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Uit Sympathie

Stephan  DE  ROUCK

Tandarts 



C R A C K S     I N F O 

is een driemaandelijkse uitgave van 

Wandelclub Cracks Wolvertem vzw 

is lid van WANDELSPORT VLAANDEREN vzw (nr 4130) 

en van de Gemeentelijke Sportraad Meise 

Contactadres : 

Wandelclub Cracks Wolvertem 

p/a Hilde De Coninck  

Vlietenlaan 40 - 1861 Wolvertem 

Tel : 02 269 87 22    -   e-mail : hilde.deconinck@proximus.be  

www.crackswolvertem.be 

RPR 0753960907 

 

www.facebook.com/WandelclubCracksWolvertem 

Bankrelaties :BNP- IBAN BE35 0018 9504 4237 - ( BIC GEBABEBB ) 

En KBC- IBAN BE24 7340 3201 2938 - (BIC KREDBEBB)  

Het bestuur 

 

Voorzitter:  

Jozef Saerens 

Brussegemseseteenweg 57 - 1861 Wolvertem 

Tel 02 269 23 05 - gsm 0478 718184 

e-mail : jozefsaerens@outlook.be 

Secretaris: 

Hilde De Coninck  

Vlietenlaan 40 – 1861 Wolvertem      

Tel 02 269 87 22 – gsm 0494 423201 

e-mail : hilde.deconinck@proximus.be  

Penningmeester:  

Gerda Verbraecken 

Voorveldstraat 21 -1860 Meise 

Gsm 0468 269385 

e-mail : m.van.den.eynden@telenet.be 

Bestuurslid; 

Eddy Mannaert 

Sleeuwagen 46/b2 - 1785 Merchtem 

Gsm 0477 820780 

e-mail : eddy.m@telenet.be 

Bestuurslid; 

Jan Van Loo 

Esdoornlaan 8  -  1850 Grimbergen 

Tel : 02 251 12 02 - gsm 0478 56 15 03 

e-mail : vanloo_sterckx@skynet.be 

 

 

Buiten bestuur 

Ere-Secretaris Jan Heyvaert 

 

 

 

 

 

Parkoersverantwoordelijken  Theo De Prins en Emiel Munster 

Website : Marie-Christine Redant 
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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 

 

http://www.optiek-somers.be/
mailto:thierryvancampenhout@hotmail.com


VOORWOORD VAN DE VOORZITTER 
 

Hallo, beste Cracks-leden,  

Hier ben ik dan weer met een beetje nieuws, veel zal het nog niet zijn, daar wij 

nog altijd niets mochten inrichten op wandelgebied, maar stilletjes aan komt 

alles terug en zullen we elkaar hopelijk terugzien.. 

Laat ons even stilstaan bij de leden, die ons ontnomen zijn door ziekte op veel 

te vroege tijd en waar we op normale wijze geen afscheid van konden nemen 

door Covid 19.  Ik wens de families veel sterkte toe bij deze droevige tijden.  

Laten we ook even terug denken aan onze Voorzitter Jan Van Campenhout, de 

stichter van Wandelclub Cracks en onze club 20 jaar bestuurd heeft.  Ook de 

familie wens ik veel sterkte toe in deze droevige dagen. 

Beste Cracks, laat ons hopen dat we spoedig onze gewone tijd mogen terug 

zien en elkaar weer kunnen begroeten op onze zondagse wandelingen en ook 

onze gezellige busreizen naar onze bevriende clubs, alsook ons jaarlijks gezellig 

samenzijn op het etentje. Maar! Er is beterschap op komst en we laten de 

moed niet zakken!  Nog even geduld en het komt zeker weer in orde. Hopelijk 

tot spoedig, hou het gezonden tot binnenkort. Voorzitter Jef 

.  



 

 

            
            
            
     

 

Zondag 31/01/2021 Winterwandeling start school Zonnebloem –
Geannuleerd wegens coronamaatregelen 

 

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

coronamaatregelen 

 

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

VERSCHOVEN NAAR 22/01/2022  !!!! 

 

Zondag 17/07/2021 Zomertocht -  start de Eendracht 

GAAT DOOR  !!!! 

 

 

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

 

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

 

Zondag 10/10/2021 - BUSREIS Nooit moe Boezinge-vertrek om 8 u parking 
gemeentehuis Wolvertem Tramlaan  

 

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

 

Zondag 5/12/2021 – BUSREIS De Lachende Klomp –Moerbeke Waas  -  
vertrek om 8 u parking gemeentehuis Wolvertem Tramlaan 

 

 

 

     



 

 

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. 

 

 

 





Wie ben ik? 

Hallo, beste Cracks. 

Ik ben geboren te Eversem-Meise, als zoon uit een landbouwersgezin. Na mijn kinderjaren 

ben ik in Brussel een technische opleiding gaan volgen. Tijdens mijn 15-maanden durende 

legerdienst in 1973 bij de luchtmacht( als KROO) heb ik meer dan 80 wachten gedaan als 

postoverste in Helchteren en Kleine-Brogel bij de UDA(=luchtafweer), telkens 24 uur de 

wacht verzekeren en 48 uur naar huis. Om de 6 weken was ik ook sergeant van wacht en 

moest ik de rekruten begeleiden bij o.a. de vlaggegroet en de schietoefeningen en het laten 

uitoefenen van verschillende taken. Dat was tevens het jaar van de autoloze zondagen. 

