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Monturen - Glazen - Zonnebrillen - Contactlenzen - Hoorapparaten
-10% korting op monturen en zonnebrillen voor alle leden van de Cracks
Gemeenteplein 20 - 1861 Wolvertem
tel 02 270 50 25
www.optiek-somers.be
dinsdag-vrijdag: 9u-12u30

& 13u30-18u

| zaterdag: 9u-12

&

13u30-17u | maandag: sluitingsdag

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 Meise - Gsm 0486 49 06 74
e-mail : thierryvancampenhout@hotmail.com

Alle broodsoorten - pistolets - koffiekoeken - taarten - gebak

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: Berkenlaan 7 -1861 Wolvertem
Tel 02 269 47 81

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, Koffie om mee te nemen.
Open : maandag en Dinsdag gesloten. Woensdag tot vrijdag 6.00 u tot 18u. Zaterdag 6.30u tot
17u. Zondag 6.30u tot 16u.

Voorwoord van de secretaris,

Mijn eerste ‘échte’ voorwoord als seretaris. Een moeilijke opdracht!
Stilaan groeit mijn bewondering voor mijn voorganger, die zonder
moeite, telkens opnieuw een passend voorwoord kon neerpennen!
Dus hierbij een milde oproep aan ‘vlotte pennen’ om samen van dit
clubblad een ‘topperke’ te maken. Elk idee en inzending is meer dan
welkom!
Ik merk bij mezelf dat ik de neiging heb om dit voorwoord vol te
proppen met alle praktische informatie en wijzigingen. Zoals onze
CRACKSTOCHTEN op 4 april, wat beloofde een supertocht te worden;
Toestemming voor doorgang door de Nationale Plantentuin en mooie
privédomeinen: Welke club droomt daar niet van! Deze schitterende
plannen moeten, coronagewijs, noodgedwongen opgeborgen
worden tot volgend jaar.
Als bestuur hopen we dat ons ‘uitgesteld’ ledenfeest op zaterdag 22
mei wél kan doorgaan.Het zal afhangen van de vaccinatiegraad.
Meer over inschrijven voor dit gezellig samenzijn met lekker eten,
vindt U verder in dit clubblad.
We hebben als wandelclub de laatste maanden telkens nieuwe
bepijlde parkoers aangeboden om onze leden (en alle inwoners) de
kans te geven om te bewegen in de mooie natuur, die onze
gemeente toch wel biedt! Zo is er in maart en april een nieuwe
bepijlde wandeling, de anemoonwandeling in samenwerking met
gemeente Meise. Start kerkje Imde-afstand 9.7 km-duur bepijling 1
maart-30 april). Met dank aan onze parkoersmensen, die dit weer
voortreffelijk hebben waargemaakt!
Zodra de coronamaatregelen versoepelen, plannen we als
clubbestuur terug busuitstappen, waar we telkens proberen een
mooie regio of een bevriende club te bezoeken.

Kortom, hoop en plannen genoeg, het (kunnen en mogen) uitvoeren
ervan is het belangrijkste. Met het nodig enthousiasme,cracksgevoel
en een positieve blik komen we heel ver…en zoals de virologen
zeggen: er is licht aan het einde van de tunnel. Hou jullie gezond en
vooral: hou je goed humeur. Dat werkt!
Tot binnenkort Hilde
0000000000000000000

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

Zaterdag 22/05/2021 ledenfeest zaal Flandria aanvang 18 uur.

Zaterdag 17/07/2021 Zomertocht - start de Eendracht

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

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

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

MEZELF EVEN VOORSTELLEN…
Dag beste clubleden,
Er is mij gevraagd om mij voor te stellen als nieuw bestuurslid van uw geliefde wandelclub.
Velen kennen mij al, anderen een klein beetje en misschien zijn er ook leden onder u die mij
helemaal niet kennen al zal die laatste categorie toch niet groot zijn, denk ik.
Ik ben geboren te Merchtem en heb daar mijn schooltijd doorlopen tot mijn vijftiende
levensjaar. Toen besloot ik om een opleiding te gaan volgen als beroepsonderofficier bij het
Belgisch leger. Tijdens deze opleiding heb ik mijn grote liefde Sonia gevonden waar ik mee
getrouwd ben. Ons gezinnetje hebben we vervolledigd met een zoon Stefaan en een dochter
Wendy. Doordat ik gekazerneerd werd in Leopoldsburg waren wij genoodzaakt om te
verhuizen, dat was geen makkelijke beslissing. Mijn vrouw moest in Merchtem haar werk
opzeggen en in die tijd lag het werk in Limburg niet voor het rapen.
Na een loopbaan van 41 jaar in het leger ben ik op pensioen gegaan, waarna Sonia en ik
besloten hebben om terug te keren naar de heimat in Merchtem. Ik had dus het geluk dat ik
op 56 jarige leeftijd op pensioen kon gaan, om me bij de categorie van jong
gepensioneerden te mogen aansluiten. Het was een periode in ons leven die afgesloten
werd. Een periode van 29 jaar in Limburg. Geen makkelijke periode weliswaar, want Sonia
stond er dikwijls alleen, omdat ventje lief weer eens op kamp, maneuvers, van week of van
wacht was. De langste uithuizigheid was de periode dat ik in ex-Joegoslavië was voor een
vredesopdracht. Een periode van iets meer dan 4 maanden en juist met kerstmis en
nieuwjaar. Telkens weer moest zij haar mannetje staan met de kids en ook haar plan
trekken. Want als ventje van huis was dan ging de wasmachine kapot of startte de auto niet
meer…… maar ze bracht alles weer in orde. Ik mag dus wel zeggen dat ik heel fier ben op
mijn vrouwtje.
Eens op pensioen moesten wij ons serieus aanpassen, ik was nu namelijk alle dagen thuis en
liep meer in de weg van mijn vrouw dan zij ooit had meegemaakt. Onze dochter Wendy, zei
dan tegen ons dat we een hobby moesten zoeken en zij raadde ons aan om te gaan
wandelen. Ik had daar niet zo direct veel zin in, dacht bij mezelf “ ‘k heb bij het leger al
genoeg moeten marcheren en droppings moeten doen. Uiteindelijk kregen ze me toch
zover. Mijn eerste wandeltocht was dan ook op 9 februari 2014, een tochtje van 7km in
Willebroek, een wandeltocht van de “Vaartlandstappers”. En ik moet zeggen, ik was
onmiddellijk aangestoken door de wandelmicrobe. Het was nu uit vrije wil en niet van
moeten hé. Oorspronkelijk waren we aangesloten bij “Wandel Mee” uit Ruisbroek-Puurs
omdat onze dochter daar was aangesloten. Maar het jaar nadien hebben we ons
aangesloten bij de CRACKS. Waarom kiezen voor de “Cracks” zullen velen onder u zich
afvragen. Want inderdaad wandelclubs genoeg in de buurt. Na wat surfen op het internet en
websites te bezoeken zijn we bij de Cracks beland. Die keuze hebben wij ons geen enkel
moment beklaagd, we merkten direct dat we in een warme, familiale club terecht kwamen
waar iedereen elkaar groette en tegen elkaar sprak. We voelden ons thuis bij deze club.
Later werden we aangesproken of we geen zin hadden om een keer mee te helpen bij een
wandelorganisatie van de club. We wilden graag een handje helpen en tot onze verbazing
stonden we de volgende wandelorganisatie ook weer op de lijst van medewerkers. Ik mag
wel zeggen dat ik verschillende jobs heb gedaan, begonnen als afruimer, koffiemadame 😊,

