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Beste clubleden,

Hier zijn we dan met onze lente-
uitgave van het Everstapperke.

Na een lange maar zachte winter,
zien we tal van onze leden op-
nieuw hun stapschoenen aantrek-
ken voor de lentewandelingen.
De wisselbekers in de streek nade-
ren met rasse schreden : het is dus
gemakkelijk om dichtbij onze
kostbare wisselpunten te verzame-
len.
We begonnen reeds onze benen te
strekken door mee te gaan naar
Merksem en Zottegem naar aanlei-
ding van de nationale wandelda-
gen eind februari.
Niettegenstaande Zottegem dicht-
bij onze thuishaven was, mochten
we toch een 40-tal leden begroeten
met de bus.  Waarvoor dank van
het bestuur.
Vergeet niet dat onze eigen organi-
satie “Vlaanderens Mooiste” dit
jaar doorgaat op 26 april … ’t zal
er rap zijn !  Vandaar dat ik – in
naam van het bestuur – opnieuw
kom vragen om een handje te hel-
pen bij deze eerste organisatie van
het nieuwe wandeljaar.   “Hoe
meer zielen hoe meer vreugd “ én
“vele handen maken licht werk”
Meer informatie hieromtrent vin-
den jullie in het stappertje.
Als afsluiter, wens ik de nieuw
aangesloten leden van harte wel-
kom heten in onze vereniging : ik
hoop dat u zich vlug zult thuisvoe-
len bij de Everbeekse Wandeltoch-
ten.
Aan iedereen een goede gezond-
heid en ook veel wandelgenot.

Sportieve groeten,
Willy
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Redactioneel

Het wandeljaar 2015 is voorgoed ingezet. Een groot deel van onze Everstappers hebben deze winter hun
wandelactiviteiten niet stopgezet en zijn wekelijks blijven doorwandelen. Anderen profiteerden tijdens  de
jaarwisseling van  een  wandelpauze en hebben de Nationale Wandeldag  als startsein van hun seizoen
uitgekozen.  Hoopgevend  voor 2015 is dat een steeds groter deel van onze Everstappers  op de wandeltoch-
ten te zien zijn, her en der in Vlaanderen, maar ook in het naburige Wallonië. Onze wandelsport zit duidelijk
in de lift!

Freddy  Lamiroy en Patrick Tuypens zijn onze blikvangers  voor dit kwartaal. Freddy omwille van zijn
mooie wandelpalmares. Patrick  voor zijn jarenlange inzet als uitpijler van onze tochten.

2015 is voor onze club een jubileumjaar :  35 jaar geleden had de eerste wandeltocht in Everbeek plaats
en is sindsdien ieder jaar ononderbroken ingericht. Ons clubbestuur laat dat niet onopgemerkt voorbijgaan
en voorziet  op 30 mei een gratis feest voor al haar leden. Voor de gelegenheid zal onze redactie op het
Everfeest  2015  een speciaal  jubileumnummer van ons Everstapperke  uitgeven, met een korte historiek van
de club en enkele interessante en voor velen nog ongekende statistieken.

”Laat ons samen bouwen aan een succesvol jaar !”
Hilda, Liselot,Odette, Stéphanie, Robert, Geert, Clairi en CéGé.
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Inhoud Coverstory

De  wilde -of bos hyacint
 (Hyacinthoides non-scripta, synoniem:
Scilla non-scripta) is een plant uit de as-
pergefamilie (Asparagaceae).

De bladeren zijn lijn-lancetvormig, lang
en 0,3-1 cm breed. De geurende bloemen
zijn buis- tot licht klokvormig en hebben
gele helmknoppen. Alleen de uiteinden
van de tepalen zijn teruggebogen. De
bloemen zijn trosvormig gegroepeerd, en
hangen naar een zijde. Witte exemplaren
worden vaak aangetroffen. Roze vormen
zijn zeldzamer. De vrucht is eivormig, de
zaden hebben een zwarte kleur.
De favoriete standplaats is in loofbossen.
De plant vermeerdert zich door zaadvor-
ming en vegetatief door bijbolletjes.
Hier te vinden in het Brakel -en  Levie-
renbos

 ( Bron : Wikipedia )

3



Enkele sfeerbeelden van voorbije wandeltochten
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Odette’s Hoekje“35 jaar wandelen…
en nog veel meer”

In november 1979  kwam ik naar Everbeek wo-
nen. Er waren hier toen nog van die oude tradities
zoals de “inbranding” van de nieuwe bewoners
door de geburen, iets om nooit meer te vergeten!
Het werd toen ook een verschrikkelijke winter
waarbij  bijna alles kapot vroor in ons  aange-
kocht “buitenverblijf”. Gelukkig was er nog de
oude waterput met een ophaalemmer om  het
water boven te halen…Dit evenwel terzijde.

De kinderen gingen hier van in den beginne naar
de “Chiro” tijdens het weekend en vonden dat
heel plezant.
In 1980 richtten de leiders en leidsters hun “1ste

Wandeltocht & Vlaamse kermis” in. Ik was er
toen ook bij.                   Met onze jongste, Dina
(toen 3jaar), trokken wij met de buggy door
velden en bossen .Tot op heden heb ik hier nog
steeds een warme herinnering aan. Deze “Wan-
deltocht” en “Vlaamse Kermis” evolueerde met-
tertijd tot een heuse wandelvereniging met als
toppunt nu de jaarlijkse “Wisselbekertocht” met
“BBQ”, een wandelevenement waar men van
einde en verre  naartoe komt. Terecht behoort het
tot één van de mooiste en gezelligste wandelin-
gen!
Hieruit groeide een ware
“vriendenkring”,waarbij de een de andere kent.
Echte vriendschapsbanden werden (en worden er
nog steeds) gesmeed. Ook onze “dorpsgenoten
niet-wandelaars” komen elk jaar naar onze BBQ
want “Everbeek wil leven”!

Zo ondervond ook onze OKRA- Vereniging bij
het inrichten van haar “1ste Grote Kerstmarkt” .
Weer was de “Everbeek-kern” tegenwoordig en
genoten ze van het samenzijn en het terugzien
van bekenden. Super geslaagd was deze Kerst-
markt. Van overal kregen wij niets dan positieve
reacties, behalve dat bijna al het bier op was, de
wijn, de taarten, de boterhammen…Maar een
mens leert uit zijn fouten en volgend jaar (ja, het
staat al vast: op zondag 6 december - Sinterklaas
- komt er een 2de Grote Kerstmarkt!) doen we
hopelijk nog beter.

