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Hilde De Coninck
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Eddy Mannaert
Sleeuwagen 46/b2 - 1785 Merchtem
Gsm 0477 820780
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Jan Van Loo
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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

Voorwoord van de secretaris,
Stilaan, beetje bij beetje, komt het ‘oude’ normaal terug, alhoewel de regering de
mondmaskers afschaft, denk ik dat ze nog een tijdje ‘in de mode’ zullen blijven! Je
hebt geen ingewikkelde wiskundige theorie nodig, om te weten dat dit ‘kapje’ de
virusbesmettingen zowel bij de dragers van het kapje als andere mensen
beschermen. Kijk de cijfers van griep en verkoudheden maar na. Dus misschien nog
eventjes dragen (of toch zeker in je broek- of rokzak bijhouden!) op plaatsen waar
veel mensen samenkomen?
Intussen hebben we, als wandelclub, terug onze draad opgenomen. Na een jaar en
een half stilzitten, plannen, terug schrappen ( lees ‘sakkeren’) en uitstellen, hebben
we op zaterdag 17 juli onze eerste (zonnige) wandeltocht terug ingericht. Wat mij
echt beroerd en geraakt heeft, is de bereidwilligheid van onze medewerkers! Terwijl
clubs worstelen met het vinden van medewerkers en daardoor hun tochten moeten
annuleren, hebben wij het geluk op zulke toffe mensen beroep te kunnen en mogen
doen! Want een club is maar zo sterk als haar medewerkers-wandelaars-leden.
Lees verder in deze ‘cracks-info’ over onze twee geplande dagbusreizen: op 10
oktober naar Nooit moe Boezinge en op 5 december naar de lachende Klomp te
Moerbeke Waas. Indien U van plan was om mee te rijden met t buske: schrijf je
tijdig in bij onze Voorzitter! Een busreis is altijd een gezellige uitstap!
Verder in dit clubblad vindt je de inschrijving om deel te nemen aan ons ledenfeest
op zaterdag 22 januari 2022.
Intussen zijn onze reizende Cracks terug thuis van een zeer toffe wandelreis naar het
Zwarte Woud. De sfeer was heel ontspannen en er werd veel gelachen, gewandeld,
gekwist, gekegeld, getriominost’, lekker gegeten en vooral…ook heel regelmatig
gedronken. Echt een zààaalig onderonsje. Verder in dit clubblad vindt U een verslag
van deze zonnige reis, de foto’s kan je bewonderen op onze website en facebook en
een beperkte selectie in ons volgende clubblad…
In de hoop jullie allemaal te mogen ontmoeten op één van onze activiteiten, wens ik
jullie alvast allemaal een schitterend, zonnig najaar toe, genietend van jullie
‘herwonnen’ vrijheid !
Hilde

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 17.30 uur
VERSCHOVEN NAAR 22/01/2022 !!!!

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 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.

Beste Cracks,

Sinds de oprichting van de nieuwe VZW ben ik jullie penningmeester geworden.
Ik heb de wandelclub leren kennen via de collega van Hugo, Jan Van Loo. Het klikte
meteen en we besloten om in 2007 lid te worden. Al snel hielpen we ook mee op de rustposten
tijdens de eigen organisaties, gingen we mee op de bustochten en ook op de busreizen.
Onze 1e busreis in 2008 was overigens naar Oberkirch waar we dit jaar in september naar
terugkeren.
Hugo en ik zijn 40j geleden in St. Brixius-Rode komen wonen. Onze beide dochters gingen
naar school in Strombeek-Bever waar onze respectievelijke ouders woonden en waar ik ook
werkte bij eerst de NMKN en nadien ASLK.
Jaren heb ik mij ook ingezet via de ouderraad van de St. Jozefschool in Strombeek. Nadien,
in de ouderraad van het STK in Kapelle o/d Bos. Ondertussen ook nog meegewerkt aan de
voorbereiding van de Plechtige Communie en 4j in de parochieraad gezeten. In 1998 ben ik naar
het kantoor van Fortis en nu BNP Paribas Fortis Steenhuffel verhuisd. Tot eind dit jaar
ben ik daar nog werkzaam om dan na meer dan 44j te genieten van mijn pensioen.
Toen ze mij vroegen om dat taak van penningmeester op mij te nemen heb ik eerst getwijfeld.
Eindelijk iets meer tijd om handen om te supporteren bij de voetbalmatchen van de kleinzoon bij
KV Mechelen en de baseball matchen van de kleindochter bij de Merchtem Cats. Ook iets meer tijd
om me in te zetten voor de VZW Villa N.J.A.M. Bij deze VZW ben ik ondervoorzitter en werken
we aan een privé initiatief voor jong volwassenen met een handicap in het autisme spectrum. Ga
gerust eens kijken op de website om ons beter te leren kennen.
De overtuigingskracht van de nieuwe secretaris, heeft de doorslag gegeven om de job van
penningmeester te doen. Nu zijn we ook met 2 vrouwen in het bestuur. Onze insteek zal misschien
iets anders zijn maar wees gerust we blijven een toffe club en hopen jullie niet alleen op onze eigen
georganiseerde wandelingen te zien maar ook bij andere clubs.
Hopelijk kunnen we 2021 nog met enkele eigen organisaties afsluiten en kunnen we 2022 starten
met elkaar te zien op het clubfeest op 22/01.
Jullie penningmeester,
Gerda

WIJ FELICITEREN
ONZE JARIGE
CRACKS

18
19
23
25
27
29
30

Joske STERCKX
Alfons BLOMMAERT
Nadia DE BRAEKELER
Rita VAN DE VELDE
Emi CAUWENBERGH
Emiel MUNSTER
Emiel VAN DEN BRANDE
Norbert TROCH
Eddy MANNAERT

