoogveen niet verdragen en haar gestel verzwakte. Al vlug belande ze op het sterfbed en daar bezocht
Alex haar voor een laatste groet, voor een eeuwig afscheid. Monsieur Hawarden zag, hoe Alex stil en
met vragende ogen, de vrouwelijke vormen ontdekte. In drie ontluisterende, laatste woorden prevelde
Marie Gillebrand: “Oui mon petit” (“ja mijn kind, dat ben ik”) ... Een roman om even bij stil te staan,
geschreven in de jaren dertig, van vorige eeuw, over de zoektocht naar een genderidentiteit. Een
onderwerp, vandaag nog steeds brandend actueel, in vele landen verboden, afgekeurd en bestraft …
Knap van Filip De Pillecyn, die in deze streek ook de roman “Hans van Malmédy” schreef, over een
verscheurende liefde tussen 2 vrouwen en de koppige breuk met zijn vader, dat bij de oude man, tot op
zijn laatste dag, een zwaar verdriet teweegbrengt. Beide pennenvruchten worden aangenaam doorspekt
met beschrijvende landschappen van de venen, mooi meegenomen als leidraad op onze dagtrip.
Ingetogen staak ik mijn literaire gedachten en bekijk de verbazende omgeving.
Voorbij Malmédy stijgt en meandert de weg alsmaar hoger, alsof hij de hemel wil bereiken, terwijl diepe
ravijnen, de smalle baan, bangelijk doorklieven. Ik waan me in een gebergte, de Alpen achterna.
Het geheimzinnige, eenzame hoogveen ligt boven ons. Het dak van België komt naderbij en maakt zich
op om ons gastvrij te ontvangen. Gelukkig voelt het er frisser aan dan in Vlaanderen. Het klimaat telt
hier enkele graden minder en blaast een afkoelende bries, die het wandelen aangenaam en draaglijk
maakt.
In Sourbrodt, een afgelegen dorp van de oostkantons, op de grens met Duitsland, wordt de start gegeven
aan een aangename, afwisselende tocht, boordevol natuurschoon. Volmaakte stilte en volslagen
eenzaamheid doorklieven dit wonderlijk landschap. Rotsstenen huizen, getooid met diepgekleurde
bloemen en leien daken, waarop overal een boomstam ligt, als stille getuige van een sneeuwrijke winter,
strelen de ogen. Over vlonderpaden duiken we in het veen. Bedwelmende kruidengeur achtervolgt ons,
omringd door diepgroen veengras, heide, een eenzame berk en dennenbosjes. Onder ons in de verte,
wenken de Ardennen, nederig opkijkend naar dit hoogplateau, waar de winter langer duurt, kou en mist
dagelijkse kost levert en langlaufpistes gegarandeerd vertier schenken. Maar vandaag draagt ook het
veen de gevolgen van droogte en hitte. Sommige gebieden mogen niet meer betreden worden en
brandgevaar loert om elke hoek. In dit immens waterreservoir verdampen nu vele liters kostbaar vocht.
Zelfs de klaterende riviertjes, die er ontspringen stuiten ongewild op droge beddingen. In een
wondermooi bos, waar de rotsen bekleed met felgroen mos, sprookjesachtige sculpturen vormen,
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volgen we de loop van zo’n zuiver beekje. Het water kleurt rood door rijk ijzererts, keien in grillige vormen
vullen de bodem. Ik buig om een ronde steen te zoeken en vind een prachtexemplaar, die ik trots
meevoer in mijn rugzak als deugddoende herinnering aan deze uitgelezen dag. Thuisgekomen leg ik hem
te rusten, als blijvend souvenir, in het gezelschap van, uit diverse windstreken, geplukte soortgenoten.

Busreis Brugge

Lieve

Brugge in Kerstsfeer
Zaterdag 17/12/2022

Wandelclub De Brugsche Globetrotters organiseert “Brugge binnenste buiten in kerstsfeer”.
Een bezoek aan het mooie historische centrum van Brugge in kerstsfeer.
Plekken die historie combineren met joie de vivre. Eeuwenoud en toch zeer levendig.
We passeren aan de Grote Markt, Minnewater, Belfort van Brugge, Begijnhof,
Groeningemuseum…
Van drukke pleinen naar smalle stille straatjes en
terug.
Startplaats: Sint-Lodewijkscollege, Magdalenastraat
30, 8200 Sint-Andries (Brugge)
Afstanden: 4-6-11-15-20 km
We vertrekken om 13:00 uur aan de Bevegemse
Vijvers.