Ondertussen zag een nieuw comité  “BURENUREN” het dag-
licht. Het bracht ons allemaal samen op 17 januari ll. met als
doel onze buren en buren-nieuwkomers beter te leren kennen,
in vriendschap en gezelligheid. Het werd een succes.
Ongelofelijk wat er daar allemaal “op tafel” kwam. Niemand
was verplicht, maar mocht iets meebrengen, met als resultaat:
hapjes allerlei, taarten à volonté, quiche, belegde toastjes,
aperitiefglaasjes gevuld met zalm en nog wat lekkers, balletjes
in tomatensaus, soep, koude balletjes, Aalsterse vlaai,… teveel
om op te noemen .De dranken waren aan meer dan democrati-
sche prijzen, Het ging er bij de inrichters niet om winst te
maken maar enkel om uit hun kosten te komen. Zeker meer dan
100 mensen kwamen er op af ! In één woord: voor de 1ste keer
“ geslaagd”. Het was wel heel koud ondanks de knetterende
vuurtjes. De jeugd kan ertegen maar de ouderen…Het was de
moeite waard: voor de 1ste keer waren de jeugd en nieuwko-
mers in de meerderheid.
Wat zou het fantastisch zijn om zowel ouderen als  jeugd en
nieuwkomers regelmatig samen te kunnen brengen.
Wij gaan ze alvast opwarmen om aan ons verenigingsleven
deel te nemen!  Eigenlijk verlangen ook onze nieuwe buren
niets beters dan “opgenomen te worden en deel te nemen” aan
al onze Everbeekse evenementen.

Ja, Everbeek is speciaal en leeft. Er heerst hier nog een echte
“dorpsgeest” en “samenhorigheid” die nog maar zelden te
vinden is. Dat onze dorpsgenoten zo graag van de partij zijn
doet ons echt deugd. Redenen genoeg dus om op dit “elan”
verder te gaan. Zo zie je maar van hoe weinig iets afhangt, hoe
uit het niets iets ontstaat, maar ook van de drijfkracht die
erachter zit. Daarom  moeten wij met z’n allen die “motor”
draaiende zien te houden, anders “sterft Everbeek uit”!

                                                                        Jullie # Odette

Waar begon het voor mij ?

 In 1980 met de plaatselij-
ke  “Chiro Sint-Jan”.
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“In de kijker…”

Freddy Lamiroy mikt op de kaap van 40.000 km !

Freddy was om en bij de dertig als hij aan
zijn wandelavontuur begon en sloot zich
aan bij de Scheldestappers van Zingem.
In den beginne werden hij en zijn confra-
ter door diens vrouw  naar de uitgekozen
startplaats gevoerd en na de tocht weer
teruggebracht.  Toen Freddy in Brakel
kwam wonen, zocht hij het een beetje

dichterbij en werd hij een drietal jaar lid
van de plaatselijke wandelclub “Dwars
door Brakel”.  Echter, door nauwe contac-
ten met zijn vriend De Couvreur André
uit Zarlardinge, toen al een zeer actief lid
van de Everbeekse Wandeltochten, liet hij
zich in 2003 overhalen om naar onze
wandelvereniging over te stappen. De
club kreeg er meteen een fervente stapper
bij.
Al jaren neemt Freddy één tot tweemaal
per week deel aan een officiële  tocht van

om en bij de 25 km. Hij kiest zijn wande-
lingen uit in een wijde cirkel, tot maxi-
mum vijftig kilometer ver van zijn
woonplaats. Het zijn meestal tochten van
de Vlaamse federatie Aktivia, maar hij is
ook te zien op naburige Waalse tochten.
Vanaf zijn toetreding tot onze club is hij
gedurende 2 jaar na elkaar ongeslagen
clubkampioen geweest met de meeste ki-
lometers. Daarna moest hij zien hoe ande-
re medeleden, die over nog meer vrije tijd
beschikten, hem
voorgingen.  Fred-
dy kon zich met de-
ze onderlinge
wedijver gemakke-
lijk verzoenen.
Sportman als hij is,
komt hij nu nog
steevast voor in de
top tien van onze
jaarlijkse clublau-
reaten. Het is even-
wel nooit in hem opgekomen om met zijn
prestaties  te pronken, laat staan hem
hiervoor te laten huldigen door de federa-
tie Aktivia. Bescheidenheid siert een
mens!
Momenteel trekt Freddy regelmatig op
met zijn vriend Yves Goessens, een kap-
per uit Lierde die bij CSC Lierde is aan-
gesloten. Beiden staan om beurt in voor
het vervoer en zijn overeengekomen dat
als de ene rijdt de andere het inschrij-
vingsgeld betaalt. Duidelijke afspraken
maken goede vrienden! Onze stapper
heeft in zijn ganse wandelcarrière nu al
een palmares bijeengewandeld van zo’n
37.500 km,  waarvan 25.000 km met vier-
voeter Bobbe, die het nu evenwel voor
bekeken houdt wegens haar ouderdom.
Met zijn gemiddelde van 2.500 km per

Freddy, 60 jaar en afkomstig van Eine, woont
reeds 21 jaar met zijn vrouw Rosier Anny  in de
Stoktstraat in Brakel. Tewerkgesteld als staats-
ambtenaar in Oudenaarde kon hij na promotie
grotendeels zelf zijn uurrooster bepalen en wilde
zijn vrije tijd voortaan zinvol gaan benutten
door regelmatig te gaan wandelen.

jaar kan hij dus, zonder tegenslag  op het
einde van 2015 de kaap van 40.000 km
ronden, of de afstand corresponderend
met de omtrek van onze aardbol.
Freddy heeft bij de Everbeekse Wandel-
tochten ook grappige dingen meege-
maakt. Ter illustratie een kleine maar
leuke anekdote tijdens één van de laatst
georganiseerde Sinterklaastochten van
onze club. Het was in het putje van de
winter en het had gesneeuwd. Freddy was

er zeer
vroeg
bij en
ver-
trok
als
twee-
de in-
geschr
even
lid
voor

de tocht, de eerste was toen al uit het
zicht. Freddy genoot van het prachtig
winterse landschap en had geen oog voor
de pijlen langs het parcours, hij volgde
gemakshalve de voetstappen van zijn
voorganger in de sneeuw. Plots sloeg het
spoor een zijweg in en eindigde wat ver-
der aan een grote dichte struik. Vandaar
af waren er geen voetafdrukken meer te
bekennen. Freddy die er niets van begreep
draaide nog een paar keer rond de struik
om hem te overtuigen. Tot zijn grote ver-
bazing zag hij tussen de takken plots een
wandelaar zitten, bezig zijn grote behoef-
te te doen. Geschrokken als hij was ver-
ontschuldigde hij zich en keerde haastig
op zijn stappen terug alsof er niets was
gebeurd. Eens op de goede weg volgde hij
vandaar nauwgezet de roodwitte pijltjes.

