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*Klinkers en kasseien
Temsesteenweg 40 - 1861 Wolvertem
Tel 052/30 24 51 - 052/30 12 98 (privé)
info@
info@vanhoorebeeck.be
vanhoorebeeck.be - www.vanhoorebeeck.be

Uit sympathie

Stephan DE ROUCK
Tandarts

Cafe OSSEL STAR
bij Nico en Sofie
Kasteelstraat 12 - 1785 Ossel (Merchtem)
Tel 052/57 01 60 Gsm 0468 28 19 70
swillems@telenet.be
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www.facebook.com/WandelclubCracksWolvertem
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Buiten bestuur
Ere-Secretaris Jan Heyvaert
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VOORWOORD

gevraagd werden om het bestuur te versterken en,
u raad het al, ik gaf er gevolg aan.
Ik werd aanvaard en reeds uitgenodigd op de
volgende bestuursvergadering. Groot was de
verrassing als de toenmalige secretaris mij toen
zegde : "gij moet secretaris worden, ik zou mij
liever bezighouden met de omlopen". Aan zo iets
had ik mij zeker niet verwacht en zonder verder na
te denken heb ik schuchter "ja" gezegd.
Ge kunt die taak in geen geval nog vergelijken met
de huidige functie van secretaris. Ik durf wel
zeggen dat ik mij daarenboven praktisch helemaal
zelf heb ingewerkt.

Beste Wandelvrienden,
De exacte datum herinner ik mij niet meer, 't is
ook al zo lang geleden, maar in 1985 hoorde ik voor
de eerste keer spreken over "de Crackswandelaars"
als aanhangsel van de, voor mij toen althans, meer
bekende zaalvoetbalclub Cracks Wolvertem.
Ik had al wel enige ervaring met wandelen, vooral
op de vakanties in Oostenrijk en Zwitserland, en
mijn echtgenote en ik schreven ons in voor een
daguitstap met de Cracks met de bus voor een
wandeling naar Hotton. Het regende de godganse
dag maar toch vond ik het een meevaller.
Daarna werd het stil, niemand vroeg ons om aan te
sluiten tot ik op zekere dag zelf het initiatief nam
om lid te worden.
Cracks Wandelclub was, zoals gezegd, toen nog een
onderdeel van vzw Zaalvoetbalclub Cracks
Wolvertem.
Ik herinner mij nog de eerste wandeling waaraan
we als lid deelnamen. Het was in Waasmunster, een
prachtige streek en vanaf dan werd wandelen op
zondag een vaste gewoonte; ik durf zeggen "een
gezonde verslaving".
Op het einde van het jaar was er een feestje in het
zo genoemde "hotelleke" het huidige Brazzaville. In
werkelijkheid was het een soort jaarlijkse
algemene vergadering als vzw, gevolgd door een
gezellig samenzijn met broodjes, koffie en ook iets
meer.
Voorafgaand aan deze bijeenkomst kregen de leden
een nieuwsbrief waarin onder andere kandidaten

Er waren nog geen computers, geen mobieltjes: alle
schrijfwerk gebeurde met de schrijfmachine (bij
mij thuis of soms op het werk) en ook nog met
carbonpapier voor de kopies.
We telden toen minder dan 100 leden maar
groeiden langzaam en na enige tijd besloten wij ons
af te scheiden van de vzw en op onze eigen benen
voort te gaan als een feitelijke vereniging
"Wandelclub Cracks Wolvertem". Voor de goede
orde, onze wandelclub werd reeds op 19 maart 1983
aangesloten bij VWJL (Vlaamse Wandel- en
Joggingliga" welke daarna werd omgedoopt in
Aktivia en nu Wandelsport Vlaanderen noemt.
Onze club groeide dus en ik vond dat we een
clubblad zouden dienen uit te geven. Het bestuur
vond dat vanzelfsprekend een goed idee maar de
vroegere secretaris (en dat herinner ik mij nog
heel goed en denk er soms nog eens aan terug)
maakte de opmerking "joeng, ge weet niet waar dat
ge aan begint". En hij kreeg nog gelijk ook !!!
Het eerste clubblad, dat nog geen naam had en 14
pagina's telde, zag het daglicht op 15 december
1988. Het clubblad zou driemaandelijks opgemaakt
worden.
In dit eerste clubblad, dat ik trouwens nog in mijn
bezit heb, net zoals alle andere die volgden, begon
met een toespraak van onze toenmalige voorzitter
Jan Van Campenhout. Verder ook de rubriek
"allerlei",
uitslagen,
nieuws
over
de
wisselbekertochten, de Nationale Wandeldag,
foto's, reisverslagen, verjaardagen, een zelf
opgesteld
kruiswoordraadsel
en
het
wandelprogramma.
Na twee edities werd besloten om het clubblad om
de 2 maand uit te geven en op 16 augustus 1990

