Beste wandelvrienden,

Het wandelseizoen 2018 is weeral voorbij, anders gezegd: we beginnen aan een nieuw
wandeljaar.
En voor onze club was het jaareinde een succes: kijk maar naar onze Herfsttochten.
Daarvoor dank aan allen die hun steentje hebben bij gedragen.
1110 wandelaars stonden aan de inschrijftafel en dat was wel al enkele jaren geleden.
Ik spreek daarbij de wens en de hoop uit dat dit in de volgende jaren nogmaals mag
gebeuren.
Ons wandeljaar sluiten we op 22 december af met een busreis naar Brugge in de
Kerstsfeer met eerst een bezoek aan de ijssculpturen aldaar. Daarvoor kreeg je eerder
al een mail en de gereserveerde bus zit bijna helemaal vol!
Het nieuwe jaar starten we zoals gebruikelijk met onze algemene vergadering: zie
hiervoor de uitnodiging in dit Potske.
Op deze vergadering stellen we ook onze nieuwe clubkledij voor; je kan ze daar
bekijken, eventueel passen en bestellen.
De prijs die we aan onze leden vragen hebben we zéér laag gehouden, mede dankzij
sponsoring: sweater €10 – polo €8 – topje €5.
De volgende stap in ’t nieuwe wandeljaar is natuurlijk ons jaarlijks clubfeest op 9
februari a.s. (zie info verder in dit blad, de inschrijving worden definitief na betaling
op onze bankrekening)
Ik hoop bij deze nieuwe start U allen te mogen begroeten op deze beide activiteiten,
vooral onze nieuwe leden, want langs deze weg leert men niet alleen mekaar, maar
ook onze clubwerking kennen.
Zo ziet U dat we al heel wat onder onze voeten geschoven krijgen de eerste maanden
van 2019.
En alvorens af te sluiten: wens ik u allen in naam van het bestuur
een gezond en gelukkig nieuw jaar en veel wandelgenot.

Uw voorzitter Guido

WANDELPROGRAMMA JANUARI 2019
Zondag 6 januari

IBIS PUURS - zaal St-Stefaan, Broekstraat 22, Lippelo - 8-15u
Winterserietocht - 4 -7– 10 – 16 – 21 km
DE MORGENSTOND HUMBEEK - parochiezaal, Humbeeksebaan, 190 Zemst-Laar - 8-15u
5 – 7 – 14 – 20 km
Zondag 13 januari
HOUTHEIMSTAPPERS STEENOKERZEEL – De Molekens wambeekstraat 27 Steenokerzeel – 8-15u
6-9-12-15-20-22 km
WSV CLUB 76 MERKSEM- Sportpark Ruggeveldlaan 480 Deurne - 8-15u
5-7-10-12-20-25-30 km
Zondag 20 januari
KLEITRAPPERS TERHAGEN - School Bisterveld, Nieuwstraat 26, Kessel - 8-15u
4 – 9 – 15 – 21 – 25 km
WANDELCLUB TORNADO - zaal Bosuil, Bieststraat, Hever - 7.30-15u
5 – 10 – 15 – 20 km
Zondag 27 januari
CRACKS WOLVERTEM - De Zonnebloem, K. Baudewijnslaan 26, Wolvertem - 8-15u
6 – 12 – 18 – 22 km
BOERENKRIJGSTAPPERS - festivalhal, Donklaan 125, Berlare - 8-15u
4 – 7 – 12 – 18 – 25 km
WSV NETELAND DUFFEL - parochiezaal, L. Kempenaerstraat 16, Schriek - 8-15u
7 – 14 – 21 km

(Respecteer het aanvangsuur a.u.b.)

WANDELPROGRAMMA FEBRUARI 2019
Zondag 3 febuari

IBIS PUURS - zaal GC de Nestel , Buisstraat 19 Sint-Amands - 8-15u
Winterserietocht - 4 – 7- 10 – 16 – 20 km
WSV SCHELLE - Depot Deluxe, Nijverheidsstraat 27, Hemiksem - 8-15u
4 – 7 – 14 – 21 – 28 km
Zaterdag 9 februari
JAARLIJKS LEDENFEEST WANDEL MEE RUISBROEK (zie formulier)
Zondag 10 februari
DE LACHENDE KLOMP - school Baken, Bellestraat 89, Sint-Niklaas - 8-15u
6 – 10 – 15 – 21 – 30 km
DE DENDERKLOKJES LEBBEKE – Ontmoetingcentrum Schoolstraat 2 ,Wieze –8 –15u
6-12-17-22 km
Zondag 17 februari

IBIS PUURS - Joc Wijland, Fortbaan 9, Puurs - 8-15u
Winterserietocht - 4 - 7- 10 - 16 - 20 km
SINJORENSTAPPERS WILRIJK - zaal Rozenkrans, Heistraat 390, Wilrijk - 7.30-15u
4 – 8 – 11 – 16 – 21 – 22- 26 km

Zondag 24 februari
De Sluisstappers vzw – Sint Theresiacollege Veldstraat 11 Kapelle op de Bos – 7-15u
6-12-18-24-35km
(Respecteer het aanvangsuur a.u.b.)