Na mijn legerdienst heb ik gesolliciteerd bij de toenmalige buurtspoorwegen en ben er 

begonnen als onderhoudstechnieker autobus in stelplaats Grimbergen. Na jaren 

opgeklommen tot brigadier. Ook vele jaren depannage gedaan voor gans Brabant dat toen 

nog niet gesplitst was,  en dit ging van Aalst tot Tienen, en van Willebroek tot Braine l’Alleud 

met alles er tussenin. Later is het De Lijn geworden en is Vlaanderen gesplitst en werd 

Vlaams-Brabant een eigen entiteit. Op een moment kwam de plaats van brigadier vrij in 

Haacht en heb mijn kandidatuur gesteld. Toen woonden wij nog in St. Katelijne Waver, en 

dus was het dichter bij huis. Het was een kleinere stelplaats dan Grimbergen, met slechts 23 

autobussen, dewelke wij met 3 mensen onderhielden.  Hier heb ik nog 11 jaar gewerkt en de 

stelplaats was ondertussen gegroeid naar 69 autobussen. Daar ben ik gebleven tot mijn 

pensioen; het werd een loopbaan van meer dan 37 jaar. Ondertussen zijn we (Agnes en 

ikzelf) terug verhuisd naar Eversem, de heimat. 

Agnes heb ik leren kennen in Putte, dancing De Toekomst. We zijn daar letterlijk kop tegen 

kop gelopen en blijven botsen zeker. Ondertussen al 43 jaar gehuwd. 

Vroeger ging ik al af en toe eens wandelen en op een bepaald moment ingeschreven op een 

wandeling van de Cracks. Even later telefoon van onze voorzitter of we geen lid wilden 

worden van de club en we zijn daar graag op ingegaan. Zegge en schrijven het jaar 2009. 

Mijn eerste wandeling als clublid was in Kapelle op den Bos bij het Ochtendgloren. 

Ondertussen staan er meer dan 1100 wandelingen en meer dan 23000 km op de teller. 

Stilaan meer en meer beginnen stappen en kort nadien mij beschikbaar gesteld voor het 

gezamenlijk vertrek in Wolvertem. Nadien werd mij gevraagd om te helpen op de parking bij 

een eigen organisatie. Mijn volgende vraag kreeg ik van de toenmalige parkoermeester Jos 

om mee de pijlen te gaan helpen ophangen voor de wandelingen. Ook dit een aantal jaren 

gedaan. 

Toen ik op een wandeling in Boom onze voorzitter tegen het lijf liep, vertelde hij me dat Jos 

plotselings overleden was op vakantie en stelde hij me de vraag of ik diens taak wilde 

overnemen. Ik ben daar schoorvoetend op ingegaan.  Ondertussen al een aantal jaren bezig 

en ik heb het geluk dat ik Miel aan mijn zijde heb. We tekenen dan ook samen de omlopen 



uit en houden rekening met elkaars opmerkingen. We trachten steeds omlopen uit te 

tekenen voor ieders welbehagen, door het zoeken naar ongekende wegjes en paden. We 

worden ook wel eens Quick en Flupke genoemd; wie dan de een of de ander is, laat ik in het 

midden. De afpijling doen we nu met ons twee voor de gewone wandelingen en voor de 

grote wandeling kunnen we rekenen op extra hulp. Voordien deden we deze taak met drie, 

ook Andre was er steeds bij. Jammer genoeg is hij te vroeg heengegaan, maar hij zal in de 

toekomst nog steeds met ons meerijden. 

Het is jammer dat we mekaar de laatste tijd minder hebben ontmoet door de 

coronatoestanden. Hopelijk komt er snel verandering in. 

Hopelijk tot dan en vele groeten, Theo De Prins.      

 

     



 

 

 
 

Verjaren in juli 

 
Germain DE VROEDE   2 

Erik GIERTS    3 

Lutgarde DE CONINCK   4 

Ronald VERBRUGGEN   6 

Lou VAN LINDEN   6 

Melanie COPPIN   9 

Guy SIMONET   11 

Guido JACOBS   12 

Maria VAN TRICHT   13 

Gert DE BONT   14 

Thérèse VANDEPUTTE  17 

Lydia KEPPENS   18 

Francine VERTESSEN   18 

Jeanine DE BRUYNE   20 

Chris VAN IMPE   21 

Stany PARIDAENS   21 

Jozef SAERENS (Meise)  22 

Gerarda VERBRUGGEN  22 

Jean VAN HUMBEECK  23 

Frans KERREMANS   24 

Veronique GOOSSENS  24 

Jean GEETS    25 

Christiane GOOSSENS  27 

Rudger DUBIN   29 

Leen DE VROEDE   29 

Valentine WIJNS   29 

Guy LUYCX    29 

Daniel SIMON    31  

 