De 3 Musketiers
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Voor Fred-
dy zijn de
Everbeekse
Wandel-
tochten een
wandelver-
eniging
waar het er

gemoedelijk en familiaal aan toegaat, ie-
dereen kent iedereen. Hij stelt een grote
inzet vast, zowel van het bestuur als van
de leden zelf. Bij het inleggen van busuit-
stappen is Freddy voorstander van de for-
mule van één tocht per dag. Dat biedt aan
de lange afstandswandelaar de mogelijk-
heid  om meer van de streek te ontdekken.
Ook de jaarlijkse meerdaagse zomerreis
naar het buitenland is telkens goed voor-
bereid. Het bestuur zorgt voor een ruime
keuze tussen een korte of lange tocht of
voor een bezoek aan een bezienswaardig-
heid in de omtrek. Dat zorgt voor een
aparte en ongedwongen sfeer onder de
leden onderling. Freddy heeft ook  lof
voor het nieuwe clubblad “Everstapper-
ke” en bestempelt het als een leuk en
verzorgd blaadje.  Zijn leuze aan de re-
dactie : “doe zo voort “.
Slotsom, onze wandelvereniging heeft in
Freddy Lamiroy een waarachtige getuige
leren ontdekken van wat een goed clublid
is, plezier beleven aan het wandelen,
sportief en minzaam zijn in de omgang en
af en toe een helpende hand uitsteken naar
de club toe. De Everbeekse Wandeltoch-
ten wensen niets liever dan dat zij nog
lang van zijn medestappen mogen genie-
ten.
Beste Freddy, en nu op naar de
kaap van de 40.000 km. Het is U
oprecht gegund !
Tekst; Cégé/ Foto’s: RobertO /
Fotobewerking en lay-out: GvdH
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AKTIVIA Nationale Wandeldagen.

Busreis Merchtem en Zottegem

Traditie: met de overgang van de
winter naar de lente, de eerste jaarlijk-
se bus uitstap van de Everbeekse
Wandeltochten. 40 leden stapten de
“Setra” bus op van de Scheldevallei,
met aan het stuur Patrick, die ons
veilig ter plaatse bracht.
Het bestuur koos voor Merksem, mid-
den de groene Antwerpse gordel en
voor Zottegem, Egmont-stad, dicht
bij huis.

MERKSEM

Tocht ingericht door Wandelclub de
Stroboeren, opgericht in 1975.

Van waar de naam?
 Merksem was tot in de helft van de 19de

eeuw een landelijke gemeente in het ge-
bied van de Antwerpse Voorkempen. En
wie denkt aan de Kempen, denkt aan
duinen, waterplassen en veel grassen. En-
kele plaatselijke boeren begonnen deze
Kempen om te toveren tot landbouwgron-
den waarop men vooral graan zaaide. Na
het oogsten en het dorsen bleef het stro
achter. En zo werd Merksem de strozol-
der voor de Antwerpenaren. Vandaar de
naam Stroboeren.

Omlopen met o.m. Fort van Merksem,
volkstuinen, parken, natuurgebied, do-
mein Vordenstein, Peerdsbos, oude hoe-
ven en historische monumenten.

Wij opteerden voor de 15 km. Op deze
afstand wandelden we samen met de 5, 7
en 11 km tot aan de eerste rustpost. Daar
namen we afscheid, trokken verder en
ontdekten het provinciaal domein Vor-
denstein, 110 hectare groot met zijn zeld-
zame bomen, brede lanen, open grasland
en natuurlijke vijvers. Via het Peerdsbos
keerden wij terug naar de startplaats. Tot
aan de eerste rustpost liepen wij in villa-
wijken, het laatste gedeelte in de natuur.
Al met al een rustige wandeling in de zon.
5103 deelnemers, de EWT bekleedde de
38ste plaats op 166 deelnemende clubs

De startplaats het fort van Merksem.
Ter verdediging van het land werd Ant-
werpen destijds het meest geschikt be-
vonden als de laatste verschansing tot de
hulp van bondgenoten zou opdagen (al-
leen hebben we het nooit zien zitten, hoe-
wel de Jules ons destijds betitelde als de

dappersten der Galliërs). Er werden een
achttal Brialmontforten gebouwd. Om de
verdediging van Antwerpen op grotere
afstand te kunnen voeren werd nadien
besloten deze gordel nog uit te breiden
met o.a. het fort van Merksem. Het werd
opgetrokken in de periode 1871-1882,
had een trapeziumvormige opbouw en
was omringd door een 40-50 m brede
gracht, de oppervlakte bedroeg ca. 36
hectare. Binnen het fort was er een zelf-

