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www.crackswolvertem.be

www.facebook.com/WandelclubCracksWolvertem

Holstraat 31 – 1840 MALDEREN * Tel 052 / 52 27 50 * Fax 052 / 52 27 51
www.houthandelvanhemelrijck.com
Openingsuren werkdagen: 8u tot 12u en 13u tot 17u / Zaterdag: 8u tot 12u

Speciaalzaak
De Coster
Gevogelte slagerij, cullinaire specialiteiten
Gebraden kip/ribs
Steenhuffelstraat 74 - 1840 Malderen
Te: 052/33 25 17 – GSM: 0475/46 97 77
info@kipjesvandecoster.be – www.kipjesvandecoster.be

“Het Crackske”
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 - BE35 0018 9504 4237 (BIC GEBABEBB)
KBC - BE24 7340 3201 2938 (BIC KREDBEBB)

Het bestuur
Voorzitter:
Jozef Saerens
Brussegemsesteenweg 57 – 1861 Wolvertem
Tel: 02 269 23 05 – GSM: 0478 71 81 84
e-mail: jozef.saerens@outlook.be
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Secretaris:
Hilde De Coninck
Vlietenlaan 40 – 1861 Wolvertem
Tel: 02 269 87 22 – GSM: 0494 42 32 01
e-mail: hilde.deconinck@proximus.be

• Ik stel me voor: Jan Van Loo

Penningmeester:
Gerda Verbraecken
Voorveldstraat 21 – 1860 Meise
GSM: 0468 26 93 85
e-mail: m.van.den.eynden@telenet.be

• Clubreis 2022

Bestuurslid:
Eddy Mannaert
Sleeuwagen 46/b2 – 1785 Merchtem
GSM: 0477 82 07 80
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
Grafische vormgeving “Het Crackske”:
Norbert Troch
Parkoersverantwoordelijken:
Theo De Prins en Emiel Munster
Website:
Marie-Christine Redant
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• Lachen is gezond
• Wist je dat …
• Sfeerfoto’s clubreis 2021

Optiek - Contactlenzen – Hoorapparaten
Openingsuren:
Dinsdag – Vrijdag
9u – 12u30 en 13u30 – 18u
Zaterdag
9u – 12u30 en 13u30 – 17u
Gemeenteplein 20 – 1861 Wolvertem – 02/270 50 25
www.optiek-somers.be

Geniet in stijl van de feestdagen.
Wij wensen alle leden van de Cracks
een gelukkig en gezond 2022
Somers hoorapparaten

Geen tijd om naar de bakker te gaan? Laat de bakker dan tot bij u komen!!
*** Bakker aan huis ***

DE COUREUR
UW SPECIAALZAAK IN FIETSEN EN LOPEN

Alle dagen doorlopend open van 8u tot 18u
(behalve zondag)

Alfred Van Campenhoutlaan, 28
1860 Meise
Tel 02 311 72 29

www.decoureur.be

Wolvertem
Ruime openingsuren
Maandag van 13u tot 19u. Dinsdag tot vrijdag: van 8u tot 19u.
Zaterdag: van 8u tot18u. Zon- en feestdagen van 8u tot 12u30

SPAR WOLVERTEM, Godshuisstraat 2a – 1861 Wolvertem
Tel: 02 269 01 55

Yes! Het is zover! Ons vernieuwd clubblad is een feit, met een nieuwe
naam, een nieuw logo en dat allemaal in kleur! Ik heb zelf een beetje
‘koudwatervrees’ doorstaan, omdat ik helemaal niet kon voorspellen hoe
het er zou uitzien! Gelukkig kon ik echt altijd rekenen op onze ‘grafisch
ontwerper slash layout-man’ Norbert. Alle reclame/teksten en inlassingen
werden met kennis herwerkt, afgeleverd of goedgekeurd door de
sponsors. Hierbij wil ik alle sponsors danken voor hun steun, die het
uitgeven van dit clubblad mogelijk maken. Ik hoop van harte dat iedereen
het een ‘meerwaarde’ vindt voor onze club, onze leden en sponsors.
Enkele geheugensteuntjes voor het einde van dit jaar:
Vergeet niet je lidgeld 2022 te betalen en je inschrijving te regelen voor
ons ledenfeest van 22 januari. Verder in dit blad vind je de jaarkalender,
die je best ophangt op een duidelijke plaats, als je niks wil missen van onze
activiteiten.
Hopelijk kunnen we volgend jaar opnieuw ten volle genieten van ons ‘oude
normaal’-leven en kunnen we ‘corona’ eindelijk achter ons laten. Intussen
blijven we als club veilig alle maatregelen volgen tijdens onze activiteiten.
Alvast wens ik aan iedereen aangename, gezellige eindejaarsfeesten en
een schitterend, maar vooral gezond 2022!
Hilde

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

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

WANDELPROGRAMMA januari - februari - maart - april 2022
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.
Zon 2 jan RWK De Morgenstond Humbeek VZW
Start vanaf 7 uur :
Parochiezaal Zemst-Laar,
Humbeeksebaan 190, Zemst
Afstanden : 5 – 7 – 14 – 20 km.
Zat 8 jan Houtheimstappers Steenokkerzeel
Start vanaf 8 uur:

1 punt

Parochiezaal Perk,
Kampenhoutsesteenweg 1, Perk
Afstanden : 5 – 10 – 13 – 18 – 20 km.

1 punt

Zon 9 jan De Heidetochten Kester-Gooik
Start vanaf 8 uur:

Provinciaal Fruitcentrum Pamel
Molenstraat 28, Pamel

Afstanden: 4 – 8 – 10 – 12 – 17 – 21 – 25 – 26 – 30 km.

1 punt

Zat 15 jan Vos Schaffen VZW
Start vanaf 7 uur:

Gildenzaal, Pastorijstraat 1, Schaffen

Afstanden : 4 – 6 – 12 – 20 – 30 km.

1 punt

Zon 16 jan KWSV De Lustige Wandelaars Merchtem
Start vanaf 8 uur:

Parochiezaal Vijverdal, Kerkstraat, Merchtem

Afstanden: 5 – 10 – 15 – 20 km.

1 punt

Wandelclub Tornado VZW
Start vanaf 7.30 uur: Zaal Bosuil, Bieststraat 233, Hever
Afstanden: 6 – 9 – 13 – 15 – 21 – 27 km.