Heel wat van onze leden
verjaren in de laatste maanden
van het jaar. Onze oprechte
gelukwensen

Verjaren in oktober
1
3
4
6
8
9
10
13
14
16
17
20
21
24
27
28
30

Maggy DE VLIEGER
Arlette LINNEKENS
Els BERGMANS
Jan VERSMISSEN
Ferdinand HEINDRIJCKX
Rene SNYERS
Hilde MATTHYS
Christiane DANAU
Maria DE BREUKER
Johnny DE GROOF
Cindy WIJNS
Tinneke COPPENS
René VANLAER
Marina SCHAERLAEKEN
Maria VAN CAMPENHOUT
Annemarie VAN RIETVELDE
Charlotte DEVRIENDT
Agnes JACOBS
Daniel MOONS
Remy MOONS
Francine JUNIUS
Wendy MANNAERT
Jozef DE PROFT
Nancy DEWEERDT
Dirk VAN GOOLEN

Verjaren in november
2
3
5
6

7
9
12
14
15
17

Edgard DE PAUW
Liliane HALS
Gerard HEIRMAN
Vera JACOBS
Eduard MOENS
Jan DE WOLF
Claude ESPRIT
Willy VANBENEDEN
Greta VAN CAMPENHOUT
Raoul VAN DER ELST
Jolien KIEKENS
Fabienne VANDIJCK

Verjaren in december
3
4
6
8
11
12
15
17
22
25
29

Liliane DE BOCK
Marie-Jeanne JACOBS
Anita VANWINCKEL
Muriel VANHILLE
Charly LEEMANS
Saskia RAEYMAEKERS
Herman PEETERS
Marina LOUNCKE
Liliane JAVAUX
Rita BOSMAN
Henry GYGAX
Jean KELKERMANS
Marc BRANS

Vernieuwing lidgeld
2021 zit er bijna op, en Uw huidig lidmaatschap vervalt op 31
december 2021. U mag uw huidige lidkaart blijven gebruiken in
2022, op voorwaarde dat U voor 31/12/2021 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 2021
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
2022 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 2022’, 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.
Nieuwe Leden, die aangesloten hebben na 1/7/2021, betalen geen
bijdrage, maar ontvangen wél hun mutualiteitsattest begin 2022
(actie Wandelsport Vlaanderen)

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

Hallo beste Cracks leden.

Hier ben ik dan met nog wat nieuws van de voorbije dagen. Vooreerst zou ik willen vragen om een
paar minuten stil te staan en onze gedachten te laten gaan naar het overlijden van onze EreSecretaris Jean Heyvaert, die ons onlangs ontvallen is en vele jaren (37 jaar) als secretaris de Cracks
Wandelclub heeft verzorgd. Ik heb Jean ook reeds 35 jaar gekend. Hij was een heel goede
secretaris, waar je kon op rekenen! De Cracks, dat was voor hem een streefdoel om alsmaar meer
leden te kunnen aanwerven. Reeds van bij het begin heb ik met hem samengewerkt: eerst als
econoom, na enkele jaren als Ondervoorzitter en nu al 20 jaar als Voorzitter. Altijd hebben wij voor
onze wandelingen ons best gedaan om het in de puntjes te laten verlopen op gebied van
bestellingen. Wat ook soms moeilijk in te schatten was, daar je nooit op voorhand kon inschatten
hoeveel wandelaars er zouden komen en rekening houdend met de weersomstandigheden.
Jean zocht ook de clubs uit om een busreis vast te leggen om dan ook met het bestuur af te spreken
om bij ons te komen. Zo hebben we dan menig pintje samen gedronken, hetgeen er natuurlijk bij
hoorde. Zo hadden we een goeie relatie met de Club van Chatelette en ook met Floreffe, waar we
dan regelmatig met de bus naartoe reden. Jean, ik zal zeker nog regelmatig aan deze mooie tijden
terugdenken. Bedankt Jean! We zullen ons best doen om dit alles zo goed mogelijk voort te blijven
doen, daar we soms toch wat kritiek kregen op sommige busreizen. Maar dat moet je er bijnemen!
Voor mij, Jean, bedankt voor deze mooie jaren van samenwerking: ik en de huidige bestuursleden
gaan zeker ons best doen om onze club groot te houden! We zullen zeker de omliggende
wandelclubs en de busreizen met veel zorg verder zetten!
Jean, van mij en ook het huidige bestuur: Dank U wel voor deze vele jaren en mooie samenwerking.
Voorzitter Jef

Clubfeest Wandelclub “ CRACKS “ 2022.
Beste wandelaar, clublid,
Nadat ons clubfeest in 2021 niet is kunnen doorgaan om de
bekende redenen, laten we het verleden achter ons en is het nu
toch de tijd om weer verder te gaan en vooruit te zien naar de
toekomst,
We willen terug naar het oude normaal en daar hoort dus ook
een traditioneel clubfeest bij. Een feest is dan ook de ideale
gelegenheid om clubleden uit te nodigen, in contact te komen
met andere clubleden, heel wat bij te praten en dit in een unieke
sfeer, genietend van een overheerlijk etentje en de bijbehorende
dranken.
We nodigen u en uw partner dan ook uit op zaterdag 22 januari
om samen met het clubbestuur en clubleden dit samen te vieren.
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 het huis
~~
Kalkoenfilet “ Fine Champagne “ Groentenmix
Gouden Krakertjes
~~
Dessertbord “ Flandria “ met koffie en thee

Dit alles zal doorgaan in

Zaal Flandria
Steenhuffeldorp 54

Steenhuffel
Aanvang 17.30Hr.
Menuprijs All In :

Clubleden : 50 €
Partner (niet lid)

70 €

Inschrijven voor 12 januari 2022 via mail naar
eddy.m@telenet.be of via onderstaande inschrijvingsstrook
Gelieve allergieën of andere opmerkingen ook te
vermelden in u mail.
Bedrag overschrijven voor 12 januari op rekeningnummer
BE35 0018 9504 4237
met vermelding clubfeest + naam(en) en voornaam.
Hopelijk tot dan, het bestuur.