Verjaren in augustus 
 

Xavier BROUWERS   2 

Jan VERSCHOOTEN   4 

Francis VANDENWOUWER  5 

Christiane DEDOBBELAERE  8 

Marie-Christine REDANT  9 

Guido VAN DEN BERGH  9 

Jenny COTTAM   13 

Anne VAN STICHEL   14 

Judith VERCAEREN   17 

Nancy DE RIDDER   21 

Maria VAN BULCK   23 

Marcel VAN LAETEM   24 

Vera GOOVAERTS   25 

Charline VERRIJKEN   25  

Magda VAN DER PERRE  25 

Rene DE VALCK   27 

Hilde DE CONINCK   28 

Mechthild SPEELMAN   28 

Annie VAN DE VOORDE  30 

Rita LARIVIERE   31  

 

Verjaren in september 
3     Danny LOOCKX 

4  Diane NUELANT 

5 Lea LEMAIRE 

6  Marie-Cecile BINST 

11 Daniel ENGELS 

 Yvonne DE VALCK 

13 Anni HOLSTERS 

 Eric VAN BELLE 

14      Remi VAN DE VELDE 

17 Louis DE GREEF 

Gerda VAN WIELE 

  Jaro VAN LOO 

     18      Alain WAUTERS 

23 Cecilia PLAIZIER 

 Wilfrieda LIEKENS 

24 Ria BOGEMANS  

 26 Hazel ILANO 

 27      Anita VERBELEN 

 28      Christianne DE RIDDER 

 29 Eric GENIE 

 30     Sandra ANDERSON 

 Joseph VAREMAN 

 Hieron HOLSTERS 

 Julia VERTESSEN 

 

 

 

 



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



Herinneringen aan 

Jan Van Campenhout 
 

1931 - 2021 

 

 
 

Vele Cracks zullen Jan Van Campenhout 

waarschijnlijk nooit gekend hebben, maar 

de anciens onder ons zeker wel. Hij was 

op 19 maart 1983 de stichter van onze 

club en was onze voorzitter tot 2002. 

Jan overleed in Wolvertem op 3 april 

2021. Ik heb een foto van in de jaren 

'90 gebruikt tonende Jan zoals hij was en 

we hem kenden en nog herinneren. 

Ik heb Jan dus goed gekend en neem van 

de geboden gelegenheid gebruik om aan 

de hand van diverse gebeurtenissen  en 

anekdotes zijn betrokkenheid bij onze 

club te beschrijven en nu herinneringen op 

te halen. 

 

 Jan Heyvaert - Eresecretaris 

+++++++++++++++++++++++++++++ 
 

Ik kende Jan al voor hij aan de wieg stond van 

Wandelclub Cracks Wolvertem. Regelmatig 

zagen we mekaar op het voetbal in Wolvertem 

(zeker in de kantine),  bij het Volleybal in de 

Sportschuur en ook bij vele andere 

gelegenheden. 

Het was trouwens door zijn aanwezigheid op de 

zaalvoetbalmatchen van "vzw Cracks Wolvertem 

zaalvoetbal" dat in eerste instantie de 

wandelclub deel uitmaakte van deze vzw. Later 

kwam de club dan op eigen benen te staan.  

 

In werkelijkheid was Jan voordien aangesloten 

bij een andere wandelclub, 't Fluitekruid om ze 

maar te noemen, maar om diverse redenen, die 

ik hier niet ga aanhalen en die er ook niet toe 

doen, startte hij dus met een eigen club, 

aangesloten bij de toenmalige VWJL "Vlaamse 

Wandel- en Joggingliga", met stamnummer 130.   

 

Herinneringen ophalen, dat is niet echt 

gemakkelijk, 't is toch allemaal wel al een tijdje 

geleden. Maar zekere zaken en gebeurtenissen 

vergeet je echter niet.  

 

De zesmaandelijkse vergaderingen van de 

"Provinciale Commissie Vlaams Brabant" en van 

de VWJL in Aalter waren steeds belevenissen. 

Eentje, waarschijnlijk, de eerste van de 

Brabantse Commissie in Ternat, zal me 

bijblijven. Gedurende de vergadering had Jan 

geen woord gezegd maar, na de vergadering aan 

de toog, dat was pas en vergadering., De 

jaarlijkse Algemene Vergaderingen in Aalter 

mochten er ook steeds zijn, zeker tijdens de 

pauze als de honderden aanwezige 

bestuursleden van de clubs in de kelder 

aanschoven voor hun trappist(en). 

 

Jan was een levenslustig man, werkzaam bij de 

toenmalige ASLK. Aldaar belde ik hem, van op 

kantoor in Brussel,  onder de middag regelmatig 

op om over 't een en 't ander inzake de Cracks 

te spreken.  

 

Op de wandelingen werd hij langzamerhand een 

bekend figuur. Bij een pintje (liefst meerdere) 

maak je al vlug kontakten en dat heb je toch wel 

nodig in de wandelwereld.  

