Woordje van jullie voorzitter

Beste wandelvrienden,
Hoe veranderlijk kan het weer zijn …
Op een dikke week tijd konden we eerst zonnebaden en enkele dagen later werd ons land overspoeld met
water; onze regio is gelukkig gespaard gebleven van deze miserie.
Op wandelvlak hebben we ook nog steeds te maken met wisselende toestanden, hier wel maar heel
voorzichtig, dáár nog even de kat uit de boom kijken of beslist nog niet …
Met de vaccinatiecampagne gaat het wel de goede kant op zelfs de helft van de 16plussers is bijna volledig
gevaccineerd.
Dus kan er hier en daar toch al een wandeling doorgaan, zij het nog altijd op een veilige manier want er zijn
nog steeds op te volgen aanbevelingen. Voor wandelingen die gepland zijn is het raadzaam eerst eens te
bellen of naar de web van Wandelsport Vlaanderen te zien om te weten of deze zeker doorgaan.
Voor onze wandelclub zal dit normaal op 14 november zijn; wij moeten eerst een aanvraag aan de
gemeente doen om toelating te krijgen om de tocht te mogen organiseren; met het bestuur hanteren we
nog steeds het principe dat alles in veiligheid voor helpers én deelnemers in alle veiligheid doenbaar moet
zijn. Wanneer veiligheidregels onverhoopt terug zouden verstrengen behouden we nog altijd de
mogelijkheid dat we toch annuleren.
In de veronderstelling dat alles gunstig blijft evolueren en zodra we toelating hebben om onze
herfsttochten te laten doorgaan wil ik nu toch al een oproep doen naar onze medewerkers zodat wij de
nodige taakverdeling kunnen voorzien zowel voor de inschrijfzaal als ook de rustpost.
Veder laat ik u ook weten dat de stempelboekjes van Wandelsport Vlaanderen nog steeds gelden en deze
kunnen ingewisseld worden voor een regenponcho bij 15 stempels of een rugzak bij 25 stempels tot einde
dit jaar en de laatste omwisseling is op Zondag 16/01/2022 de lijst van deze clubs vind je verder in dit
clubblad.
Ook óns stempelblad blijf geldig, meer daarover in de rubriek ‘Clubnieuws’.
De huidige (plastic) lidkaarten van 2020 zullen ook in 2022 behouden blijven, de geldigheid wordt voor
2022 verlengd zodra wij de betaling van het lidgeld hebben geregistreerd bij Wandelsport Vlaanderen.
Je kan alleszins beter lid zijn van een wandelclub want het verschil aan inschrijvingsgeld tussen leden en
niet-leden zal steeds groter worden en je bent bovendien steeds verzekerd maar daar meer over in het
volgende clubblad.
Om af te ronden: “Hou het veilig, hou vol. Het komt allemaal weer goed”
Sportieve groeten,
jullie voorzitter Guido

Afhaalpunten poncho’s en rugzakken
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Zondag 22/08/2021
Zondag 19/09/2021
Zondag 07/11/2021
Zondag 14/11/2021
Zondag 28/11/2021
Zaterdag 11/12/2021
Zondag 12/12/2021
Zondag 19/12/2021
Zondag 26/12/2021
Zondag 26/12/2021
Zondag 16/01/2022

De Lummense Dalmatiërs (Limburg Wandelt)
De Lustige Wandelaars Merchtem (Vlaams-Brabant Wandelt)
WSV Schelle (A) : Octaaftocht
WSV De Keignaerttrippers Oostende (West-Vlaanderen Wandelt)
WSV De Lachende Wandelaars Aalter (O-VL) : Uilenspiegeltocht
Wandelclub Nooit Moe Boezinge (W-VL) : Ieper in de winter
WSV De Bosdravers Eksel (L) : Wintertocht
De Bosgeuzen – Voorkempen Schilde (A) : Donkeredagentocht
WSV Egmont Zottegem (O-VL) : Wafelentocht
Hanske de Krijger Oudenaarde (O-VL) : Oudenaarde in kerstsfeer
Wandelclub Tornado Boortmeerbeek (VL-BR) : Wintertocht

Zondag 16/01/2022 is de allerlaatste kans om je gadget op te halen! Er kunnen geen volle
stempelboekjes ingeruild worden op de secretariaten van Wandelsport Vlaanderen in Maldegem of in
Hasselt. Er worden geen gadgets verstuurd per post.

Volg de wandeltochtpijlen…
Wanneer je gaat wandelen doe je er best aan wanneer je bijna op je bestemming bent, om de
‘wandeltocht’ pijlen te volgen.

clubnieuws
Stempelblad van onze club
Zoals je weet geeft elke stempel recht op een korting op het lidgeld; Door de vele geannuleerde tochten
in 2020 en ook nog dit jaar hebben we met het bestuur afgesproken dat je het stempelblad 2020 verder
kan gebruiken tot eind dit jaar; de korting zal dan later verrekend worden, meer nieuws daarover in ons
volgend Potske.