1 punt

!!! Laatste kans tot uitwisseling van de “Limited Edition” voor een
regenponcho of rugzak.
Zat 22 jan IJsetrippers VZW
Start vanaf 7.00 uur: Den Elzas, Elzasstraat 19, Huldenberg
Afstanden: 4 – 7 – 12 – 18 – 25 km.

1 punt

Zon 23 jan Den Engel Leuven VZW
Start vanaf 7.30 uur: Roosenberg,
Maurits Noëstraat 13, Oud-Heverlee
Afstanden: 5 – 10 – 15 – 20 km
Di 25 jan

1 punt

WK Werchter VZW
Start vanaf 7.30 uur: Voetbalkantine Rapide, Wezemaal
Vleugtweg 26, Wezemaal.
Afstanden : 6 – 13 – 21 – 27 km

1 punt

Zon 30 januari

WANDELCLUB CRACKS WOLVERTEM
EIGEN ORGANISATIE
Start vanaf 8u: Basisschool De Zonnebloem, Karel Baudewijnslaan 26, Wolvertem
Afstanden 6 – 12 – 18 – 22 km
6 punten
Zon 06 feb WSV Ibis Puurs VZW
Start vanaf 8uur:

Zaal Sint Stefaan, Broekstraat 22, Lippelo

Afstanden : 6 – 9 – 12 – 16 – 21 km

1 punt

Zat 12 feb WSV Horizon OPWIJK
Start vanaf 7.30 uur: Zaal Familieheem, Kerseveldmeers 2, Opwijk
Afstanden: 5 – 10 – 15 – 21 km

1 punt

Zon 13 feb

BUSREIS Wandelclub REIGERSTAPPERS
VINDERHOUTE ZOMERGEM
Startplaats: Parking gemeentehuis Wolvertem, Tramlaan
Vertrek stipt om 8.00u
Inschrijven ten laatste dinsdag vóór vertrek bij de voorzitter
5 punten

Di 15 feb WSV Ivas Itegem VZW
Start vanaf 7 uur:

Parochiezaal , Schoolstraat 28, Itegem.

Afstanden: 4 – 6 – 7 – 9 – 15 – 16 – 20 – 24 km.

1 punt

Zat 19 feb WSV Baasrode VZW
Start vanaf 7.30 uur : Gemeenteschool De Schakel
Molenberg 9, Baasrode
Afstanden: 5 – 9 -12 – 16 – 21 – 26 km

1 punt

Zon 20 feb De Witloofstappers en Trappers
Start vanaf 7 uur:

Sporthal Berg-Kampenhout
Torfbroeklaan 25, Berg

Afstanden : 6 – 10 – 14 – 20 – 25 – 32 km.

1 punt

Zon 27 feb De Sluisstappers VZW
Start vanaf 7 uur:

Sint-Theresiacollege
Veldstraat 11, Kapelle-op-den-Bos

Afstanden: 6 – 12 – 18 – 24 – 35 km.

1 punt

Do 03 mar Sporton VZW
Start vanaf 6.30 uur: Buurthuis, Zandstraat13, Veerle.
Afstanden: 5 – 7 – 10 – 12 – 15 – 17 – 20 km.

1 punt

Zat 05 mar WSV 'T FLUITEKRUID WOLVERTEM
Start vanaf 7.30 uur: Gemeentelijke Fusieschool
Hoogstraat 40, Wolvertem
Afstanden: 6 – 12 – 18 km

1 punt

Zon 06 mar Houtheimstappers Steenokkerzeel
Start vanaf 7.30 uur: School Go! Spectrum
Tiendeschuurstraat 17, Kampenhout
Afstanden : 4 – 7 – 9 – 12 – 13 – 16 – 19 – 25 km.

1 punt

Woe 09 mar Wandelclub Kwik Bornem
Start om 8 uur : Zaal Kloosterheide, Kloosterstraat 89, Bornem
Afstanden: 4 – 6 – 8 – 10 – 12 – 14 – 18 km

1 punt

Zat 12 mar Singelwandelaars Strombeek-Bever
Start vanaf 7.30 uur: Zaal Zevensterre, Zevensterre, Beigem
Afstanden : 7 – 9 – 12 km

1 punt

Zon 13 mar WSV De Hopbelletjes Opwijk VZW
Start vanaf 7.30 uur: Gemeentelijke Basisschool De Boot
Heiveld 61, Opwijk
Afstanden : 4 – 8 – 12 – 16 – 20 km

1 punt

Zon 20 mar Vreugdestappers Huldenberg
Start vanaf 7 uur:

Sporthal De Steenberg
Spechtenlaan 8, Tervuren.

Afstanden: 3 – 6 – 10 – 13 – 18 – 20 – 26 – 30 km.

1 punt

Don 24 mar De lustige stappers post Langdorp
Start vanaf 7 uur:

zaal Demervallei,
Langdorpsesteenweg 319, Langdorp

Afstanden: 4 – 5 – 6 – 9 – 11 – 18 – 20 – 26 km

1 punt

Zat 26 mar WSV Land van Rhode VZW
Start vanaf 7 uur:

Parochiaal Centrum Sint-Martinus
Kerkstraat 2, Burst

Afstanden: 6 – 10 – 14 – 18 – 21 km.

1 punt

Zon 27 mar WSV De Vossen VZW
Start vanaf 7.30 uur: Gemeentelijke Basisschool ’t Sprinkhaantje
Collegestraat 1, Buggenhout
Afstanden: 6 – 10 – 16 – 21 km.

1 punt

Zon 03 april
WANDELCLUB CRACKS WOLVERTEM
EIGEN ORGANISATIE

37ste Crackstochten
Start vanaf 7 uur: Willy Vandenberghecentrum, Nieuwelaan 98, Meise
Afstanden: 5 – 9 – 12 – 17 – 22 – 30 – 43 km

6 punten

Woe 06 apr WSV De Kadees VZW
Start vanaf 8 uur:

OC Aaigem, Ratmolenstraat 13, Aaigem

Afstanden: 8 – 12 – 20 km

1 punt

Zat 09 apr WJC Denderklokjes Lebbeke
Start vanaf 7 uur: Kantine Speelplein, Dorp, Denderbelle.
Afstanden: 6 – 12 – 18 – 24 km.
Zon 10 apr

1 punt

BUSREIS Wandelclub Les Amis De TUMULUS – WAREMME
Startplaats: parking gemeentehuis Wolvertem, Tramlaan
Vertrek stipt om 8.00u
Inschrijven ten laatste dinsdag vóór vertrek bij de voorzitter
5 punten

Er is leven, er is leven
na de dood…. van
een wandelschoen!!

