Wandel Mee Ruisbroek organiseert jaarlijks 3

wandeltochten

•

‘Zomertochten’ op 21 juli (2019: 7 juli!)

•

‘Weekdagtochten’ op 2e dinsdag van september

•

‘Herfsttochten’ op 2e zondag na Allerheiligen

•

is mede-organisator van de ‘Aspuursgewandeltochten’ op O.H.Hemelvaartdag

Deelname aan deze activiteiten is uiteraard niet
verplicht maar we hebben onze leden er natuurlijk
graag bij !
Tweemaandelijks verschijnt “t Potske”; ons clubblad
wanneer je een e-mail adres hebt krijg je het digitaal bezorgd, zoniet zenden we je via de post een
papieren exemplaar.
Contacteer ons wanneer je interesse hebt of nog met vragen zit:
E-mail: wandelmeeruisbroek@hotmail.com
Website: www.wandelmeeruisbroek.be
Brief: A. Borghijsstraat 54, 2870 Ruisbroek
GSM: 0479 70 59 94 (Voorzitter Guido Van Breedam) of 0474 01 50 57
(secretaris Vic Van Beylen)
Wandelclub ‘Wandel Mee Ruisbroek vzw’ is aangesloten bij
Wandelsport Vlaanderen VZW, met als lidnummer 1151;
Wie lid wil worden van Wandel Mee Ruisbroek vzw, mag géén
Lid zijn van een andere wandelclub;
Het clublokaal is gevestigd bij café ‘De Jonge Belofte’,
St-Katharinastraat 151, 2870 Ruisbroek-Puurs;
VERANTW. UITGEVER
WANDEL MEE RUISBROEK VZW
A BORGHIJSSTRAAT 54
2870 RUISBROEK

LID WORDEN
VAN EEN

WANDELCLUB
WAAROM ZOU JE

HET NIET DOEN ???

Ja, waarom zou je géén lid worden van onze wandelclub ??

Hoe diep moet ik in mijn portemonnee tasten?

Wil je af en toe een beetje extra beweging, ga je graag eens te voet een streek verkennen, alleen, met z’n beidjes, met kindjes, zonder kindjes, met een groep vrienden ...

Het lidgeld bij Wandel Mee Ruisbroek bedraagt
voor 2018-2019 15,00€ voor +16 jarigen en
10,00€ voor -16jarigen;

Wil je dat doen op duidelijk aangegeven wandelpaden, een kleine of een grote afstand maar toch verzekerd van bijstand mocht er onderweg zich onverwachts iets
voordoen ...
Met dit foldertje willen we jou overtuigen om de stap naar een wandelclub te wagen.
Ben je Ruisbroekenaar of woon je in de omgeving? Dan bevelen we je van harte
onze club aan maar lees eerst even verder en laat je overtuigen.
Hartelijke wandelgroeten,

Guido Van Breedam, Voorzitter Wandel Mee Ruisbroek

Als lid van een wandelclub die aangesloten is bij Wandelsport Vlaanderen kan je
dagelijks kiezen uit een aanbod aan wandelingen in het ganse land.

De mutualiteiten geven leden van sportorganisaties jaarlijks een tegemoetkoming, soms tot het volledige bedrag van het lidgeld. Daarvoor
krijgt elk lid ook jaarlijks een attest van lidmaatschap.
Deelname aan wandelingen georganiseerd door een club die door
Wandelsport Vlaanderen erkend is, kost meestal 1,50€; leden krijgen
steeds een korting van 0,40€.
Onze club bezorgt haar leden jaarlijks een stempelblad. Stempels verzamel je door deel te nemen aan bepaalde wandelingen en ze kunnen
voor extra kortingen zorgen op het lidgeld of andere aankopen bij de
club.

Je vindt het ruime aanbod op allerlei plaatsen: een app op de smartphone, de site
van Wandelsport Vlaanderen, die van ‘Uit in Vlaanderen’ of van de wandelclub
zelf, in het clubblad dat je digitaal of per post krijgt aangeleverd.

Leden van Wandel Mee Ruisbroek kunnen ook voordelig deelnemen
aan evenementen die we af en toe organiseren:

Niets moet, alles mag.

•

busreizen naar andere wandeltochten

Je kiest zelf wanneer je wandelt, waar en met wie, hoeveel kilometers je wil doen,
een licht of een zwaarder parcours, een rolstoeltoegankelijk pad …

•

gezellig samenzijn (ons 'teerfeest', meestal de eerste zaterdag
van februari)

•

barbecue of ontspanningsreis (meestal een zaterdag in september)

Voor een kleine bijdrage word je bijgestaan door tientallen vrijwilligers van de organiserende clubs die voor jou een waaier aan parcours hebben uitgetekend en
bewegwijzerd, die startzaal en controleposten inrichten waar je drank, broodjes,
soep, taart kan bekomen en na de wandeling kan nakeuvelen.
Door je bijdrage ben je verzekerd tegen ongevallen tijdens de wandeling; ook kleine verwondingen, blaren of insectenbeten kan je laten verzorgen door een post
van het Rode Kruis.

