Woordje van onze voorzitter…
Beste wandelvrienden
Denken
Ik denk dat het wandeljaar 2018 stilaan op zijn einde loopt.
En ik denk dat ieder van ons het er wel mee eens zal zijn dat het jaar 2018 voor onze club
positief is uitgevallen op gebied van onze wandelinrichtingen.
Ik denk ook terug aan ons ‘jaarlijks ledenfeest’ en aan onze ‘Ontbijtwandeling’, vonden jullie
niet dat deze zéér geslaagd waren? Ik wel!
En ik voorspel ook dat deze beide in 2019 zeker zullen doorgaan.
En daarom wil ik jullie allen BEDANKEN voor de medewerking gedurende het afgelopen jaar,
hetzij door aanwezig te zijn op de wekelijkse wandeltochten, hetzij door uw hulp bij onze
eigen clubactiviteiten.

Som vraag ik mezelf wel eens af: ‘Wat denken onze leden van de club en het bestuur?’
Daarop zou ik graag een antwoord hebben op onze volgende ‘Algemene vergadering’ volgend
jaar, waarschijnlijk op zaterdag 19 januari 2019; maar dit zullen we nog vermelden in het
volgend clubblad.
Denk maar eens na over dit laatste …
Maar voor we 2018 afsluiten besloten we met ons bestuur om nog een busreis in te richten;
ditmaal kozen we voor ‘BRUGGE in kerstsfeer’ met vooraf een bezoek aan het
IJSSCULPTURENFESTIVAL; deze busreis is voor onze leden volledig gratis
Maar u moet wel inschrijven.(zie inschrijfblad in dit t’potske)
Oh ja! vooraleer ik ga afsluiten – wil ik jullie allemaal vanwege mijzelf en het bestuur
“Prettige feesten” toewensen, en zeker een veilig en deugddoend nieuw wandeljaar 2019.
Ik denk dat het er op zit voor 2018.
Jullie voorzitter
Guido

Inschrijving Busreis
ZATERDAG 22 DECEMBER 2018
Brugge in kerstsfeer
6/11/15/20 KM
Vertrek om 13 u aan het Clublokaal ‘de jonge beloften’
Vertrek Brugge : 21 u
Deelnameprijs Leden: GRATIS niet Leden € 20 ,00 **

(bus, inschrijfkaart en inkomprijs ijssculpturen inbegrepen)
INSCHRIJVING DOOR ONDERSTAANDE STROOK AF TE GEVEN AAN EEN BESTUURLID
OF MAIL naar guido.van.breedam@proximus.be OF wandelmeeruisbroek@hotmail.com
MET VERMELDING BUS BRUGGE EN AANTAL,
OF BELLEN NAAR GSM Guido 0479 70 59 94
INSCHRIJVING VÓÓR 10 december 2018
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Ondergetekende ……………………………………………………………………
Wenst mee te rijden naar Brugge met……..personen
Aantal lid ………..x gratis = ……….
Niet lid ………..X € 20 =€ ……….

** Graag betalen op ons rekeningnummer BE 47 3631 6594 1980
met vermelding ‘Bus Brugge’ en naam

WANDELPROGRAMMA NOVEMBER 2018
Zondag 4 november
*WSV SCHELLE - school Den Biezerd, Wirixstraat 56, Niel - 8-15u
4 – 7 – 14 – 21 – 28 km
*SINGELWANDELAARS STROMBEEK-BEVER - sporthal, Singel 57, Strombeek-Bever - 7.30-15u
6 – 12 – 18 – 22 – 30 km
Zondag 11 november
*SCHORRESTAPPERS BOOM - kantine Rupel:Boom FC, Acacialaan Boom - 8-15u
7 – 10 – 15 – 17 – 23 km
*WANDELCLUB TORNADO – Gildezaal Dorpplaats , Boordmeerbeek 7.30-15u
5-10-15-20
* WANDELCLUB T’HOEKSEN – sporthal Meulebroek kaaiplein 32 Hamme 8 – 15 u
6-12-16 km
ZONDAG 18 NOVEMBER: 34 HERFSTTOCHTEN
ZAAL DE KRINKEL RUISBROEKDORP 30 a RUISBROEK 8:15u 5-10-15-20-25 km
Zondag 25 november
*IJSETRIPPERS OVERIJSE - school Het groene dal, W. Matstraat, Hoeilaart - 8-15u
6 – 12 – 18 – 24 – 30 km
*WANDELCLUB TEMSE - J.O.C. De Nartist C.de Landtsheerlaan 26 Temse - 8-15u
7 – 10 - 15 – 21- 30 km