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

Geniet van een gezonde ontspanning in privésfeer

HUUR UW EIGEN ZWEMBAD !!
Zwembad – sauna – zwemlessen volwassenen en kinderen
Whirlpool met jetstralers
Watergewenning baby’s vanaf 6 maandag
Aquagym alle leeftijden

Inlichtingen: Berkenlaan 7 – 1861 Wolvertem
Tel 02 269 47 81

www.EURIKA-SHOE.com
de Mephisto- en Wandelspecialist
steeds keuze uit 110 modellen – 1000 m² 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 19u. Zaterdag van 9u tot 19u. Zondag gesloten.

DE MEUTER SVEN B.V.B.A.
VLOER- EN TEGELWERKEN ■ OPRITTEN EN TERASSEN
AFWERKEN ZOLDERRUIMTES ■ KLEINE GRONDWERKEN

www.demeutersven.be ■ 0479 26 42 30

Wandelclub Cracks Wolvertem vzw
Lid van

Zondag 30 januari 2022
Winterwandeling
(met medewerking van de Gemeentelijke Sportdienst Meise)
Start- en aankomstplaats: Basisschool De Zonnebloem,
K. Baudewijnslaan 26, Wolvertem
Inschrijvingsgeld: 1.50€ ⎯ niet leden 3,00€ ⎯ eindcontrole 17 uur.
Afstanden: 6 - 12 - 18 - 22 km – starten tussen 8 uur en 15 u.
Te bereiken: via A12 ⎯ uitrit Wolvertem – volg wandelpijlen.
Bussen: - de lijn Brussel Noord - Londerzeel bus 250/251 halte
Gemeenteplein.
- de lijn Zaventem - Merchtem lijn 821, zelfde halte 300 m
van de start.

Wandelen langs rustige wegen, genietend van de natuur in een winters
landschap.
Info secretariaat Hilde De Coninck – 02/269 87 22
e-mail: Hilde.deconinck@proximus.be
Voorzitter Jozef Saerens: 0478 71 81 84
www.crackswolvertem.be

Uw apotheker altijd bij de hand
Neem telefonisch contact op
via 02/269.17.43
Een dringende vraag? Stuur ons
via Whatsapp op het nummer
0472/28.60.20
Plaats uw bestelling online via
www.apotheekdeboeck-houman.be

Volg ons op facebook.com/
ApotheekDeBoeckHouman
Mailen kan naar
info@apotheekdeboeckhouman.be

Achterstraat 30 – 9310 Meldert
GSM 0499 35 31 99

Email: info@mariodekoker.be - website: www.mariodekoker.be

Het vernieuwde bestuur heeft mij gevraagd om me even voor
te stellen.
Awel, ik ben geboren als jongste zoon uit een
beenhouwersgezin. Nu weet je waarom ik zo goed in het
vlees zit !
Na mijn humaniora ben ik beginnen te werken bij het “parapluke”, u wel
bekend door het manneke en het vrouwke in elk treinstation. Ondertussen
ben ik al 51 jaar getrouwd met Marie-Jeanne, beter bekend als Jeannot.
Ons gezin werd uitgebreid met Geert en Erika, Koen. Zoals jullie weten zijn
er 2 jonge Cracks bijgekomen, nl. Jochen en Jaro. Ondertussen zijn deze
geëvolueerd tot degelijke afstandslopers.
Na 44 jaar te hebben bijgedragen aan de staat ben ik in een rustperiode
gekomen. Wat gaan we nu doen? Af en toe gingen we eens wandelen in de
buurt…. Op een zekere avond werden wij opgebeld door het toenmalige
bestuur om ons aan te sluiten bij de Cracks. Zo gezegd, zo gedaan! Van
toen is de “bal“ aan het rollen gegaan. Wij gingen af en toe even helpen bij
onze wandelingen.
Na een tijdje ben ik in het bestuur terecht gekomen. Al 15 jaar probeer ik
mijn steentje bij te dragen met het (toen) opstellen van vignetten, verslagen
te maken van onze reizen, een artikel te maken over de één of andere
gebeurtenis. Ik hou mij ook bezig met het aanschrijven van niet-leden, die
hun kaartje achter lieten in de gebruikelijke box, aan de ingang van de start
van onze wandelingen.
Dit was het dan, ik hoop samen met het vernieuwde bestuur U nog van
dienst te mogen zijn.
Groetjes
Opa Jan
❉❉❉❉❉❉❉❉❉❉❉❉❉❉❉❉❉❉❉❉❉❉❉❉❉❉❉❉❉❉❉❉❉❉❉

Actueel Doordenkertje
Dat de benzine altijd maar duurder wordt doet me niks,
ik tank toch altijd maar voor 20 € !!!

!

!

Verjaren in januari
Nellie VAN HOVE
Simonne PARIDAENS
Rudy VAN HOUCHE
Yvette HANNAERT
Theresia DE BOECK
Gerda NEEFS
Edouard VAN HALLE
Maria VAN DOORSLAER
Marie-Jeanne WILLEMS
Paul SYMOENS
Liliane DE BOECK
Francine VAN RETHY
Jochen VAN LOO
Rosa VAN LAETEM
Hugo DECKX
Kaat DECLERCQ
Pascal FERYN
Pierre DE WIT
Jacqueline BUSSENS
Hugo VAN DEN EYNDEN
Daniel KERSSEBEECK
Sonia LOUNCKE
Lea DE VALCK
Willem DE RIDDER

1
2
4
4
5
7
7
9
10
10
12
12
13
14
14
16
19
20
20
21
22
22
28

Marie-José DE BOECK
Jean LOUIS
Christiane JACOBS
Rene FIERENS
Magdalena AERTSENS
Roger HEYVAERT
Erik VAN HULLE
Louis JANSSENS
Josée MAETENS
Maria VAN HEMELRIJCK
Kathelijne DE CONINCK
Camille CONICKX
Rosa VAN EECKHOUT
Elisabeth COLINET
Evelyne BRAECKMAN
Mohamed ALLOUSS
Jan SAERENS
Magda BOGAERTS

7
7
7
8
9
10
12
17
18
18
18
19
19
21
24
24
25
25

30

Verjaren in februari
Marie-José BARBE
Sonja VAN SCHEL
Gerda VERBRAECKEN
Maria VAN ZAELEN
Jan VERMEULEN
Luc VRIJDERS
Vera VERBRUGGEN
Ann COOREMAN
Kris VAN OSSEL
Marc KIEKENS