 

Wat me ook bijgebleven is zijn de jaarlijkse 

busreizen in de winter naar Oostenrijk die we 

deden met  meerdere Cracks en georganiseerd 

werden door toenmalig penningmeester Willy 

Van Damme. Hierover zou ik uren kunnen 

vertellen maar ga me toch beperken tot iets dat 

Jan kenmerkte. We deden onze dagelijkse 

wandeling in de sneeuw en passeerden een 



kerkje. Jan zei "ik ga vlug eens tot binnen om 

een "weesgegroetje"  te bidden voor succes op 

onze komende wisselbekertocht. Korte tijd 

daarna komt Jan buiten met een bebloede 

rechterhand. Wat was er gebeurd? Jan had zijn 

hand in het wijwatervat gestoken maar, 't was 

winter en het wijwater was bevroren. Vandaar, 

echt gebeurd ! 

 

Nog een belevenis die is blijven hangen. In de 

loop der jaren had onze club heel wat kontakten 

opgebouwd met clubs waarbij een soort akkoord 

bestond om mekaar regelmatig te bezoeken. Een 

van deze clubs was de nog steeds bestaande 

"Les Sans Soucis de Ghlin"  in de regio Bergen. 

Op zondag hadden we een busreis en, eenmaal 

ter plaatse in Ghlin, vernamen wij dat de club de 

dag ervoor haar X-jarig jubileum had gevierd 

met een bijhorende receptie voor hun leden en 

clubs uit de regio. Onze Jan kreeg een inval en 

zei me "Jean, gij spreekt goed Frans, wilt ge bij 

de voorzitter eens polsen of er soms nog iets 

overschiet van de receptie". En ik bracht mijn 

opdracht tot een goed eind. Er werd aan de 

tafel bij ons bestuur en enkele andere Cracks 

een reeks flessen wijn gebracht. Die moesten 

natuurlijk geledigd worden en Jan gaf, zoals 

gewoonlijk, het goede voorbeeld. Ik ga niet in 

detail treden maar, na het "au revoir les amis" 

om 16u door de voorzitter begaven wij ons naar 

de bus. Bij het buitengaan ontdekte Jan echter 

nog een standje met wijn om te proeven en of 

hij geproefd heeft. Verdere details eventueel 

later eens mondeling. 

 

De bekendheid van Jan was ook VWJL niet 

ontgaan. Ieder jaar werden verdienstelijke 

clubleiders gehuldigd en opgenomen in de 

eregalerij van de federatie. Ik kan mij niet 

exact meer het betrokken jaar herinneren maar 

het was waarschijnlijk rond der jaren 1995. Jan 

werd dus gelauwerd door toenmalig 

bondsvoorzitter Thierry Altruy.   

 

Dat zelfs de Vrt onze club en zeker Jan leerde 

kennen heb ik reeds in een vorig artikel vermeld. 

 

Ik heb bijna 20 jaar samengewerkt met Jan 

maar, net als bij mij is het eens genoeg geweest 

en in 2003 gaf hij fakkel over aan huidig 

voorzitter Jozef Saerens. Jan werd nadien 

gehuldigd in "De Lindeboom" in Imde in 

aanwezigheid van vele Cracks en van 

bondsvoorzitter Willy Casier. Hierna nog enige 

sfeerfoto's. 

Na zijn afscheid kwam Jan nog weinig in de 

belangstelling en actualiteit, zeker na de 

verkoop van zijn huis en zijn intrek in een home, 

alwaar hij overleed. 

 

 
 

 

 
 

 

 



DAG VAN DE BEVRIJDING 

 

Zaterdag 15.05.2021 hebben 55 Cracks zich klaar gemaakt voor een gezamenlijke wandeling 

door ons wandeldorp Wolvertem.  Iedereen deed terug zijn /haar wandelattributen aan.  

Een paraplu kwam wel van pas. Het regende begot ne ganse dag, maar dit hield onze 

moedige wandelaars niet tegen om onze eerste wandeling en “herkennismaking”  aan te 

vatten. Het is wel moeilijk te zeggen wie achter het mondmasker verscholen zat. Maar onze 

stem kwam ons toch nog bekend voor. 

Onder leiding van Mil, Eddy en Theo en onder strenge coronamaatregelen  (per groep 

mochten er max 25 personen) wandelden we 7 of 12 km. Het was een blij weerzien, 

iedereen was uitgelaten, we konden terug babbelen over van alles en nog wat.  

Wat was dat allemaal? Dat klein viruske dat ons leven onderste boven heeft gehaald, de 

maatregelen die wij moesten/mochten volgen. Hoeveel inspuitingen heb jij gehad? Welk 

merk? Heb je er geen last van gehad? 

Ondertussen waren onze wandelschoenen terug proper door in de plassen te lopen. Het stof 

was er zo afgespoeld. 

En… er was een rustpost voorzien: Lea en Jef stelden hun ”infrastructuur” ter beschikking 

om een consumptie te nuttigen. Dank U daarvoor!  