kreeg het zelfs een naam die tot op heden bewaard
werd "Cracks Info".
Opmaken van een clubblad is één ding maar ...... het
moet ook nog gedrukt worden. Het is mij niet meer
duidelijk hoe dat meer dan 30 jaar geleden in zijn
werk ging. Ik weet nog dat in beginsel een lid van
het toenmalig bestuur de clubbladen op zijn werk
liet drukken (kon soms lang duren) en dat we de
gedrukte tekst thuis assembleerden en nietten.
Jaren later kon ik (als sponsoring) een beroep doen
op de drukkerij van mijn werkgever Urbaine Uap.
Die bezorgde mij de clubbladen kant en klaar; ik
moest ze enkel nog tot bij mij thuis krijgen. Toen
mijn maatschappij later fuseerde was ook dat
verleden tijd en richtte ik mij tot drukkerij Clips in
Asse. Dat is op heden nog het geval.
Nu we het toch over het clubblad hebben : 187 heb
ik er opgemaakt. Om de kosten te drukken werd
sedert de beginjaren reeds beroep gedaan op
sponsors. In de loop der jaren werden de rubrieken
uitgebreid met allerlei andere nuttige informatie.
Zo kunnen we stellen dat een clubblad sedert vele
jaren minimum 40 pagina's telde. Mag ik eventjes
tellen .... 187 x 40 = 7480 pagina's per lid en +- 250
leden, samen met sponsors, maakt 1.870.000
pagina's !!
Al die clubbladen dienden geëtiketteerd te worden
en tot voor enkele jaren zelfs voorzien van
postzegels om daarna naar de post gebracht te
worden.
Misschien gaat u de opmerking maken waarom ik
zou uitvoerig spreek over ons clubblad. Wel, omdat
ik, zoals reeds gezegd ze nog allemaal in mijn bezit
heb en ze een ideaal gegeven zijn om te volgen hoe
onze club het sedert haar ontstaan in 1983 deed en
in 't bijzonder sedert mijn functie als secretaris in
1985.
Nog enkele gebeurtenissen wil ik nog aan halen die
mij in die vele jaren bijgebleven zijn. Ik zag
bestuursleden en leden komen en gaan. Ik zie met
genoegen terug op de honderden busreizen die wij
deden waaronder zeker onze jaarlijkse meerdaagse
reis naar het buitenland. Ook op het feit dat onze
club meerdere keren als eerste eindigde in het
toenmalige
wisselbekerklassement
van
de
federatie. We organiseerden ook enkele keren de
wandeldag voor de provincie Vlaams-Brabant. Onze
organisatie in 2007 van de Nationale Wandeldag
was ook zo'n topmoment. We hadden meer dan
5000 deelnemers waaronder 53 clubs die een bus

inlegden en we allemaal een tegenbezoek brachten.
Een historisch feit was ook ons jaarlijks bezoek
aan onze naamgenoten "Les Cracks de Solwaster" in
de omgeving van Spa. Ze bestaan inmiddels niet
meer. Heerlijk om daaraan nog eens terug te
denken.
Een bijzondere gebeurtenis, eind jaren '80, was
een uitnodiging van Radio2 door toenmalig
sportreporter Chris Baert, voor een interview met
voorzitter Jan Van Campenhout, dat live
uitgezonden werd.
Dan hebben we ook nog onze verbroedering met een
andere Waalse club "l'Ecureuil de Châtelet"
waarmee we nu nog altijd een speciale band hebben
en graag behouden zie blijven.
Nog een feit dat ik niet mag vergeten. Bijna 30
jaar mogen wij jaarlijks genieten van een genereuze
sponsoring vanwege Keukens Van Ossel. Dank aan
Kris en Hilde.
Logischerwijze vergeet ik zekere zaken, maar 't is
allemaal zo lang geleden en 35 jaar is zowat bijna
de helft van een mensenleven
Wat ik niet vergeet, en dat heb ik plichtmatig
altijd bijgehouden : ik en mijn echtgenote namen
deel aan 2864 officiële wandeltochten met meer
dan 25.000 kms.
Op 54jarige leeftijd kon ik genieten van
brugpensioen en mij volop wijden aan de Cracks. Ik
heb meermaals gezegd dat ik in 1985 mijn taak als
secretaris omschreef als een hobby maar de
laatste jaren zelfs als een full-time job.
Dit alles maar om jullie te bevestigen, zoals u zeker
al wist, dat uw secretaris na 35 jaar dienst stopt.
De coronacrisis en zeker de leeftijd hebben dit nog
bespoedigd. Ik ben ervan overtuigd dat Hilde snel
alles onder de knie zal hebben en dat het
secretariaat bij haar in goede handen is.
Het nieuwe bestuur kende mij inmiddels de titel
van Eresecretaris toe. Dat doet plezier !
Wat de toekomst ons verder nog zal brengen .........
we zien wel !
Groetjes
Jan Heyvaert

Vernieuwing lidgeld
2020 zit er bijna op, en Uw huidig lidmaatschap vervalt op 31
december 2020. U mag uw huidige lidkaart blijven gebruiken in
2021, op voorwaarde dat U voor 31/12/2020 uw lidgeld betaalt,
zoniet is uw lidkaart na nieuwjaar niet meer geldig. U hebt dan ook
geen recht meer op de gebruikelijke korting.

Wacht dus zeker niet tot de uiterste betaaldatum om je
lidmaatschap te verlengen! Enkel wanneer het bedrag hiervan (15
euro per persoon) op de rekening van wandelclub Cracks Wolvertem
VZW staat, wordt je op het clubportaal van Wandelsport Vlaanderen
op actief gezet. U kan dan onbezorgd uw PVC-lidkaart van 2020
verder laten scannen bij een wandeltocht! U ontvangt van ons een
bewijs van betaling en een attest voor de mutualiteit om
terugbetaling te krijgen van uw betaalde lidgeld, dat pas na 1 januari
2021 mag aangeboden worden bij de mutualiteit
Rekening waarop lidgeld dient overgeschreven te worden :
BE24 7340 3201 2938
op naam van wandelclub Cracks Wolvertem vzw. U kunt natuurlijk
ook steeds cash betalen (eventueel met waardebons) aan het
bestuur.
De nieuwe wandelkalender ‘walking in belgium 2021’, waarin alle
organisaties van alle Belgische wandelclubs zijn opgenomen, is
beschikbaar vanaf half november bij de Voorzitter en secretaris. De
officiële verkoopprijs bedraagt 8 eur. voor onze leden. Wij hebben
slechts een beperkt aantal Walkings besteld. Op = op.