1
1
2
2
3
3
4
6
7
7

Verjaren in maart
Simonne DE SMEDT
Frank VAN RANSBEECK
Odette VERSTRAETEN
Jozef SAERENS
Betty CARLIER
Bart VAN HOECK
Francis ROOSEMONT
Christiana GIJSEMANS

1
1
2
3
3
3
3
3

Verjaren in maart (vervolg)
Louis GOOSSENS
7
Eddy THOMAS
7
Magda BOELS
7
Eve VERHOEVEN
7
Jozef TIELEMANS
8
Yolande CARNEWAL
8
Alfons VAN CAMPENHOUT
9
Gilbert ROELS
9
Jan VANDEVENNE
9
Jo VAN BUGGENHOUT
10

Richard WILLOCX
Josée TERWECOREN
Alain DEMEURE
Chris VAN DEN ABBEEL
Marc PLISNIER
Walter DE BACKER
Johan MUNSTER
Frans DE MEUTER
Paula VERTESSEN
Kristel MARGUILLIER

13
14
15
18
25
26
29
31
31
31

Het “Wildschönaudal” is ongetwijfeld één van de meest idyllische dalen van
Tirol. Onze schitterende verblijfsregio ligt ingesloten door de machtige
berggroepen van de Kitzbühler Alpen en het Kaisergebirge. De prachtige
wandeltochten en uitstappen die wij er gaan maken, zullen u aangenaam
verrassen en volop laten genieten van het natuurschoon, de indrukwekkende
bergen, bossen, meren en charmante dorpjes.
Onze busreis brengt ons van Wolvertem naar Wildschönau, een rit van ongeveer
875km. Daar aangekomen nemen wij onze intrek in hotel Platzl***.
In ons verblijfshotel hebben alle luxueuze kamers een complete badkamer, telefoon,
wifi, tv en een balkon met zicht op de omliggende bergen. Een uitgebreid ontbijtbuffet,
een 3-gangen avondmaal met menukeuze en groentenbuffet, zorgen ervoor dat we
culinair niets te kort komen. Dit traditierijk hotel beschikt over lift, stijlvol restaurant,
wellness, sauna, buitenzwembad en zonneterras.
Ter plaatse maken we prachtige begeleide
wandelingen, al dan niet na een tocht met een
gratis berglift (inbegrepen in onze gastenkaart). Zo
wandelen we doorheen de wildromantische
Kundler Klamm, één van de mooiste
Naturschluchten van Oostenrijk, in en rond het
uniek gelegen bergdorpje Thierbach en naar het
Bergbauernmuseum. Op het programma staat ook
een bezoek met gids aan Innsbruck, de
interessante hoofdstad van Tirol, alsook een
boottocht op één van de mooiste meren.

Extra’s inbegrepen: alle begeleide wandeltochten
en busuitstappen, een muziekavond in ons hotel,
openluchtconcert in het dorp en de Wildschönau
Card met o.a. gratis gebruik van bergliften, ingang
Bergbauernmuseum en Handwerksmarkt.
Net als vorig jaar gaan we ook deze keer zorgen
voor avondvullende animatie.
Periode: Zondag 04 september - Zondag 11 september 2022
Prijs Half Pension: 775 €/p. (fooi chauffeur inbegrepen).
Deze prijzen zijn exclusief niet vermelde maaltijden, eventuele entreegelden en
dranken bij de maaltijden.
VROEGBOEKKORTING:
Inschrijven vóór 15 maart 2022 door het voorschot te betalen van 100€/p. geeft u een
vroegboekkorting van 10€/p. Deze korting wordt verrekend met het saldo dat betaald
moet worden vóór 1 augustus 2022. Single supplement: 70€ voor 7 nachten.
Reisverzekering van Protections: annulering + reisbijstand komt op 48€/p.
Het volledige weekprogramma zal later meegedeeld worden.
Net zoals onze wandelvakantie van dit jaar gaan we rekening houden met al onze
reisgenoten, zowel de matige als de straffere wandelaars. Wandelingen, cultuur en
ontspanning zullen op het programma staan. Kortom voor ieder wat wils.
HOE INSCHRIJVEN:
1. Met gebruik van de vroegboekkorting:
Schrijf je in vóór 15 maart 2022 door het voorschot van 100€/p. te betalen via
overschrijving naar rekeningnummer BE24 7340 3201 2938 van Cracks Wolvertem
vzw. Gelieve in het vak mededeling te vermelden: “Wandelvakantie + naam en
voornaam van elke deelnemer”.
Indien supplement single en/of reisverzekering ook genomen wordt, moet dat bedrag
samen met het voorschot betaald worden.
Het saldo, waarbij de vroegboekkorting wordt verrekend, moet betaald worden vóór
01 augustus 2022 op hetzelfde rekeningnummer als hierboven.
2. Zonder gebruik van de vroegboekkorting:
Schrijf je in vóór 1 juli 2022 door het voorschot van 100€/p. te betalen via
overschrijving naar rekeningnummer BE24 7340 3201 2938 van Cracks Wolvertem
vzw. Gelieve in het vak mededeling te vermelden “Wandelvakantie + naam en
voornaam van iedere deelnemer”. Indien supplement single en/of reisverzekering ook
genomen wordt moet dat bedrag samen met het voorschot betaald worden.
Het saldo moet betaald worden vóór 01 augustus 2022 op hetzelfde rekeningnummer
als hierboven.

Reizen De Vriendt

Luxe autocars van 8 tot 79 plaatsen

Eigen reisfolder “Autocarreizen” en “Dagreizen voor groepen”

D’ Helst 23, 9280 Lebbeke
tel 052/36.58.58 - C 3267 - O.N. 0462.283.786
info@reizendevriendt.be www.reizendevriendt.be
Vraag gratis onze reisfolder 2022 aan !
Balade Champenoise : 25 of 26 juni : 2 dagen VP v.a. 250 €
met een unieke gastronomische wandeling door de wijnvelden met champagne à volonté

Wandelvakantie West Highland Way Schotland : 3 juli : 8 dagen HP v.a. 1245 €
incl. alle begeleide wandelingen en een Whisky Tasting. Overtocht in een kajuit met zeezicht

Wandelvakantie 3 dalen Tirol : 6 augustus : 8 dagen HP v.a. 742 €
Moeders verwenweekend ● Friesland ● Bourgondië
Riviercruise Venetië ● Slovenië : Julische Alpen ● Stimmung in Tirol
Helgoland ● Lourdes & Andorra ● Musikherbst Wilden Kaiser
Feestcruise Parijs : “Jaren ‘60” ● Najaars weekends ● Dagreizen

Hoogstraat 87 – 1861 Wolvertem – tel 02 310 55 68

Brood- en banketbakkerij
Fijne vleeswaren, kazen, breide gerechten, belegde broodjes.
Streekproducten, Koffie om mee te nemen.
Open: maandag en dinsdag gesloten. Woensdag tot vrijdag 6u tot 18u.
Zaterdag 7u tot 17u. Zondag 7u tot 15u.