Terug aan de startplaats werd er voorzichtig gesproken over onze “eerste ”organisatie “ op 

17.07.2021. Hopelijk mag die doorgaan, weliswaar volgens de coronamaatregels. 

 

Door deze wandeling kwam er mijn eerste kennismaking met de Cracks te boven. Op zekere 

avond belde Chris van Kris (of was het omgekeerd?) of wij geen lid wilden worden van de 

Cracks. Op één voorwaarde dat Greta en André onze aansluiting kwamen regelen. Dit was 

natuurlijk geen probleem. Enkele dagen later lag onze lidkaart in de bus en vertrokken wij de 

eerste keer mee met de bus . En plezant dat dat was…  Zo is onze trein dan ook vertrokken, 

wekelijks gingen wij dan ook ergens wandelen, op den duur gingen wij dan ook helpen  bij de 

organisaties van onze club. 

Nee, nee …  onze club blijft verder draaien,  

Lang leve de “Cracks”! 

Opa Jan 





WANDELPROGRAMMA JULI-AUGUSTUS-SEPTEMBER 2021 

Voor het eerst sedert anderhalfjaar, durven wij een voorzichtig wandelprogramma voor te stellen 

Deze lijst is opgemaakt volgens de wandelkalender/Wandelsport Vlaanderen dd.25/6.  Wijzigingen 

en/of annulaties na deze datum vallen buiten onze verantwoordelijkheid 

1 juli:   VOS Schaffen,  

 Start vanaf  7 uur :zaal Berkenhof, Turnhoutsebaan 119 te Molenstede 

 Afstanden : 4-6-8-12-20 km.     1 punt 

4 juli IJSETRIPPERS OVERIJSE, 

 Start vanaf 7 uur: zaal CC De Bosuil, Witherendreef 1 te Overijse. 

 Afstanden: 4-7-11-14-18-21 km.    1 punt  

11 juli WRC MANKE FIEL VZW, 

 Start vanaf 7 uur: zaal ’t Kloosterhof, Kouter 2 te Mollem. 

 Afstanden : 3-5-7-10-14-21-30 km.    1 punt 

17 juli  WANDELCLUB CRACKS WOLVERTEM EIGEN ORGANISATIE   

 start vanaf 7 uur: Feestzaal De Eendracht Westrode,                           

 Jan Hammeneckerstraat 33, Wolvertem  

 Afstanden 5-7-9-12-14-16-21 km    6 punten 

25 juli  WANDELCLUB DE SLAK VZW 

 Start vanaf  7 uur: zaal Ter Coose, Kouter 1A  te Leest. 

 Afstanden: 6-8-12-15-20-30 km     1 punt  

25 JULI  VREUGDESTAPPERS HULDENBERG 

 Start vanaf 7 uur: zaal Den Elzas, Elzasstraat 19 te Huldenberg. 

 Afstanden: 6-12-20-25-35-42 km.    1 punt 

31 juli: WANDELCLUB KADEE BORNEM 

 Start vanaf 7 uur: Gemeenschapshuis Wintam, Paardenweg te Bornem. 

 Afstanden :6-12-18-24-30 km     1 punt 

 

1 Augustus: WJC DENDERKLOKJES LEBBEKE 

 Start vanaf 6 uur: CC De Biekorf, Stationstraat , 23 te Lebbeke 

 Afstanden: 6-12-18-24-32-42-50 km    1 punt  



1 Augustus: WK WERCHTER VZW 

 Start vanaf 6.30 uur: Parochiezaal De Wal, Walstraat 58 te Werchter. 

 Afstanden: 5-10-15-20-25-30 km.    1 punt 

7 en 8 Augusutus:  VZW IBIS PUURS 

 Start vanaf 7 uur: CC De Binder, Kloosterhof 1 te Puurs. 

 Afstanden : 6-9-12-16-21-32—42 km.    1 punt 

11 Augustus  DE BOLLEKENS ROTSELAAR 

 Start vanaf 7 uur: Feestzaal Meubelen Verhaegen, Grote Baan 115 te Betekom. 

Afstanden: 4-6-8-10-12-14-16-20km         1 punt 

21 Augustus DE PAJOTTEN HEKELGEM 

 Start vanaf 7 uur: Gasthof d’ Oude Brouwerij, Abdijstraat  6 te Affligem 

 Afstanden 6-12-18 km      1 punt 

22 Augustus  DE HORIZONSTAPPERS VZW 

 Start vanaf 7 uur: Zaal Libekke , Gellenberg 16 te Lubbeek. 

 Afstanden  :  4-7-10-15-20-30 km.    1 punt 

 1 punt 

29 Augustus DE WITLOOFSTAPPERS EN -TRAPPERS 

 Start om 6.30 uur: Sporthal Kampenhout, Zeypenstraat 26 te Kampenhout. 

 Afstanden:6-10-14-18—25-32-43 km    1 punt 

Wandelvakantie Cracks - Zwarte woud van zondag 5/9 tot zondag 12/9 

5 September WSV DE VOSSEN BUGGENHOUT  

 Start vanaf 8 uur: Gemeentelijke Basischool ’t Sprinkhaantje 

       Collegestraat 1 te Buggenhout 

 Afstanden :4-7-10-14-21 km     1 punt 

12 September WSP HEVERLEE LEUVEN 

 Start  vanaf 7.30 uur: GO ! Campus Woudlucht Prosperdreef 3 te Heverlee.  