www.EURIKA-SHOE.com
de Mephisto- en Wandelspecialist
steeds keuze uit110 modellen - 1000m² winkelruimte
*** ook Meindl, Lowa, Asics, Hi-tec, Brooks, Rockport, New Balance***

Handelstraat 141 - 1840 Malderen (aan het station)
tel 052 33 30 01
e-mail : info@eurika-shoe.com
Open : Weekdagen doorlopend van 9u tot 20u. Zaterdag van 9u tot 19u. Zondag gesloten

Hoogstraat 87 - 1861 Wolvertem - tel 02 310 55 68
Brood- en banketbakkerij

Fijne vleeswaren, kazen, bereide gerechten, belegde broodjes.
Streekproducten, champagne en wijn. Koffie om mee te nemen.
Open : maandag 6.30u tot 18u. Dinsdag gesloten. Woensdag tot vrijdag 6.30u tot 18u. Zaterdag
6.30u tot 18u. Zondag 6.30u tot 16u.

WIJ FELICITEREN
ONZE JARIGE
CRACKS
Heel wat van onze leden
verjaren in de twee laatste
maanden van het jaar. Onze
oprechte gelukwensen en we
hopen hen nog lang in ons
midden te hebben in een goede
gezondheid. Wandelen bij de
Cracks zal daar zeker toe
bijdragen !
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Edgard DE PAUW
Liliane HALS
Leontine HELLINCKX
Gerard HEIRMAN
Vera JACOBS
Eduard MOENS
Claude ESPRIT
Willy VANBENEDEN
Erna CLAES

Greta VAN CAMPENHOUT
Raoul VAN DER ELST
Jolien KIEKENS
Katelijn COESSENS
Fabienne VANDIJCK
Joske STERCKX
Alfons BLOMMAERT
Nadia DE BRAEKELER
Rita VAN DE VELDE
Emi CAUWENBERGH
Emiel MUNSTER
Emiel VAN DEN BRANDE
Norbert TROCH
Eddy MANNAERT

Liliane DE BOCK
Marie-Jeanne JACOBS
Mireille VEREECKEN
Anita VANWINCKEL
Jean HEYVAERT
Muriel VANHILLE
Charly LEEMANS
Saskia RAEYMAEKERS
Herman PEETERS
Marina LOUNCKE
Dorien JACOBS
Liliane JAVAUX
Rita BOSMAN
François BORREMANS
Anita VAN EETVELT
Cecile DE BREUKER
Henry GYGAX
Jean KELKERMANS
Marc BRANS

Viviane Jacobs
Papenkoren 3 - 1860 Meise (Eversem)
Medische voetverzorging - manicure
0494 89 72 09

E.L.P. b.v.b.a.
Laagspanningsborden - Distributie en Automatisatie
Patatestraat 9 - 1861 Westrode (Meise)
Tel 052 30 92 61 - Fax 052 30 37 88
Beheerder : Tom PINXTEN

LATAN N.V.
Jan LATHOUWERS - Veilinglaan 37 - 1861 Wolvertem
Tel 0475/261 744 - fax 052/39 79 02 - e-mail : jan@lathouwers.net

DELI D'OR : Aardappelen en witloof van bij ons. Verser dan vers, lekkerder

dan lekker. Verkoop van o.a. voorgebakken frieten. Aardappel- garnaalen kaaskroketten, alsook allerhande sauzen, groenten,vetten, oliën, enz..

Begrafenissen - Crematies - Funerarium
BVBA MOYSON (Luc Moyson)
Mottestraat 20 - 1861 Wolvertem
tel 02 269 84 32 - fax 0562 367 16 25

Clubfeest Wandelclub “ CRACKS “ 2021.
Beste wandelaar, het clubbestuur heeft in deze moeilijke coronatijden
beslist om naar jaarlijkse gewoonte ons jaarlijks clubfeest toch te laten
doorgaan en dit op zaterdag 23 januari 2021. Daarom nodigen wij u
en uw partner dan ook uit om deel te nemen aan ons clubfeest.
De slogan “ blijf in u kot “ willen we graag wijzigen in “ kom uit u kot ”,
al maandenlang

hebben we ons zovele

zeg nu zelf wat is er leuker om

dingen moeten onthouden en

eindelijk weer eens in contact te

komen met andere clubleden in een gezellige sfeer, genietend van
overheerlijk eten en drank.
Alles zal coronaproof

kunnen doorgaan , maar toch zijn er op dit

ogenblik nog enkele maatregelen waar we rekening mee moeten
houden zoals het in het bezit zijn van een mondmasker. De receptie
met aperitiefhapjes zal ook niet staande gebeuren maar meteen

aan

de tafel waaraan u hebt plaatsgenomen. Ook zullen er die avond
geen wandelaars gehuldigd worden.
Wat hebben wij aan te bieden op deze feestelijke avond.
Aperitief met hapjes
Aspergeroomsoep
Duo van Tongfilet & Zalm in witte

wijnsaus

Pomme Duchesse met garnituur
Sorbet van ’t huis
Kalkoenfilet “ Fine Champagne “ Groentenmix & gouden krakertjes