Viviane Jacobs
Medische voetverzorging – Manicure
Papenkoren 3 – 1860 Meise (Eversem)
0494/89 72 09

Vinderhoute - Zomergem – 13 februari – Reigerstappers Vinderhoute
Vinderhoute is een dorpje in de Belgische provincie Oost-Vlaanderen en sinds begin
2019 een deelgemeente van Lievegem. Vinderhoute was een zelfstandige gemeente,
tot het begin 1977 met Lovendegem fuseerde. Het heeft een oppervlakte van 3,66 km²
en telde op 1 januari 2002 1321 inwoners.

Waremme (Borgworm) – 10 april – Les Amis du Tumulus
Borgworm is een stad in de provincie Luik, bij de grens met de provincie Limburg. De
stad telt ruim 15.000 inwoners. Worm was een van de 23 Goede Steden van het
prinsbisdom Luik. Zoals de huidige Nederlandse naam nog verwijst naar een borg of
burcht, heette het stadje vroeger in het Frans Waremme-le-Château.

❊❊❊❊❊❊❊❊❊❊❊❊❊❊❊❊❊

Alle inschrijvingen en contacten inzake busreizen gebeuren met voorrang bij de
Voorzitter, Jozef Saerens, tel 0478 718184. Leden, die ingeschreven en betaald
hadden voor 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 wordt 8 €. De inschrijving voor de
wandeling(en) en drinkgeld van de chauffeur zijn er ook inbegrepen.
→ Inschrijven altijd ten laatste op dinsdag voorafgaand aan de busreis. Nadien kan je
misschien nog mee…. als er nog plaats is!
→ Startplaats en –uur: parking Gemeentehuis Wolvertem, Tramlaan – vertrek stipt om
8.00 u.

Een sterk team
Van den Bergh & Van Aken

Verzekeringsspecialisten voor
particulieren en professionelen

Persoonlijke service

Aanwezigheid en bijstand bij expertises en
schaderegelingen

Vaste aanspreekpunten

Gratis en vrijblijvende doorlichting van
al uw verzekeringen

Oplossingen op maat volgens
uw noden en wensen

Ruime openingsuren en flexibele
afspraken daarbuiten

Onafhankelijk Verzekeringsmakelaar
FSMA : 16039 A-cB. I RPR 0439.706.146.

OPENINGSUREN

Stationstraat 64 - 1840 Londerzeel

Ma I woe I do
9u - 12u

052 30 54 66 I 052 30 97 29
info@tifrass.be

®

Je Makelaar
Je beste
Verzekering

www.vandenbergh-vanaken.be

Van Den Bergh / Van Aken

Malderendorp 27 - 1840 Malderen
Tel: 052/39 92 99 - Fax: 052/33 02 81
E-mail: info@brouwerijvercauteren.be
www.drankenvercauteren.be

Di I vrij
9u - 12u & 14u - 17u

Zaterdag op afspraak
tussen 10u - 12u
Buiten kantooruren
op afspraak

Wil je leden winnen voor onze wandelclub met een aantal doorslaggevende
argumenten? Deze 10 hapklare positieve effecten van wandelen zullen overtuigend
zijn.
1. Wandelen verbetert je conditie
Elke nieuwe wandeling vergroot je conditie gevoelig en bevordert je
prestatievermogen.
2. Wandelen voorkomt blessures
Door regelmatig te wandelen wordt de kans op blessures alleen maar kleiner.
Anders dan bij hardlopen is de schokimpact en de belasting op je gewrichten bij
wandelen relatief klein. Ook worden je spierkracht en botmassa steeds groter, wat
de kans op osteoporose verkleint. Vier uur wandelen per week verlaagt al het
risico op heupfracturen met 43%.
3. Wandelen beschermt tegen hartaandoeningen
Wist je dat actieve mensen slechts half zoveel kans op hart- en vaatziekten
hebben? Minstens 3 uur per week wandelen verlaagt de kans op een hartaanval
met 35% en de kans op een beroerte met 34%. Ook je bloeddruk en je
cholesterolgehalte gaan ervan omlaag.
4. Wandelen helpt tegen overgewicht
Vergeet de fitness: je verbrandt bijna 100 kcal als je anderhalve kilometer wandelt.
En het is nog gratis ook! Dagelijks een uurtje wandelen verlaagt trouwens het
risico op obesitas met 50%. Na 10.000 stappen per dag gaan je lichaamsgewicht
én je vetpercentage merkbaar naar omlaag.
5. Wandelen voorkomt diabetes
Wie regelmatig gaat wandelen, maakt 58% minder kans op het ontwikkelen van
diabetes type 2. Twee uur per week wandelen helpt diabetespatiënten hun
glucosespiegel beter op peil te houden, dan het gebruik van bepaalde medicatie.
6. Wandelen helpt je stoppen met roken
Zopas gestopt met roken? Tijdens een wandeling maak je dopamine aan, een
chemisch stofje dat zorgt voor gevoelens van gelukzaligheid, waardoor je minder
naar nicotine snakt.
7. Wandelen houdt je hersenen scherp
Wie regelmatig een wandeling maakt, ziet het volume van zijn hippocampus (een
deel van de hersenen) met 2% toenemen. Zo versterk je je geheugen en
concentratievermogen.
8. Wandelen verbetert je stemming
Feeling blue? Trek de groene natuur in! Bij elke wandeling komen er endorfines en
serotonine vrij die je een instant goed humeur bezorgen. Een natuurwandeling van
een half uur per dag kan de symptomen van depressie met 36% verlagen.
9. Wandelen verlaagt je stressniveau
Frisse lucht opsnuiven is goed tegen stress en slapeloosheid. Door de ritmische
buikademhaling tijdens het wandelen – een repetitieve en voorspelbare handeling
zoals yoga – kom je tot rust in je hoofd én je lijf.
10. Wandelen verhoogt je zuurstofopname
Hoe meer je wandelt, hoe meer zuurstof je longen kunnen opnemen. Dankzij die
verhoogde toevoer via je bloedvaten naar je hersenen, voel je je vanzelf veel beter
in je vel.

