Beste clubleden, beste wandelaars
Bij het schrijven van dit woordje realiseer ik mij dat we een bizarre periode
achter de rug hebben die begonnen is met een lockdown half maart 2020.
Op dit moment hopen we op allerlei versoepelingen na de vaccinaties en dat het
‘normale’ leven weer op gang komt.
Bij iedere versoepeling moeten we goed nadenken hoe we hier als club mee
omgaan, voorlopig zijn ze niet van die aard om ons toe te laten iets te
organiseren in voldoende veilige omstandigheden.
Onze leden houden zich aan de ‘bubbelregel’ om zichzelf en zijn of haar naasten
gezond te houden; niemand wil aangestoken worden door het virus dat ons
beperkt in ons doen en laten, en ons in hoge mate verhindert om samen onze
wandelsport te beoefenen.
Misschien ben jij wel iemand die ook nu de stoute wandelschoenen aantrekt
eh op zondag of een doordeweekse dag een corona-veilige tocht onderneemt.
Het blijft spannend en ik droom over wat de komende periode zal brengen, of en
wanneer we meer zullen mogen en kunnen doen; of we om te beginnen onze
zomerwandeling al kunnen laten doorgaan? Wellicht lijkt het op dit moment nog
een mooie droom, het zal afhangen van de vooruitgang van de vaccinaties en van
de gekende cijfers die de goede kant op moeten.
Zet toch maar sowieso 21 juli 2021 in jouw agenda voor onze zomerwandeling,
en meteen ook al 14 november voor onze herfsttochten! Aansluitend hierbij
alvast mijn oproep aan onze trouwe medewerkers om dan bij groen licht ons
niet in de steek te laten want vele handen zullen ook dan weer nodig zijn om de
wandelaars goed te ‘soigneren’.
Met het bestuur houden we jou graag op de hoogte van andere activiteiten die
we hopelijk dit jaar nog kunnen organiseren.
Verder in dit Potske ook een woordje uitleg over een alternatief voor de
Algemene Vergadering die in normale omstandigheden al eerder dit jaar had
moeten doorgaan.
Mag ik jou alvast een gezond en een mooi lenteseizoen toewensen en hopelijk
tot binnenkort op een of ander wandeltocht.
Guido

Annuleringen georganiseerde wandelingen
Het Bestuursorgaan van Wandelsport Vlaanderen vzw heeft beslist om alle georganiseerde
wandelingen te annuleren tot en met zondag 14 maart 2021, dit is de recentste informatie; bij
het verschijnen van dit Potske kan deze periode ook alweer verlengd zijn. We zijn er ons van
bewust dat bepaalde clubs ook na die datum (nog) niet kunnen organiseren, onder andere omwille
van de infrastructuur van zalen/scholen die het niet mogelijk maken. I
Informeer je eerst telefonisch of één van de openstaande wandelingen nog doorgaat voordat je
de wandelschoenen aantrekt; bij elke tocht vind je het telefoon- of GSM-nummer. Je kan ook eens
kijken naar: https://www.wandelsportvlaanderen.be voor de laatste stand van zaken.
Je kan uiteraard ook nog steeds gebruik maken van één van de alternatieve wandelinitiatieven die
we in vorige Potskes hebben aangeraden; je vindt ze ook op onze website:
https://www.wandelmeeruisbroek.be!
Het Bestuur

WANDELPROGRAMMA MAART 2021
Zondag 7 maart
CLUB 76 MERKSEM - Geannuleerd
SMOKKELAARS STEKENE - Geannuleerd
HOUTHEIMSTAPPERS STEENOKKERZEEL - Geannuleerd
ZONDAG 14 maart
WANDELCLUB TEMSE - Geannuleerd
7 – 14 – 21 – 30 km
WSV DE OPBELLETJES – Geannuleerd
ZONDAG 21 maart
VREUGDESTAPPERS HULDENBERG - sporthal de Steenberg Spechtenlaan 8 Moorsel.
7-15u - 6 – 12 – 18 – 25 km GSM +32(0)486 86 23 32
ROOSENBERG WANDELKLUB WAASMUNSTER vzw Geannuleerd
ZONDAG 28 maart
DE VOSSEN BUGGENHOUT - Basisschool, Collegestraat 1, Buggenhout - 8-15u
6 – 10 – 16 – 21 – 32 km TEL +32(0)52 34 56 00
WANDELCLUB OPSINJOORKE – Geannuleerd
DE STROBOEREN –Sint Annacollege Geannuleerd