Naam lid :

…………………………………………..

Naam 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 2022 met vermelding van Clubfeest en
n(a)am(en).
Gelieve inschrijvingsstrook af te geven aan één van onze
bestuursleden.

In Memoriam Jan Heyvaert 5 december 1937- 8 juli 2021
Totaal onverwacht is Jan thuis overleden op 8 juli. Een hevige schok voor zijn echtgenote
Maria, zijn kinderen en kleinkinderen.
Jan was gedurende 35 jaren (niemand zal het hem nadoen) secretaris van onze wandelclub.
Onder meer door de omvorming van de feitelijke vereniging naar VZW en door de stijgende
werkzaamheden, regeltjes en verplichtingen, werd het voor Jan genoeg en heeft hij mij de
fakkel doorgegeven vorig jaar. Dat hij nadien ere-secretaris werd benoemd, gaf hem veel
voldoening en op die manier was hij toch nog betrokken bij zijn geliefde wandelclub.
Voordien kende ik Jan niet echt. Wel van ‘goeiedag’ en ‘hoe gaat het’, maar ik heb hem pas
echt leren kennen, toen ik ‘zijn’ secretariaat overnam. Geduldig heeft hij mij stap voor stap
wegwijs gemaakt in de werkzaamheden, die zo’n club meebrengt. Altijd met hetzelfde
geduld, soms met gefronste wenkbrauwen van zijn kant bij mijn opmerkingen en ideeën, en
veelal met een kwinkslag om oplossingen te bieden. Enorm respect voor het vele werk, dat
hij jaren voor onze wandelclub verrichtte en de uitgave van ons clubblad ‘Cracks Info’ ( 6 x
per jaar !) Zijn belangrijkste karaktertrek was dat hij een ingetogen, maar zeer minzame man
was.
Ik voelde mij gerust, want ik had een betrouwbare mentor achter mij, waar ik steeds op kon
en zou terugvallen…
De vele rouwbetuigingen, die toestroomden bewijzen dat Jan erg gekend was in de
wandelwereld. Eén ga ik hier weergeven, omdat de woorden mij persoonlijk raakten:
Beste bestuurders van Cracks Wolvertem,
Hierbij wil ik mijn oprechte deelneming betuigen aan de familie van Jan en aan de bestuursleden van
Cracks Wolvertem. Jan was een figuur in de wandelsport. Persoonlijk had ik er nogal wat mailverkeer
mee omdat de Cracks regelmatig met een bus naar een tocht van Wandelclub Nieuwpoort kwamen.
De verdienste van figuren als Jan voor de wandelsport in het algemeen kan niet genoeg belicht
worden. Het is dank zij zijn pionierswerk en dat van gelijken dat wij vandaag verder kunnen bouwen.
Dat dit een verlies is dat zwaar aankomst bij de club kan ik me zo voorstellen. Jan heeft ook tijdig
plaats gemaakt voor vernieuwing in het bestuur en het zijn enkel grote geesten die daaraan denken.
Zij weten dat een club ook na hen nog moet blijven bestaan en dat opleiding van nieuwe krachten
tijdig moet worden ingezet. Jan was groots!
Nogmaals mijn diepste medeleven,
Lieven Hostens, voorzitter Wandelsport Vlaanderen vzw

WANDELPROGRAMMA oktober-november-december 2021
Hier vindt U ons voorgestelde wandelprogramma.
In verband met de corona-epidemie, hebben veel clubs hun tochten geannuleerd of hun startplaatsen gewijzigd
Wij raden jullie dan ook aan voor vertrek om de website van Wandelsport Vlaanderen/wandelkalender te raadplegen
2 okt

KWIK BORNEM
Start vanaf 8 uur :gemeenschapshuis Wintam- J.Spiessensstraat 4- Bornem
Afstanden : 6-12-18 km.

2 okt

1 punt

TERVURENBOS VZW
Start vanaf 7 uur: Koninklijk Atheneum Tervuren, Hippolyte Boulengerlaan 7-Tervuren
Afstanden : 4-8-15-20-25 km

3 okt

1 punt

TERNAT KRUIKENBURG
Start vanaf 7 uur: zaal JC Puls-Van Cauwelaertstraat 40 – 1740 Ternat
Afstanden: 5-11-16-21 km.

9 okt

1 punt

WRC MANKE FIEL VZW,
Start vanaf 7 uur: zaal de Leerheide- Oostkouter 1-1730 Asse
Afstanden : 3-5-7-10-14-21 km.

10 okt

1 punt

BUSREIS NOOIT MOE BOEZINGE
Startplaats Parking Gemeentehuis Wolvertem Tramlaan vertrek stipt om 8.00u
Inschrijven ten laatste dinsdag voor dagbusreis bij Voorzitter

17 okt

-5 punten

KADEE BORNEM
Start vanaf 7.30 uur: zaal CC ter dilft, sint Amandsesteenweg 43 -Bornem
Afstanden: 6-10-15-20-25-30 km

23 okt

1 punt

WJC DENDERKLOKJES LEBBEKE
Start vanaf 7.30 uur: Heidehof- Heizijdestraat 20 - Lebbeke
Afstanden: 6-12-18-22 km.