Terug vertrekken vanuit Brugge om 21:00 uur
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GR - verslagen
11/05/22

GR 125

Toon
Soulme – Falmignoul

Een Gotisch kalkstenen kerkgebouw met massieve Romaanse toren uit de 11 de eeuw omgeven door een
ommuurd kerkhof. De oude pastorie in de onmiddellijke omgeving, een statige linde en een rij wilde
kastanjes in laatbloei. Samen met de schilderachtige huizen in kalksteen of bezet met traditionele
muurkalk passen ze in al hun eenvoud mooi in het harmonieuze straatbeeld van Soulme ….terug “un
des plus beaux villages de la Wallonie”. We bevinden ons zowat 200 m boven het “zeetje” en stevenen
recht naar het riviertje de Hermeton dat ontspringt op de hoogten van Philippeville meer bepaald in de
omgeving van Neuville. We dobberen voorbij restanten van de oude marmerzagerij. De vallei loopt door
een pastoraal landschap, stroomafwaarts fladdert het doorheen tapijten welriekende daslook. Een
partijtje donkere ooievaarsbek doet ons in gedachte terug dromen richting Vlaamse Ardennen. Tussen
uitgebloeide bosanemonen treffen we nog enkele bloeiende gele anemoontjes, echte kalkminners,
duidelijk een bewijs dat we ons op een strook van “La Calestienne” bevinden. Ons plantenliedje is wel
van korte duur als we opeens geconfronteerd
worden met een eerste hindernis, een steile
beklimming. Als echte alpinisten hijsen we
ons bij middel van losgespannen koorden
ettelijke meter hoger. Veel tijd om rond te
kijken hebben we niet want er volgt een
onmiddellijke afdaling! Omdat we het
allemaal zó goed gedaan hebben en omdat
een olijkerd “bis” had geroepen kunnen we
het iets verder nog een keertje overdoen.
Amaai mijn aaarmen!! Om terug op adem te
komen wenden we onze blik op de aanwezige
flora. Vindplaatsen van de gele monnikskap,
witte rapunzel, vrouwenmantel en éénbes glijden aan het oog voorbij. We blijven steeds links van het
water en bloemrijke weiden brengen ons terug naar de bewoonde wereld. De molen van Hermeton
(104m) geboren rond 1627 in functie van een ijzergieterij maar in 1841 omgevormd tot graanmolen tot
1958 en dan werd alle activiteit stopgezet. Een laag muurtje laat ons toe de knapzak aan te spreken, een
portie calorieën kunnen we best gebruiken want vanaf hier wacht een “langzaamaan” beklimming
richting Hastière (105m ). Onderweg genieten we van groene weiden en gele koolzaadvelden richting
het gehucht Inzemonts (230 m). Panoramisch zicht op de Maas, de brug en de oude abdij van Hastière.
Een hazelworm kruist onze wegen en we duiken Hastière – Lavaux binnen. Bezoek aan de grotten is niet
mogelijk want ze zijn tijdelijk gesloten. Hastière – par – Dela ligt aan de overzijde van de brug, met de OL-Vrouwkerk, restant van de oude abdij uit 1033, prachtig voorbeeld van Maaslandse kunst met
massieve toren en hoofdingang. Het koor dateert uit 1624 en overkoepelt een crypte. Het jaagpad langs
de Maas leidt richting bos en terug de hoogte in. Tussen het lentegroen een prachtige kolonie
mannetjesorchis zowat de eerste bloeiende orchidee met dieppurper aangelopen bloemen, 3-lobbige
lip, donker gevlekt met afstaande zijlobben. We kruisen de N915 (Hastière – Mesnil – Saint-Blaise). Het
peddelt voorbij een oude hoeve richting het dorp Blaimont (240 m). In “La Bonne Heure” uitgebaat door
Nederlanders genieten we van een verdiende rustpost en … of het smaakte. Flink uitgewaaid zakken we
af richting Waulsort (96m) en dartelen voorbij een aantal visvijvers van het Domein van Bonsoy met
vakantiehuisjes in een park van 70 ha. De resten van een oude steenbakkerij zetten ons af bij de
Maaskant met zicht op een prachtige “anticlinal” aan de overkant. Een poosje langs de waterkant en de
blauwe reiger die zijn opwachting maakt. We beginnen aan de klim van de “Ravin Des Cascatelles”. Het
riviertje de Raule schudt hier ontelbare kleine watervallen uit haar mouw. Maar zoals gewoonlijk wegen
de laatste loodjes het zwaarst. We hebben het allen aan den lijve ondervonden. Een zijsprong naar de
belvédère du Ladigan laten we links liggen want op dit ogenblik hebben we andere zorgen… De lange
uitloper tot Falmignoul (230m.) kruipt degelijk in de kleren en eindelijk zicht op de kerktoren. Een
biddende torenvalk, en de verdragende, jubelende zang van de leeuwerik luiden het einde in van een
weergaloze, vermoeiende tocht doorheen de Calestienne. Een tocht die lang zal nazinderen!!!
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Nothomb – Tintange