 Afstanden :  5-7-13-20-27-28-35 km    1 punt 

  

 

 

 



 

18 September WANDELCLUB CRACKS WOLVERTEM  EIGEN ORGANISATIE  

 Start vanaf 7 uur: Zaal De Linde,  Potaardestraat 39 te Meise                                 

 Afstanden 6-12-18-22 km     6 punten 

 19 September WSV DE LUSTIGE WANDELAARS MERCHTEM                                     

 +uitreiking ltd edition poncho/rugzak 

 Start vanaf 7.30 uur  Drinkeling Brussegem, 

          Afstanden 5-10-15-20-25-30 km  1 punt 

26 September  HOUTHEIMSTAPPERS STEENOKKERZEEL  

  Start vanaf 7 uur Ons Tehuis, Perksesteenweg 126 te Berg 

  Afstanden : 5-8-10-12-16-16-23-27-30 km    1 punt 

 

 

 

  

En dan nu::::: een mopke!!! 

 Jullieke en coco 

 

Antwaarpse kwaffeur is fier op zijne papegaai en zet em in de zomer op een statief voor z'n 

zaak...  

Maar iedere keer als Julieke, een meiske van 20 jaar, voorbij komt, roept de papegaai: " Daar 

sé, … een hoer ! “ 

Na een tijdje begint ze da beu te worden en gaat ze zich beklagen bij de kwaffeur.  

De kwaffeur begrijpt haar en beslist de papegaai te straffen door hem helemaal zwart te 

schilderen. ... 

"Voilla" zegt hij, "Na ziederoit gelak ne mottige krooi en da bleft zolank ache nie braaf zé.". 

Als Julie de volgende dag passeert, zwijgt de papegaai in alle talen... 

 

Natuurlijk is ze verwonderd over die verandering en ze zegt tegen de papegaai: "Awél groeite 

smoel, naa édde veul minder klap hé?' 

 

Waarop de papegaai antwoordt: "Assek maaine smoking aonheb,…dan klap ik ni mé hoeren 

!"        

 



             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



 

 

Wandelclub Cracks Wolvertem 
(lid Wandelsport Vlaanderen nr 4130) 

 

Zaterdag 17 juli 2021 

Zomertocht 

Met medewerking van de Sportdienst van de gemeente Meise 

 

 

       
 

Startplaats : De Eendracht –J.Hammeneckerstraat 33-Westrode Wolvertem 

Afstanden 5-7-9-12-14-16-21 Drie aparte lussen,  onderling combineerbaar. 

Vertrek : tussen 7 uur en 15 uur 

Inschrijfgeld : 1.50€ (ledenkorting 0.40€) Kinderen tot 12 jaar krijgen gratis inschrijving 

Laatste aankomst : 18 uur 

   

Te bereiken : 

* via A12–  afrit verkeerslichten Londerzeel, dan richting Westrode,volg 

wandeltochtpijlen  

* “De Lijn” : bussen 261 - halte school Westrode op 100m van de start  

 

 

 

 

INFO : Secretariaat Hilde De Coninck  – tel 02/2698722 – e-mail : 

hilde.deconinck@proximus.be  

Voorzitter : Jozef Saerens – tel 0478 718184 

Website : www.crackswolvertem.be 

 



 

                          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



// 

Allerlei 
 
 

 

 * Nieuwe leden: Pascal Feryn,   welkom bij onze club ! 

 

* U vindt Wandelclub Cracks Wolvertem ook op facebook 

www.facebook.com/WandelclubCracksWolvertem. 

 

 

* Wie kent wie kent wie kent wie….die nog geen lidkaart 

heeft van Cracks Wolvertem?  Groot, goed, gunstig nieuws 

voor wie lid wil worden: Vanaf 27/6 (Vlaanderen wandelt 

lokaal) kan je je lid maken aan een voordeeltarief:  

Wie lid wordt blijft lid tot eind 2022! Je krijgt 

automatisch je mutualiteitsattest (om teruggave van 

lidgeld te verkrijgen) begin 2022! Je kan je lid maken via 

onze website www.crackswolvertem.be of gewoon bellen 

naar Voorzitter of Secretaris 

 

 

 
 

*Yessss! Busje komt eindelijk wel! We plannen onze eerste 

busuitstap op zondag 10 oktober naar Nooit moe Boezinge. 

Je kan daar je speciaal stempelwandelboekje inruilen voor 

poncho of rugzak!   

 

 

*het clubfeest wordt verschoven naar 22 januari 2022. 

Hopla ! Derde keer plannen, goede keer deze keer!   

Meer info voor dit gezellige en lekkere etentje onder 

clubleden, verschijnt in ons volgende clubblad. 

 

 

*Onze club verloor dit jaar onze vorige  

Voorzitter/oprichter van de club Cracks 

Jan Van Campenhout.  Zijn oudste dochter Lutgart heeft 

in naam van de familie hun oprechte dank geschreven  voor 

de warme woorden van deelneming door de huidige 

Voorzitter en bestuur.  Verder in dit blad vindt U een 

eerbetoon aan onze eerste Voorzitter. 