23 okt

1 punt

IJSETRIPPERS HULDENBERG
Start vanaf 7.30 uur: zaal Den Elzas, Elzasstraat 19 te Huldenberg.
Afstanden: 4-7-14-21 km

24 okt

1 punt

HEIDETOCHTEN KESTER-GOOIK
Start vanaf 7 uur: Don Boscoinstituut-Lenniksesteenweg 2- Halle.
Afstanden :5-10-16-19-26-36-42 km

31 okt

1 punt

DE PAJOTTEN HEKELGEM
Start vanaf 7.30 uur: Atheneum Liedekerke –Affligemsestraat 100- Liedekerke
Afstanden : 5-9-13-18 km

7 nov

SINGELWANDELAARS STROMBEEK-BEVER
Start vanaf 7.30 uur: Sporthal Soens-Singel 57- Strombeek-Bever
Afstanden: 5-8-12-16-24-32 km

1 punt

14 nov

WANDEL MEE RUISBROEK
Start vanaf 8 uur: Familieheem- Gasthuisdreef - Ruisbroek.
Afstanden: 5-10-15-20-25-30 km.

14 nov

1 punt

K.V.R. VLAAMS BRABANT
Start vanaf 8 uur : Ontmoetingscentrum Genadedal- Velderblok 2A- Kessel-Lo
Afstanden 4-6-11-15-20 km

21 nov

1 punt

DE VOSSEN BUGGENHOUT
Start vanaf 8 uur: Gemeentelijke Basisschool ’t Sprinkhaantje-Collegestraat 1 -Buggenhout
Afstanden : 6-12-16-20 km.

28 november WANDELCLUB CRACKS WOLVERTEM

1 punt

EIGEN ORGANISATIE

Start vanaf 8 uur: Gemeentelijke Fusieschool –Hoogstraat 40-Wolvertem
Afstanden 6-12-18-22 km

5 dec

6 punten

BUSREIS DE LACHENDE KLOMP –Moerbeke Waas
Startplaats Parking Gemeentehuis Wolvertem Tramlaan vertrek stipt om 8.00u
Inschrijven ten laatste dinsdag voor dagbusreis bij Voorzitter

5 dec

-5 punten

DE VAARTLANDSTAPPERS
Start vanaf 8 uur: Sport Vlaanderen Hazewinkel-Beenhouwersstraat 28-Heindonk.
Afstanden: 4-7-14-21 km

12 dec

1 punt

T FLUITEKRUID WOLVERTEM
Start vanaf 8 uur: Gemeentelijke fusieschool-Hoogstraat 40-Wolvertem
Afstanden 5-10-15-20 km

19 dec

1 punt

DE KLEITRAPPERS VZW
Start vanaf 8 uur: Clublokaal de Kleitrappers- Korte veerstraat 2 - Terhagen
Afstanden : 4-6-10-15-20 km.

25 dec

1 punt

WSV HORIZON OPWIJK
Start om 8 uur : Zaal De Boot- Heiveld 63 -Opwijk
Afstanden:5-10-16-21 km

26 dec

1 punt

WANDELCLUB KWIK BORNEM
Start vanaf 8 uur: Gemeenschapshuis Branst –Luipegem 160 -Bornem
Afstanden : 6-12-18 km

26 dec

1 punt

HOLSBEEK VZW
Start vanaf 7 uur: Gildenzaal –Gildestraat 5A – 3220 Kortrijk-Dutsel
Afstanden : 4-6-12-20-25 km

1 punt

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

Busreis 10 oktober Nooit
moe Boezinge

Van Sas tot Sastocht
Het Ieperleekanaal, met zijn beide sassen, staat centraal tijdens deze
mooie herfsttocht. Je wandelt over rustige wegen, paden en dreven.
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

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

Dit clubblad wordt vanaf nu gepubliceerd op de
website van onze club www.crackswolvertem.be
. Dus, als je ‘Cracks info’ ergens bent kwijtgeraakt,
dan kan je het op onze site nog altijd herlezen!
Alsook op onze facebookpagina!

Allerlei

* 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.

* Nieuwe leden:Mohamed ALLOUSS, Roger LAMBERT,
Magda
BOGAERTS,
Jan
DE
WOLF
,
Hilde
MATTHYS,Yolande CARNEWAL ; 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 nu 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) 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….en de volgende op 5 december naar de
sinterklaastocht van DE LACHENDE KLOMP in Moerbeke
Waas! Inschrijven voor deze mooie busreis bij onze
Voorzitter! Meer uitleg over deze mooie dagbusreizen
verder in dit blad
*het clubfeest wordt verschoven naar 22 januari 2022.
Hopla ! Derde keer plannen, goede keer deze keer!
Meer info/en inschrijving voor dit gezellige en lekkere
etentje onder clubleden, vindt je in dit clubblad.
*Onze club verloor dit jaar onze secretaris:Jan Heyvaert.
Hij was ons huidige ere-secretaris en is verdienstelijk
secretaris geweest gedurende 37 jaren!! Verder in dit
blad vindt U een eerbetoon aan onze ere-secretaris.
*Intussen weten we op welke wandeltochten de ‘Limited
Edition’ regenponcho of de rugzak kan afgehaald
worden:
Op 7/11 Niel (vsw Schelle)
Op 14/11 te Oostende
Op 11/12 Wandelclub nooit moe Boezinge
Op 12/12 Eksel(de bosdravers Eksel)
Op 26/12 Oudenaarde en Zottegem
Op 16/1/2022 Boortmeerbeek (Tornado)
Stempels sparen voor poncho of rugzak kan nog steeds
tot einde 2021.

* Wij ontvingen een mooi vakantie-kaartje uit St Moritz
van Nelly Van Hove.
*Het volgende nummer van onze
CRACKS INFO
verschijnt eind december, Iets om naar uit te kijken!