kassa dranken, inschrijvingstafel, helpen om de startzaal klaar te zetten en op te ruimen.
Ondertussen ook al eens de volgpijlen gaan afhalen samen met Theo, Miel en onze
betreurde André. Kortom ik deed alles graag en was blij dat ik de club kon helpen daar waar
het nodig was.
Op en bepaald moment vroeg de voorzitter me of ik geen interesse had om bij het bestuur
te komen. In eerste instantie hield ik de boot af om bij een vereniging als bestuurder te gaan,
die geen VZW is. Ik was wel overtuigd dat er in de club een nieuwe wind moest komen
aanwaaien. In mijn ogen was de club een beetje vastgeroest en moest ze een nieuw elan
krijgen. Dit heeft zo enige tijd aangesleept tot er nog andere kandidaten waren om in het
nieuwe bestuur te komen. Uiteindelijk hebben de secretaris en de penningmeester
aangegeven om te stoppen met hun bestuursactiviteiten en werd er een nieuw bestuur
gevormd. De nieuwe VZW werd van kracht.
Met volle teugen wilden wij aan de slag. Maar helaas kwam dat vieze beestje alles in de war
brengen. Vergaderen kon tijdens de eerste lock-down al niet. Na enige tijd kon dan toch
onze eerste vergadering doorgaan en werden de functies en taken verdeeld. Een nieuw
bestuur met een voorzitter die aanbleef, een nieuwe secretaris en penningmeester werden
gevonden, Jan Van Loo (eerder administratief medewerker) en ikzelf werden bestuurslid. Mij
werden de volgende taken toevertrouwd: verantwoordelijke materiaal en aankopen,
organiseren van het clubfeest en instaan voor onze volgende wandelvakantie.
Dat alles in dit coronajaar niet eenvoudig was kan u wel begrijpen. Ik had mij wel
voorgenomen om onze clubleden op tijd te informeren. Zo kon u in het clubblad van oktober
al informatie vinden over ons clubfeest en clubwandelvakantie. De volgende taak was om
een rondgang te doen bij onze sponsors, ik vormde samen met Miel een duo en we hebben
het er wel goed van afgebracht mag ik zeggen. Sommige sponsors haakten af maar wij
gingen dan op zoek naar een nieuwe sponsor ter vervanging.
Wat ook al geen sinecure was in deze rare tijden, was een nieuw clubblad assembleren want
daar moesten de nieuwe sponsors in, oude sponsors eruit en dan nog de wijzigingen
aanbrengen. Het is Hilde en mij uiteindelijk in moeilijke omstandigheden gelukt. We
beseffen dat het clubblad nog beter kan, maar we vragen ons nog een beetje tijd te geven
om het volledige plaatje af te werken.
Waar het uiteindelijk om draait zijn onze eigen wandelorganisaties die we telkens één voor
één hebben moeten afgelasten. Daardoor kwam er uiteraard ook geen zaad in het bakje
maar we hadden helaas wel uitgaven. Als nieuwe bestuursleden hebben we ons dus nog niet
echt kunnen bewijzen, we werken nu alleen achter de schermen. Maar we hopen ons zo snel
mogelijk te kunnen inzetten voor al onze clubleden. Daarnaast hopen we om zo snel
mogelijk persoonlijk te kunnen kennismaken, we hopen op een babbel bij een wandeltocht,
een eigen organisatie, een busreis, het clubfeest of onze wandelvakantie.
Als afsluiter wil ik zeggen dat ik mijn uiterste best zal doen om deze mooie, warme
familieclub te dienen en al onze clubleden zoveel mogelijk tevreden te stellen. Wij als club
willen er zijn voor alle clubleden.
Zelf heb ik al wat persoonlijke ideeën ter vernieuwing of verbetering die ik graag zou
voorleggen aan het bestuur. Dit kan pas gebeuren als we op een veilige manier tot het
nieuwe normaal zijn teruggekeerd. Voor al onze clubleden wil ik een luisterend oor zijn en
ideeën van uwentwege zijn altijd welkom.
Wandelaars, medewerkers en clubleden samen met jullie allen wil ik samen met het nieuwe
bestuur helpen om deze club verder te doen openbloeien.
VELE WANDELGROETEN
Eddy