Het ligt niet bij de deur, het dorp Nothomb, onze ankerplaats voor vandaag. Alle fileleed in acht
genomen mogen we ons nog gelukkig prijzen. De opkomst is niet denderend maar daar zal de verre
verplaatsing wel voor iets tussen zitten. Niet getreurd, met volle moed zetten we er de beuk in, lichtjes
bergop. Een weinig opvallend beekje en mijn GSM maken me diets dat we van de provincie Luxemburg
het Groothertogdom binnen walsen. Gemengd loofbos en dennenbos wisselen elkaar af. De
plantenzomerbloei draait op volle toeren. Een kleurrijk huifkarrenpark laat ons dagdromen maar een
bordje “tijdelijk gesloten“ zet ons terug met beide boeten op de grond. De ochtendzang behoort weldra
tot het verleden en de zon doet meer dan haar best terwijl een rimpelloze vijver voor wat afkoeling
zorgt. We trippelen het dorp Perlé binnen. De kerk vertoont mooi glaswerk, huizen, straten en het
oorlogsmonument liggen er opvallend kraaknet bij. We kuieren een tijd lang parallel met de
Luxemburgse grens richting Martelange – Rombach. Een aantal volgelopen putten, restanten van
vroegere leisteenontginning die zijn toppunt bereikte begin 1900 en dit vooral in de vallei van de Aise.
Leisteen zelf vindt zijn oorsprong in afgezette kleilagen tijdens het primaire tijdvak (300 miljoen jaar
terug ). Afzettingen van nieuwe lagen sedimentair gesteente veroorzaakten druk op deze oude kleilagen
waardoor het water er werd uitgeperst en verharding ontstond. Kortweg, leisteen is gewoon 300 miljoen
jaar oude kleimodder. Mijn activiteit is
hedendaags zo goed als volledig verdwenen,
alleen in de streek van Herbeumont wordt nog
bovengronds ontgonnen. Via Haut –
Martelange huppelen we richting de N4 en
Martelange – stad die zowat de grens vormt
tussen België en Luxemburg. Opvallend zijn de
winkels voor drank- en tabakswaren en
meerdere pompstations aan Luxemburgse
zijde (BTW zeker?). Wij zijn niet op zoek naar
leisteen maar in Café – bowling “Op der Trap”
vindt eenieder zijn “meug“. Martelange zelf
kwam in het nieuws op 21/08/67 toen een
tankwagen met 45.000 liter uiterst
ontvlambaar propeen uit de richting van Marche de N4 afdonderde. Om ongekende reden ontplofte de
tankwagen met rampzalige gevolgen; 22 personen stierven en er restte een totale ravage. Positieve noot
was daarna de invoering van het verplicht melden met borden voor gevaarlijke stoffen op tankwagens…
We trekken over heuveltjes van grijs leisteenpuin in een donkergroen decor. Een bloemenrijke weide
met tientallen vlindertjes, waaronder zeker dambordjes, kunnen we toch niet zomaar voorbij lopen met
het gevolg dat we een stuk achterop raken. Er volgt een wilde achtervolging en ervaren tussendoor hoe
stil “stil” kan zijn. Verder is het genieten van diepe zichten en weergaloze panorama’s. Bij een boerderij–
manège ontmoeting met een weerschijnvlinder. De blauwe weerschijn op de vleugels geeft de vlinder
een exotisch uiterlijk (een heel uitzonderlijke waarneming). Verder huppelen door pastoraal landschap,
over een houten brug aangelegd door de Belgische Genie in 2002. Het plaatsnaambord Romeldange laat
ons toch even de wenkbrauwen fronsen. Het dorp is op geen enkele wegenkaart terug te vinden. Ruim
200 jaar geleden werd het als het ware weggeveegd van de kaart door de pest. Wat nog restte verhuisde
naar veiliger oorden. In 1785 werd de parochie opgeheven en de kerk afgebroken. Een veldkruis en
gedenkteken uit 1981 zijn de enige restanten aan dat spookdorp. Het is ook in deze omgeving dat de
groep van kleine kilometers wordt ingehaald. Gezamenlijk haspelen we de laatste strook richting
Tintange af doorheen een aantrekkelijk landschap van Ardennen en Gaume gekruid met meer dan één
vleugje Haute–Sûre. De hoofdschotel voor vandaag kon ieder deelnemer uitermate bekoren en gedenk…
Wat in het verleden ligt, keert niet terug, maar als het stralend eindigt gloeit het nog lang na….. (Konrad
Förster).
Vlinder, fladder zorgenvrij: je leeft, je zweeft, je danst voorbij.
Jouw vleugels breken licht tot kleur: je drijft op wind en bloemengeur
En proeft de zomer, zoet en zwoel: genieten lijkt jouw enig doel
Vol vreugde vlieg je, hoog en vrij: o was ik maar zo licht als jij !!!
Uit “ Licht dat mensen raakt” Jacqueline Roelofs-van Der Linden.
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Grupont –St Hubert