 

 

*Intussen weten we op welke wandeltochten de ‘Limited 

Edition’ regenponcho of de rugzak kan afgehaald 

worden: 

Op 19/9 – De lustige Wandelaars – Merchtem.  Start 

feestzaal Drinkeling-Drinkeling 10-Brussegem 

Op 7/11 Niel (vsw Schelle) 

Op 14/11 te Oostende 

Op 10/10 te Boezinge(Ieper) ocTen Vrielande-Brugseweg 

busreis Cracks 

Op 12/12 Eksel(de bosdravers Eksel) 

Op 19/12 Antwerpen in de winter 

Op 26/12 Oudenaarde en Zottegem 

Op 16/1/2022 Boortmeerbeek (Tornado) 

Stempels sparen voor poncho of rugzak kan nog steeds 

tot einde 2021. 

 

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. 

 

 
*Liefhebber van lekkere en biologische wijnen? Onze 

sponsor Dimarco geeft een wijnproeverij  op zaterdag 14 

augustus in CC De Oude pastorie te Nieuwenrode – 

Kerkstraat.  Dit vanaf 17 u tot 21 uur. Vooraf reserveren 

is nodig.  Info verder in dit blad.   

 

 

*Het volgende nummer van onze  CRACKS INFO 

verschijnt eind september. 

 

*Crackskledij nog steeds te verkrijgen bij 
onze Voorzitter: 

 Trainingsvest: 37 Euro 

 Trainingsbroek: 20 Euro 

 Sweater: 25 Euro 

 T-shirt: 10 Euro 

 Heuptasje: 9 Euro 

 Regenjasje: 15 Euro 

 Polo: 15 Euro 

 Fleece-vest: 27 Euro 

 Singlets: 10 Euro 

 Bodywarmer: 20 Euro 

 Crackspetje: 5 Euro 

 Wandelboekje: 1 Euro 

 

http://www.crackswolvertem.be/
http://www.crackswolvertem.be/
mailto:Hilde.deconinck@proximus.be
http://www.gynaecologensiffainvanossel.be/
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UIT  SYMPATHIE

F.  Van  Hemelrijck
Kinesistherapie

Stoeterijstraat  3

1861  WOLVERTEM

0478 39 27 52

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

UITVAARTEN  -  GRAFZERKEN

MOYSON  Luc

0495 / 23 03 44



Wandelboekje Limited Edition
De ledenactie met de spaarkaart in de vorm 
van een speciaal wandelboekje Limited 
Edition wordt verlengd tot eind december 
2021. De wandelboekjes kunnen tot het 
laatste afhaalmoment afgestempeld wor-
den. De actie werd eind 2019 gelanceerd tij-
dens de vernieuwing van het lidmaatschap 
voor 2020. Door corona konden niet alle 
wandelaars de nodige stempels verza-
melen en bovendien was het onmogelijk 
om de gadgets af te halen. Waar en hoe 
de verdeling van de gadgets zal gebeuren 
wordt later meegedeeld, zodra er meer 
duidelijkheid is!

Wandel
       boekje

Lim
ite

d

EDI
TIO

N

Blijf
 wandelen en sparen voor een mooi geschenk!

Mutualiteitsattest
Wandelsport Vlaanderen vzw wil iedereen bedanken die zijn/haar lidmaatschap 
voor 2021 hernieuwd heeft. Een (deel) van het lidgeld kan je terugvorderen 
via de mutualiteit. Belangrijk is wel dat je het attest betreffende lidmaatschap 
2021 pas indient in 2021. Het secretariaat kreeg hierover ook 2 belangrijke 
opmerkingen door via de clubs. HR Railcare, de mutualiteit van de spoorwegen, 
aanvaardt het door Wandelsport Vlaanderen vzw opgemaakte attest niet meer. 
Je bent verplicht om het specifieke attest van HR Railcare te gebruiken. Vul het 
attest in met je persoonsgegevens en laat dit attest door jouw club aanvullen 
en ondertekenen en dan kan je het indienen. Daarnaast hebben veel leden die 
aangesloten zijn bij De Voorzorg melding gekregen dat ze geen tussenkomst 
krijgen voor het lidgeld. Wandelsport Vlaanderen vzw heeft contact opgeno-
men met De Voorzorg en ze zullen dit rechtzetten. Hun IT-systemen worden de 
komende weken aangepast en leden van De Voorzorg mogen vanaf maart 2021 
hun attest opnieuw indienen, waarna de uitbetaling kan volgen. Bij alle mutu-
aliteiten geldt dat er een tussenkomst is voor een maximumbedrag per jaar 
(en dit bedrag verschilt van ziekenfonds tot ziekenfonds). Heb je al een attest 
ingediend voor een andere sportclub/sporttak dan is het mogelijk dat er geen 
uitbetaling meer kan volgen.