WANDELPROGRAMMA APRIL 2021
Zondag 4 april
CRACKS WOLVERTEM – vandenberghecentrum Nieuwelaan 98 Meise 7-15u
5-12-17-23-30-43km TEL +32(0)2 269 87 22 - GSM +32(0)494 42 32 01
DE SINTJANSSTAPPERS Parochiezaal – Dreveneind 1 Essen 8-15u
4 - 7 – 12 – 16 –19 - 25 – 35 km GSM +32(0)479 73 65 98
Maandag 5 april
KADEE BORNEM - PAASTOCHTEN - CC. Ter Dilft, Sint Amandsestw. Bornem
7.30-15u - 6 – 10 – 15 – 20 – 25 – 30 km GSM +32(0)496 58 22 64
Zondag 11 april
SCHORRESTAPPERS BOOM - De Schorre, Schommelei 1, Boom - 8-15u
6 – 12 – 21 – 28 – 30 km GSM +32(0)495 51 40 18
WSV RANSTUILEN RANST - Den Boomgaard, Antwerpsesteenweg, Broechem - 6.30-15u
4 – 7 – 11 – 15 – 20 – 25 – 30 – 42 – 50 km TEL +32(0)3 485 60 68 - GSM +32(0)476 56 45 34
Zondag 18 april
WVK PUURS VZW Geannuleerd
GASTHOFSTAPPERS Zaaj de Klingenaar kielldrechtstr.12 de Klinge 7.30 – 15u
6-10-15-20-25-30km
TEL +32(0)3 770 75 03 - GSM +32(0)474 48 83 61

Zondag 25 april
VLAANDEREN WANDELT
We geven hierbij enkel de startplaatsen van de rondom ons liggende wandelclubs die tochten
organiseren op deze Vlaamse actiedag
Sinjorenstappers Wilrijk vzw
Hall & Trefpuntlokaal Rozenkrans Heistraat 390
4-6-9-12-23-29km 7-15u
TEL +32(0)3 449 92 37 - GSM +32(0)473 26 49 98

2610 Wilrijk

Edegem- WSV De Dauwstappers
Kaffée Allée - Hangar 39 op domein Fort V Fort V-straat 2650 Edegem
4-6-12-18-22-28 km
7-15u
TEL +32(0)3 707 20 39 - GSM +32(0)486 93 01 83

Meise - WSV 't Fluitekruid Wolvertem
De Zaal Jan Hammeneckerstraat 57 Wolvertem (Meise)
5-10 km
7-15u
TEL +32(0)15 71 23 49

De Trekplosters Zellik-Asse
Gemeentelijke Feestzaal Noorderlaan 7 Zellik (Asse)
4-7-10-14-21-30km 7-15u
GSM +32(0)486 47 52 00

Kampenhout - De Witloofstappers
Sporthal Berg Torfbroeklaan 19, Berg (Kampenhout)
7-15-20km
7-15u
GSM +32(0)497 89 46 74

Singelwandelaars Strombeek-Bever
Feestzaal van Sporthal Borght Frans en Jozef Belstraat Grimbergen
6-14-20km 7-15u
TEL +32(0)2 460 56 51 - GSM +32(0)474 27 90 62

RWK De Morgenstond Humbeek
Sporthal Humbeek Nachtegaallaan z/n Humbeek
6-12-20km 7-15u
TEL +32(0)2 269 35 92 - GSM +32(0)473 43 05 38

WSV De Lustige Wandelaars Merchtem
Feestzaal Hamme Sint-Guduladreef 51 Merchtem
5-10-15km
7-15u
GSM +32(0)486 98 75 72

Wandelclub Temse
Sint-Amelbergazaal Oeverstraat 7 Temse
6-9-12-15km 7-15u
GSM +32(0)473 33 26 19

(Respecteer het aanvangsuur a.u.b.)

Veilig wandelen
Wij streven naar wandelen op een veilige manier. Wij nemen de hygiënische maatregelen inzake coronabescherming in acht en gebruiken de openbare wegen, landelijke wegen en wandelpaden conform de wegcode.
Daarom gelden in onze vereniging volgende afspraken:
Corona-maatregelen
•

Kom niet wandelen als u ziek bent.

•

Was en ontsmet uw handen voor, na en eventueel tijdens het wandelen.

•

Wij dragen een mondmasker als we stilstaan, o.a. bij het samenkomen bij het verzamelpunt, tijdens de
warming-up, onderweg bij opstoppingen en tijdens de pauze.

•

Wanneer we effectief wandelen is het mondmasker niet verplicht maar vrije keuze.

•

Vermijd onderling fysiek contact, zowel persoonlijk als elkaars materiaal.

•

Wij wandelen desgevallend in meerdere groepen van max. 10 deelnemers.

•

In het kader van de contact- tracing noteren wij uw naam bij aanvang van de wandelingen.

•

Hou 1,5 m afstand van elkaar, d.w.z
o

Bij het samenkomen bij het verzamelpunt.

o

Tijdens de warming-up.

o

Tijdens de wandeling, zeker indien naast mekaar gewandeld wordt. Indien achter mekaar gewandeld
wordt, is er doorgaans reeds voldoende afstand gezien de stoklengte.
Wees bijzonder alert bij opstoppingen, zoals bij het wachten om ‘in blok’ de rijbaan over te steken,
bij verkeerslichten, bij het nemen van hindernissen zoals heuvels, bruggen, tunnels, enz.

o

Tijdens de pauze onderweg.