“Sur le sommet où il s’attarda souvent, le roi Albert Premier s’arrêta longement dans l’automme 1933.
A son dernier voyage solitaire au cœur de nos forêts.
Met in de rug de rondboogbrug onder de spoorweg staat een meute stappers ongeduldig te trappelen
voor de …”startfluit”. Het is de laatste tijd alle dagen zomer en het is vandaag niet minder. Onmiddellijk
lichtjes bergop, we worden het stilaan gewoon. We flaneren in open landschap en 250 m boven de
zeespiegel maar vandaag kan het nog hoger. In de verte het “Bois de Machi” dat we bereiken na de
kruising met de N803 en 50 m hoger. Het loofbos verschaft voldoende beschutting tegen de priemende
zonnestralen. We dwarsen de GR 151 en de overgang naar het Forêt de St.- Michel kuiert langs groene
weiden en goudgele korenvelden tot het riviertje de Masblette dat ons later nog gezelschap zal houden.
Op de parking staat de bus ons op te wachten, tijd om op adem te komen. We bevinden ons dicht bij
Fourneau St.- Michel (308 m), gehucht en openluchtmuseum tussen de beboste heuvels en het groene
dal van de Masblette. Het domein is een opmerkelijk geheel van traditionele gebouwen in het hart van
het Ardense bos. Het is gewijd aan de architectuur en Ardense levenswijze van vroeger. Verder ook
getuigen van de ijzerindustrie van de 18de eeuw. In één woord “het Bokrijk van Wallonië”. Het woud
houdt ons ruim 2 km zoetjes en we danken
de Heer om de hemelse beschutting tegen
die gouden bol in de lucht. Bij Pont Mauricy,
(320 m) vleien we ons langs de oever om het
leeglopende maagje wat bij te vullen.
Ondertussen komen vader en zoon,
mountain bikers (Hollandse keeskoppen)
nog wat show verkopen. Vanaf hier wacht dé
kuitenbijter van de dag richting monument
Roi Albert. Gelukkig verloopt alles hier in
dankbare schaduw want de temperatuur
flirt met de 30 graden. Enkele hoog opschietende planten trekken wel de aandacht. Iets verderop de
zelfde planten wel met blinkende zwarte bessen. Uit het grijze memorie komt dan toch de naam Atropa
Belladonna of wolfskers tevoorschijn. Uit de nachtschadefamilie en broertje van de patat en de tomat.
Giftige plant en alleen te vinden in het Maasdal. Vrouwen druppelden tijdens de Renaissance het
atropine bevattende sap uit de bes in hun ogen om de pupillen te verwijden en ze donkerder en
glanzender te maken!!! Ik raad het onze vrouwelijke stappers niet aan om het eens uit te proberen… of
toch… maar op eigen risico. Ondertussen is het struinen richting monument Roi Albert die er in de herfst
van 1933 vaker kwam wandelen. Wij pauzeren er voor de groepsfoto met minder lachende gezichten.
De hoogte, 550 m, kan er niet
om liegen. Het monument stelt
weinig voor maar opgesmukt
met koning Patrick biedt het
enorme
uitstraling.
Voor
vandaag is het meeste leed
geleden. Het woud van Albert
wordt afdalend met plezier
verteerd. Een leuke verrassing
krijgen we er nog extra bij . Een
rode wouw zweeft met geknikte
vleugels op geringe hoogte
boven de kudde wandelaars.
Kenmerken zijn duidelijk zichtbaar: de diepgevorkte staart, de witte velden op de ondervleugel en de
lichte witte kop. Ondertussen zijn de torens van St.-Hubert duidelijk te onderscheiden. In een wijde boog
lopen we er omheen en het beeld van de “Cerf crucifère” een monument van Louis Noël maakt ons
duidelijk dat het voor vandaag afgelopen is. Bezoek aan de basiliek en of het centrum is mogelijk maar
een schuimende Hubertus zal zeker wonderen doen. De tweede tocht van het drieluik Ardennen 2022
zit erop. We zullen nog lang nagenieten.
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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 Lieve Van Holsbeke
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: 09/369 42 98 of 0468/47 03 62
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 of 0474/21 01 97
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.