Afscheid van
André Cockaert
22 augustus 1943 - 10 januari 2021

Vlaanderen) gehuldigd werden voor het
aantal
deelnames
en
gestapte
kilometers. Ze stonden tevens vele jaren
in voor de omvangrijke massa aan
clubmateriaal. Ook bij de hulp bij onze
organisaties waren ze regelmatig van de
partij.
André was bovendien ook steeds
hulpvaardig bij de bepijlingen
en
afpijlingen
van
onze
eigen
wandeltochten.
De laatste jaren sukkelde hij wat met
zijn gezondheid maar toch was hij zowat
op alle wandeltochten aanwezig, weze
het dan niet meer op de heel grote
afstanden.
Zijn toestand ging langzamerhand
achteruit en na een tiental dagen
opname in de kliniek in Aalst kwam zijn
overlijden toch nog ietwat onverwacht.
We zullen hem zeer zeker missen!

Op zondag 28 november 1999
organiseerden de Cracks hun jaarlijkse
Herfsttocht. Deze ging in dat jaar door
in de Ceciliazaal in Wolvertem.
Ik zat zoals gebruikelijk, als secretaris,
aan de inschrijftafel. Bij de vele
honderden deelnemers viel mijn oog op
André en echtgenote Greta, beiden
goede kennissen uit Nerom, die aan de
wandeling deelnamen. Zoals het onder
andere tot mijn taken behoorde om
nieuwe leden te werven sprak ik hen
hierover aan en het klikte onmiddellijk :
onze Cracksfamilie had er twee nieuwe
leden bij.
De club leerde André en Greta spoedig
kennen als vaste en meer dan
regelmatige wandelaars die later zelfs
door Aktivia (thans Wandelsport

Onze oprechte deelneming aan Greta
en familie.
Persoonlijk zal ik mij André blijvend
herinneren als een goede vriend waarop
steeds kon op geteld worden. Bij een
bezoek moest je steevast iets drinken,
dorst of geen dorst.
Onze laatste pint samen was één Orval,
of waren het er twee, tijdens een
bijeenkomst van Samana. Ook onze
vakantie, jaren geleden, in Houffalize zal
mij bijblijven.
Rust nu in vrede André !

Jan Heyvaert
Eresecretaris Wandelclub Cracks

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 - 9255 BUGGENHOUT
Tf : 052 48 12 21 / jan.van.@skynet.be www.janvan.be
FSMA 67779

Eens waren er drie musketiers,
En regelmatig gingen ze met hun drietjes op pad. Zeker minstens tien keer per
jaar. Telkens lieten ze een ‘kruimelpad’ achter voor de vele wandelaars, die hun
mooie tochten naar waarde weten te schatten.
En de dag nadien, als alle wandelaars gepasseerd waren, ruimden ze hun
kruimels weer op…jaar in, jaar uit, met hun drie….met veel plezier onderweg!
Want er was één hele guitige musketier: André was zijn naam…….
Hij kon, als geen ander, mensen aan een goed humeur helpen. Hij bezat de
gave om, met hele (h)eerlijke woorden onderwerpen en situaties te bespreken.
Theo en Miel, de twee overige musketiers, zullen hem missen. Da’s heel zeker!
Tijdens hun afpijltochten was hij het die zei; ‘Hier is er een pijltje te kort. De
mensen kunnen twijfelen..’ of ‘ hier moeten we een bevestiging hangen’ en als
we bij een andere club gingen wandelen: ‘ hier kunnen ze van ons nog iets
leren,he’. Zo begaan was hij…
Langzaam ging het moeilijker voor Andre, de afpijltochten werden hem te
zwaar. Alhoewel de twee overige musketiers hem in betere doen, niet konden
volgen. Er zat vaart achter Dré! Ze misten hem zo erg, dat ze samen afspraken,
om hem terug mee te vragen, zij het als musketier-chauffeur.
Pret hadden ze ook, toen ze tijdens een afpijltocht es binnengeroepen werden
bij de oud-Burgemeester en daar Jeneverkes aangeboden kregen! De sfeer was
opperbest, maar het afpijlen werkte niet meer!
Een van zijn beruchte uitspraken: tijdens de reis van Wandelsport ism Intersoc,
werd er op de bus tijdens de heenreis al druk gespeculeerd wat we s’avonds
mochten verwachten als diner. Andre vond ‘konijn met pruimen’ een goei
suggestie! Ah, ja dan toch een konijn van hier? Ah, ja, dus we eten ‘Pools
konijn’. Waar de hele reis nog werd mee gelachen door de hele groep!
Andre, wij missen je nu al en zullen elke afpijling van elke tocht aan je
denken….

Je was een fijne mens!
Theo en Miel

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. Specialiteit : worsten, pensen en fondue bourguignonne.
Gesloten op zondag.

