Woordje van jullie voorzitter
Hallo allen,
Ik hoef hier niet aan te halen dat de periode waarin we het voorbije trimester leefden, niet als
normaal kon worden aangevoeld.
In onze ergste dromen hadden we dit nooit kunnen verwachten; er ontbrak heel wat in ons dagelijks
leven.
Gelukkig mochten we nog gaan wandelen, in beperkte groep, liefst in eigen regio of voor de
durvers, wat verder; de risico’s er aan verbonden dienden we er bij te nemen.
Wie thuis bleef kreeg ruim de gelegenheid om eigen klusjes op te knappen.
De komende weken worden zéér cruciaal; het virus moet onder controle gebracht worden en liefst
zo vlug als mogelijk afgezwakt.
Ik doe alvast een oproep om bij enige vorm van twijfel, de test te ondergaan. Op die manier
bescherm je niet enkel je eigen leven, maar ook dat van anderen.
Wij hebben de bedoeling om de volgende maanden een poging te doen om jullie terug enkele vrij te
maken wandelingen aan te bieden.
Omdat wij zelf van het bestuur geen enkel risico kunnen nemen zal onze Algemene Vergadering die
normaal in januari 2021 plaats vindt geannuleerd worden en naar een latere datum worden verzet,
we houden jullie op de hoogte.
Ook kan ik al meedelen dat ons ledenfeest alvast niet op het gebruikelijke tijdstip in februari kan
doorgaan; we wachten de situatie af, tenslotte is 2021 toch 365 dagen lang.
Wat onze andere jaarlijkse evenementen betreft, de ontbijtwandeling, de tochten in juli en
november, de ontspanningsreis of -dag, de busuitstappen naar tochten van andere clubs: we moeten
afwachten wat er in de toekomst toegelaten, mogelijk en haalbaar wordt.
Intussen blijven we u verder op de hoogte houden over tochten en initiatieven die door wandelclubs
worden aangeboden; op de volgende pagina vind je daarvan enkele voorbeelden.
De tijd om je lidkaart te vernieuwen is ook aangebroken. Ook hier moeten we andere wegen
bewandelen, we kunnen geen gebruik maken van de gebruikelijke zit(zater)dagen om jullie bijdrage
te ontvangen; verder in dit blad vind je de nodige gegevens, doe dit liefst voor 20 december.
Ondanks alles kunnen de laatste maanden van het jaar 2020 nog prachtige maanden worden op
wandelgebied: de herfstkleuren zijn er, de geuren en kleuren van paddenstoelen en droge bladeren
maken er iets moois van. Eens de kou is aangebroken, wordt het weer anders en kan men eveneens
genieten van het halen van een frisse neus.
Intussen wens ik jullie allemaal alvast een gezond eindejaar. En misschien tot weldra wanneer één
van onze wandelpaden zich kruisen …
Guido

Waarom hebben we onze officiële wandeltochten tijdens deze corona tijd
geannuleerd?
In eerste instantie uiteraard om onze medewerkers en de wandelaars te beschermen en om te
beletten dat het virus steeds verder uitbreidt of telkens terug toeslaat. Maar uiteraard vooral
omwille van de voorzorg- en veiligheidsmaatregelen die ons door de Veiligheidsraad worden
opgelegd.
De voorzorgsmaatregelen zijn ook niet min wat bijkomend werk voor een club meebrengt:
inschrijvingen in een tent buiten, geen rustposten, geen toiletten, geen catering, aparte in- en
uitgangen, tafels op afstand, verboden aan te schuiven bij een deels bezette tafel, beperkt
gebruik van de zaal, enz., enz.
We zagen het ook niet zitten om met voorinschrijvingen te werken of wandelaars te weigeren
wanneer de zaal een bepaald aantal aanwezigen bereikt zou hebben. onze zalen zijn trouwens
niet passend en in grootte beperkt
Gezien de risicogroep waartoe bijna al onze medewerkers behoren is de vraag ook relevant
of het verantwoord is om voor dit alles op hén te steunen.
Doordat op de wandeltochten geen normale catering (drank, broodjes …) toegelaten is vallen
ook deze inkomsten weg; naast de kosten voor het gebruik van zalen en materiaal zou dit op
een verlieslatende onderneming uitkomen.
Dit alles resulteerde voor ons uiteindelijk om tot annulering van onze tochten over te gaan.
We hopen dat jullie, onze leden, hiervoor begrip kunnen opbrengen; wij hebben met spijt in
het wandelhart beslissingen genomen en ons daarvoor laten leiden door bezorgdheid voor de
gezondheid van onze medewerkers, onze leden en de wandelaars die naar onze initiatieven
zouden afzakken.
Daarnaast willen we in dit clubblad en via e-mailberichten toch afgepijlde of langs
wandelknooppunten lopende wandelingen aanbieden aan onze leden. Op volgende
bladzijden iets meer daarover …
Dan is er toch nog enige mogelijkheid om elkaar af en toe eens met afstand en mondmasker
te ontmoeten in de buitenlucht. Terrasjes doen zal er de eerstvolgende weken ook al niet bij
zijn, al wat rest is nog zo goed als kan in beweging blijven …
In afwachting van betere tijden, hou je gezond en fit, wandel en stap op eigen initiatief met
of zonder wandelkaart of op een van de initiatieven van een of andere club!