Wie ingeschreven is voor een daguitstap maar nog niet betaald heeft
en te laat annuleert zal alsnog het inschrijvingsgeld moeten betalen.
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Komende wandelingen

Patrick

ZATERDAG
4-7-11-15-18-22 KM

24-09-2022
07.00 – 15.00 U

ZULZEKE
ELENEBOSWANDELING

ZATERDAG
6-12-18-21-25-35-50 KM

24-09-2022
07.00 – 15.00 U

MELLE
22E DELIRIUMTOCHT

ZONDAG
7-10-14-18-22-26-32 KM

25-09-2022
07.30 – 15.00 U

OPHASSELT
NATUURRESERVATENTOCHT

WOENSDAG
3-6-10-12-16-20-25 KM

28-09-2022
07.00 – 15.00 U

SINT-ANTELINKS
DUIVENBOSWANDELING

WOENSDAG

28-09-2022
STREEK GR GROENE GORDEL
BERG - MEISE

BERG

ZONDAG
6-7-12-18-25 KM

02-10-2022
07.00 – 15.00 U

SERSKAMP
14E NONNENBOSTOCHT

ZATERDAG
7-15-19-24-28 KM

08-10-2022
07.00 – 15.00 U

WORTEGEM-PETEGEM
1E SCHELDEDORPENWANDELING

ZONDAG
5-10-15-20-25 KM

09-10-2022
07:30 – 15.00 U

RONSE
23E HANSKE IN RONSE

DINSDAG
6-12-18-24 KM

11-10-2022
07:00 – 15.00 U

LANDEGEM
2E DAG VAN DE WEEKTOCHT

ZONDAG
6-12-18-24 KM

16-10-2022
08:00 – 15.00 U

MOORSEL
NAZOMERTOCHT

ZONDAG

WOENSDAG

16-10-2022
ACHEL
6-9-13-17-20 KM
BUSREIS
ACHELSE KLUISWANDELING
19-10-2022
SINT-GORIKS-OUDENHOVE
7-10-14-18-21-28 KM
07.00 – 16.00 U
HOTDOG MIDWEEKWANDELING