WANDEL MEE RUISBROEK vzw

Uitnodiging
Algemene vergadering

De Voorzitter en de Raad van Bestuur van Wandel Mee Ruisbroek vzw
hebben de eer U uit te nodigen op de statutaire algemene vergadering.
Deze zal doorgaan op zaterdag 19 januari 2019, om 14 u in haar lokaal
‘Jonge Beloften’, St-Katharinastraat 151, 2870 Ruisbroek-Puurs.
Agenda:
welkom en voorstelling agenda:
• financieel jaarverslag 2018
• evaluatie 2018
Tussendoor bieden we u een worstenbroodje + 2 drankjes
• programma 2019
• steunkaarten 2019
• varia (onder andere: kledij pasmodellen )
• slotwoord
Rekenend deze dag al onze leden te kunnen begroeten, groeten wij
hoogachtend,

Voor Wandel Mee Ruisbroek vzw
Guido Van Breedam,
voorzitter

---------------------------------Wandel Mee Ruisbroek vzw – Art,Borghijsstraat 54 2870 Ruisbroek-Puurs wandelmee.ruisbroek@hotmail.com

Vic Van Beylen
secretaris

CLUBNIEUWS

Lidkaarten 2019
Wandelaars: wanneer je vanaf 1 januari géén lidkaart kan voorleggen aan de inschrijving, zal
je ook niet kunnen genieten van de korting die tot 0.80€ kan bedragen.
Zorg dus dat je deze altijd bij je hebt.

Dank U, dank U, dank U…….
Aan al diegenen, leden en niet-leden, die geholpen hebben
bij onze organisaties in 2018, zeggen wij gemeend DANKUWEL…

Voor onze nieuwe leden
De samenstelling van het bestuur:
Van Breedam Guido, voorzitter
Van Laer Walter, schatbewaarder
Van Beylen Victor, secretaris
Van Cammeren Petra, feestleider
Polfliet Dirk, feestleider
Aerts Robert, runner en boodschapper tijdens de wandelingen.
Pacchiotti Michel, boodschapper voor onze activiteiten.
Het secretariaat wordt verzorgd door Victor, bijgestaan door Guido.
Het lokaal, met al onze materialen, wordt onderhouden door Walter & Guido
Mail: adres club wandelmeeruisbroek@hotmail.com
Website adres: https://www.wandelmeeruisbroek.be

J A A R L IJ K S
LEDENFEEST
zaterdag 9 februari 2019
Hof Ter Zielbeek,
Sint-Katharinastraat 191
2870 Ruisbroek
18u : ontvangst met aperitief
19u: eetmaal: - dinerbuffet: koude en warme gerechten
- dessertbuffet
Tussenin: viering van jubilarissen
Vanaf 18 uur tot 2 uur: entertaining door een DJ

Prijs: € 40,00 voor leden
€ 65,00 voor niet-leden
Telkens dranken inbegrepen!
Inschrijvingen moeten binnen zijn
vóór 27 januari 2019
via rekening BE47 3631 6594 1980
Van Wandel Mee Ruisbroek vzw
met vermelding naam en Teerfeest 2019
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Ondergetekende: …………………………………………………………………………………………………
schrijft in voor het Jaarlijks Ledenfeest 2019 van Wandel Mee Ruisbroek vzw
met ….... leden en ....... niet-leden en betaalt hiervoor
....... x € 40,00 en ....... x € 65,00 met een totaal van € …….……,00
Handtekening

Verkeerregels voor voetgangers(wandelaar)
Je wandelt eerst en vooral op het voetpad.
Bij gebrek daaraan gebruik je de begaanbare gelijkgrondse bermen.
Als geen van deze aanwezig zijn, dan mag je gebruik maken van de
openbare weg.
De voorkeur gaat daarbij naar parkeerstroken of fietspaden, waarbij
je wel voorrang moet geven aan bestuurders of fietsers.
Als je op de rijbaan wandelt, dan moet je zo dicht mogelijk bij de

linker rand achter elkaar wandelen.
Het oversteken gebeurt bij voorkeur op een oversteekplaats voor

voetgangers een zeebrapad.
Indien er verkeerslichten aanwezig zijn, moet zij gebruikt worden.
Is er geen oversteekplaats voor voetgangers voorzien, kies dan een

plek uit waar je goed ziet en goed gezien wordt.
Steek niet over in een bocht, op een helling, onder een brug of tussen
geparkeerde voertuigen.
Steek voorzichtig over en hou rekening met de naderende
voertuigen.