Uit Sympathie

Roger HEYVAERT
Ereburgemeester MEISE
Rossem Dorp 4 - 1861 Wolvertem-Meise
tel 0745 85 18 61 - e-mail: roger.heyvaert@telenet.be

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

Op zoek naar een aardappel met smaak
U vindt ze op ons landbouwbedrijf
Aardappelen, graan, stro, hooi, maïs en voederbieten
Aardappelen Bintje en Nicola zijn verpakt per 5kg, 10kg, 25 kg
Muyldermans - Van Doorslaer
Humbeeksebaan 125 - 1980 Zemst-Laar - 015.61.77.92 - 0497.34.30.54

Onze jarige Cracks
Wij feliciteren van harte
volgende Cracksleden die
verjaren in april, mei en juni
en wensen hen nog vele jaren
in
goede
gezondheid.
Wandelen bij onze club zal
daar hopelijk toe bijdragen.

Verjaren in april
Karla DE BONDT
Marie-Claude CLAERHOUT
Reginald LEURIDAN
Jeanine VAN GUCHT
Jos DE DONDER
Liliane D'HAENE
Sonja ELIAS
Irma VERTESSEN
Stef VAN DE WEYER
Hilde VAN DEN VREKEN
Conny VERELST
Jozef MATTHIJS
Jan VAN LOO
Marie-Rose DE HERTOGH
François VAN DOORSLAER
DE RUYSSCHER Dirk
Jurgen PRINSEN
Joan ARNOEYTS
Marcel VAN CAMPENHOUT
François CELIS
Esther LOONES
Paul DEKEYSER
Ann DE BRABANDERE
Marcel VAN WEMMEL
Miranda AMERIJCX
Marc PLISNIER
Chris VAN MELKEBEEK
Cecile VAN DER BURG
Lea THOMAS
Dirk COPPIN

1
1
2
3
4
6
7
7
8
9
9
10
11
12
12
14
15
15
21
21
22
23
24
25
25
25
26
26
27
29

Verjaren in mei
Theo DE PRINS
Maria ROZIC
David DE VRIENDT
Marie-Jeanne THAELEMANS
Jean-Pierre VAN DEN BORRE
Jan DOURS
Marcelle HEYCHE
Mia DE WITTE
Chantal PIETTE
Lea ROOSEMONT
Linda PISCADOR
Greta JORIS
Francis BAECK
Pascale THESEUS
Karin VERMEYLEN
Marleen HEYVAERT
Marie-Jeanne STERCKX
Jacques VAN MEERBEECK

1
2
8
8
9
14
14
15
15
16
17
18
20
22
23
23
25
26

Verjaren in juni
Rita CARLIER
Danny CLEYMANS
Vera VERMEIR
Eric COBBAERT
Hilda DE RIDDER
Nadia VAN DEN BERGH
Josy BRUYLANDT
Steven NACKOM
Charles DEDECKER
Guy VAN DRIESCHE
Emiel DE SMEDT
Piet VAN AKEN
Kimberly VRYDERS
Rita SCHELKENS
Luc JAPPENS
Danny ROTTIERS
Chantal MOERMANS

4
4
6
7
8
8
10
11
13
15
17
22
23
28
28
29
29

Clubfeest Wandelclub “ CRACKS “ 2021.
Beste wandelaar, het vieze beestje heeft ervoor gezorgd dat we ons
jaarlijkse clubfeest moesten uitstellen. We zijn echter niet bij de pakken
blijven zitten en als clubbestuur hebben we beslist om naar jaarlijkse
gewoonte ons jaarlijks clubfeest toch te laten doorgaan. We hebben dus
een nieuwe data gepland. We nodigen u en uw partner dan ook uit
om deel te nemen aan ons clubfeest en dit op zaterdag 22 mei 2021.
We hopen dat we tegen die tijd weer onze bubbel mogen vergroten en
we mogen samenkomen op evenementen zoals ons clubfeest.
En zeg nu zelf wat is er leuker om

eindelijk weer eens in contact te

komen met andere clubleden in een gezellige sfeer, genietend van
overheerlijk eten en drank.
Laat ons dus positief zijn, we blijven hopen.
Alles zal coronaproof

kunnen doorgaan , welke maatregelen er op dat

ogenblik nog gelden zullen we dan wel weer zien. Hoe de receptie en
maaltijd zal verlopen weten we voorlopig nog niet maar bij het
betreden van de zaal zullen we de nodige mededelingen doen om
alles veilig te laten verlopen.
Wat wel vastligt die avond zullen er geen wandelaars gehuldigd
worden.
De personen die reeds het clubfeest betaald hebben worden
automatisch ingeschreven voor die datum.
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 € (indien niet club –lid)

Inschrijven voor 12 mei 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 mei 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 mei 2021 met vermelding van Clubfeest en naam(en).
Gelieve inschrijvingsstrook te bezorgen aan één van onze
bestuursleden of mij door te mailen.
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Bubbels: €39,00

Cava Misolfa Brut Reserva Biodynamic:

Druiven: 59% Parellada, 24% Macabeo , 17% Xarel lo (biodynamisch gecertificeerde wijngaard – bodem: hoofdzakelijk kalksteen met
marine fossielen en klei – stokken gemiddeld 45 jaar oud- traditionele methode – rijping: 18 maanden op droesem)
Lichte kleur en fijne, persistente pareling. Mooie fruitaroma’s (citrus, groene appel, abrikozen, perzik) en accenten van brioche en
toast. Verfijnde en elegante Reserva Cava, die zich perfect schikt voor tal van gelegenheden, ook bij gerechten.