Wie meer wil weten over forten en
gordels:
http://nl.wikipedia.org/wiki/Stelling_
van_Antwerpen
http://nl.wikipedia.org/wiki/Fort_van
_Merksem
http://www.fortengordels.be/pagina/f
ortengordels-en-andere-linies
http://merksem.net/regio/fort_van_m
erksem_reduit.shtml

standig versterkt verdedigbaar werk waar
de soldaten zich nog konden verschansen,
als alle andere verdedigingswerken al in-
genomen waren. Het fort is gebouwd uit
baksteen en is in de periode 1911-1912
versterkt met ongewapend beton. Maar
kort voor de Eerste Wereldoorlog ontwik-
kelden de Duitsers echter geschut (met
zeer hoge doorboring en gemakkelijk te
vervoeren) waartegen het ongewapend
beton onvoldoende weerstand bood.
Voeg daarbij nog de door Krupp ontwik-
kelde Dikke Bertha een 42 cm mortier die
een projectiel van 1000 kg 9 km ver kon
schieten en u begrijpt dat na de val van de
forten van Walem en Sint-Katelijne-Wa-
ver, de vesting Antwerpen verloren ging.
Het fort van Merksem kwam niet in actie,
het Belgisch leger besloot dan maar het
reduit zelf op te blazen in oktober 1914,
wat we zelf doen is altijd beter! Na de
Tweede Wereldoorlog is het een legerde-
pot voor motorbrandstoffen en later een
kazerne van de Belgische Zeemacht (tot
in 1972). In 1977 werd het eigendom van

de gemeente
Merksem
(nu een dis-
trict van de
stad Antwer-
pen), die het
omvormde
tot een recre-
atiedomein
waarin ook
een aantal
verenigingen
hun intrek
nemen. Op
het glacis
zijn er volks-
tuinen.

Zondag 22 februari 2015
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Tocht ingericht door WSV Egmont Zotte-
gem, gestart in 1985, telt 1324 leden,
organiseert elke 3de woensdag van de
maand een midweektocht.

We kozen voor de 12 km, na de Beve-
gemsevijvers en de Bevegemstraat ging
het richting Godveerdegem, door de vel-
den naar Erwetegem. Na de rustpost in de
sporthal liepen we terug langs Ten Ede en
Steenbergen naar de kerk van Erwetegem.
Net voor de kerk van Godveerdegem
werd de nieuwe wijk Lelie aangedaan op
een heus knuppelpad. Tot slot kwam de
wijk Bevegem aan de beurt met het Brei-
velde park (klimmen en dalen).

Nota: een knuppelpad (ook houtpad) is
een houten pad dat is aangelegd door een
moerasachtig  terrein, of kwetsbare na-
tuur, zodat dit zonder problemen kan wor-
den overgestoken. Knuppelpaden zijn al
gekend van bij de Romeinen (onze voor-
ouders knuppelden er misschien duchtig
op los?).

Geschiedenis: in het centrum van het
centrum van Zottegem ligt het Egmont-
kasteel. De oorsprong van het kasteel
loopt minstens terug tot de 11de eeuw en
het kende een bewogen geschiedenis. In
de 16de eeuw kwam het kasteel in het
bezit van Lamoraal van Egmont, geboren
op 18/11/1522, in Lahamaide (ja niet zo
ver van onze deur, baan Lessines naar
Frasnes) en op 5/6/1568 onthoofd op de
Grote Markt te Brussel.  Het gebalsemde
lichaam van de graaf van Egmont ligt,
samen met zijn vrouw Sabina, begraven
in de crypte van de Onze-Lieve-Vrouw-
Tenhemelopneming kerk te Zottegem.
Na zijn terechtstelling werd het kasteel
aangeslagen en onder Spaans beheer ge-

Voor de nieuwsgierigen:

http://nl.wikipedia.org/wiki/Egmontka
steel
http://nl.wikipedia.org/wiki/Lamoraal_
van_Egmonthttp://www.zottegem.be/n
ieuws/blog-kasteel-egmont.aspx
http://www.zottegem.be/nieuws/blog-
kasteel-egmont.aspx
http://fr.wikipedia.org/wiki/Lahamaide
https://egmontkasteelherleeft.wordpres
s.com/
http://www.wandelportaal.be/aktivia/cl
ubs/wsv-egmont-zottegem/

ZOTTEGEM

Aantal deelnemers in Zottegem: 7279,
met 69 van onze club staan wij op 25ste

plaats gerangschikt!

Toelichting: er was ook een nationale
wandeltocht in Torhout, 5742 deelne-
mers, wij noteerden 2 deelnemers van
onze club.

Tekst:C.S./ Foto’s: RobertO

plaatst. In 1576 kreeg Sa-
bina van Beieren zijn
weduwe, het kasteel terug.
In 1707 overgeërfd door
de familie Pignatelli, met
hen begon het verval. In
1830 werd het kasteel tot
een tweewoonst ver-
bouwd. In 1957 en 1965
werden respectievelijk het
noordelijke gedeelte en
het zuidelijke gedeelte
door de Stad Zottegem
aangekocht. Het Egmont-
kasteel werd in de loop
der jaren voor alles en nog

wat gebruikt: van 1938 tot 1948 nam zelf
het Sint-Elisabethziekenhuis er zijn start.

3de  Vlaanderens Mooiste

  26 april 2015

Organisatie : wandelclub Ever-
beekse Wandeltochten – Aktivia

n° 282.
Start :  Lagere  school Sint-Augus-
tinus  –  Driehoekstraat 42 A  –
centrum Brakel, van 7 tot 15 uur.

Afstanden :  6 – 12 – 18 – 25 km

In het jubileumjaar 2015 ( de”
EVERBEEKSE  WANDEL-
TOCHTEN“ bestaan immers 35
jaar ) willen de organisatoren er
iets speciaals van maken.

De 6 km is volledig toegankelijk
voor families met kinderen en voor
rolstoelgebruikers en  gaat via het
recreatiepark “De Rijdt” richting
Tenbosse en langs de Toepkapel
terug naar de start.
De 12 – 18 – 25 km-stappers krij-
gen daarbovenop prachtige verge-
zichten over  de mooie Vlaamse
Ardennen en de Zwalmvallei.  Zij
gaan richting Michelbeke en Elst
en krijgen zodoende af te rekenen
mettalvanpaadjesenveldweggetjes.
Daarenboven staat de Berendries
op het programma van de 18 –
25-stappers.

Gratis bevoorradingen : op alle
tochten, zolang de voorraad strekt.

Restauratie : dranken en broodjes
aan democratische prijzen.
Het gekende worstenkraam en bij
goed weer het artisanaal bereide ijs
van de Kaashoeve zijn aan de start-
plaats te verkrijgen.

Een WANDELFEEST  dat men
zeker niet mag missen !