Dessertbord “ Flandria “ met koffie en thee

Dit alles zal doorgaan in Zaal

Flandria
Steenhuffeldorp 54
Steenhuffel

Aanvang 18.00Hr.
Menuprijs All In :

Clubleden : 50 €
Partner: 70 €

Inschrijven voor 12 januari 2021 via mail naar
eddy.m@telenet.be, via onderstaande inschrijvingsstrook of deze
strook te bezorgen aan een bestuurslid.
Gelieve allergieën of andere opmerkingen ook te vermelden in u
mail.
Bedrag overschrijven voor 12 januari 2021 op rekeningnummer

BE35 0018 9504 4237
en vermelden clubfeest + naam(en) en voornaam.
Hopelijk tot dan,
Vanwege Eddy Mannaert en het bestuur.

Naam + voornaam lid :

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

Naam + voornaam partner: ……………………………………………
Ik schrijf me in met
….. Clublid X

50 € =

……….€

…… Partner X

70 € =

……….€

Gelieve allergieën of andere opmerkingen ook hier te vermelden.
Ik betaal het verschuldigd bedrag op rekeningnummer

BE35 0018 9504 4237
Voor 12 januari 2021 met vermelding van Clubfeest en naam(en).
Gelieve inschrijvingsstrook af te geven aan één van onze
bestuursleden of mij door te mailen.

Drankenmarkt
Brouwerij Vercauteren
bvba

Malderendorp 27 - 1840 Malderen (Londerzeel)
Tel 052 39 92 99
Website : www.brouwerijvercauteren.be

e-mail : info@brouwerijvercauteren.be

Grote keuze allerlei korven met dranken

Vina’0°: inovatieve en kwaliteitsvolle bio wijnen zonder alcohol
Di Marco volgt de biologische wijnmarkt en de nieuwe consumptiepatronen op de voet. De aangepaste wetgeving
met betrekking tot biologische alcoholvrije wijnen laat nu toe om alcohol weg te filteren (dit mag slechts als 100%
van de alcohol wordt weg gefilterd). De organoleptische resultaten zijn beduidend beter als er een fermentatie
van het druivensap plaatsvindt. Alcoholvrije wijn kan hoe dan ook niet vergeleken worden met klassieke wijn,
maar we zijn tevreden en fier over het resultaat. Cheers, zonder mate!
Vina’0° Classic Sparkling zonder alcohol Bio

100% Airen (schuimwijn zonder alcohol – klassieke vinificatie waaruit de alcohol volledig wordt weg gefilterd –
zachte filtermethode via condensatie). Boeket met toetsen van bloesems, limoen, perzik, en meloen. Soepel, fris en
fruitig met een aangename mousse. Past goed bij het aperitief, drink zonder mate, cheers!
Vina’0° Merlot zonder alcohol Bio

100% Merlot (rode wijn zonder alcohol – klassiek fermentatie waaruit de alcohol volledig wordt weg gefilterd –
zachte filtermethode via condensatie). Aroma’s van rode kers, aardbei, framboos en blauwe pruim vermengen zich
in het glas. Soepel, fruitig en light-bodied. Drink zonder mate, cheers!
Vina’0° Chardonnay zonder alcohol Bio

100% Chardonnay (witte wijn zonder alcohol – klassieke vinificatie waaruit de alcohol volledig wordt weg gefilterd
– zachte filtermethode via condensatie). Aroma’s van gele steenvruchten, mango, citroen, en bloesems vermengen
zich in het glas. Soepel, sappig en light-bodied. Drink zonder mate, cheers!

Prijs per fles : €6,80
Contacteer vrijblijvend
info@dimarco.be
Bart : 0496/59.12.11
Rudy : 0473/80.78.96

Reizen De Vriendt
Wandelvakantie met CRACKS Wolvertem
naar het ZWARTE WOUD.
Nadat onze wandelvakantie van dit jaar is geannuleerd door het bekende virus blijven
we toch niet bij de pakken zitten en plannen we al onze wandelvakantie voor 2021.
Velen onder onze wandelaars hebben in het verleden al eens laten horen dat ze wel
eens naar het Zwarte Woud wilden gaan , welnu aan deze wens wordt nu voldaan. Het
Zwarte Woud is een echt wandelparadijs waar het heerlijk wandelen is door groene
bossen, liefelijke dalen , langs prachtige watervallen, van rustige tot wild stromende
rivieren naar verassende uitzichtpunten…
Onze busreis brengt ons na 480km naar
het dorpje Oberkirch. Daar zullen we
verblijven in het rustig gelegen hotel
Renchalblick *** .
Dit hotel heeft een uitstekende keuken,
een volkse stube, kegelbaan, een eigen
schnapsbranderij en zonneterras. De
ruime kamers zijn voorzien van alle
comfort met badkamer, tv , telefoon en
balkon.
Oberkirch is een gezellig wijn- en vakantiedorp dat tot een van de mooist bebloemde
dorpen van het Zwarte Woud word gerekend, het is beschut gelegen in het prachtige
Renchtal en wordt omgeven door bossen en wijnvelden. In Hotel Renchtalblick
serveert men ’s ochtends een uitgebreid ontbijtbuffet en ‘s avonds een 3-gangen
menu. De eerste avond worden we verwelkomd met een welkomstdrankje.