Le Spinee Prosecco Spumante Brut Bio:

100% Glera (bio productie sinds 1998 – wijngaarden in de heuvels ten Noord-Westen van Piave DOC – tank (Charmat) methode – 3
maanden op droesem – dosage: 6 g/L alc: 11°)
Delicate mousse met florale aroma’s en toetsen van citrus, appel, steenvruchten en ook wat exotisch fruit. De mond is mooi in balans
tussen frisse en fruitige accenten met een medium tot lichte body.

Santa Tresa Frappato Spumante Brut Rosé Bio:

100% Frappato (wijngaard in Vittoria – manuele oogst – charmat methode)
Licht zalmroze kleur met een verfijnd boeket van kleine rode vruchten als framboos, bosaardbeien en granaatappel, florale accenten
en citroenschil. Mooi uitgebalanceerde mond tussen frisse en fruitige toetsen. Licht, soepel en elegant, met een prima smaakintensiteit. Een lekkernij van begin tot einde, sterk aanbevolen!

Neleman: €42,00

Neleman Just Fucking Good Wine red 2017 Bio:

100% marselan D.O Valencia. Marselan is een kruising tussen Grenache en Cabernet Sauvignon.
Ruim boeket met rijp rood en zwart fruit, aromatische kruiden, toast, kruidnagel en een delicate vanille toets. Geconcentreerde en intense smaken in de mond die in balans gebracht worden door voldoende frisheid en een full body. Zachte
textuur, wijn met diepgang en complexiteit. James Suckling: 90 pnt – Commended by Decanter

Neleman Cava Brut

Bio: Blend: 85% Macabeo, 15% Chardonnay (Requena perceel op 900m, dry farmed – traditionele methode – 14 maanden
sur lattes) Elegante florale aroma’s met steenvruchten en delicate toetsen van broodkruim. Fris en fruitig in de mond, met
wat volume en diepgang.

Neleman Just Fucking Good Wine white 2019 Bio:

Blend: 70% verdil, 10% viognier, 10% chardonnay, 10% sauvignon blanc (D.O. Valencia – wijngaard op 800 m hoogte in natuurreservaat – kalk bodem – nachtoogst om frisheid te bewaren – beperkte rendementen – deels gefermenteerd op nieuwe
eik – alc: 13°) Elegante aroma’s van bloesems, geel en wit steenfruit, exotisch fruit en zoete specerijen. De mond is mooi uitgebalanceerd, met intense smaken, frisheid, complexiteit en lengte. Decanter Wines: recommended – James Suckling: 88 pnt

Voor meer informatie kan u terecht bij
Bart Van Ransbeeck
E-mail: info@dimarco.be
Tel: 0496 59 12 11

Uit sympathie

Apotheek Cauwenbergh
Apr. Thomas CAUWENBERGH - Apr. Leen VERGAELEN
Hoogstraat 8 - 1861 Wolvertem - tel 02 269 12 27

UIT SYMPATHIE

VEEL WANDELPLEZIER
GERDA VAN DEN BRANDE

DE COUREUR
UW SPECIALZAAK IN FIETSEN EN LOPEN

alle dagen doorlopend open van 8u tot 18u
(behalve zondag)
tel 02 311 72 29

Reizen De Vriendt – D’Helst 23 - 9280 Lebbeke
Tel : 052/36.58.58 – C-Vergunning 3267
IBAN BE02 4330 1880 0140
info@reizendevriendt.be www.reizendevriendt.be

Wandelvakantie in het Zwarte
Woud met Cracks Wolvertem
In het Zwarte Woud is het heerlijk
wandelen
door
groene
bossen,
liefelijke
dalen,
langs
prachtige
watervallen, rustig stromende rivieren
en naar verrassende uitzichtpunten...
We maken prachtige wandeltochten
langs hun typische vakwerkhuisjes en
door gezellige dorpjes naar de
kasteelruïne Schauenburg, de watervallen van Allerheiligen, Weinschloss
Staufenberg, en de Buchkopfturm (Oppenau). Op ons toeristisch programma
staan Straatsburg (met o.a. een boottochtje), het Elzasser dorpje Riquewihr,
de Schwarzwaldhochstrasse met de Mummelsee en Sasbachwalden,
Gengenbach en de watervallen van Triberg. Genieten gaan we er ook van de
lekkere en overvloedige plaatselijke keuken, hun wijntjes en schnaps.
1ste dag: Vertrek om 6u00 te Lebbeke / 7u00 in Wolvertem. Door de Belgische
Ardennen rijden we naar Luxemburg (vrije koffiestop onderweg). Vandaar via St.
Avold naar Saverne voor de facultatieve middaglunch. In de namiddag bereiken we
via Straatsburg vlot het Zwarte Woud en Oberkirch, een gezellig wijn- en
vakantiedorp, dat tot één van de mooist bebloemde dorpen van het Zwarte Woud
wordt gerekend. Na de kamerverdeling voorzien we een eerste verkenningswandeling. ’s Avonds maken we kennis met de hoteluitbaters bij een welkomstdrink.

Ons rustig gelegen *** hotel
Renchtalblick
heeft een uitstekende keuken, een volkse
Stube, kegelbaan, eigen schnapsbranderij en
een zonneterras.
De ruime kamers zijn
voorzien van alle comfort met badkamer, wc, tv,
telefoon en balkon.

2de dag: Na het ontbijt klimmen we naar kasteelruïne Schauenburg, prachtig gelegen
op een heuvel die uitkijkt op ons mooi verblijfplaatsje Oberkirch. Na een drankstop
vervolgen we onze weg richting buurdorp Lautenbach, waar de vrije lunch voorzien
is. Terugkeren doen we langs rivier de Rench. Wie het graag iets rustiger aandoet,
kan een deel van deze wandeling overslaan en kiezen voor wat vrije tijd in Oberkirch.