*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 - eigen leden 0 Euro

Top CAVA
aan een

Cracksprijs!
La Escapada Cava Brut Rosé

100% Trepat
Levendige rozige kleur met paarse schakeringen
en een mooie sprankeling. Uitgesproken bouquet
met toetsen van rijpe rode vruchten en geplette
druiven. Mooi evenwichtige smaak die het
midden houdt tussen zacht en fris.
Ideaal als aperitief

La Escapada Cava Brut

50% Macabeo – 40% Parellada – 10% Chardonnay
Vrij lichte, mooi stralende strogele kleur. Fruitig, complex
bouquet. Mooie structuur, fruitige toetsen met
aangename frisheid. Mooi evenwicht.
Ideaal als aperitief en bij zeevruchten of schelpdieren

6 flessen kopen – 5 betalen : €53,50 per karton (€8,92/fles)
Mix karton mogelijk.
Bestellen via info@dimarco.be
Vragen ? Bel Bart op 0496/59.12.11

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

Wandelclub Cracks
Wolvertem
Lid Wandelsport Vlaanderen vzw nr 4130
In samenwerking met

Gemeente Meise

Zondag 28 november 2021
31ste

H e r f s t t o c h t
Afstanden : 6 - 12 - 18 en 22 km

Start en inschrijving : Fusieschool, Hoogstraat 40 - Wolvertem
Bereikbaar : A12 (uitrit 3 Wolvertem) en aanduidingen "wandeltocht" volgen.
De Lijn : Bussen 250 en 251 - Brussel-Noord - Londerzeel-Puurs, alsook bus 821 Zaventem-Merchtem. Halte Gemeenteplein op 200 m van de startplaats.
Start : tussen 8 en 15 uur - Inschrijfgeld 1.50€ - Ledenkorting 0,40€ - Eindcontrole : 17u

De Cracks zorgen voor “Warme maaltijden” !!
INFO : Jozef

Saerens (voorzitter) : tel 02/269 23 05 of 0478 718184 –
Hilde De Coninck (secretaris) tel 02/269 87 22 - E-mail : hilde.deconinck@proximus.be
Website : www.crackswolvertem.be



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

Sinterklaaswandeling 05 december 2021
Welkom in Moerbeke-Waas
Landelijkheid troef…
Moerbeke-Waas is met amper 1,5 inwoners per ha de meest landelijke gemeente van het Waasland. Tussen de huizen ontdek je
talloze staaltjes uiteenlopend natuurschoon. Je doorkruist er tijdloze polders, natte krekengebieden, uitgestrekte sparrenbossen en
eenzame heidevlakten. Wandelaars en fietsers flirten met de lands-en gemeentegrenzen. Maar op welke aardrijkskundige grond je
ook staat, rust viert hier steeds hoogtij.
Niet te missen
Anton Van Wilderode
Anton Van Wilderode (1918-1998), één van Vlaanderens bekendste dichters, zag het levenslicht in Moerbeke en vond er jarenlang
inspiratie.
Het literaire wandelpad door zijn heimat garandeert 8 km vaderlandse dichtkunst.
De Bibliotheek
Het oude stationsgebouw werd volledig gerestaureerd en is nu een onderdeel van de Openbare Bibliotheek. De kleine locomotief
voor het station is een restant van de suikerfabriek die nu volledig uit het dorpsbeeld is verdwenen. Het geheel is een prachtige
ontmoetingslocatie voor alle leeftijden.
Meneer Pheip
Voor het stationsgebouw staat het bronzen beeld van ‘Meneer Pheip’. In het stripverhaal uit de reeks ’De klassieke avonturen van
Nero’ komt de stripheld in Moerbeke terecht. Hij ontmoet er meneer Pheip. Vanaf dat moment is meneer Pheip een vaste waarde in
elk Nero verhaal. Als eerbetoon aan deze stripheld kreeg hij een standbeeld. Hij kijkt uit op het grote metalen kunstwerk ‘Suikerkristal’,
het gerestaureerde treintje en in de verte de Oude Vapeurbrug, zaken die verwijzen naar het grote industrieel verleden van de
gemeente.
Wandelpaden
Heidebos
Een bos en heidegebied van bijna 300 hectaren. Er zijn 3 uitgestippelde wandelpaden. De groene en gele wandeling starten op
parking 1 (Keizershoek Moerbeke) de rode wandeling start op parking 2 (Heidestraat Wachtebeke). Binnen het raster helpen 24
runderen (Galloways) mee aan het behoud van de heischrale graslanden.
Het Heidebos strekt zich uit over Moerbeke en Wachtebeke. Hier ontvouwt zich achter elke bocht een nieuw landschap. Je wandelt
door open heide, besloten dennenbossen en onder fiere beuken.
AnAnton Van Wilderode literair wandelpad
De wandeltocht start aan het gemeentehuis, in het centrum van de gemeente maar is daarom geen dorpswandeling. Eenmaal buiten
het centrum ontdekt u de prachtige natuur rondom onze gemeente. U maakt bovendien kennis met enkele dichtwerken van Anton
Van Wilderode die hij op die plaats ook schreef of waar hij zich had laten inspireren.
Moerbeke:
Zoveel meer dan suikerbieten en Reynaert De Vos
Zuidlederoute
Dit Provinciaal wandelpad start in het uiterste zuidwesten van onze gemeente, op de grens met Wachtebeke. Via Zuidlede en
Moervaart bereikt u het mooie recreatie- en natuurdomein Puyenbroeck.
Rond de Kreek
Een wandelpad rond De Grote Kreek in het noorden van onze gemeente. Klik hier voor de wandelkaart.
Elke gemeente heeft haar specifieke charmes. Moerbeke heeft weliswaar geen statussymbolen maar wie er vertoeft wordt wel telkens
verrast door de rust die er heerst. Hier, tussen de bos-sen en de kreken, dwaalt ook de geest van Reinaert De Vos: Welkom in
Moerbeke.
De charme van de Moervaart en het rustgevend decor van meersen en akkers, beminnelijke bruggetjes en de zo typische
Waaslandse canadapopulieren, typeren Moerbeke. Het idyllische landschap, weelderig westen van het zoete Land van Waas en
uniek natuurgebied lokken gans het jaar vele wandelaars en fietsers. De bruggetjes over de vaart, de knusse kunstwerken aan de
Dam, Terwest en Koudenborm, leggen nog immer een link naar het vaak heroïsch verleden. De kreken en polders, sparren en heide,
kenmerken nog steeds het Waas weemoeddorp, het stukje niemandsland in de allerbuitenste periferie van Gent.
Reinaert De Vos komt tot rust in Moerbeke
Sinds 15 oktober 2005 staat er een Reynaertbank in het park van het gemeentehuis in Moerbeke. De tekst werd uitgekozen door
Rik Van Daele, Reynaertkenner bij uitstek. Het zijn de twee laatste verzen uit het dierenepos: “Met Syrapeel datsi ghinghen Ende
maecten pays van allen dinghen”. Als bezoeker kunt u even tot rust komen op deze Reynaertbank en genieten van het kasteel en
de prachtige tuin. Deze bank is een geschenk van het `IGP Land Van Reynaert` en is bedoeld als blijvende herinnering aan het
voorzitterschap 2005.