Periode : Zon 5 Sept. 2021 - Zon 12 Sept. 2021
Prijs Half Pension : 785 €/p. Fooi chauffeur inbegrepen .
Deze prijzen zijn exclusief niet vermeldde maaltijden, eventuele entreegelden,
dranken bij de maaltijden.
Vroegboekkorting: Inschrijven voor 10 Feb 2021 door het voorschot te betalen van
100€ geeft u een vroegboekkorting van 10 €. Deze korting wordt verrekend met het
saldo dat betaald moet worden voor 10 augustus 2021.
Single supplement : 105 € voor 7 nachten.
Een reisverzekering van Protections : annulering + reisbijstand komt op 40 € /p.
Het volledige weekprogramma zal later medegedeeld worden.
We gaan op deze wandelvakantie rekening houden met al onze wandelaars, zowel
de minderen als de beteren. Zowel wandelingen, cultuur als ontspanning zullen op
het programma staan.
Kortom voor ieder wat wils.
Hoe inschrijven.
1. Ik maak gebruik van de vroegboekkorting.
Schrijf je in voor 10 februari 2021 door het voorschot van 100€ te betalen
via overschrijving naar rekeningnummer BE24 7340 3201 2938
Gelieve in het vak mededeling te vermelden “ Wandelvakantie met naam en
voornaam “.
Indien supplement single en/of reisverzekering ook genomen word moet dat
bedrag samen met het voorschot betaald worden.
Saldo waarbij de vroegboekkorting wordt verrekend moet betaald worden
voor 01 augustus 2021 op hetzelfde rekeningnummer als hierboven.
2. Schrijf je in voor 1 april 2021 door het voorschot van 100€ te betalen via
overschrijving naar rekeningnummer BE24 7340 3201 2938
Gelieve in het vak mededeling te vermelden “ Wandelvakantie met naam en
voornaam “.
Indien supplement single en/of reisverzekering ook genomen word moet dat
bedrag samen met het voorschot betaald worden.
Saldo moet betaald worden voor 01 augustus 2021 op hetzelfde
rekeningnummer als hierboven.

Vriendelijke wandelgroeten en hopelijk tot dan.
Mannaert Eddy
Bestuurslid

Beenhouwerij - Spekslagerij - Traiteur - Warme gerechten - Koud buffet

Gemeenteplein 8 - 1861 Wolvertem - tel 02/269 13 05 en fax 02/270 23 84
e-mail : info@traiteur-devalck.be
Runds-, kalfs-, varkens- en paardenvlees, kippen. Vers vlees van eerste kwaliteit. Alle charcuterie eigen
fabrikaat. Spec ialiteit : worsten, pensen en fondue bourguignonne. Gesloten op zondag.

Transport - Mazout

b.v.b.a. DE SMEDT
Verbindingsweg 3 - 1861 Wolvertem
Tel 02 269 56 41
Kapsalon BEN en BENJAMIN
Brusselsestraat 98 - 1840 Londerzeel - Tel en fax : 052/30 11 85
HEREN : Dinsdag en woensdag : 8u30 tot 18u30. Donderdag, vrijdag, zaterdag : na afspraak
DAMES : Donderdag, vrijdag, zaterdag : na afspraak

Kantoor Baudewijns & Co
Hoogstraat 35a - 1861 Wolvertem
Hoogstraat
tel 02 270 00 17

bruno@baudewijns.be
bruno@baudewijns.be - FSMA 15134 A
A-B
B - 0.428.358.829

Bankagentschap - Verzekeringen-Kredieten
Verzekeringen Kredieten

Algemene Dakwerken

Erik Siemons
Grotendries
Grote
ndries 12 - 1861 Rossem (Wolvertem)
tel 052 30 00 61 - gsm 0475 25 01 99
Lood - zink - kop
koper
er - roofing - renovatie en nie
nieuwbouw
uwbouw

Geen tijd om naar de bakker te gaan ?

Laat de bakker dan tot bij u komen !

*** Bakker aan huis ***

Thierry Van Campenhout
Bosstraat 2 - 1860 Meis
Meise

- Gsm 0486 49 06 74

ee-mail
mail : thierryvancampenhout@hotmail.com

Alle broodsoorten - pistolets - koffiekoeken - taarten - gebak

Uit onze Crackswinkel
* Wenst u zich iets aan

te schaffen neem dan
contact op met onze
voorzitter Jozef Saerens
* U bereikt hem op het
nummer 02 269 23 05 of
0478 718 184
* U vindt hem op de
Brussegemsesteenweg
57 te 1861 Wolvertem
* Maak eventueel
gebruik van uw
waardebons !

* U bent nog meer
Crack met onze
clubkleding

* Trainingsvest

37€

* Trainingsbroek

20€

* Sweater

25€

* t.-shirt

10€

* Polo

15€

* Singlets

10€

* Bodywarmer

20€

* Regenjasje

15€

* Crackspetje

5€

* Jasje in fleece

27€

* Heuptasje

9€

* Wandelboekje

0€

Ook de waardebons kunnen
gebruikt worden bij aankoop

Uit sympathie

Apotheek Cauwenbergh
Apr. Thomas CAUWENBERGH - Apr. Leen VERGAELEN

Hoogstraat 8 - 1861 Wolvertem - tel 02 269 12 27

Schrijnwerkerij ASTRASFO n.v.
*Vervaardigen van trappen * Inrichten van zolders
* Fabricatie van deuren (binnen en buiten) * Vervaardigen van parket
* Veranderingen van verlaagd plafond * Gyproc wanden
* Vervaardigen van terrassen * Plaatsen van houten en PVC ramen, veranda's
* Vervaardigen van meubels * Vervaardigen van opbergkasten
*Vervaardigen van dressing * Vervaardigen van badkamermeubels * Vervaardigen van keukens
Baas op het werk - verzorgd en gegarandeerd werk en gratis bestek

