Woordje van onze voorzitter
Beste wandelvrienden
Wanneer ik mijn voorwoord aan het schrijven ben is het wandeljaar 2019 ver op
z’n eind, en is er plaats voor een nieuw.
Voor onze club was het jaareinde 2019 een succes: kijk maar naar onze
Herfsttochten.
Bijna 1500 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.
Daarvoor dank aan allen die hun steentje hebben bij gedragen.
Ook het Breugelbuffet met 54 deelnemers was een goede afsluiter van ons
wandeljaar 2019.
Het nieuwe wandeljaar starten wij als gewoonlijk met onze algemene vergadering,
waar je alles te weten komt over de clubwerking in het volgend wandelseizoen,
alsook een evaluatie van het voorbije jaar 2019.
Deze zal doorgaan op zaterdag 25 januari 2020 in café PRADO om 14u.
Feesten! Zijn wij dat verleerd ? Neen!!, want na de Kerst- en Nieuwjaar doen
wij er nog een schepje bij met ons jaarlijks ledenfeest. Voor deze activiteit
krijg je met de post een inschrijvingsformulier.

Met het bestuur blijven we niet stilzitten. Het leven gaat ook
verder, zo ook onze activiteiten voor 2020:
✓ In januari onze jaarlijkse algemene vergadering (allen op post).
✓ In februari hebben wij ons jaarlijks ledenfeest met viering van
jubilarissen,
✓ 21 mei 2020 aspergewandeling.(verzorging inschrijfzaal)
✓ En op 21 juli onze zomerwandeling.
✓ September onze ontspanning dag.
✓ En als laatste onze herfstwandeling op 15 november.
✓ En we voorzien ook al enkele busreizen, daarover later meer!
Een goed gevuld programma dus, voor al deze activiteiten vind je een
aankondiging of inschrijfformulier in het clubblad .
En voor ik afsluit BEDANK ik alle medewerkers die dit jaar onze club hebben
geholpen bij haar activiteiten. Hopelijk zien wij elkaar in 2020 weer op een of
andere activiteit van onze club.
Na dit alles rest mij nog aan jullie mijn beste wensen voor een nieuwjaar toe
te wensen, alsmede van het bestuur.
En weet: om te ontsnappen aan het feestgedruis en de kilootjes
teveel: rest het u een gezonde wandeling mee te pikken…
Jullie voorzitter

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 25 januari 2020, om 14 u in
Café Prado Sauvegardestr. 43 , 2870 Ruisbroek.

Agenda
➢
➢
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➢
➢
➢
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welkom en voorstelling agenda:
financieel jaarverslag 2019
Evaluatie 2019
Tussen door worst broodje + 2 drankjes
Programma 2020
Varia
Slotwoord

We hopen deze dag al onze leden te kunnen begroeten,
Voor Wandel Mee Ruisbroek vzw
Guido Van Breedam,

Vic Van Beylen

voorzitter

secretaris

Wandel Mee Ruisbroek vzw – A. Borghijsstraat 54 2870 Ruisbroek-Puurs - wandelmeeruisbroekvzw@outlookl.com

zaterdag 15 februari 2020
Hof Ter Zielbeek,
Sint-Katharinastraat 191, 2870 Ruisbroek
18u :

Ontvangst met hapjes en aperitief

19u:

viergangenmenu met bediening aan tafel

Zowel voor voor- als hoofdgereccht is er keuzemogelijkheid, daarom bezorgen we alle leden met de post
een inschrijvingsblad!
All-in formule tot het einde, uitgezonderd sterke dranken en cocktails
Tussendoor de viering van jubilarissen
Na het dessert tot 02 uur muziek aan en beentjes los met D.J.