Alle inschrijvingen en contacten inzake busreizen gebeuren met voorrang bij de Voorzitter, Jozef Saerens.
Tel 0478 718184.
+++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++
MOPJE ……..

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

OBERKIRCH 2021

Stipt op tijd (naar Cracks normen is dit altijd vijf minuten vroeger!) vertrokken wij op wandelvakantie
naar het Zwarte Woud. Ons gebruikelijk etentje was er ook, nl twee lekkere koeken en een flesje
fruitsap. Terwijl we dit deden vertelde David over de geschiedenis van Luxemburg, Metz en
Straatsburg. Ondertussen werden wij via SMS verwelkomd in de drie landen die wij doorreden en op
de hoogte gebracht van de geldende Coronamaatregelen.
Eens de Rijn over kwamen we snel op onze bestemming, nl Oberkirch, een gezellig wandeldorp in het
Zwarte Woud. Een uur vroeger dan voorzien ( er mochten nl op zondag geen camions rijden) werden
wij opgewacht door de mensen van het hotel in traditionele klederdracht. Eenmaal de sleutels van
de kamers gekregen en een beetje opgefrist deden we een verkenningswandeling in en rond het
centrum van dit mooie dorpje … Er werd ons verteld dat er ongeveer 1000 km aan wandelwegen
waren en dat er veel aan montainbiken en bergsport werd gedaan.
In het prachtige park werd wij vergast op een “Tien om te zien” optreden , deze persoon werd op
hartelijke wijze beloond met een daverend applaus en ne boeket bloemen , vers geplukt.
Er werd ons ook verteld over de lekkere wijnen en de heerlijke maaltijden die ons voorgeschoteld
krijgen. Dus onze weegschaal moesten we maar in ’t oog houden.
Na een verkwikkende nachtrust werd ons een pittige wandeling voorgeschoven naar de kasteelruine
Schauenburg. In het begin was het echt puffen om een meter vooruit te geraken , op het einde van
de beklimming was ons bobijntje echt op, we konden geen pap meer zeggen. Maar het loonde de
moeite …. Wij hadden een mooi zicht op ons vakantiedorp Oberkirch.
In het afdalen was er wel toch een “lompe” mens die zich verwond heeft , maar zeer goed verzorgd
werd door het Cracksziekenhuispersoneel, waarvoor dank!
Ondertussen wandelden onze metgezellen langs de Rench naar Lautenburg, een mooi kabbelend
riviertje, waarin de kinderen naar hartenlust konden spelen en waar hun ouders een gezellig onderonsje hadden. Veel werd er ook gekeken naar de prachtige bloemen en tuinen. Echt een parel om te
zien!
Onze derde dag brachten wij door op een plezierboot in Straatsburg, die ons langs de oude
binnenstad en het Europees Parlement bracht. U weet wel de mensen die daar werken houden onze
centen goed in ’t oog. Wij vaarden ook langs ARTE (de VTM van Frankrijk). Daarna wandelden we
door het gezellige en overbekende Riquewihr.
Die zelfde lompe mens had natuurlijk zijn Covid-pas niet mee, maar de plaatselijke herbergier nam
genoegen met het gekende blauwe kaartje (waarop de data van de inenting is genoteerd) , mijn
charmes en ne portemonnee. Deze rustige dag werd besloten met een Cracks-quizavond. Er waren nl
5 groepen ingeschreven:Sirilankeezekes olv Paula,De Globetrotters olv SoniaNa da ge ’t zegt olv
Hilde,De stappers olv Fons,Ik weet het niet olv Jef
Dan had ge nog de kundige quizvragers nl Eddy en Gerda.
Zo was er ook een vraag wie de minister-president is in Brussel. Het verrassende antwoord (of toch
niet…) is Manneke Pis. Dit werd niet goedgekeurd door Ernie en Bert van Sesamstraat, maar die de
andere vragen met kritisch oog bekeken.
Er werd ook gevraagd om de antwoorden niet te luid te zeggen, want Big Brother luisterde mee.