Tekst  :
ondervoorzitter JP Vercleyen
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Wie zijn zij ? Patrick  Tuypens, 57 jaar en tramtechnie-
ker bij de M.I.V.B., is afkomstig van Zarlardinge en is
met zijn vrouw Annick Van Damme in  2011 in het West-
Vlaamse Harelbeke gaan wonen om nu en dan voor de
opvang van de kleinkinderen te zorgen aldaar.  De Ever-
beekse Wandeltochten, waarvan ze halverwege de jaren
’90 lid  zijn geworden, zijn ze al die tijd trouw gebleven.
Telkens onze wandelclub een officiële tocht inricht kan
het bestuur beroep doen op Patrick als ervaren uitpijler
van de verschillende trajecten, terwijl Annick met haar
vaste ploeg steeds instaat voor een vlot verloop op een
van de drukke rustposten.

 Aanvankelijk was reizen hun hobby.
Ze hadden de intentie de Samaria-
kloof (Kreta) eens te doorwandelen.
Als voorbereiding gingen zij al gere-
geld op stap  in het Geraardsbergse en
omgeving.  Het was onze voorzitter
Willy niet ontgaan. Zekere dag, tussen
pot en pint, kon hij Patrick gemakke-
lijk overtuigen om zich bij onze wan-
delclub aan te sluiten. Bij een
volgende reis naar Kreta in het jaar
1998 zijn zij dan effectief naar de
Samaria-kloof geweest. Het is een
zeer diepe smalle kloof van 18 kilome-
ter lang, geflankeerd door rotswanden
tot 500 meter hoog. Daartussen  loopt
een bergrivier, bezaaid met talrijke
gladde rotsen waarover de wandelaars
worden gestuurd. Het is een grote uit-
daging en een geweldige ervaring om
dat mee te maken. Na dit overlevings-
avontuur waren ze vol enthousiasme
en  van toen af aan voor het wandelen
gewonnen. Het koppel gaat sindsdien
regelmatig op stap in een straal van 50
km in de omtrek.  In den beginne
deden ze rond de 20 -25 km,doch met
de jaren kozen ze voor kortere tochten
en zijn nu met 12 km al meer dan
tevreden, Zij nemen regelmatig deel
aan Aktiviatochten in hun provincie,
maar gaan ook veel wandelen op indi-
viduele basis. Hun geliefkoosde uit-
stap is aan zee waar ze een nieuwe
vaste caravan hebben staan. Een luxe
voorwaar, ook voor de kleinkinderen !

Patrick , vaste en ervaren uitpijler van de Everbeekse Wandeltochten.
Patrick legt uit : “ Wie vertrouwd is met het organiseren

van een wandeltocht weet dat de uitpijling van cruci-
aal belang is. Het moet er immers voor zorgen dat
de wandelaars tijdens de wandeling niet verloren
lopen en op het gekozen afstandsparcours blijven.
Een tocht uitpijlen moet uiteraard vooraf gebeuren,
maar ook niet te vroeg, op gevaar af dat er pijltjes

door kwaadwilligen of grapjassen verdwijnen of
bewust verkeerd gehangen worden, met alle onaan-

gename gevolgen voor de stappers en frus-
tratie bij de clubleiding. Ik neem al 20

jaar lang die karwei op mij, in het begin
samen met voorzitter Willy en voor-
malig lid Karel Coppens, nu al vele
jaren alleen met voorzitter Willy. Ik
zorg er telkens voor dat ik tijdens de
voorafgaande week mij welgeteld
drie dagen kan vrijmaken. Daartoe
logeer ik samen met mijn vrouw
Annick geregeld in  de B&B  De

Korrele in mijn vroegere  Zarlardinge om volledig stand-by te kunnen zijn. Vermits
de tochten van onze club zich grotendeels afspelen in de ongerepte natuur, in  de
bossen, tussen weiden en akkers en zo weinig mogelijk op de openbare wegen, moet
ik als uitpijler het grootste deel van de diverse trajecten te voet afleggen, geladen met
een zware rugzak vol hechtingsmateriaal. Willy rijdt van het ene knooppunt naar het
andere en wacht mij op om mij  met  een nieuwe lading materiaal terug het veld in te
sturen. Zoiets vergt van ons beiden een goede kennis van de plaatselijke wegeltjes en
vereist bovendien een goede fysiek om al die afstanden af te lopen, soms ploeterend
door modderige loswegen,  soms schoorvoetend door het lange gras van  ongemaaide
baantjes. Het is een niet te onderschatten karwei, al zeg ik het zelf. Ik ben gedurende
drie volle dagen bezig van zes uur in de morgen  en het loopt gemakkelijk uit tot zeven
uur ’s avonds, met tussendoor een frisse pint en een vlugge hap. Tijdens de wandel-
tocht sta ik samen met voorzitter Willy steeds klaar om in te grijpen daar waar het
nodig is. Bij ongevallen of noodhulp weten wij gemakkelijk de exacte  plaats aan te
duiden. Ook bij onbegaanbaar geworden stroken door plotse wateroverlast, staan wij
paraat om het parcours op de valreep te wijzigen. Na de tocht, wanneer de laatste
wandelaars op pad zijn, is het voor ons nog een heel stuk te gaan.  We trachten er

“Voor het voetlicht…”

Tuypens Patrick  &  Van Damme Annick,
verdienstelijk  Everkoppel uit  Harelbeke

Vanwaar hun wandelmicrobe ?
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immers voor te zorgen dat een groot ge-
deelte van de pijlen nog dezelfde dag
terug wordt opgehaald,  kwestie van ze
zoveel mogelijk te recupereren en het
milieu proper te houden.”
Ja, het uitpijlen door Patrick is veelal een
ongeziene karwei die doorgaans gebeurt
buiten de schijnwerpers van de tocht om.
Daarom verdient hij terecht om hier eens
extra te worden belicht. Patrick Tuypens
is pas een tevreden man wanneer de wan-
delaars zonder problemen de eindstreep
halen, dat geeft hem voldoening voor zijn
werk  en telkens moed om er een volgen-
de keer mee door te gaan. Voor de Ever-
beekse Wandeltochten is hij van
onschatbare waarde!  Hij hoopt mettertijd
op een opvolger aan wie hij al zijn erva-
ring kan meegeven.