Grondwerken van A tot Z.

Veilige afbraakwerken met
respect voor de natuur

Transport binnen België
op maat van uw goederen

Verbindingsweg 3 – 1861 Wolvertem
Tel: 02 269 56 41 – GSM René: 0475 25 11 19
Info@bvbadesmedt.be
www.bvbadesmedt.be

AUTOCENTER

MERTENS
WOLVERTEM

Driesstraat 138 – tel. 02 269 18 18

Service

ONDERHOUD, HERSTELLINGEN & CARROSSERIE
ALLE MERKEN

WANDELCLUB CRACKS WOLVERTEM

bonustocht

zondag 3 april 2022 - 37ste Crackstochten
Willy Vandenberghecentrum - Nieuwelaan 98, 1860 Meise
5 - 9 - 12 - 17 - 22 - 30 - 43 km − van 7u tot 15u
(inschrijving: 3€ - met lidkaart: 1,50€)

Panoramische Promotocht in de groene gordel ten westen van Brussel
met uitzonderlijk toegang tot de Plantentuin van Meise (een groene
oase van 92 ha) en dit voor alle afstanden.
Een niet te missen buitenkans!
OPGELET: Honden worden niet toegelaten in de Plantentuin.

www.crackswolvertem.be

Brussegemkerkstraat 3
1785 Brussegem

Appels en peren van eigen teelt

Tel: 02/461.34.20
Fax: 02/461.34.21
GSM: 0473/890.494

www.torenhofbrussegem.be

DRANKENCENTRALE

Van Campenhout & Zoon N.V.
ABDIJSTRAAT 31 - 1850 GRIMBERGEN
Tel. 02 269 11 43
Fax 02 270 12 33
BIEREN
FRISDRANKEN
WIJNEN
LIKEUREN

UIT SYMPATHIE

F. Van Hemelrijck
Kinesitherapie
Stoeterijstraat 3
1861 Wolvertem
0478 39 27 52

Zaterdag 22/01/2022

Zondag 30/01/2022
Zondag 13/02/2022
Zondag 03/04/2022
Zondag 10/04/2022
Zondag 19/06/2022
Woensdag 13/07/22
Zondag 27/08/2022
Zondag 04/09/2022
Zondag 16/10/2022
Zondag 23/10/2022
Zondag 11/12/2022

Ledenfeest zaal Flandria – aanvang 17.30 uur
INSCHRIJVEN VOOR DIT FEEST !
Doe het vóór 12 januari bij E.Mannaert
eddy.m@telenet.be – 0477 820780
Winterwandeling start school Zonnebloem
Dagbusreis: Zomergem – Reigerstappers
Vinderhoute
Crackstochten – met doorgang door Nationale
plantentuin – start W. Vandenberghecentrum
Dagbusreis: Waremme, provincie Luik
Dagbusreis: Hoogstraten – Minderhout, de
Noorderkempen
Zomertocht: start de Eendracht
Dagbusreis: Philippine, Zeeland – met
mosselfeesten
Clubvakantie Oostenrijk tot en met 11/09/2022
Herfsttocht: start Fusieschool, Hoogstraat
Dagbusreis: Harelbeke – WSK Marke
Dagbusreis: Sint-Truiden

❄❄❄❄❄❄❄❄❄❄❄❄❄❄❄❄❄❄❄❄❄❄❄❄❄❄❄❄❄❄❄❄❄

Lachen geblazen
Er komt een man een supermarkt binnen, loopt naar de
afdeling dierenvoeding, pakt twee blikken hondenvoer en
loopt vervolgens naar de kassa. Vraagt de kassière:
"Meneer heeft u een hond?"
Hierop antwoordt de man: "Ja, natuurlijk heb ik een hond, anders had ik die twee blikken
toch ook niet nodig?"
Zegt de kassière: "Het spijt me meneer, maar vanaf deze week mag ik niemand meer
dierenvoeding meegeven, tenzij ik zelf kan zien dat de persoon een huisdier heeft... U
zult de hond dus moeten meenemen..." De man vloekt een paar keer vanwege deze
absurde nieuwe regeling, smijt de twee blikken op de grond en loopt kwaad weg. De
volgende dag is hij weer terug, loopt naar de afdeling dierenvoeding, pakt twee blikken
kattenvoer en gaat naar de kassa. Vraagt die kassière: "Meneer, heeft u een kat?"
Waarop de man, zichtbaar geïrriteerd, antwoordt: "Ja natuurlijk heb ik een kat, ik kom
deze blikken toch niet voor mezelf halen?"
De kassière: "Meneer, dit vind ik nou niet slim van u. U was hier gisteren ook, dus had u
kunnen weten dat ik u geen dierenvoed...."
De kassière is nog niet uitgesproken of de man is de winkel al luid vloekend en tierend