Brusselsesteenweg 173b - 1785 Merchtem
Tel en Fax 02 478 44 88 - 052 39 75 45 - gsm 0477 22 48 13 - info@astrasfo.be - www.astrasfo.be
BTW BE0446.552.960 - R.C.B. 555.215 - nr aannemer 04.20 1
BNP. PARIBAS FORTIS : IBAN BE41 2100 2871 7510

Allerlei
* Nieuwe leden : Wim Bertouille, Inge Favere, Kristien
Depoortere, Ann Cooreman, Claude Esprit, Lutgarde De
Coninck, Paul Dekeyser, Gilbert Roels
Welkom bij onze club !
* Vernieuwde clubkleding : Hebt u al eens in de spiegel
gekeken? Vindt u van uzelf dat u er nog niet als een echte
Crack uitziet? Wel dan moet u zeker eens rondneuzen in
onze Crackswinkel. De inhoud ervan treft u verder aan in
dit clubblad.
* U vindt Wandelclub Cracks Wolvertem ook op facebook
www.facebook.com/WandelclubCracksWolvertem.

* Onze geplande busreis op 6 december 2020 gaat niet
door om de door ons aller gekende reden. Bovendien is
deze tocht geannuleerd door de inrichtende club De
Lachende Klomp.
* Tijdens de hele maand november is er een bepijlde
wandeling ingericht door onze club. Afstanden 6 en 9 km.
Onderling combineerbaar. Vertrek: Lindenlaan 2-1861
Wolvertem(achterzijde school Hoogstraat) Geen catering,
dus bokes in de rugzak! Geniet van de mooie natuur van
onze gemeente en deelgemeente Oppem!

Nee, spijtig genoeg komt het busje niet voorlopig! Daarom
hebben we voorlopig nog geen busprogramma opgesteld
voor 2021. We publiceren dit programma, zodra de
corona-maatregelen het toelaten om samen gezellig naar
een wandeltocht te ‘bussen’

* De wandelboekjes ‘limited edition’ om stempels te
verzamelen voor poncho (15) of rugzak (25) wordt door
Wandelsport
Vlaanderen
verlengd in 2021. De
afhaalpunten worden nog door hun meegedeeld

Optiek Somers
Gemeenteplein 20 - 1861 Wolvertem
Tel en fax : 02 270 50 25
Monturen - Glazen - Zonnebrillen - Contactlenzen - Hoorapparaten
www.optiek
somers.be
www.optiek-somers.be

Geniet van een gezonde ontspanning in privé sfeer

HUUR UW EIGEN ZWEMBAD !!
Zwembad - sauna - zwemlessen volwassenen en kinderen
Whirlpool met jetstralers
Watergewenning baby's vanaf 6 maand
Aquagym - alle leeftijden

Inlichtingen : Berken
Berkenlaan
laan 7 - 1861 Wolvertem - tel 02 269 47 81

Blijf in
uw kot
!!!!

En ja… de Cracks mochten ook niet meer
gaan wandelen, gedaan met het sociale
leven, het inademen van gezonde lucht, het
openbloeien van de lente, het pintje na de
tocht…
Dit alles werd er door onze neus geboord.
Het bestuur kon ook niet meer vergaderen,
tenzij alleen via telefoon of via mail.
Dagelijks hoorden we van alles op TV, de
regels die we moesten in acht nemen:
Handjes wassen, papieren zakdoeken,
afstand houden, niezen in de elleboog
(amai, mijne pullover moest dikwijls
gewassen
worden…),
misschien
mondmaskers.
Wat het desinfecteren van onze handen
betreft moesten we wel opletten dat er
niet teveel promille in ons bloed kwam.
Ook
hoorden
we
coronacijfers, al die
overlijdens..

de
dagelijkse
besmettingen en

Het is toch geen klein "viruske" dat ons
liggen had.
Om de zoveel tijd kwam de Veiligheidsraad
bijeen om te zeggen wat we moesten doen
en niet mochten doen.
Maar, na zoveel tijd kwam er een lichte
doorbraak.
Halfweg maart 2020 werd onze dagelijkse
routine plots omver geduwd door een klein
"viruske" met grote gevolgen. Gans ons
landje lag plat. We mochten niemand nog
omhelzen, laat staan knuffelen.
Voor onze dagelijkse boterham mocht er
slechts
één
iemand
de
essentiële
verplaatsing doen; eerst handjes wassen,
proberen afstand te houden van onze
medeburgers. Werd er toen WC papier
gehamsterd…. Jawel, het virus kon ons
dikwijls naar de WC leiden.

We mochten al ne keer buiten komen, en
daar waren de Cracks weer , weliswaar in
hun “bubbel”. Via de sociale media konden
we foto’s van enthousiaste Cracks zien, er
werd zelf een zoektocht naar een varken
georganiseerd.
Ook werden er Cracks
gesignaleerd die meededen aan door
gemeenten georganiseerde wandel- en
zoektochten.
Hier bij ons in het bos kwamen we ook
wandelaars van onze club tegen.