3 sept

Paul Van Breedam

12 sept

Jens Van Beylen

25 sept

Kristina Callewaert

28 sept

Christine De Boeck

29 sept

Liesbet Van Breedam

2 okt

Walter Verberckmoes

11 okt

Jean-Pierre Daems

14 okt

Nicole Vereecken

16 okt

Eugène Van Der Linden

19 okt

Agnes Carlier

30 okt

Tessa Van Peer

WANDELPROGRAMMA SEPTEMBER 2021
Zondag 5 september
DE VOSSEN BUGGENHOUT Gemeentelijke Basisschool ’t Sprinkhaantje Collegestraat 1 Buggenhout
08u00 en 15u00 4 – 7 – 10 – 14 – 21 km
De club liet ons weten dat deze tocht zeker doorgaat; de zij heet niet zomaar de ‘Kwaktochten’, traditioneel wordt
er je een gratis Kwak of Karmeliet aangeboden!

Zondag 12 september
- Geannuleerd WANDELTEAM BEVEREN-WAAS
MORGENSTOND HUMBEEK Parochiezaal Centrum Meiskensbeekstraat 2 Humbeek
7-15u 6 km12 km20 km25 km30 km
TEL +32(0)2 269 35 92 - GSM +32(0)473 43 05 38
WSV DAUWSTAPPERS Parochiezaal H. Hart Eeuwfeestlaan 60 Lier
7-15u
5 km10 km12 km14 km17 km19 km21 km25 km
GSM +32(0)486 93 01 83

Zondag 19 september
Geannuleerd DE WASE STEINBOCKVRIENDEN
WSV DE LUSTIGE WANDELAARS MERCHTEM Feestzaal Drinkeling Brussegem Drinkeling 10 Brussegem (Merchtem)
7-15u 5 km10 km15 km20 km25 km30 km
GSM +32(0)486 98 75 72

Zondag 26 september
HOUTHEIMSTAPPERS STEENOKKERZEEL Ons Tehuis Brabant Perksesteenweg 126 Berg (Kampenhout)
7-15u
5 km8 km10 km12 km16 km19 km23 km27 km30 km
TEL +32(0)2 305 43 34

WANDELC. DE SMOKKELAARS STEKENE Zaal ’t Helleken Preekekeplein 8 Stekene
7-15u 6 km12 km17 km23 km30 km
GSM +32(0)474 74 55 85

WANDELPROGRAMMA OKTOBER 2021
Zondag 3 oktober
WANDELCLUB TEMSE - sint j. Bergmansinstituut , zoete moederstr. Rupelmonde
7-15u 7 – 14 – 21 km
GSM +32(0)473 33 26 19
KRUIKENBURG TERNAT – JC Puls Van Cauwelaertstraat 40 Ternat
7-15u 5 – 10 – 15 – 20 km
tel. n° 025820768
OPSINJOORKE MECHLEN – School Busleyden Campus Botaniek Augustijnenstraat 92 Mechelen
7-15u 6 km11 km16 km21 km26 km31 km
TeL +32(0)15 41 86 17 - GSM +32(0)476 89 80 95

Zondag 10 oktober
ROOSENBERG wandelclub poc
8- 15u 6-12-20 km
GSM (0477612717)

Rivierstraat 4 Waasmunster

WANDELCLUB DE PARKVRIENDEN ZAVENTEM – Zaal ons Huis, Kerkdries, Sterrebeek
8 – 15 u 5 – 8 – 12 – 16 – 20 – 25 km
GSM n° 0479222156
Geannuleerd NETELAND DUFFEL
WANDELCLUB ST.PIETERS LEEUW Ontmoetingsc.. Zonnig Leven J Vanderstraetenstraat 198 St-Pieters-Leeuw 8-15u
5 km10 km15 km20 km25 km
TEL +32(0)2 377 68 15 - GSM +32(0)476 69 37 51

Zondag 17 oktober
KADEE BORNEM - CC ter Dilft Sint Amandsestw
7.30-15u 6 – 10 – 15 – 20 – 25 km
GSM n° 0496582264

43 Bornem

Zondag 24 oktober
Wandelclub Scheldestappers Zingem vzw Zwalmparel Sportlaan Zwalm
8-15u 6 km10 km15 km21 km30 km36 km
GSM +32(0)477 73 04 33

Zondag 31 oktober
DE KADODDERS ST-KAT.-WAVER BelOrta Mechelsesteenweg 120Sint-Katelijne-Waver
7 -15u 6 -11 - 16 -20 -25 km
GSM +32(0)494 68 12 32
PAIOTTEN HEKELGEM VZW GOI atheneum Affligemsestw. 100 Liedekerke
7.30 – 15 u 5-9-13-18 km
GSM n° 0477720247

(bel eventueel eerst met de clubverantwoordelijke om zeker te zijn dat de tocht doorgaat, je kan dit ook
nagaan op de site van Wandelsport Vlaanderen)