Het bestuur.

"Coronawandelingen"
Niets belet ons om op eigen houtje een wandeling te doen. We kunnen naar een zelfgekozen
startpunt rijden en vandaar een tocht maken.
Op de website www.wandelknooppunt.be kan je zelf
wandelingen ontwerpen op het onvolprezen wandelnetwerk.
Hiervoor moet je geen computerspecialist zijn! Je kan de
wandelingen dan afdrukken of opslaan op uw gps.

Op de volgende bladzijde vind je enkele tochten in de regio Boom / Niel op het wandelnetwerk
die door uw bestuur als kwaliteitsvol bevonden werden. Onderweg staan paaltjes met de
nummers.
---------------------------------------------------------------------------------------------------------Van onze vrienden / collega’s van Opsinjoorke Mechelen hebben we volgend bericht
ontvangen, waarvoor onze dank!
“Wegens corona hebben wij al onze tochten van 2020 geannuleerd. Echter hebben wij voor
de laatste 3 maanden gezorgd voor bewegwijzerde routes met onze pijlen. Voor zij die het
wensen plaatsen wij ook de link naar elke wandeling.”
Vinkenbrugwandeling
start op de parking van station Hofstade
tot en met 31 oktober 2020
afstand 8,24 km
https://www.routeyou.com/nl-be/route/view/7871668/wandelroute/wandeling-13-oktober-2020

Natuurwandeling Den Battelaar
start aan café Den Biechtstoel Battel
vanaf zaterdag 7 november tot en met 22 november 2020
afstand 7,35 km
https://www.routeyou.com/nl-be/route/view/7916131/wandelroute/walk-4-nature-lus-1-afgeleid

Kerstwandeling
start aan het Station Mechelen
vanaf zaterdag 12 december tot en met 27 december 2020
8,52 km
https://www.routeyou.com/nl-be/route/view/5878887/wandelroute/gouden-carolus-christmaswandeling2019-10km-afgeleid

Regio Boom / Niel
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0k

0.7 km

1 km

1.5 km

3 km

3.4 km

4.6 km

2 km

5 km

2.2 km

6.8 km

2.5 km

7.2 km

17 km Adres startplaats (schatting): Noeveren 81, 2850 Boom

0km

0.7 km

1 km

3 km

3.5 km

4.8 km

8.3 km

12.2 km

8.9 km

13.3 km

1.5 km

10 km

14.1 km

2 km

5.3 km

11.3 km

2.2 km

5.7 km

7.1 km

12.1 km

15.9 km

2.5 km

12.1 km

16.3 km

16.9 km

23 km Adres startplaats (schatting): Noeveren 81, Boom,

0 km

0.9 km

2.2 km

2.3 km

3.8 km

4.4 km

4.8 km

6.1 km

6.5 km

6.9 km

8.2 km

9.4 km

10 km

10.9 km

11 km

11.6 km

8.8 km

11.9 km

12.1 km

14.8 km

15.4 km

15.5 km

16.8 km

17.6 km

17.9 km

19.1 km

19.6 km

20.1 km

20.5 km

21.3 km

21.6 km

21.9 km

22.4 km

23 km

Geniet van deze wandelingen en hou je gezond !

CLUBNIEUWS
Hernieuwen lidkaarten voor 2021
Op 1 januari 2021 vervalt het lidmaatschap voor 2020.
De (plastic) lidkaart van 2020 blijft na betaling van je lidgeld voor 2021 verder gelden; je
gebruikt dezelfde kaart dus een jaar langer. Wanneer wij het lidgeld ontvangen hebben wordt
dit door ons geregistreerd bij Wandelsport Vlaanderen waarna de geldigheid van de kaart
voor één jaar wordt verlengd.
Doordat we dit jaar geen zitdagen kunnen organiseren om jullie lidgeld te ontvangen vragen
wij om de bijdrage op onze girorekening te storten, graag uiterlijk tegen 20 december om ons
toe te laten alles tijdig te registreren.
Omdat we door de corona-omstandigheden dit jaar en waarschijnlijk nog wat verder geen
activiteiten hebben kunnen aanbieden hebben we beslist om het lidgeld voor 2021 terug te
brengen naar 15 €, dit is ook de bijdrage die wij als club per lid aan Wandelsport Vlaanderen
voor 2021 moeten afdragen.
Stort dus jouw bijdrage op het rekeningnummer BE47 3631 6594 1980 van Wandel Mee
Ruisbroek met vermelding van de naam/namen voor wie de bijdrage bedoeld is. Heb je graag
nog een “Walking in Belgium’ voeg dan 6 € extra bij jouw storting.
Het attest voor de mutualiteit dat vanaf 1 januari kan ingediend worden zal door ons bezorgd
worden, eventueel samen met het boek.
De stempelkaarten die samen met de lidkaarten voor 2020 werden bezorgd kunnen verder
gebruikt worden in 2021 vermits er dit jaar weinig mogelijkheid was om stempels te
verzamelen.
Verjaardagen …
6/11
13/11
19/11
20/11
22/11
24/11
1/12
4/12
5/12
7/12
12/12
14/12
15/12
18/12
21/12
28/12
30/12
31/12