Uiteindelijk werd de ploeg Fons tot winnaar uitgeroepen.
’s Anderendaags deden we lichte wandeling naar de spectaculaire Buchkopfturm. Onder weg kregen
we een demonstratie “steltlopen”. Een kort rokje was geen optie om die sport te beoefenen.
Daarboven werd een 28 meter hoge toren beklommen (zo’n 960 meter boven de zeespiegel.
De meesten zijn van de grond gekomen om een mooi uitzicht te hebben over het Zwarte Woud.
Langs de Schwarzwaldhochstrasse reden we naar de Mummelsee (een meertje waarin we maar 5
minuten nodig hadden om er rond te wandelen en om te genieten van de gekende Sirene , die ons
uitnodigde om even stil te staan en een wens te doen.
Onze vijfde dag was vergelijkbaar met een heuse bergrit: het begon met de beklimming van de
Duitse Eikenberg, dan richting Judaskapel. Daar werd een demonstratie gegeven van Tupperware
hoe men geen natte broek kan hebben als men een “pijpje “ gebruikt. Bovenaan werden de straffe
wandelaars opgewacht door hun soigneurs, men genoot ook van een striptease-act.Wat het
restaurant betrof: eerst bestellen, betalen en werd je aan tafel bediend. De meesten onder ons
bestelden een pannenkoek, voorzien van veel ajuin en spek, wel lekker. Onderweg zijn we veel
kiosken tegenkomen , die van alles aanbieden , appels, likeur, ijsjes. Ge legt uw centen in het
betreffende bakje. Een van die kiosken was voorzien van liften, bediend door een katrol. Echt heel
handig en bovendien nog fris . . de dranken kwamen uit de grond(frigo).
’s Avonds en de volgende avond werd een bowlingderby gespeeld door twee gekende ploegen, nl de
Kabouters en de Smurfen. Aangezien een ploeg won met de meeste strikes (alle kegels in 1 keer
omver) en de andere ploeg het meest lawaai produceerde heeft de VAR beslist geen winnaar, noch
verliezer uit te roepen . Iedereen tevreden!
Op vrijdag werd een toeristische busuitstap georganiseerd. We reden door het Bokrijk van Duitsland,
nl Gutach. Hier werden de hoeden met rode appelen geproduceerd . er is een gezegde: als de
appelen zwart zijn, zijn ze gelijk getrouwde vrouwen.
Ook kregen we daar het bezoek van Pipi Langkous. In Gengenbach is er een muurschildering die
herinnert aan het feit dat deze stad in 1846 werd afgebrand, in 1911 heropgebouwd en in 1986
definitief afgewerkt. Mooi! Wat er daar ook opviel is de slogan : “van blutze zu blutze” (van
bloemenweide naar bloemenweide, de adelaar aan de stadspoort, de herinnering aan de stadswacht,
in traditionele kledij ,die elke avond op een welbepaald uur de gaslantaarns uitdoofden .
Een laatste bekende stad was Triberg: beter bekend om hun vele klokken en bij sommigen het
optreden van figuranten (in de klokken!) bij het luiden van het uur. Ook werd het koekoeksnest
(gekend van het luisterprogramma bij de BRT) voorgesteld.
Wat ik ook wilde vermelden is dat we ’s avonds na al deze mooie dagen aan gezelschapspelen werd
gedaan. Heel fijn om de solidariteit onder de Cracks te benadrukken.
Zo kwamen de dan op onze laatste trektocht van onze week Zwarte Woud, nl de beklimming van de
Allerheiligenberg van 1,3 km en langs mooie watervallen.
Echt idyllisch en mooi om te zien. De kloosterruine was een attractie op zich.Ne keer boven gingen
we bergafwaarts langs Hundskopf met zijn glibberige paadjes en Sohlberg.
Onderweg kregen we deskundige uitleg over het verschil tussen koeien en paarden. Eens beneden
werden we verwelkomd door een nationale “drasch”, de eerste keer dat we regen voelden tijdens

ons verblijf in het zonnige Zwarte Woud. De avond werd besloten met een snapsproeverij. Je moet
niet vragen dat er sommigen hun kamer niet vonden…
Verder wil het even hebben over de lekkere maaltijden die we mochten hebben in het gezellige
hotel Renchtalblick. Echt verzorgd en aangenaam om de herinneringen van de dag te bespreken. Het
enige dat een beetje tegenstak : het MOMA, nl mondmasker op, mondmaker af, hoe dikwijls hebben
we dit moeten doen, zeker als we ons telloor terug gingen vullen.Onze terugreis was ook een
pleidooi van mooie momenten: nl voor David die ons overal naartoe bracht met de bus, te voet: hij
had één slogan: U vraagt, wij draaien.Een tweede moment was weggelegd voor onze snelle Eddy, die
het perfect heeft gedaan. Bravo!
Om onze reis te beeindigen werden we op de laatste parking begroet door bivakkerende
truckchauffeurs, hoe die mensen hun eten kookten aan hun kamion, hun was lieten drogen bij
ronkende motoren. Een van hen kwam zelf af met een doos koeken.
Danke schon!!!
Opa Jan

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

WANDELPROGRAMMA CRACKS WOLVERTEM PROGRAMMA 2020 EN 2021

Gelieve onderstaand formulier volledig ingevuld terug te sturen naar Jan Van Loo, Esdoornlaan 8 te
1850 Grimbergen.
U kan ook uw eigen formulier scannen en doormailen naar vanloo_sterckx@skynet.be dit voor
15.01.2022. Dank U en veel plezier!
Naam en voornaam:
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
Voorbehouden aan het bestuur:
Aantal punten:

aantal tochten:

aantal kilometers:

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….
WANDELINGEN IN 2020.
Januari 2020
05.01.2020

DE MORGENSTOND HUMBEEK

2

|_____|

12.01.2020

HOUTHEIMSTAPPERS STEENOKKERZEEL 2

|_____|

19.01.2020

DE LUSTIGE WANDELAARS MERCHTEM 2

|_____|

26.01.2020

WANDELCLUB CRACKS WOLVERTEM

|_____|

6

TOTAAL JANUARI 2020

|_____|

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………..
FEBRUARI 2020
08.02.2020