Ook Annick houdt het niet
bij wandelen alleen. Voor
de Everbeekse Wandel-
tochten leeft zij intens met
haar man mee. Zij heeft
door de jaren heen een er-
varen ploeg helpers rond
haar weten op te bouwen
die telkens feilloos instaan
voor de bemanning van
een drukke rustpost. Het
betreft hier Annick zelf,
haar schoonbroer Johan
Tuypens en zijn vrouw

Ann – de wandelmicrobe zit duidelijk in de familie - ,  Paul en Cécile, Roger en Linda,
diens broer Luc en zijn vrouw Rosette, Patrick Van Kerckhove en Myriam De Sutter,
In geval van nood mag Annick ook beroep doen op Théo en Myriam De Ganseman
en Danny Deleye en zijn Myriam. Het zijn hier allen stuk voor stuk fervente Everstap-
pers en betrouwbare helpers. Allen trekken aan dezelfde koord en daar kan Annick
prat op gaan.

Beste Annick en Patrick, een
oprechte dank vanwege het be-
stuur en de leden voor uw jaren-
lange inzet ten bate van onze
club. Wij hopen nog lang van
uw ervaren diensten te mogen
genieten.  Als het om uw gelief-
koosde wandelvereniging De
Everbeekse Wandeltochten
gaat, speelt de afstand tussen
Everbeek en  Harelbeke hier
blijkbaar geen rol. Alvast een
groots gebaar van Uwentwege !

Annick en haar vaste ploeg medewerkers.

Tekst : CéGé / Foto’s : Robert / foto en lay-out: GvdH.

De Sporteldag werd opnieuw  ingericht
door onze plaatselijke sportdienst. Terug
was er een gans pakket aan sportieve
activiteiten waar iedereen gratis kon aan
deelnemen, mits vooraf in te schrijven.
Gezien de nog winterse periode was de
opkomst maar matig.  Nochtans kon men
er minder bekende sporten ervaren en aan
deelnemen . Een greep uit  het aanbod,:
Curling, Boccia, Kubb, Sjoelen, BBB-
Totalbody, Darts, Petanque, Lijndans en
nog andere exotische sporten en vooral ,
wat ons betreft, wandelen. De opkomst
voor het wandelen was niet overdreven ,
maar met een dertigtal wandelaars kon
men spreken van een redelijke opkomst
gezien de periode. Ik had me
voorgenomen om samen met onze
voorzitter Willy deel te nemen, doch een
venijnige griep aanval hield me in
quarantaine. Dus onder deskundige
begeleiding van Willy, die de Everbeekse
Wandeltochten vertegenwoordigde,  werd
een mooie lus in Brakel  bewandeld.
Aanvang aan de  Sporthal ‘De Rijdt’ via
het ‘De Rijdt’park, naar het Abeelpad,
onder het rustoord ‘De Najaarszon’door
om zo via het paadje naar de St -
Pieterswijk de Ring over te steken, de
Hoge Zavel en onmiddellijk links naar de
Katsijnenhoek, rechts Ten Bosse op om
dan links via het Zavel pad de Warande te
bereiken en via de Toepweg en de
Kokerberg. We dwarsten de baan Brakel-
Ninove en stapten zo via de Oude
Blekerij, het Mijnwerkers pad, de Tirse
terug om de Rijdt te bereiken. Een
wandeling van +- 5 km die door iedereen
werd gewaardeerd.

Sportelen in de gemeente
Brakel op 13 februari

Châtelet  Mei ‘14
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Busreis op zondag 19 juli 2015 

 

Wandeling in La Hestre + bezoek aan scheepsliften 
 

 
 

In de voormiddag  :  korte wandeltochten van 3 – 5 – 12 km 

                        Start om  9.00 h.   Aankomst ten laatste om 12.30 h. 

Dagtocht van 25 km, zonder namiddagbezoek aan liften 

Inschrijving wandeltocht wordt door de club betaald 

 

 

      

 

In de namiddag :  bezoek aan de scheepsliften van Canal du Centre 

Start om 13.30 h.   Aankomst rond 17.00 h. 

Kostprijs bezoek : 15,75 €/persoon    --    Everstappers : 12  €/persoon 

 

Zo vlug mogelijk  INSCHRIJVEN  bij de clubsecretaris 

tot zolang de bus is volzet, ten laatste vóór 26/04/2015. 

 

Vertrek bus :   Everbeek(Boven) om 7.15 h. - (Beneden) om 7.25 h. 

Terug  in Everbeek rond 18.30 uur 

 

Gezien de korte heenreis ( amper 60 km), zullen er geen 

ontbijtbroodjes voorzien zijn op de bus ! 

 

 

12



 

Welkom  nieuwe  leden 

 

Op 10 maart 2015 telde onze wandelclub 161 leden.  We verwelkomen volgende nieuwkomers:  

Brocorens Myriam,  Depessemier Gilberte, De Pril Martine, De Sutter Thomas, Goeffers Noêlla, 

Kovacsi  Vera, Limpens André,  Lion Veerle, Vandermaelen André , Veegaete Pascal, Lion Veerle, 

De Taye Ben,Matthijs Ronny, Van Twembeke Christine, Martens Linda, Depoorter-Watté,Goeffers 

Noëlla,Spitaels S., Wambacq Liliane,  De Nooze  Ronny. 

Een goed wandeljaar toegewenst  en hopelijk vind U hier bij ons uw wandelgading ! 

 

Lidgeld  2015 

 

Het ziekenfonds betaalt geheel of gedeeltelijk uw lidgeld terug. U dient het aanvraagformulier van 

uw mutualiteit  te laten legaliseren bij clubsecretaris  Jean-Pierre Vercleyen. 

 

 

Wandelkledij 

Sommige van onze regelmatige Everstappers doen hun beklag dat onze leden te weinig de  

clubkleuren dragen en daardoor  de clubherkenbaarheid minder in het oog springt. Vandaar een 

oproep van het bestuur om zoveel als mogelijk tijdens de wandelingen de kledij van de club te 

dragen. De nieuwe bons voor wandelkledij zijn vanaf 1 april te verkrijgen bij de clubsecretaris.  Voor 

afhaling spreekt U best af met de voorzitter Willy. Opgelet : hij is in mei echter een tijdje afwezig.  

 

 

OPROEP  :  Helpers  gevraagd voor 3de Vaanderens Mooiste 
Het clubbestuur vraagt aan haar leden om mee te helpen aan de organisatie van Vlaanderens 

Mooiste in Brakel. Gelieve contact op te nemen met de clubsecretaris voor de nodige afspraken. 