Freddy De Wit
Pieter De Boeck
Ludo Andries
Rik Dierickx
Nadine Van De Moortel
Ludo Hairemans
Inge Bauwens
Carina De Decker
Guido Van Gijseghem
Yolande Daems
Trinity Van Houdt
Robert Aerts
Albert Segers
Sonja Michiels
Petra Van Cammeren
Jolien Gysemans
Josee Verbruggen
Ronny Van Peer

Huwelijk
Hartelijke gelukwensen aan onze leden
Bjorn Van Ranst en Femke De Smedt
die ondanks coronaobstakels mekaar
het jawoord gaven op 10 oktober.

WANDELPROGRAMMA NOVEMBER 2020
Zondag 8 november
*WSV SCHELLE - Geannuleerd
*SINGELWANDELAARS STROMBEEK-BEVER - Geannuleerd
Zondag 15 november
*DE VOSSEN BUGGENHOUT - Geannuleerd
Zondag 22 november
*SCHORRESTAPPERS BOOM - Geannuleerd
*WANDELCLUB TEMSE - Geannuleerd
Zondag 29 november
*CRACKS WOLVERTEM - Geannuleerd
* WSV DE RANSTUILEN RANST vzw - Geannuleerd

WANDELPROGRAMMA DECEMBER 2020
Zondag 6 december
*VAARTLANDSTAPPERS WILLEBROEK - Geannuleerd
* DE LACHENDE KLOMP vzw Parochiecentrum Crevestraat 31
4-10-15-21-30 km zeker eerst bellen naar GSM +32(0)477 82 02 76

9180 Moerbeke-Waas

*Merksemse Wandelclub De Stroboeren vzw Fort van Merksem Fortsteenweg
4-7-12-18-25 km
zeker eerst bellen naar GSM +32(0)495 74 47 36

8- 15u

Merksem 8 -15u

Zaterdag 12 december
*IEPER IN DE WINTER Geannuleerd
*LIER IN DE DOENKER Geannuleerd
*GENT BIJ NACHT Geannuleerd
*WSP HEVERLEE LEUVEN vzw TOCHT GAAT DOOR
Kerstwandeling door de hoofdstad van Vlaams-Brabant met gratis toegang tot de kerstmarkt (inmiddels verboden???) en
tal van monumenten. 2e startplaats (10.30u-17.00u): Café Sport, Martelarenplein 13 in Leuven.: 4-6-8 km zeker eerst
bellen naar GSM +32(0)496 53 34 19

Zondag 13 december
*FLUITEKRUID WOLVERTEM - Geannuleerd
*VOSBERGSTAPPERS RUMST Geannuleerd
*REYNAERTSTAPPERS - Parochiezaal Dries 70
Sinaai - 7.30-15u
6 – 11 – 17 – 23 km zeker eerst bellen naar GSM +32(0)486 79 52 48
Zaterdag 19 december
MECHELEN Kerstsfeer inden doenkerG Geannuleerd
(zie alternatief van Opsinjoorke hierboven !!ar Christmaswandeling - Mechelen in kerstsfeer en in

Wandelclub De Smokkelaars Stekene vzw Broederschool Stekene Nieuwstraat 17 15 – 20 u
6 -9 -12- 15 km

zeker eerst bellen naar GSM +32(0)474 74 55 85

Zondag 20 december
*KLEITRAPPERS TERHAGEN - Geannuleerd
*ANTWERPEN IN DE WINTER- - Geannuleerd
*Roosenberg wandelklub Waasmunster vzw POC Rivierstraat 14 Waasmunster 8-15u
6 - 12– 20 km zeker eerst bellen naar GSM +32(0)477 61 27 17

Zondag 27 december
*WANDELVRIENDENKRING PUURS -

- Geannuleerd

(Respecteer de nodige veiligheids maatregelen )