HORIZON OPWIJK

2

|_____|

09.02.2020

WSP HEVERLEE LEUVEN

2

|_____|

15.02.2020

WSV BAASRODE

2

|_____|

16.02.2020

DENDERKLOKJES LEBBEKE

2

|_____|

23.02.2020

DE SLUISSTAPPERS

2

|_____|

29.02.2020

LES LONG PIEDS ANTHEITOIS BUS

5

|_____|

TOTAAL FEBRUARI 2020

|_____|

MAART 2020
01.03.2020

HOUTHEIMSTAPPERS STEENOKKERZEEL 2

|_____|

07.03.2020

T FLUITEKRUID WOLVERTEM

2

|_____|

08.03.2020

DE HOPBELLETJES OPWIJK

2

|_____|

08.03.2020

DE MARKTROTTERS HERNE

2

|_____|

11.03.2020

KWIK BORNEM

2

|_____|

TOTAAL MAART 2020

|_____|

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………….
WANDELINGEN IN 2021
JULI 2021
01.07.2021

VOSSCHAFFEN

1

|_____|

04.07.2021

IJSETRIPPERS OVERIJSE

1

|_____|

11.07.2021

WRC MANKE FIEL

1

|_____|

17.07.2021

WANDELCLUB CRACKS

6

|_____|

25.07.2021

WANDELCLUB DE SLAK

1

|_____|

25.07.2021

VREUGDESTAPPERS HULDENBERG

1

|_____|

TOTAAL JULI 2021

|______|

AUGUSTUS 2021
01.08.2021

WJC DENDERKLOKJES LEBBEKE

1

|_____|

01.08.2021

WK WERCHTER VZW

1

|_____|

07.08.2021

WZW IBIS PUURS

1

|_____|

08.08.2021

WZW IBIS PUURS

1

|_____|

21.08.2021

DE PAJOTTEN HEKELGEM

1

|_____|

29.08.2021

DE WITLOOFSTAPPERS EN-TRAPPERS

1

|_____|

TOTAAL AUGUSTUS 2021

|_____|

SEPTEMBER 2021
05.09.2021 TOT 12.09.2021 WANDELVAKANTIE ZWARTE WOUD 15

|_____|

05.09.2021

WSV DE VOSSEN BUGGENHOUT

1

|_____|

12.09.2021

WSP HEVERLEE LEUVEN

1

|_____|

18.09.2021

WANDELCLUB CRACKS

6

|_____|

19.09.201

DE LUSTIGE WANDELAARS MERCHTEM

1

|_____|

25.09.2021

HOUTHEIMSTAPPERS STEENOKKERZEEL

1

|_____|

TOTAAL SEPTEMBER 2021

|_____|

OKTOBER 2021
02.10.2021

DE ANKERHOFSTAPPERS HAALTERT

1

|_____|

02.10.2021

TERVUREN BOS VZW

1

|_____|

03.10.2021

TERNAT KRUIKENBURG

1

|_____|

09.10.2021

WRC MANKE FIEL

1

|_____|

10.10.2021

NOOIT MEER MOE BOEZINGE BUS

5

|_____|

16.10.2021

WSC LANGDORP

1

|_____|

17.10.2021

KADEE BORNEM

1

|_____|

21.10.2021

DE VAARTLANDSTAPPERS BLAASVELD 1

|_____|

23.10.2021

WJC DENDERKLOKJES LEBBEKE

1

|_____|

23.10.2021

IJSETRIPPERS OVERIJSE

1

|_____|

24.10.2021

HEIDETOCHTEN KESTER GOOIK

1

|_____|

31.10.2021

DE PAJOTTEN HEKELGEM

1

|_____|

TOTAAL OKTOBER 2021

|______|

NOVEMBER 2021
07.11.2021

SINGELWANDELAARS STROMBEEK BEVER 1

|_____|

14.11.2021

WANDEL MEE RUISBROEK

1

|_____|

14.11.2021

K.V.R. VLAAMS BRABANT

1

|_____|

21.11.2021

DE VOSSEN BUGGENHOUT

1

|_____|

28.11.2021

WANDELCLUB CRACKS

6

|_____|

TOTAAL NOVEMBER 2021

|_____|

DECEMBER 2021
05.12.2021

DE LACHENDE KLOMP

12.12.2021

5

|_____|

T FLUITEKRUID WOLVERTEM

1

|_____|

19.12.2021

DE KLEITRAPPEERS

1

|_____|

25.12.2021

WSV HORIZON OPWIJK

1

|_____|

26.12.2021

WANDELCLUB KWIK BORNEM

1

|_____|

26.12.2021

HOLSBEEK VZW

1

|_____|

TOTAAL DECEMBER 2021

BUS

VZW

|______|

**********************************************************************************
ALGEMEEN TOTAAL 2020+ 2021

|______|

********************************************************************************
WANDELINGEN BUITEN ONS PROGRAMMA,AANGEBODEN DOOR WANDELSPORT VLAANDEREN
LEVERT TELKENS 1 PUNT OP.
OOK PRIVE WANDELINGEN GEORGANISEERD DOOR EEN GEMEENTE OF VERENIGING
TELLEN OOK.
JULLIE KUNNEN HIERVOOR EEN APART BLAD GEBRUIKEN
DATUM

WAAR

PUNTEN

|_____||_____________________________________________________||_____|
|_____||_____________________________________________________||_____|
TOTAAL

|______|

Medewerkers aan onze wandeltochten krijgen 2 punten EXTRA PER DAG (max16ptn)
|_____|
Parkoermeesters ontvangen 5 punten per wandeling

(max20 ptn)

|_____|

*********************************************************************************

AANTAL AFGELEGDE TOCHTEN IN 2020 EN 20211

|_______|

AANTAL KILOMETERS AFGELEGD IN 2020 EN 2021

|_______|

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