Reizen De Vriendt – D’Helst 23 - 9280 Lebbeke
Tel : 052/36.58.58 – C-Vergunning 3267
IBAN BE02 4330 1880 0140
info@reizendevriendt.be www.reizendevriendt.be

3de dag: Vandaag maken een toeristische busuitstap naar de hoofdstad van de
Elzas : Straatsburg. We maken er een interessante boottocht door de stad langs o.a.
het Europees Parlement en het Europees Hof voor de rechten van de mens. Na wat
vrije tijd voor de lunch en om de rest van Straatsburg te ontdekken, brengen we ook
nog een bezoekje aan het gezellige Elzasser dorp Riquewihr.
Om de dag af te sluiten organiseren we onze 1 ° CRACKS Quizavond.

4de dag:Na het ontbijt maken we een lichte wandeling door de bosrijke omgeving van
Oppenau naar de spectaculaire Buchkopfturm. Na de middaglunch maken we een
toeristische en mooie busrit langs de Schwarzwaldhochstrasse met een halte aan de
bekende Mummelsee en in het schilderachtige dorpje Sasbachwalden.
5de dag: We beginnen met een toeristische attractie : het wandelpad langs de
watervallen van Allerheiligen, één van de mooiste van Duitsland. Eenmaal boven
gekomen, bereiken we de ruïne van het klooster van Allerheiligen, een magische
plek… Na een drankstop vervolgen we onze weg langs de Hundskopf en Sohlberg.
Een ganse dag (met twee inkortmogelijkheden) genieten van prachtige
natuurlandschappen, rust en stilte… ’s Avonds is het kegelavond voor de liefhebbers.
6de dag : Na een mooie wandeldag volgt een toeristische busuitstap met het
gezellige dorpje Gengenbach en Triberg, bekend om zijn sierlijk versierde
koekoeksklokken en de hoogste watervallen van Duitsland.
7de dag: Een prachtige dagtocht naar Schloss Staufenberg in Durbach, een uniek
gelegen wijnkasteel vanwaar we een geweldig uitzicht hebben op het heuvelachtige
landschap van het Zwarte Woud. We raden zeker aan om in hun Stube (waar de
vrije lunch voorzien is) of op het mooie terras, met zicht op de wijnvelden, eens van
hun lekkere wijntjes te proeven. In de namiddag kunt u kiezen om al wandelend
terug te keren (een mooie gevarieerde tocht langs o.a. een gezellige terrasje) of om
u te laten vervoeren… ’s Avonds bezoeken we de schnapsstokerij van het hotel.

Reizen De Vriendt – D’Helst 23 - 9280 Lebbeke
Tel : 052/36.58.58 – C-Vergunning 3267
IBAN BE02 4330 1880 0140
info@reizendevriendt.be www.reizendevriendt.be

8ste dag: Alvorens we aan onze terugreis beginnen, geven we nog wat vrije tijd in
Oberkirch met tijd voor een laatste wandeling, een bezoek aan enkele winkeltjes of
een terrasje. Na de lunch keren we terug over Saverne, Metz, Luxemburg en Namen
(met onderweg nog een tussenstop). We zijn terug in Wolvertem rond 20u00.
Extra’s inbegrepen : Alle begeleide wandeltochten en busuitstappen, fooi chauffeur,
de boottocht in Straatsburg, het welkomstdrankje, de kegelavond en de
schnapsproeverij.
Afreisdatum : zondag 5 september 2021 - 8 dagen
Prijs halfpension : 795 € (vanaf minstens 25 deelnemers)
Toeslag éénpersoonskamer : 105 €
Reisverzekering PROTECTIONS : 40 €

Hoe inschrijven.
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
De Vriendt David

Allerlei

*Onze club verloor dit jaar twee leden:
Andre Cockaert – overleden op 10 januari 2021
De Bruycker Louis – overleden op 11 januari 2021
Sterkte gewenst aan familie vanwege het ganse bestuur
en clubleden in deze moeilijke tijd.

De laatste zondag van april bindt iedere
* Nieuwe leden Frank Van Ransbeeck, Kathelijne De
Coninck, Eric Van Belle. welkom bij onze club !
* U vindt Wandelclub Cracks Wolvertem ook op facebook
www.facebook.com/WandelclubCracksWolvertem.

wandelaar traditioneel zijn stapschoenen aan
voor VLAANDEREN WANDELT. Op zondag
25 april zal het niet anders zijn, al gaan we
ditmaal met Wandelsport Vlaanderen vzw wel
een heel stapje verder!

* Gedurende de maanden maart en april (1/3 tm 30/4)
2021 is er opnieuw een bepijlde wandeling, ditmaal in
samenwerking met gemeente Meise onder de naam
Anemoonwandeling-afstand 9,7 km, die elke Crack op vrije
basis kan wandelen. Start aan het kerkje van Imde.
Tijdens deze tocht telt Uw verzekering van Wandelsport
Vlaanderen. Geniet opnieuw van deze mooie tocht! En
…spijtig, nog altijd bokes in de rugzak, want horeca is nog
gesloten!