Verzekering niet-leden
Vanaf 1 januari 2021 is er een aanpassing i.v.m. de verzekering niet-leden. 
De leden zijn tijdens wandelingen altijd verzekerd, ook als ze individueel gaan 
wandelen, zelfs in het buitenland. Als ze een ongeval hebben, dan moeten ze bij 
de club een ongevallenformulier vragen. De club vult een deel in, het slacht-
offer vult de rest in én laat het medisch attest invullen door de behandelende 
arts. Het lid bezorgt het ongevallenformulier en het medisch attest digitaal aan 
verzekeringen@wandelsport.be of per post aan het secretariaat in Maldegem 
(Industrielaan 11 bus 3 – 9990 Maldegem). De niet-leden zijn alleen verzekerd op 
de georganiseerde tochten van Wandelsport Vlaanderen vzw. Het gaat hier om 
de tochten die in de wandelkalender Walking in Belgium (het boek en de online-
versie) opgenomen zijn en waarvoor er een inschrijvingsplicht is en inschrijfgeld 
gevraagd wordt. Tijdens alle andere clubactiviteiten zoals wandeluurtjes, 
trainingsuurtjes, clubfeestjes,… zijn de niet-leden niet verzekerd.
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     MAEBE & CO VERZEKERINGEN VOF  

       Stationsstraat 20 bus 1 * 1861 

Wolvertem        Tel 02/269 76 16 * 

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 



 

Van Sas tot Sastocht 

Het Ieperleekanaal, met zijn beide sassen, staat centraal tijdens deze 

mooie herfsttocht. Je wandelt over rustige wegen, paden en dreven. Breng 

je limited edition wandelboekje mee met voldoende stempels, je kan dit hier 

inruilen voor de regenponcho (15 stempels) of de rugzak (25 stempels) 

Alle inschrijvingen en contacten inzake busreizen gebeuren met voorrang bij de Voorzitter, 

Jozef Saerens. Tel 0478 718184. Leden, die vorig jaar ingeschreven en betaald hadden op de 

laatste busreis, die niet doorgegaan is, melden dit aan de Voorzitter bij reservatie 

→ Steeds op voorhand inschrijven ( let op Inschrijven = betalen, niet betaald is niet 

ingeschreven.  De bus wordt immers besteld (en betaald)  op basis van het aantal 

inschrijvingen) Anderzijds kan de vrijgekomen plaats niet meer ingenomen worden door een 

andere wandelaar.De prijs per busreis blijft 7 eur, en de inschrijving voor de wandeling(en) 

en drinkgeld van de chauffeur zijn er ook nog inbegrepen. 

→ Schrijf altijd ten laatste dinsdag voorafgaand aan de busreis in.  Nadien kan je misschien 

nog mee…. Als er nog plaats is!! 

 

→ Startplaats en –uur: Parking Gemeentehuis Wolvertem Tramlaan – vertrek stipt om 8.00 u 

Busreis 10 oktober Nooit  

moe Boezinge 



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





Wandelclub Cracks Wolvertem vzw 
Lid van Wandelsport Vlaanderen 

Zaterdag 18 september 2021 
 

Eindezomertocht 

(met medewerking van de Gemeentelijke Sportdienst Meise) 

 

Start- en aankomstplaats: De Linde – Potaardestraat 39 –Meise 
 

Afstanden : 6 – 12 – 18 – 22 km – starten tussen 7 uur en 15 uur 

Inschrijvingsgeld: 1.50€- niet leden 2,00€ - Eindcontrole 18 uur 

Te bereiken: via A12- uitrit Wolvertem – volg wandelpijlen 

Bussen: de lijn 260 Brussel-Puurs: halte aan de start 

 

Genieten van de nazomer in een dorpse gemoedelijkheid en 

gezellige sfeer 

 

Info secretariaat Hilde De Coninck – 02/269 87 22 

e.mail: Hilde.deconinck@proximus.be 

Voorzitter Jozef Saerens 0478 718 184 

Website : www.crackswolvertem.be 

mailto:Hilde.deconinck@proximus.be


Power panzanella 
3 à 4 personen -  Werk: 20 minuten 

 

Ingrediënten: 

3 eetlepels olijfolie 
3 teentjes knoflook 
1⁄2 theelepel mosterd 
1 rode ui 
500 g kerstomaatjes in verschillende kleuren 
150 g spekreepjes 
4 medjooldadels 
een handvol vers basilicum een handvol pecannoten -150 g mini-mozzarella-Peper en 
zout 

Hoe ga je te werk? 

Giet de olijfolie in een kom en laat samen met de knoflook, de mosterd en de 
fijngesneden rode ui even trekken. 

• Snijd de tomaatjes middendoor. Bak de spekreepjes krokant in de pan. Snijd de dadels 
in reepjes. 

• Doe de tomaatjes, de dadels, het basilicum, de pecannoten bij de rode ui en meng 
goed. 

• Doe er als laatste de mozzarella en de spekreepjes bij. Kruid met peper en zout. 

Ideaal als meeneemlunch naar je wandeling; het kan van tevoren worden klaargemaakt. 

Spekreepjes kun je ook vervangen door ham- of kippenreepjes. 

©the powerloft –Claudia van Avermaet (ge weet wel: zus van..) 

Leden, die een lekker (en vooral makkelijk) recept hebben, geef dit gerust door aan één 
van onze bestuursleden. Alvast bedankt!  

 





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
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