Wegcode
Op de openbare weg, zeker met intensief verkeer, gebruiken wij de trottoirs, of de begaanbare verhoogde bermen
en, zo er geen zijn, de begaanbare gelijkgrondse bermen.
Als dat niet mogelijk is of niet praktisch is, dan gebruiken wij zoveel mogelijk de linkse zijde van de rijbaan, dus tegen
de richting van het tegemoetkomende verkeer en wandelen wij achter elkaar in één rij.
Op wegen met eerder landelijk verkeer : wandelen wij eveneens aan de linkse zijde, dus tegen de richting van het
tegemoetkomend verkeer, in hoogstens 2 rijen en zeker niet over het midden van de rijbaan.
Niet-verharde wegen en bospaden.
Op niet-verharde wegen en bospaden volgen wij het wandelpad naar goeddunken. Komen er fietsers of mountainbikers (voor of achter) dan wijken wij uit naar links om hen te laten passeren.
Oversteken.
Voor het oversteken van rijbanen, vooral met intensief verkeer, gebruiken wij in de eerste plaats de
oversteekplaatsen. Zijn er geen verplichte oversteekplaatsen dan steken we de rijbaan haaks over zodat het verkeer
zo min mogelijk gehinderd wordt.

CLUBNIEUWS
ALGEMENE VERGADERING

Deze bijeenkomst is één van de jaarlijkse verplichtingen waaraan een VZW moet voldoen.
Tijdens de eerste coronagolf maakte een volmachtenbesluit het tijdelijk mogelijk om algemene
vergaderingen digitaal te organiseren (of uit te stellen). De nieuwe coronawet van 20 december 2020 zorgt
nu voor een permanente oplossing: vzw’s kunnen definitief gebruikmaken van de AV vanop afstand.
Vanaf nu is het mogelijk om je algemene vergadering digitaal of schriftelijk te organiseren.
Met het bestuur hebben we gekozen voor deze laatste oplossing.
Hoe gaan we tewerk?
Binnen enkele weken krijgt elk lid van onze VZW op zijn/haar naam aan huis een document toegestuurd;
dit document bevat dezelfde inhoud als datgene wat in het verleden mondeling werd toegelicht op onze
Algemene Vergadering:
✓ Aantal en samenstelling van ons ledenbestand;
✓ Overzicht van de activiteiten in het voorbije jaar;
✓ De planning over het jaar 2021
✓ Het financieel verslag over het boekjaar 2020.
Dit document is uiteraard vertrouwelijk; het moet onze leden in staat stellen om op voldoende wijze
geïnformeerd te zijn en geeft tevens de mogelijkheid om na ontvangst en lezing over het geheel vragen te
stellen of opmerkingen te maken. Hiervoor bieden we volgende mogelijke werkwijzen aan: telefonisch, via
mail of schriftelijk aan het secretariaat. Met het bestuur zullen we op transparante wijze een antwoord
geven en indien nodig terugkoppeling aan iedereen.
Wat specifiek het financiële luik betreft stellen we voor om dat deel voor akkoord te laten ondertekenen
door dezelfde personen die dit deden op de AV van begin 2020.
Indien vragen of opmerkingen verder verduidelijking moesten vereisen kan wanneer nodig een aangepast
en aangevuld document als eindverslag aan iedereen bezorgd worden.
Verjaardagen

De Prins
Peeters
Paridaens
Van Beylen
Aerts
Van Sebroeck
Vanderborght
Scheers
Polfliet
Cornelis

Frank
Liliane
Nadine
Gunther
Marie-Irene
Marleen
Maddy
Herman
Dirk
Monique

3 maart
19 maart
26 maart
28 maart
31 maart
3 april
4 april
5 april
8 april
20 april

De Collega-clubs met het grootste aantal deelnemers aan onze Herfsttochten 2019
De Vaartlandstappers 47
Wsv Schorrestappers 34
Wandelclub Kadee Bornem vzw 31
Wandelclub Kwik Bornem 30
WSV De Kadodders SKW vzw 1063 28
WSV De Vossen vzw 27
WSV Neteland Duffel vzw 26
WVK Puurs vzw 24
De Kleitrappers vzw 22

Wsv Ibis Puurs vzw 21
Wsv Schelle vzw 20
Wsv De Ranstuilen Ranst vzw 18
Wandelclub De Slak vzw 15
Wandelclub De Lachende Klomp vzw 14
Merksemse Wandelclub De Stroboeren vzw 13
Wandelclub Temse 12
Wandelclub Tornado vzw 10
WSV De Dauwstappers Edegem vzw 10

Wij willen hen zéér graag zo vlug als kan een tegenbezoekje brengen!!!