 

 

Zomerreis naar Oberlahr ( Duitsland ) 

De inschrijvingen voor de zomerreis naar Oberlahr zijn afgesloten. We vertrekken op 31 juli 2015 

met 44 personen voor negen dagen.  Meer details over de streek volgt in een volgende editie. 

 

 

OVERLIJDENSBERICHT 

 

Wij melden U het afsterven op 3 februari  2015 van HAILLEZ  Angel, echtgenoot van Everstapper  

Monique Vandermaelen. Wij wensen Monique en haar familie veel sterkte toe bij het grote verlies. 

 

Daarnaast hebben wij ook het overlijden vernomen van de vader van ons bestuurslid  Sandra Ricour, 

van ons lid Nathalie Ricour, grootvader van ons redactielid Stéphanie Monnier. Veel  sterkte ! 
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Waar gingen onze Evertjes op stap?
Datum Startplaats Totaal Aantal Soort Datum Startplaats Totaal Aantal Soort

07/12 Oedelem 1056  1 GT 02/01 Beersel   51  2 GT
Merendree 1537  4 GT Ronse 1048 16 GT
Vollezele 1554 18 GT 03/01 Herselt  772  9 GT

09/12 Mol 719 1 GT Aalter 828 3 GT
10/12 Geraardsbergen 1009 15 GT 04/01 Roosdaal 1828 19 GT
11/12 Slijpe 326 2 GT Zemst 1395 2 GT
13/12 Gent 5279 2 GT Zandhoven  959 2 GT

Hamme  727 5 GT De Pinte 2298 9 GT
Leuven 1890 3 GT 06/01 Oostnieuwkerke 1116 3 GT

14/12 Wolvertem 1436 2 GT 09/01 Bovekerke  427 1 GT
16/12 Ingelmunster 1179 5 GT 10/01 Gijzegem  749 3 GT
17/12 Leeuwergem  899 9 GT  Eeklo  626 1 GT
18/12 Oostham  766 1 GT 11/01 Vurste 2401 16 GT
20/12 Sint-Michiels 3167 5 GT  Heist-Aan-Zee 1224  2 GT

Zwijnaarde 1405 8 GT Anzegem 957 6 GT
Mechelen 2620 4 GT Steenokkerzeel 2268 2 GT

21/12 Wichelen 1492 2 GT Deurne 1366 2 GT
Schilde 1175 2 GT 13/01 Ingelmunster 447 2 GT
Oostende 1303 4 GT 14/01 Wetteren 717 5 GT
Zingem 1615 8 GT 17/01 Koekelare 1950 2 GT
Waasmunster 544 2 GT Kluisbergen 1329 6 GT
Herne 1370 27 GT Axel 1250 4 GT

22/12 Nieuwerkerken 767 1 GT 18/01 Haaltert 1362 15 GT
25/12 Opwijk 1503 4 GT Zomergem 777 2 GT

Beernem 1784 3 GT 21/01 Velzeker-Ruddershove1611 14 GT
Kaulille 958 1 GT 22/01 Halen 1315 1 GT 26/12

Oudenaarde 2520 15 GT 24/01 Turnhout 786 2 GT
Bornem 1146 5 GT Oosteeklo 1140 5

 GT 27/12 Sluis  238 2 G T
 Sint-Andries 1634 1 GTNieuwpoort 666 3 GT Kapellen 27 2 GT

Evergem  740  4 GT 25/01 Wolvertem 1127 2 GT
28/12 Zottegem 1836 18 GT  Knokke-Heist 1609 4 GT

Moorslede 1953 1 GT Aalter 1750  5 GT
29/12 Kortrijk 2560 7 GT Geraardsbergen 2072 34 GT

Waregem 547 3 GT  Berlare 2858 3 GT
30/12 Nieuwenrode 531 4 GT 27/01 Sint-Eloois-Winkel 1222 3 GT

Zerkegem 1041 1 GT 29/01 Ham 895 1 GT
Hallle  614 2 GT 30/01 Desselgem 503 4 GT

31/12 Torhout 68 2 GT 31/01 Huy 34 2 GT
01/01 Torhout 1411 1 GT Oostkamp 2021 1 WB
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Waar gingen onze Evertjes op stap?

Datum Startplaats Totaal Aantal Soort Datum Startplaats Totaal Aantal Soort

31/01 Wevelgem 233 3 WB 18/02 Roeselare 880 4 GT

01/02 Oudenaarde 87 9 GT 19/02 Kampenhout 642 3 GT

Oostduinkerke 75 4 GT 20/02 Lokeren 714 4 GT

Beernem 91 2 GT 21/02 Elsegem 952 4 GT

Puurs 142 1 GT Ichtegem 1296 2 GT

02/02 Oostnieuwkerke 28 3 WB 22/02 Merksem 5103 40 WB

03/02 Langdorp 166 1 GT Diest 7111 1 WB

04/02 Diksmuide 59 3 GT Zottegem 7059 71 WB

07/02 Lembeke 103 4 GT Torhout 5742 2 WB

Borsbeke 122 22 GT 24/02 Wervik 713 1 GT

08/02 Sint-Maria-Lierde 216 33 GT 25/02 Viane 1008 14 GT

Zomergem 234 7 GT 28/02 Snellegem 1219 2 GT

Elingen 561 7 GT Tielt 1566 2 GT

10/02 Ingelmunster 90 4 WB Menen 1107 1 GT

Gent 3 2 GT Lommel 55 2 GT

11/02 Lombardsijde 77 1 GT Leupegem 1086 16 GT

14/02 Elst 339 32 GT 01/03 De Panne 1807 2 GT

Lauwe 10 1 GT Aalst 2521 15 WB

Opwijk 91 3 GT 02/03 Oostnieuwkerke 826 1 GT

Linkhout 118 2 GT 03/03 Wetteren 634 12 GT

15/02 Lippelo 455 2 GT 06/03 Koekelare 745 1 GT

Zwalm 665 30 GT 07/03 Mater 1630 21 GT

Aalter 188 1 GT Sint-Lievens-Houtem 918 11 GT

Oostende 374 2 WB Berlare 121 3 GT

Kaster 356 10 GT 08/03 Herne 3696 49 WB

17/02 Ruiselede 99 6 WB Opwijk 1491 2 GT

18/02 Moerkerke 130 5 WB 10/03 Bavikhove 1145 5 GT

Club Leden Wisselbekerpunten Percentage

Dwars door Brakel - Centrum 94 1377 14,6

Everbeekse Wandeltochten 155 6282 40,5

De Randstappers Zegelsem 17 90 5,3

De Padstappers 786 26201 33,3

CSC Lierde 120 3041 25,3

Hanske de Krijger 623 21620 34,7

De Chatons 330 7728 23,4

Egmont Zottegem 1360 50146 36,8

Op Stap Zwalm 41 1197 29

Les Vaillants Acrenois

Geen details, Waalse federatie FFBMPLes Trouvères

Hiernaast een 

overzicht van de 

wandelprestaties van 

de Everbeekse 

Wandeltochten en 

zijn naburige clubs in 

2014 zoals 

gepubliceerd in het 

jaarverslag van 

Aktivia
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Retouradres:
vzw Everbeekse wandeltochten