Onder het motto #iedereenwandelt zal de
organisatie doorgaan onder de
naam VLAANDEREN WANDELT LOKAAL.
Het concept is heel eenvoudig. Vlaanderen
massaal aan het wandelen krijgen bij al onze
plaatselijke wandelclubs. Vanuit meer dan 100
steden/gemeenten wordt een lokale
wandelactiviteit opgezet, waarbij iedereen met
volle teugen de schoonheid van hun eigen
achtertuin kan (her)ontdekken.
Het volledige wandelaanbod en alle +100
wandel pop-ups vind je
op www.walkinginbelgium.be
Meer informatie vind je

*Nee, spijtig genoeg komt het busje voorlopig nog altijd
niet! Daarom hebben we voorlopig nog geen busprogramma
opgesteld voor 2021. Zodra de coronamaatregelen het
toelaten,publiceren we ons dagbusreizen op de website en
houden jullie op de hoogte met een nieuwsbrief(al dan niet
digitaal of papieren versie)
*het clubfeest op 23/1/2021 kon niet doorgaan,wegens de
nog geldende maatregelen, maar wordt verschoven naar
zaterdag 22/5/2021. Verdere informatie in verband met
inschrijven, vindt U elders in dit clubblad.
*Onze eigen wandeltocht van 4/4/2021 is geannuleerd.
Volgend jaar, op 3/4/2022, hopen we eindelijk deze
Crackstocht te mogen organiseren! 3 x is scheepsrecht,
zeggen ze, maar een magere troost.

* 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

op www.vlaanderenwandelt.be
©site Wandelsport Vlaanderen

Dit clubblad wordt vanaf nu gepubliceerd op de
website van onze club www.crackswolvertem.be.
(Leden zonder computer ontvangen vanzelfsprekend
een papieren versie.) Indien U, gewoontegewijs,
toch de voorkeur geeft aan een papieren blad, geef
dit
gewoon
door
aan
het
secretariaat
Hilde.deconinck@proximus.be.
* Info voor de dames: Ben je op zoek naar een vrouwelijke

gynaecologe in de buurt? Danah Van Ossel, afkomstig uit
Wolvertem en dochter van onze hoofdsponsor, helpt u graag
verder vanuit haar praktijk in Strombeek. Een afspraak kan u
maken via www.gynaecologensiffainvanossel.be of tel
02/270 20 20.

UITVAARTEN - GRAFZERKEN

MOYSON Luc
0495 / 23 03 44

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. Zondag 7.30u tot 12.30u

UIT SYMPATHIE
F. Van Hemelrijck
Kinesistherapie
Stoeterijstraat 3
1861 WOLVERTEM

0478 39 27 52

Laatste redmiddel??
Een lange tijd werden we in de media en pers overspoeld door uitleg over vaccins, waarbij ons
beloofd werd dat ze zo vlug mogelijk zullen worden ingeent. Er zijn zoveel flacons (of dosissen…) dat
we mogen kiezen, nl AstraZena, Pfizer, BioNtech, Moderna, Janssen, Johnson en Johnson, Sputnik ,
de een wat betrouwbaarder dan de andere…. (60%, 75%, 90%).
Ne gewone sterveling wordt er zowaar moedeloos van.
Vaccinatiezalen worden in allerijl opgebouwd, getest om veel mensen te kunnen vaccineren. Maar….
de spuitjes worden maar niet geleverd. Daarom is het beter dat we het nog simpel houden door ons
te houden aan de volgende regeltjes:
Bovenal, blijf in je kot
Nies niet ijdel, hoest noch snot
Heilig steeds het zeepje smeren
Handen geven zul je weren
Kus niet en geef ook geen kiss
Doe nooit wat onhygienisch is .
Vlucht het knuffelen en ’t bevliegen
Ook het aaien en wiegen.
Wees steeds kuis in uw gedachten
Dus als ’t kriebelt……moet je wachten.
Verder hoop ik en waarschijnlijk jullie ook dat we mekander nog eens goed kunnen vastpakken, een
gezamelijke wandeling doen en genieten van een terraske….
Opa Jan.

Echt gebeurd….
In een klein dorpje in het Walenland trekken vele wandelaars op wandeling een plaatselijk cafeetje
binnen voor een verfrissend glas bier. Een van hen vraagt waar het toilet is. De cafébaas wijst naar
een kleine houten deur op het einde van de gang.
De toerist opent de deur en ontdekt tot zijn grote verbazing dat het gammele geval niet eens een
achtermuur heeft en rechtstreeks uitgeeft op bos en wei.
Hij gaat terug naar binnen en beklaagt zich bij de cafébaas.
-Ach, u kunt toch rustig gaan zitten! Vooraan is de deur op slot en achteraan herkent niemand U……!

$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$
Elementen:
Onderwijzer: Maxime, noem eens de 4 elementen.
Maxime:

Water, vuur, lucht en bier.

Onderwijzer: Hoezo bier?
Maxime:

Omdat ons ma, telkens wanneer onze pa bier zit te drinken, zegt:
je bent weer in je element.
$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$

Moderne Opa:
E-mail gesprek tussen een grootvader en zijn kleinzoon:
-Dag Opa, top dat je nu een tablet hebt! Hoef ik niet meer zelf langs te komen om je te groeten.
-Ja Tim, je ziet dat opa mee is met zijn tijd.
-Super cool, opa! Zou je voortaan mijn zakgeld via internetbankieren willen overmaken?
-Nu er over begint , Tim, ik heb een beter plan. Ik heb een scanner gekocht. Ik zal elke week een
briefje van 100€ inscannen en e-mailen. Jij kunt het dan downloaden en uitprinten. Denk je dat dat
genoeg is? Vele groetjes en dikke xxx, opa.
$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$

Simpel:
Hij was de grootste dronkaard van het dorp. Op een dag vroeg zijn vrouw :
-Is het voor jou eender waar je wordt begraven?
-Pff, antwoordde hij, als het voor jou hetzelfde is, leg me dan maar in een bierton!