uitgelopen... De blikken bij de kassière achterlatend. De dag daarop komt de man met
een bruine papieren zak in z'n hand de winkel binnen, loopt direct door naar de kassa en
zegt tegen de kassière: "Mevrouw, steekt u hier uw hand eens in."
De kassière doet dit en roept vervolgens: "He, het is zacht en warm..."
"Ja", zegt de man, "Ik had graag drie rollen WC papier!"
※※※※※※※※※※
Een agent stopt een auto op de A16. "Goedemiddag meneer, wij registreerden net een
snelheid van 140 kilometers" zegt de agent. De bestuurder antwoordt: "Maar dat kan
niet, ik had de cruise-control aan op 110, misschien is uw radar niet accuraat". Zijn
vrouw ernaast kijkt niet eens op terwijl ze zegt: "Doe niet zo mal lieverd, je weet best dat
deze auto geen cruise-control heeft ... ". Terwijl de bekeuring wordt uitgeschreven zegt
de man tussen zijn tanden: "Kun jij niet gewoon eens een keertje je mond houden?". De
vrouw glimlacht minzaam en zegt : "Wees blij dat je radarverklikker op tijd afging ...".
Terwijl de agent een tweede bekeuring schrijft voor de illegale detector, kijkt de man zijn
vrouw aan en gromt "Verdomme mens, hou asjeblieft je kop dicht!". De agent fronst zijn
wenkbrauwen en merkt op dat de bestuurder zijn veiligheidsgordel niet om heeft. De
bestuurder legt uit dat hij deze heeft losgemaakt op het moment dat hij tegengehouden
werd, zodat hij zijn rijbewijs uit zijn achterzak kon pakken. Zijn vrouw zegt
onverstoorbaar : "Maar schat, je weet best dat je je gordel niet om had. Je doet hem
toch nooit om als je rijdt?". Terwijl de agent de derde bekeuring uitschrijft, kijkt de man
verwilderd zijn vrouw aan en schreeuwt : "Wil je dan nu GODVERDEGODVER alsjeblieft
eens een keer JE MUIL HOUDEN !!!!??". De agent kijkt de vrouw aan en vraagt : "Praat
uw man altijd zo tegen u mevrouw?". "Ach, welnee agent... alleen als hij gedronken
heeft ...."
※※※※※※※※※※
Een Engelse toerist neemt een taxi om van de luchthaven in Zaventem naar z'n hotel in
Brussel te gaan. Ze rijden voorbij het Atomium en de passagier achter in de taxi wil de
chauffeur wat vragen over het imposante bouwwerk, dus tikt hij de man even op z'n
schouder om de aandacht te trekken. De taxichauffeur geeft een geweldige schreeuw en
verliest de macht over het stuur. Het voertuig mist op een haartje na een tram, ramt bijna
een huis, alvorens op het trottoir tussen tientallen driftig fotograferende Japanners tot
stilstand te komen. Het is even stil in de taxi.
Dan zegt de chauffeur: "Meneer, wilt u dat nooit meer doen. Ik ben me dood
geschrokken." De passagier zegt dat hij niet had geweten dat de chauffeur zo zou
schrikken van een klein tikje op z'n schouder. Waarop de bestuurder zegt: "Het is uw
schuld niet hoor meneer. Maar vandaag is mijn eerste dag als taxichauffeur.
Hiervoor heb ik 25 jaar met lijkwagens gereden".
※※※※※※※※※※
'Hoe wordt iemand genoemd die steelt?' vraagt de onderwijzer aan Gert. Gert haalt de
schouders op. Hij weet het niet. 'Kijk, Gert, beeld je even in, dat ik mijn hand in jouw zak
steek en er een briefje van honderd uithaal, wat ben ik dan?' Gert kijkt de onderwijzer
opgetogen aan en zegt: 'Een tovenaar, meester!'

SCHOENEN DE SMEDT

Hoogstraat 24 – 1861 Wolvertem
www.schoenendesmedt.be
Officiële verdeler van LOWA wandelschoenen

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

KBC Bank Meise
Brusselsesteenweg 19, 1860 Meise
Tel. 02 272 72 00
meise1@kbc.be

KBC Verzekeringen
ZVC Wolvertem
Veilinglaan 12, 1861 Wolvertem
Tel. 02 269 33 02
Wim.van.campenhout@verz.kbc.be
Verbonden agent, BE 0862.267.840, Van KBC Verzekeringen NV

Nieuwe leden:
LEEMANS André, ZERARD Carine,
DELOZ Marcel, CEULEMANS Guy, DE
SCHRIJVER Chris, DE MEUTER
Pascale: welkom bij onze club !
U vindt onze Club ook op facebook:
www.facebook.com/wandelclubcracks
wolvertem
Wie kent wie die nog geen lidkaart heeft
van Cracks Wolvertem? Groot, goed en
gunstig nieuws voor wie lid wil worden:
je kan je lid maken aan een voordeeltarief: ons lidgeld blijft onveranderd
15 eur…
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.
Vanaf 2022 wordt het inschrijfbedrag
op wandelingen voor niet-leden
verplicht gebracht op 3,00 eur.

Eindelijk! We kunnen weer op
dagbusuitstap:
Op 13/2 Zomergem - Reigerstappers
Vinderhoute.
Op 10/04 Waremme (Borgworm) - Les
amis du Tumulus.
Verdere informatie over deze mooie
dagbusreizen, vindt je elders in ons
blad.

Het clubfeest 22 januari 2022
Wie nog wil deelnemen aan dit gezellig
feest met culinaire verwennerij (zie
menu in vorig clubblad) en drank (hele
avond inbegrepen), maakt nog vlug een
overschrijving of betaalt cash aan een
bestuurslid en dat vóór 12 januari. Je
betaalt 50 € als lid en 70 € als
partner/niet-lid op rekeningnummer:
BE35 0018 9504 4237
Cracks Wolvertem vzw
Vergeet ook niet je formulier wandelprogramma 2020 & 2021 in te vullen en
door te sturen naar Jan Van Loo vóór
15/01/2022. Zo kom je in aanmerking
voor ons clubklassement.
De limited Edition regenponcho of
rugzak loopt ten einde en kan nog
afgehaald worden:
Op 26/12/21 tochten geannuleerd.
Op 16/01/22 Boortmeerbeek (Tornado).
Stempels sparen hiervoor kan nog
steeds tot einde 2021.
Dit clubblad wordt vanaf nu gepubliceerd
op de website van onze club
www.crackswolvertem.be. Dus, als je
“Het Crackske” ergens bent
kwijtgeraakt, dan kan je het zowel op
onze site, als op onze facebookpagina
nog altijd herlezen.
Aan alle leden, die hun lidgeld nog niet
vernieuwd hebben: vergeet niet te
betalen vóór 31/12/2021, want je
huidge lidkaart blijft wel, maar is na
01/01/2022 niet meer geactiveerd! Je
krijgt, na betaling, onmiddellijk je attest
voor terugbetaling door je mutualiteit.
Reknr lidgelden: BE24 7340 3201 2938
van Cracks Wolvertem vzw.
Het volgende nummer van “Het
Crackske” verschijnt einde maart. Iets
om naar uit te kijken.