WANDELPROGRAMMA DECEMBER 2018
Zondag 2 december
*VAARTLANDSTAPPERS WILLEBROEK - Hazewinkel, Beenhouwersstraat 28, Heindonk - 8-15u
4 – 7 – 14 – 21 km
Zondag 9 december
*FLUITEKRUID WOLVERTEM - school, Hoogstraat 40n Wolvertem - 8-15u
5 – 10 – 15 – 20 km
*REYNAERTSTAPPERS - parochiezaal sinaai dries , Sinaai - 7.30-15u
6 – 11 – 17 – 23 km
Zaterdag 15 december
*OPSINJOORKE MECHELEN
Opgelet :nieuwe startplaats: Zaal De Loods, Douaneplein z/n, 2800 Mechelen - 15- 21u
5 – 10 km
*LEUVEN –Koninlijk atheneum Redingenstraat 90 Leuven
13 – 18u
4-6-12 km
Zondag 16 december
*SINT-MICHIELSTAPPERS BRECHT - zaal Den Eikel, Oude Veldstraat 4, Brecht - 8-15u
4 – 7 – 11 – 14 – 18 – 22 – 26 – 30 km
Zaterdag 22 december

BUS NAAR BRUGGE

Zondag 23 december
*KLEITRAPPERS TERHAGEN - lokaal Kleitrappers, Korte Veerstraat 2, Terhagen - 8-15u
4 – 10 – 15 – 21 km
*ANTWERPEN IN DE WINTER

Opgelet:De nieuwe startplaats is op de site van het Seefbier, Indiëstraat 21, 2000 Antwerpen. 14-19u
4 – 5 – 7 – 9 km
Zondag 30 december
*WANDELVRIENDENKRING PUURS - Zaal Vrededaal, Van Kerckhovenstraat, Kalfort-Puurs - 8-14u
5 – 8 – 14 – 20 km

(Respecteer het aanvangsuur a.u.b.)

KERSTWANDELING MECHELEN
Op zaterdag 15 december 2018 is er in Mechelen: “Gouden Carolus Christmaswandeling”.
De afstanden bedragen 5 en 10 km - vertrekken kan van 15u tot 21u.
Opgelet: De nieuwe startplaats is Zaal De Loods, Douaneplein z/n, 2800 Mechelen
KERSTWANDELING ANTWERPEN
Op zondag 23 december 2018 is er kerstwandeling in Antwerpen “Antwerpen in de winter”.
Afstanden zijn: 4, 5, 7 en 9 km - vertrekken kan van 10u tot 19u.
Kinderen tot 12 jaar gratis (wel verplicht van in te schrijven).
Opgelet:De nieuwe startplaats is op de site van het Seefbier, Indiëstraat 21, 2000 Antwerpen.
9 km gaat langs museum ‘het Mas’, met gratis bezoek aan het dakterras.

Nieuwe lidkaarten
De verdeling van de nieuwe lidkaarten 2019 zal doorgaan op ZATERDAGEN 8 en 15 DECEMBER 2018.
Telkens in ons clublokaal de jonge beloften van 10u30 tot 12u.
De prijs van een lidkaart voor 2019 is nog steeds € 15,00.
Het bestuur voorziet ook een attest waarmee je het lidgeld kan recupereren bij jouw ziekenfonds.

Algemene vergadering 2019
De algemene vergadering zal vermoedelijk doorgaan in ons lokaal de jonge beloften op zaterdag 19 januari
2019, vanaf 14u.
Al onze leden worden daar verwacht met ideeën, voorstellen en luisterbereidheid.

Jaarlijks ledenfeest
Zal doorgaan op zaterdag 9 februari 2019 Verdere gegevens hierover in volgend Potske

WANDELSPORT VLAANDEREN VIERT VERDIENSTELIJKE WANDELAARS
Op 23 januari 2019 organiseert WSV een regionale nieuwjaarsbijeenkomst voor bestuursleden en
aangesloten wandelaars in Dorpshuis Vrededaal, Van Kerckhovenstraat 1 in Kalfort.
Deze vieringen gaan door in elke regio en zijn een leuk ontmoetingsmoment voor leden en clubbestuurders.
Op deze vieringen worden ook verdienstelijke leden gehuldigd. Clubleden die 20.000 km of veelvoud ervan
of 1000 tochten of veelvoud ervan behaalden in de loop van 2018 krijgen hiervoor een aandenken.
Er wordt 40,00 euro/persoon aangerekend voor de avond; behalve voor de gevierden, zij nemen gratis deel.
Wil je graag (betalend) deelnemen aan deze bijeenkomst of kom je in aanmerking als gevierde (gratis
deelname), laat het ons dan uiterlijk tegen 22 december weten op één van volgende manieren:
Via GSM 0479 70 59 94 (Guido), 0474 01 50 57( Vic)
Mail: wandelmeeruisbroek@hotmail.com
Het contactformulier op onze website: https://www.wandelmeeruisbroek.be
De afrekening gebeurt later, daarover krijg je nog bericht.