Prijs: € 40,00 voor leden
€ 78,00 voor niet-leden

Inschrijvingen moeten binnen zijn uiterlijk tegen 2 februari 2020
Je kan zowel voor het voor- als voor het hoofdgerecht kiezen uit twee mogelijkheden!
Maak dus gebruik van het inschrijvingsblad dat je nog met de post zal ontvangen om jouw keuze aan te
duiden en bezorg het aan één van onze bestuursleden. Zo kunnen wij aan het restaurant de keuze van
eenieder op tijd meedelen.
Betalen via rekening BE47 3631 6594 1980 Van Wandel Mee Ruisbroek vzw
met vermelding van naam en ‘Ledenfeest’

Clubnieuws…
Lidkaarten 2020
OPGELET Vanaf 2020 zal bij alle door Wandelsport Vlaanderen erkende wandelingen voor nietleden van 2 euro aangerekend worden als inschrijvingsgeld; wie wél lid is betaalt vanaf dan 1,50
euro. Het is dus belangrijk dat je je lidkaart kan voorleggen bij het scannen aan de inschrijftafel.
Ook dit jaar blijft onze club met een stempelblad werken, je krijgt het mee
bij het hernieuwen van je lidmaatschap, samen met het attest voor de
mutualiteit.(maak er gebruik van)
De korting van 0,50 euro per stempel wordt telkens verrekend bij betaling
van het lidgeld.
Ook nieuw voor 2020: ieder lid krijgt een extra wandelboekje dat je mits
voldoende stempels kan inruilen voor een poncho of een rugzak; voorwaarden
staan in het boekje vermeld!

De samenstelling van ons huidige bestuur ziet er als volgt uit:

Van Breedam Guido, voorzitter
Van Laer Walter, schatbewaarder

( guido.van.breedam@proximus.be)
(waltervanlaer49@gmail.com)

Van Beylen Victor, secretaris
(vic.vanbeylen@skynet.be)/ 0474 01 50 57
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.

Contact en betalingsmogelijkheid
Ons secretariaatsadres is: Wandel Mee Ruisbroek vzw
A. Borghysstraat 54
2870 Ruisbroek-Puurs
0479 70 59 94 (Voorzitter)
Contact kan je hebben via: wandelmeeruisbroek@hotmail.com
Betalingen gebeuren via rekening BE47 3631 6594 1980
Wandel Mee Ruisbroek vzw
Eikerlandstraat 9 - 2870 Ruisbroek-Puurs

Neem een kijkje op:

WANDEL MEE RUISBROEK
WELKOM OP DE SITE VAN UW WANDELCLUB!

https://www.wandelmeeruisbroek.be/
•
•
•
•
•
•
•

CLUBBLAD
WANDELPROGRAMMA
SPONSORS
FOTOGALERIJ
LID WORDEN?
BESTUUR
ACTIVITEITEN

We zijn ook actief opFacebook …

https://www.facebook.com/groups/343834539532357/

WANDELPROGRAMMA JANUARI 2020
Zondag 5 januari

IBIS PUURS - Flegado
Achterhoefweg 37 2870 Ruisbroek - 8-15u
Winterserietocht - 4 -7– 10 – 16 – 21 km
DE MORGENSTOND HUMBEEK - Parochiezaal Humbeeksebaan 190 1980 Zemst - 8-15u
5 – 7 – 14 – 20 km
Zondag 12 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 19 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 26 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

WANDELPROGRAMMA FEBRUARI 2020
Zondag 2 febuari

IBIS PUURS - Joc Wijland, Fortbaan 9, Puurs
Winterserietocht - 4 – 7- 10 – 16 – 20 km

- 8-15u

WSV SCHELLE - Depot Deluxe, Nijverheidsstraat 27, Hemiksem - 8-15u
4 – 7 – 14 – 21 – 28 km
Zondag 9 februari
DE LACHENDE KLOMP - Sec. School Baken Eekhoornstraat 1. Sint-Niklaas - 8-15u
6 – 10 – 15 – 21 – 30 km
WIJTSCHOTDUVELS

Basisschool De Notelaar Bergenstraat 2 2110 Wijnegem

8-15u

5 -10-15-20-25-30 km (start gewijzigd t.o.v. Walking )
Zaterdag 15 februari

JAARLIJKS LEDENFEEST WANDEL MEE RUISBROEK (zie formulier)
Zondag 16 februari

IBIS PUURS - zaal St-Stefaan, Broekstraat 22, Lippelo Winterserietocht - 4 - 7- 10 - 16 - 20 km

8-15u

DE DENDERKLOKJES LEBBEKE – Ontmoetingcentrum Schoolstraat 2 ,Wieze –8 –15u
6-12-17-22 km
SINJORENSTAPPERS WILRIJK - zaal Rozenkrans, Heistraat 390, Wilrijk - 7.30-15u
4 – 8 – 11 – 16 – 21 – 22- 26 km

Zondag 23 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.)