Mortier Willy
Tamelbroekstraat 9
9660 Brakel

Driemaandelijks tijdschrift - P003560

Afgiftekantoor 9660 BRAKEL 1

   

 

 

 

 

 

 

 

 

       

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ZZZZaterdag  30 Mei   aterdag  30 Mei   aterdag  30 Mei   aterdag  30 Mei   

HetHetHetHet        35353535----    jarig  jarig  jarig  jarig  JubileumfeestJubileumfeestJubileumfeestJubileumfeest

FEESTZAALFEESTZAALFEESTZAALFEESTZAAL:  :  :  :  ““““A la FrontièA la FrontièA la FrontièA la Frontiè

GRATIS GRATIS GRATIS GRATIS :  :  :  :  voor al voor al voor al voor al     onzeonzeonzeonze

Niet  aangesloten  pNiet  aangesloten  pNiet  aangesloten  pNiet  aangesloten  partner : 25 €artner : 25 €artner : 25 €artner : 25 €

INSCHRIJVING INSCHRIJVING INSCHRIJVING INSCHRIJVING     VERPLICHTVERPLICHTVERPLICHTVERPLICHT        

OP HET MENU : OP HET MENU : OP HET MENU : OP HET MENU : 

Tijdens de maaltijd wordt u gezellig verwend door het Hongaars Tijdens de maaltijd wordt u gezellig verwend door het Hongaars Tijdens de maaltijd wordt u gezellig verwend door het Hongaars Tijdens de maaltijd wordt u gezellig verwend door het Hongaars 

Nadien feesten we verder met onze welbekende huisNadien feesten we verder met onze welbekende huisNadien feesten we verder met onze welbekende huisNadien feesten we verder met onze welbekende huis

DIT WORDT EEN DAG OM NOOIT MEER TE VERGETENDIT WORDT EEN DAG OM NOOIT MEER TE VERGETENDIT WORDT EEN DAG OM NOOIT MEER TE VERGETENDIT WORDT EEN DAG OM NOOIT MEER TE VERGETEN

     

aterdag  30 Mei   aterdag  30 Mei   aterdag  30 Mei   aterdag  30 Mei   2020202015151515 

JubileumfeestJubileumfeestJubileumfeestJubileumfeest        van  onze  clubvan  onze  clubvan  onze  clubvan  onze  club

A la FrontièA la FrontièA la FrontièA la Frontièrererere””””        Kloosterstraat Kloosterstraat Kloosterstraat Kloosterstraat     8 b    ----    LESSINESLESSINESLESSINESLESSINES

onzeonzeonzeonze        in  2015 in  2015 in  2015 in  2015 aangesloten aangesloten aangesloten aangesloten     EverstappersEverstappersEverstappersEverstappers

artner : 25 €artner : 25 €artner : 25 €artner : 25 €                                    Start  om  18:00 uur STIPTStart  om  18:00 uur STIPTStart  om  18:00 uur STIPTStart  om  18:00 uur STIPT

        vóóvóóvóóvóór  r  r  r  15 mei  op:15 mei  op:15 mei  op:15 mei  op:   055 426847 of 

OP HET MENU : OP HET MENU : OP HET MENU : OP HET MENU : B.B.Q. ROYALEB.B.Q. ROYALEB.B.Q. ROYALEB.B.Q. ROYALE 

Tijdens de maaltijd wordt u gezellig verwend door het Hongaars Tijdens de maaltijd wordt u gezellig verwend door het Hongaars Tijdens de maaltijd wordt u gezellig verwend door het Hongaars Tijdens de maaltijd wordt u gezellig verwend door het Hongaars zigeuner ensemble KALINKAzigeuner ensemble KALINKAzigeuner ensemble KALINKAzigeuner ensemble KALINKA

Nadien feesten we verder met onze welbekende huisNadien feesten we verder met onze welbekende huisNadien feesten we verder met onze welbekende huisNadien feesten we verder met onze welbekende huis----    DJ : ERWIN DE WILDEDJ : ERWIN DE WILDEDJ : ERWIN DE WILDEDJ : ERWIN DE WILDE

DIT WORDT EEN DAG OM NOOIT MEER TE VERGETENDIT WORDT EEN DAG OM NOOIT MEER TE VERGETENDIT WORDT EEN DAG OM NOOIT MEER TE VERGETENDIT WORDT EEN DAG OM NOOIT MEER TE VERGETEN

                              

van  onze  clubvan  onze  clubvan  onze  clubvan  onze  club 

LESSINESLESSINESLESSINESLESSINES    (GHOY)(GHOY)(GHOY)(GHOY)    

EverstappersEverstappersEverstappersEverstappers    

Start  om  18:00 uur STIPTStart  om  18:00 uur STIPTStart  om  18:00 uur STIPTStart  om  18:00 uur STIPT    !!!!    

  0498 850966 

zigeuner ensemble KALINKAzigeuner ensemble KALINKAzigeuner ensemble KALINKAzigeuner ensemble KALINKA....    

DJ : ERWIN DE WILDEDJ : ERWIN DE WILDEDJ : ERWIN DE WILDEDJ : ERWIN DE WILDE....    

DIT WORDT EEN DAG OM NOOIT MEER TE VERGETENDIT WORDT EEN DAG OM NOOIT MEER TE VERGETENDIT WORDT EEN DAG OM NOOIT MEER TE VERGETENDIT WORDT EEN DAG OM NOOIT MEER TE VERGETEN    !!!!    


