Woordje van onze voorzitter
Het is weer zover mijn woordje…

Van maartse buien en aprilse grillen zijn we dit voorjaar gespaard gebleven. Dus was
het bijna altijd goed wandelweer.
Maar toch was er een ander groot probleem: het coronavirus: deze heeft er voor gezorgd
dat we deze maanden in ons kot moesten blijven.
Zo werd onze Ontbijtwandeking ook afgelast maar deze gaat wel door later dit jaar.
Ook de “Aspergewandeling” die voorzien was op 21 mei: is ook geannuleerd zo ook alle
andere wandeltochten tot en met 30 juni.(zie verslag wandelsport Vlaanderen)

Ook heeft het bestuur gehoordeel onze “Zomerwandeling” van 21juli te annuleren: en dit
voor de veiligheid en gezondheid van onze medewerker.
De start zaal de Krinkel en rustpost schietstand zijn niet conform om de nodige regels
te volgen van de Veiligheidsraad.

Wij hopen dan dat we ons programma terug kunnen voortzetten van af de busreis naar
Lummen eind augustus??
Maar daar lees je meer over in het volgend clubblad.

Verder geef ik nog een geheugensteuntje mee voor de volgende maanden:
- zondag 23 augustus busreis naar Lummen,
- zaterdag 5 september onze ‘Ontspanning dag’,
- in de maand oktober voorzien wij onze ‘Ontbijtwandeling’,
- zondag 15 november onze ‘Herfsttochten’. –
- zaterdag 12 december busreis naar Ieper,

Zodus, we hebben nog wel wat te doen dit jaar,
En ik hoop jullie allen bij dezen eens te kunnen ontmoeten na deze crisis.
En hou het veilig voor uzelf familie en de anderen

Jullie voorzitter.
Guido

Voor wie graag een plaatselijk tochtje wil doen, alleen of met het gezin, vind je op de volgende bladzijden
enkele wandeltochten in Ruisbroek die ik als ’parcoursmaker’ heb opgemaakt; geniet ervan, er is veel moois
te zien in onze deelgemeente en je blijft er fit bij.

Club nieuws voor onze leden…
Wij zijn zeer blij dat er leden zijn die ‘tussendoor’ iets
doorgeven via mail aan onze redactie om in ’t Potske
of op de website of facebook te laten verschijnen…
Wanneer er leden zijn die iets interessant hebben om te laten
verschijnen; kunnen zij dit altijd doorgeven via ons e-mailadres:
wandelmeeruisbroekvzw@outlook.com
Bedankt alvast voor uw mogelijke medewerking.

Enkele gegevens
Ondanks dat er tot eind juni alle wandelingen geannuleerd zijn mag je nog
wel zelf jouw wandelschoenen aantrekken en een stapje doen op eigen
bodem.
Sommige van onze leden zie ik hier en daar al eens wandelen. ndien je al
eens verder wil dan op eigen grondgebied Kan je je gratis abonneren op
Wandelknooppunt.be zodat jee eenss in een andere omgeving kan wandelen.
Verschillend van deze wandelwegen komen ook in onze nabijheid.
Doe het eens maar hou het veilig.
https://www.wandelknooppunt.be/routeplanner?kaart=stille-waters

GEEN POTSKE ONTVANGEN??…
Wij krijgen soms bericht dat er leden zijn die hun Potske niet ontvangen hebben. Soms gaat er
wel eens iets mis met het opstellen van de e-maillijst of wijzigt iemand s adres zonder dat we er
weet van hebben …
verwittig dan aub onmiddellijk de club via e-mail wandelmeeruisbroekvzw@outlook.com
of bel eens naar 0474 01 50 57 (Vic), 0479-70 59 94 (Guido)
Wij doen dan ons best voor de correcte verzending.

De lentemaanden zijn blijkbaar ook vruchtbare maanden want …
DEZE LEDEN VIEREN DE VOLGENDE MAANDEN HUN VERJAARDAG
Voor hen vanwege het bestuur een handshake en / of drie zoenen maar wel vanop veilige afstand!
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Bjorn Van Ranst
Vic Van Beylen
Kathy Boel
Ingrid De Vriendt
Tony Van den Brande
Diana Vink
Gerda Segers
José Van Loo
André Van derslijen
Jan Bart De Ridder
Francine De Clerck
Maria De Baerdemaecker
Florent De Lathouwer
Patricia Speltinx
Sepp Vaerten
Christiane Bové
Jozef Sneyers
Ludo Van Dyck
Wim Van Beylen
Femke De Smedt
Kevin Vaerten
Raymond Verhaegen
Germaine De Coster
Karin Mommaerts

WANDELPROGRAMMA MEI 2020
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Breaking News - Alle Wandelorganisaties zijn geannuleerd
tem 30 juni 2020 !
ALERT - BREAKING NEWS !!!!
Gevolg gevend aan de maatregelen die door de Nationale
Veiligheidsraad op 15 april ll. werden genomen om de strijd tegen
het Covid 19 - Coronavirus in te dijken, besliste het
bestuursorgaan van Wandelsport Vlaanderen vzw om
alle wandelorganisaties
uitgaand van haar overkoepeling
tem 30 JUNI as. TE ANNULEREN!
Iedereen beseft dat de gevolgen voor de diverse sportfederaties,
voor de organiserende clubs, voor de ondersteunende diensten,
voor toeleveranciers, voor de wandelaars en voor alle andere
betrokken partijen desastreus kunnen zijn. Geen makkelijke
beslissing, maar het kan niet anders.
Mogen we dan ook vragen op jullie begrip.
Raad van Bestuur Wandelsport Vlaanderen vzw.

Beste leden
zodra er wijziging komt in deze maatregelen Laten wij jullie dit
zo vlug mogelijk weten.
Hou het veilig voor uzelf en de anderen.
Het bestuur