Natuurlijk met de vraag: hoe is het met
jullie? Dit is toch ambetant…..
Een Crack zei openlijk, ik doe mijn
dagelijkse tocht van minstens 20 kilometer
“Mij krijgen ze niet klein”.
Ik persoonlijk ken nu elke boom die er
staat al heb ik ook andere plaatsen
ontdekt.
Zo kwam mijn eigen bubbel een belangrijk
personage van de club tegen, die met een
grote machine het graan aan het afrijden
was.
Ik ben er ook van overtuigd dat nog andere
Cracks hun wandeling in het geheim hebben
gedaan. Die mensen deden hun dagelijkse
10.000 stappen.
Efkes over de mondmaskers, er werden er
zoveel beloofd door zoveel autoritaire
mensen….
Op den duur maakten we zelf maskers,
deels van een kledingstuk dat de vrouwkes
dragen, alle modellen en de kleuren
mochten gezien worden.
We mochten weer verder met ons
dagelijks leven, de winkels werden niet
zomaar weer overrompeld. Al het WC
papier was bijna op… We mochten al wat
meer contact met mekaar hebben,
weliswaar
met
de
nodige
afstand
(lintmeter niet vergeten, a.u.b.) tussen in.
Ook ondervond ik, ik niet alleen, dat die
maskers niet zo praktisch zijn :
brillenglazen bedampt, bij het afzetten
van onze maskers moesten we opletten,
dat
we
onze
bril
(en
eventueel
hoorapparaat) niet mee afnamen. Opletten
dat we er geen flaporen van krijgen van
dat elastiekje…
Nu zijn wij in een fase gekomen dat wij
kunnen vergelijken met de verkeerslichten.
Groen, oranje, rood.

Vandaag mochten we daar op vakantie
gaan, maar eens een donkerdere kleur,
moesten we een test doen (efkes in de
neus laten peuteren) en dan nog eventueel
nog 14 dagen thuiszitten. Op den duur
werden we kleurenblind…
Ook qua bubbels is het ook niet evident om
dit allemaal op te volgen.
Dan kwam er nog de hittegolf bij. Een
geluk dat we een terraske mochten doen,
of een cremeke eten, of op restaurant
gaan, weliswaar in onze eigen bubbel, maar
van op afstand van andere tafels
(lintmeter…)
Maar na al die miserie die we nu hebben ,
ben ik ervan overtuigd dat ons sociaal
leven terug normaal zal zijn.
Hopelijk duurt het niet lang, want wat zong
Will Tura:
Hoop doet leven !!!
En ik… Ik hoop dat ik zo spoedig mogelijk
mijn zondagsklakske terug mag aandoen.
Opa Jan,

(tekst ingezonden door Jan Van Loo)

Kantoor Wolvertem
Hoogstraat 1 - 1861 Wolvertem
Tel. 02 266 46 70 / Fax : 02 565 09 64 / wolvertem@bnpparibasfortis.com

Uit sympathie

Apr. P. DE BOECK - Apr. V. HOUMAN - Apr. E. VAN ACOLEYEN
Gemeenteplein 1 - 1861 Wolvertem
tel 02 269 17 43 - fax 02 269 50 42

b.v.b.a. Verzekeringen JAN VANNIEUWENHUYSEN
Onafhankelijk Verzekeringsmakelaar

Kerkstraat 12
12- 9255 Buggenhout
Tl : 052 48 12 21 / jan.van.@skynet.be / www.janvan.be
FSMA 67779

www. Mario De Koker
Koker.be
.be
Badkamers en Zolders
0499 35 31 99

Recept…..
Waarover praten we als we met vrienden, clubgenoten wandelen?
De mannen alleszins over vrouwen of over voetbal, wielrennen… en
soms over politiek! Met dikwijls een héél uitgesproken mening, wat
dan weer tot levendige discussies leidt…
Vrouwen praten over kinderen, handwerken …en over eten! Wat ze
klaarmaken en lekker/makkelijk vinden. Hierbij een recept,
doorgegeven door Sonia, ondertussen reeds vele malen gemaakt én
superlekker bevonden. Het voordeel is dat deze schotel op voorhand
klaarmaakt. Je komt thuis van een wandeling, schuift je schotel in de
oven,geniet intussen van een aperooke…en klaar!

Pastagratin met gehakt, prei en tomaten
Ingrediënten 4 p










varkensgehakt (beenhouwerij)400 g
gesneden preiwit (diepvries)600 g
geraspte kaas100 g
korte pasta penne, spirelli, farfalle …300 g
tomatenstukjes met basilicum (blik)400 g
olijfolie2 eetl.
paprikapoeder1 koffiel.
tijm (gedroogd)0.5 koffiel.
nootmuskaat0.5 koffiel.
Bereiding (20 min. + 10 min. in de oven)

1. 1 Verwarm de oven voor op 180 °C.
2. 2 Kook de pasta in lichtgezouten water (kooktijd: zie verpakking). Giet af.
3. 3 Verhit ondertussen de olijfolie in een kookpot en bak het gehakt 5 min. Maak los
met een vork. Kruid met het paprikapoeder, peper en zout. Haal uit de kookpot.
4. 4 Stoof het diepgevroren preiwit eventjes in het vet van het gehakt. Voeg de
tomatenstukjes en 2 dl water toe. Kruid met de tijm, de nootmuskaat, peper en
zout. Laat 10 min. sudderen.
5. 5 Voeg de pasta en het gehakt toe aan de saus, roer goed en verdeel daarna
over een ovenschaal.
6. 6 Bestrooi met de geraspte kaas en zet 10 min. in de voorverwarmde oven. Zet
de laatste 2 min. de ovengrill aan voor een mooi bruin korstje.