Den Boomgaard
Uw culinaire referentie in uw buurt.
Bij Den Boomgaard Meise
kan u terecht voor een stijlvol diner
of een feest op maat.
Ook bedrijven zijn welkom voor
seminaries of business lunches.
Ons professioneel team staat alle dagen
tot uw dienst vanaf 11u en onze keuken is
doorlopend open van 12u tot 21u30

Den Boomgaard Meise
Driesstraat 134, 1860 Meise
Tel: +32 473 21 29 82
Email reservatie: contact@denboomgaardmeise.be
Email offerte: offerte@denboomgaardmeise.be

www.denboomgaardmeise.be

UITVAARTEN – GRAFZERKEN

Moyson Luc
0495/23 03 44

Muyldermans-Van Doorslaer
Humbeeksebaan 125 . 1980 Zemst-Laar . 015.61.77.92 – 0479.34.30.54

E.L.P. BVBA
Laagspanningsborden
Distributie en automatisatie
Patatestraat 9 - 1861 Westrode - Meise
Tel 052 30 92 61 – Fax 052 30 37 88
Beheerder: Tom Pinxten

Lachen is gezond
Een cafébaas heeft een papegaai die nogal graag eens lol trapt. Opeens
komt er daar een stoere gast binnen en bestelt een grote pint bier. "Voor mij
ne coca!" roept de papegaai. Dan roept er iemand tussen al het kletsende
volk: "voor mij een bierke!". "Voor mij ne coca!" roept die papegaai weer.
Diene cafébaas is natuurlijk al ferm op zijn teentjes getrapt en schreeuwt
tegen die papegaai: "nu is 't genoeg hé, nog ene keer en dan hang ik u bij
Jezus aan het kruis". "Voor mij ne wodka!" roept er weer iemand uit de
menigte. "Voor mij ne coca!" roept die papegaai weer. "Nu is 't genoeg hé!"
schreeuwt de baas en hangt de papegaai aan het kruis bij Jezus. Na een uur
vol belangstelling naar Jezus te zitten kijken zegt de papegaai tegen Hem:
"Hedde gij ook drie cola 's besteld?"
※※※※※※※※※※

Een vrouw van ongeveer 75 jaar rijdt met haar splinternieuwe Ferrari op de
E40 tegen ongeveer 35 km/u. Een GTI van de federale politie merkt dit op en
zet de moeizame achtervolging in. De Ferrari wordt tegengehouden en een
flik stapt uit, benadert de wagen en vraagt om het raam te openen. De flik,
die ziet dat het een bejaarde dame is vraagt: "Madam, u rijdt hier op een
autostrade en de minimumsnelheid is hier 70 km/u...". "Ah zo, jamaja, ik zie
hier een plakkaat met "E40" op dus dacht ik dat ik hier maar 40 mocht..."
"Nenieje, madammeken, ge moet hier minimum 70 rijden". Naast de oude
dame zit een oud ventje die rilt als een pasgeboren veulentje... De flik die
blijkbaar geamuseerd is door de situatie, zegt: “Wat is er meneer, gaat het
wat te rap voor u?" Oude man: "Wilde zwijgen, we komen juist van den
E313!!"
※※※※※※※※※※

Jantje zit met zijn moeder in de kerk. Jantje wordt misselijk en moet
overgeven. Zijn moeder zegt: 'Vlug naar buiten jij!'. Dus Jantje naar buiten...
2 seconden later is Jantje al terug in de kerk. Moeder zegt: 'Ben je nu al
terug?!' 'Ja' zegt Jantje 'achteraan de kerk stond er een schaal waarop staat:
“Voor de zieken”.
※※※※※※※※※※

Eric en Jantje zitten naast elkaar in de eetzaal. Jantje pakt zijn
boterhammendoos en doet ze open. Even later gooit Eric de
boterhammendoos op de grond, Jantje gaat naar de meester en zegt:
"Meneer, Eric heeft mijn boterhammen op de grond gegooid." waarop de
meester vraagt: "En was dat met opzet?" Jantje: "Nee, met choco”.

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

het alarmnummer voor alle mobiele telefoons wereldwijd 112
is?
Als je merkt dat je uit het dekkingsgebied van je provider bent, dan
zoekt de telefoon automatisch net zo lang tot er een verbinding te
maken is, bij welke provider dan ook. Dit werkt op alle telefoons
over de hele wereld en is gratis.
de grootse cactus ter wereld 25 meter hoog is ?
De cereus is de grootste cactussoort ter wereld. Deze soort cactus is
te vinden in zowel Noord- als Zuid-Amerika. De gemiddelde lengte is
tussen de 12 en 15 meter hoog.
De Californische reus, zoals de grootse cactus ter wereld ook wel
word genoemd, staat in het Guinness Book of Records en wordt
officieel erkend als de meest gigantische cactus ter wereld. Met een
lengte van 25 meter is het niet alleen de grootse cactus ter wereld,
maar ook de zwaarste plant ter wereld. Er wordt geschat dat er zich 6
tot 10 ton water in de plant bevindt.
de zon vlammen uitstoot van 20 tot 50 miljoen graden ?
Een zonnevlam is een explosie op het oppervlak van de zon,
die ontstaat door het plotseling vrijkomen van de energie die
wordt vastgehouden in de magnetische velden. De
temperatuur van de zon zelf is ongeveer 15 miljoen graden. De
temperatuur van een zonnevlam kan dus oplopen tot wel 50
miljoen graden!
China maar liefst 124.000 kilometer treinrails heeft ?
Dat is 3x een rondje om de wereld! In China is de trein één
van de meest gebruikte vervoersmiddelen. De snelste
passagierstrein ter wereld is ook te vinden in China. Deze trein
kan binnen 2 minuten een snelheid van 350 kilometer per uur
bereiken. Hij heeft een topsnelheid van wel 431 kilometer per
uur!
je hart rond de 8000 tot 9000 liter bloed per dag rondpompt ?
Een vrouw heeft gemiddeld 4,5 liter bloed door haar lichaam stromen, bij
een man is dit 5,6 liter. Om in één dag 8000/9000 liter bloed door je hart te
laten stromen, werkt het hart erg hard. Het moet ongeveer 6 liter bloed per
minuut door je hart laten gaan. Je hart is ook de enige spier in je lichaam
die nooit vermoeid raakt. Wist je dat je hart ook buiten je lichaam nog blijft
kloppen? Je hart beschikt over een eigen elektrisch systeem, zodat het blijft
kloppen zolang het zuurstof krijgt.

VAN HOOREBEECK
*Wegen- en rioleringswerken
* Aanleggen van opritten en parkings in asfalt
* Klinkers en kasseien
Temsesteenweg 40 – 1861 Wolvertem
TEL 052/30 24 51 – 052/30 12 98 (privé)
info@vanhoorebeeck.be – www.vanhoorebeeck.be

Elke woensdag verse pensen.
Het laatste weekend van de maandag
(vrijdag, zaterdag en zondag)
bij aankoop van 40 €
1KG GEHAKT GRATIS*
Gehaktpromo (6 €/kg) niet inbegrepen!
www.slagersonline.be/van-stichel

Uit Sympathie

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

KEUKENS & maatkasten
Wilgenlaan 17 bus 1
1861 Meise Wolvertem
Tel 02 269 91 02
www.vanosselkeukens.be