ZATERDAG
6-12-18-22 KM

22-10-2022
07:30 – 15.00 U

LEMBEKE
15E HEIZIJDETOCHT

ZONDAG
6-10-15-21-30-36 KM

23-10-2022
07.00 – 15.00 U

ZWALM
HERFSTTOCHT

ZONDAG
4-8-12-16-20-24-30 KM

23-10-2022
08.00 – 15.00 U

EVERGEM
HERFSTTOCHT

ZATERDAG
7-10-14-18-22 KM

29-10-2022
07.30 – 15.00 U

DENDERWINDEKE
WINTERUURTOCHT

ZONDAG
6-12-15-21-30 KM

30-10-2022
07.30 – 15.00 U

WETTEREN
66E VOETTOCHT VAN DE TUINBOUWSTREEK

MAANDAG

31-10-2022

ZOTTEGEM
7-10-14-21 KM
14.00 – 21.00 U
HALLOWEENPOMPOENTOCHT

DONDERDAG
5-10-15-20-25 KM

02-11-2022
08.00 – 15.00 U

KWAREMONT
14E HERFSTTOCHT

ZATERDAG
4-8-13-20 KM

05-11-2022
08.00 – 15.00 U

OUDEGEM
28E FILOSOFENTOCHT

ZATERDAG
6-9 KM

05-11-2022
14.00 – 21.00 U

GENTBRUGGE
SPOKENTOCHT

ZONDAG
6-10-14-18-21 KM

06-11-2022
08.00 – 15.00 U

BALEGEM
3E PANNENKOEKENTOCHT

VRIJDAG
5-12-15-18-22 KM

11-11-2022
07.30 – 15.00 U

OUDENAARDE
WANDEL MEE DAG

ZATERDAG
6-10-15-20 KM

12-11-2022
07.00 – 15.00 U

DEINZE
WANDEL MEE DAG

ZONDAG
6-12-18-24 KM

13-11-2022
07.30 – 15.00 U

BERLARE
BOERENKRIJGSTAPPERSTOCHT
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WOENSDAG

16-11-2022

OOMBERGEN
7-10-14-18-21 KM
07.00 – 16.00 U
GLUHWEIN MIDWEEKWANDELING

ZATERDAG
6-12-18 KM

19-11-2022
06.30 – 15.00 U

HELDERGEM
IJSBREKERSTOCHT

ZONDAG
6-10-15-20 KM

20-11-2022
07:30 – 15.00 U

GENT
LEIETOCHT

WOENSDAG

23-11-2022
DAGSTAPPER GR

TERNAT

VRIJDAG
6-12-18 KM

25-11-2022
07.30 – 15.00 U

MAZENZELE
30E 2-DAAGSE HERFSTWANDELING

ZATERDAG
5-10-14-19-25 KM

26-11-2022
07.30 – 15.00 U

MAZENZELE
30E 2-DAAGSE HERFSTWANDELING

ZATERDAG
6-12-15-18-23-27 KM

26-11-2022
07.30 – 15.00 U

KAPRIJKE
HEIHOEKTOCHT

ZONDAG
7-10-12-16-22-26-32 KM

27-11-2022
08.00 – 15.00 U

ONKERZELE
SINTERKLAASTOCHT

ZONDAG
6-7-12-21-26 KM

04-12-2022
08.00 – 15.00 U

MERENDREE
40E SINTERKLAASTOCHT

ZONDAG
4-10-15-21-30 KM

04-12-2022
07.00 – 15.00 U

MOERBEKE-WAAS
SINTERKLAASWANDELING

WOENSDAG

07-12-2022
7-10-14-18-21 KM

LEEUWERGEM
07.00 – 16.00 U

JENEVERTOCHT
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Wandelresultaten

Patrick
AANTAL

PLAATS

AANTAL

DEELNEMERS

EGMONT

EGMONTERS

ZWALM

1950

1

175

14/06/2022

SCHELDEWINDEKE

594

1

86

15/06/2022

STRIJPEN

953

1

425

19/06/2022

LEDE

211

2

18

25/06/2022

MELSEN

635

4

31

25/06/2022

NUKERKE

370

1

50

26/06/2022

SCHELLEBELLE

1704

1

115

2/07/2022

DEURLE

1567

4

69

3/07/2022

SINT-MARIA-LIERDE

1166

1

180

3/07/2022

HEUVELLAND

674

4

47

6/07/2022

SINT-KATHERINA-LOMBEEK

493

1

49

9/07/2022

OUDENAARDE

1605

2

147

10/07/2022

OTTERGEM

1105

1

129

12/07/2022

KERKSKEN

409

1

93

16/07/2022

OORDEGEM

1184

1

166

20/07/2022

VELZEKE

607

1

349

21/07/2022

BOTTELARE

1154

2

90

24/07/2022

BOGAARDEN

634

3

38

25/07/2022

NEERIJSE

145

2

9

27/07/2022

ZULZEKE

959

1

86

31/07/2022

EVERBEEK

1181

1

153

6/08/2022

APPELTERRE

1347

2

162

13/08/2022

KALKEN

665

2

65

14/08/2022

OUDENAARDE

941

2

61

15/08/2022

OOSTERZELE

915

1

167

17/08/2022

ERWETEGEM

836

1

453

20/08/2022

WICHELEN

1202

2

94

24/08/2022

ASPELARE

527

1

106

26/08/2022

HEKELGEM

312

1

21

28/08/2022

LAARNE

492

3

30

28/08/2022

ZWALM

667

1

106

1/09/2022

UITBERGEN

647

3

75

3/09/2022

GAVERE

898

2

85

4/09/2022

MERELBEKE

1040

3

87

10/09/2022

OUDENAARDE

855

2

96

10/09/2022

PAMEL

238

1

19

11/09/2022

ERPE-MERE

1203

1

144

DATUM

WAAR

11/06/2022
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Retro foto’s
Arzl – Pitztall
2007

Arzl – Pitztall
2007
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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
9620 ZOTTEGEM

Tel & fax:09/360 72 94
website:www.optiekjacques.be

Meer dan 35 jaar tot uw dienst

Op vertoon van uw wandellidkaart: 10% korting.
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