Shampoo Ik heb eindelijk ontdekt waarom ik zo moeilijk afval! Ik was mijn haren altijd met shampoo
en tijdens het uitspoelen loopt die langs mijn lichaam omlaag. Op zich niet erg, maar op het etiket
staat: “GEEFT MEER VOLUME”. Ik ga nu dus overschakelen op afwasmiddel. Het etiket is
veelbelovend: “VERWIJDERT AL HET VET, ZELFS HET MEEST HARDNEKKIGE!"

MAEBE & CO VERZEKERINGEN VOF
Stationsstraat 20 bus 1 * 1861
Tel 02/269 76 16 *

Wolvertem
maebe@dvv.be
www.dvvmaebe.be
Alle verzekeringen-woonkredieten-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-Jeanne Thaelemans
Schepen

Bloemen en Planten ROBBERECHTS
Driesstraat 34 - 1861 Wolvertem-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: frank@bloemenrobberechts.be

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 9u tot 12.30u. zondag en maandag gesloten

Transport - Mazout
b.v.b.a. DE SMEDT
Verbindingsweg 3 - 1861 Wolvertem
Tel 02 269 56 41

E.L.P. BVBA
Laagspanningsborden
Distributie en automatisatie
Patatestraat 9 1861 WestrodeMeise
Tel 052 30 92 61 – fax 052 30 37 88

Beheerder:Tom Pinxten

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

Hoe wandel ik veilig?
Wat als er geen voetpad is?
Als wandelaar ben je verplicht om eerst en vooral op het voetpad te stappen. Een
voetpad is het deel van de weg dat speciaal is voorbehouden aan voetgangers. Is er
geen voetpad, dan moet je wandelen op de begaanbare berm (verhoogd of
gelijkgronds). Pas als ook dat niet mogelijk is, mag je een parkeerzone of ook het
fietspad gebruiken. Let wel op: op een fietspad hebben de fietsers blijvend voorrang. Zijn
ook het fietspad of de parkeerzone geen optie, dan mag je op de rijbaan stappen. De
eerste regel op die rijbaan is om zo links mogelijk achter elkaar te wandelen. Ook als je
deelneemt aan een georganiseerde wandeltocht, moet je deze regels respecteren. Enkel
als er zich een situatie voordoet, waarbij het erg goed te verantwoorden is om
toch rechts achter elkaar op de rijbaan te stappen, dan mag dit. Dat kan bijvoorbeeld de
veiligste optie zijn in een bocht, waar de zichtbaarheid aan de linkerkant erg beperkt is.
Maak een veilige keuze.

Hoe en waar steek je over?
Als er op minder dan 20 meter afstand een oversteekplaats (zebrapad) te vinden is, dan
ben je verplicht om die te gebruiken. Als overstekende voetganger heb je voorrang, maar
toch moet je dat volgens diezelfde wet voorzichtig doen en dus rekening houden met de
naderende voertuigen. Oversteken moet haaks op de rijbaan gebeuren, de korste
schuine route is dus geen wetttelijke optie. De voetganger mag bovendien niet slenteren
of onnodig blijven staan op een zebrapad. Als het voetgangerslicht op rood springt
tijdens het oversteken, dan mag je verder lopen. Wie voor het rood licht staat moet
wachten, ook al maak je deel uit van een groep wandelaars. Begeleiders mogen het
verkeer stil leggen met verkeersbord C3 om de groep te laten oversteken. Zebrapaden
op minder dan 30 meter moeten ook dan verplicht gebruikt worden, aanwijzingen met het
bordje mogen niet in strijd zijn met verkeerstekens of verkeersregels.

Groepen zonder/met begeleider
Wat groepen wandelaars betreft, wordt er in de wet een onderscheid gemaakt tussen
groepen met en zonder begeleider. Groepen zonder begeleider (zoals bij de meeste
wandeltochten) volgen de regels die gelden voor de individuele wandelaars m.a.w. deze
groepen moeten links achter elkaar op de rijbaan stappen (als er geen veiliger optie
zoals voetpad, berm of parkeerzone of fietspad mogelijk is).
Enkel voor een groep met begeleider maakt de wet een uitzondering. Daarom is het
belangrijk om te weten wanneer er van een groep kan gesproken worden en wat men
verstaat onder begeleider. Helaas maakt de wet geen duidelijke afbakening wat het
minimum aantal deelnemers van een groep betreft. Maar meestal spreekt men al over
een groep als de samenstelling meer dan vijf leden plus de begeleider telt. Deze

begeleider draagt de verantwoordelijkheid over de groep en wordt geacht de rechten en
plichten te kennen. Bovendien heeft hij/zij het traject voorbereid en gedacht aan de
veiligheid van de groep (bv. door het dragen van een oversteekbordje C3 of verlichting
bij slechte zichtbaarheid).
De groepen met begeleider vormen een uitzondering op de wet en mogen, ook als er
een fietspad is, rechts op de rijbaan stappen. Dan moet dat niet verplicht achter elkaar,
maar wel rechts en zonder meer dan de helft van de rijbaan in te nemen. Maak daarvan
enkel gebruik als de omvang van de groep dat verantwoordt. Op een drukkere weg blijft
het aangewezen om steeds voor het voet-of fietspad te kiezen en als dat niet kan alsnog
links achter elkaar te gaan stappen. Ook hier geldt: maak elke keuze weloverwogen en
in functie van de veiligheid!
© wandelsport Vlaanderen

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