Reizen De Vriendt
D’Helst 23

9280 Lebbeke

tel 052/36.58.58 C vergunning 3267
info@reizendevriendt.be www.reizendevriendt.be
Luxe autocars van 8 tot 84 plaatsen
Het autocarbedrijf voor al uw reizen in binnen– en buitenland

Taverne - Restaurant

DEN BOOMGAARD
Driesstraat 120 - 1861 Wolvertem
Tel 02 270 06 27 - Fax 02 270 12 67
e-mail : boomgaard@skynet.be
website : www.resto.com/denboomgaard
alle dagen open
"Den Boomgaard" is sinds jaar en dag bekend om zijn uitstekende keuken zowel in de taverne als
in het aanliggend restaurant met prachtige veranda. U kunt bij ons terecht voor een snelle hap
maar ook voor een uitgebreid diner of een verzorgde zakenlunch. De nieuwe meerwaarde van
"Den Boomgaard" is onze prachtige feestzaal die ook gebruikt kan worden voor seminaries,
banketten en recepties; alle faciliteiten zijn aanwezig. Luc en het volledige team staan alle dagen
ter uwer beschikking voor meer vragen en wenst u graag spoedig te mogen ontvangen.

Wolvertem
Ruime openingsuren
Maandag van 12u tot 19u. Dinsdag tot vrijdag : van 8u tot 19u.
Zaterdag : van 8u tot 18u. Zondag van 8u tot 12u.
Ook open op zon
zon- en feestdagen !

SPAR WOLVERTEM, Godshui
Godshuisstraat
sstraat 2a - 1861 Wolvertem
Tel : 02 269 01 55

MAEBE & CO VERZEKERINGEN VOF
Stationsstraat 20 bus 1 * 186
1861
1 Wolvertem
Tel 02/269 76 16 * maebe@dvv.be
www.dvvmaebe.be
Alle verzekeringen
verzekeringen-woonkredieten
woonkredieten
woonkredieten-beleggingen
beleggingen

PVC & ALU - RAMEN - DEUREN - VERANDA'S

b.v.b.a. Hugo VAN DOORSLAER

- Kapellelaan 286 1860 Meise - Tel 02 270 01 80

Uit sympathie en met volle steun
voor de trage wegen
Marie
Marie-Jeanne
-Jeanne
Jeanne Thaelemans
Schepen

Bloemen en Planten ROBBERECHTS
Driesstraat 34 - 1861 Wolvertem
Wolvertem--Meise
Meise - tel 02 269 98 04
Meer dan 1300m² bloemen, planten en decoratie
Openingsuren : alle dagen van 8.30u tot 12u en van 13u tot 19u
zondag van 8.30u tot 15u - dinsdag gesloten
www.bloemenrobberechts.be - e-mail
mail : frank@bloemenrobberechts.be

VAN DOORSLAER B.V.B..A.
Ramen en deuren kin PVC en ALU - Poorten
Koning Leopoldlaan 7b - 2870 Breendonk - Tel 03 886 77 95 - Fax 03 886 71 70
www.van
www.van-doorslaer.be
doorslaer.be ee-mail
mail : info@van-doorslaer.be
info@van doorslaer.be

Uit sympathie

Roger HEYVAERT
EEreburgemeester
reburgemeester Meise
Rossem Dorp 4 - 1861 Wolvertem-Meise
Wolvertem Meise
tel 0475 85 18 61 - e--mail
mail : roger.heyvaert@telenet.be
roger.heyvaert@telenet.be

Artisanale Slagerij Bart en Graciana
Hoogstraat 32 - 1861 Wolvertem - tel 02 269 17 46 - info@ bartengraciana.be
Openingsuren : maandag gesloten. Dinsdag tot vrijdag : 7.30u tot 18.30u. Zaterdag 7.30u tot 18u
18u.. Zondag
Zondag 7.30u tot 12.30u

Schoenen DE SMEDT
Hoogstraat 24 - 1861 Wolvertem - tel 02 269 30 12
www.schoenendesmedt.be - schoenendesmedt@skynet.be
Openingsuren : dinsdag tot vrijdag 9u tot 12.45u en 13.15u tot 18.30u. zaterdag van 9 u tot 12.30u. zondag
en maandag gesloten

Op zoek naar een aardappel met smaak
U vindt ze op ons akkerbouwbedrijf
Aardappelen, graan, stro, hooi, maïs en voederbi
voederbieten
ten
Aardappelen Bintje en Nicola zijn verpakt per 5kg, 10kg, 25 kg

Muyldermans
Van Doorslaer
Muyldermans--Van
Humbeeksebaan 125 - 1980 Zemst
Zemst--Laar
Laar - 015.61.77.92 - 0497.34.30.54

Zaterdag 23/01/2021 ledenfeest zaal Flandria aanvang 18 uur

Zondag 31/01/2021 Winterwandeling start school Zonnebloem

Zondag 04/04/2021 Crackstochten –met doorgang door Nationale
plantentuin- start W. Vandenberghecentrum

Zondag 17/07/2021 Zomertocht - start de Eendracht

Clubvakantie Zwarte Woud van 05/09/2021-12/09/2021

Zondag 18/09/2021 – Eindezomertocht start de Linde Eversem

Zondag 28/11/2021 – Herfsttocht – start fusieschool Hoogstraat

KEUKENS
badkamer- en maatkasten

Wilgenlaan 17 bus 1

1861 Meise Wolvertem

Tel 02 269 91 02
e-mail : van.ossel.keukens@telenet.be

www.vanosselkeukens.be

