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“De Nieuwsbrief” verschijnt sporadisch vanaf 2013. Aan ieder lid van onze club 

wordt dit clubblad uitgedeeld.                                                                                                                                                                           

De bedoeling van deze brief is om alle leden (met of zonder computer) zoveel 

mogelijk te informeren over het reilen en zeilen van de club en de wandelfederatie 

“Wandelsport Vlaanderen”. Ook jij kan meehelpen aan deze “Nieuwsbrief”, want 

elk bericht van jullie is welkom. Schrijf een paar leuke wandelanekdotes, vreemde 

voorvallen, een melding van een geboorte, huwelijk, jubileum een overlijden….                                                                                                                                                                                                    

Het hoeven geen ellelange teksten te zijn. Twee zinnetjes of een foto is al voldoende 

om iedereen op de hoogte te brengen van het gebeuren. 

De lente is in het land, de natuur ontwaakt. De bloempjes en plantjes komen weer tot leven. Ook de 

Parkvrienden zijn terug gestart met een nieuw wandeljaar.                                                                                                

We zijn het jaar 2019 geëindigd met 299 leden. Tijdens de eindejaarsvergadering werden de lidkaarten 

vernieuwd. Wellicht 272 leden kregen een nieuwe lidkaart voor het jaar 2020. Doch, in de loop van de voorbije 

maanden hebben 31 nieuwe leden zich reeds ingeschreven! Dit brengt ons ledenbestand nu op 303 

Parkvrienden (en we zijn pas aan het begin van het nieuwe jaar). 

Om even terug te gaan naar januari – onze Driekoningenwandeling –. We konden rekenen op meer dan 100 

deelnemers, wat een voltreffer was. Iedereen kon lekker aan de praat gaan en kennis maken met onze nieuwe 

leden. We vertrokken aan de sporthal in Zaventem onder begeleiding van Marc Derese (Balthazar), voor de 5 

km-wandeling. Voor de grotere afstand van 10 km, konden we William Blanckaert (Melchior) volgen.  Het 

was een zeer fijne aangelegenheid, aangezien veel van onze leden een ster en een kroon hadden meegebracht. 

 

 

 

 

 

 

 

 



Na de wandeling kon iedereen genieten van heerlijke pannenkoeken. Deze keer kwamen ze uit eigen keuken. 

Sofie Vervloet en Bruno Uytdenhoef hebben deze zaterdag bij hen thuis, met veel liefde bereid. Zondag 

stonden ze dan ook samen aan het gasfornuis, om iedereen te bedienen. Meer dan 200 pannenkoeken werden 

verdeeld onder de Parkvrienden. In sommige pannenkoeken zat een boontje verstopt. Wie het boontje vond 

(vlnr Talia – Marie Rose - Simonne – Alfons en Julien), moest natuurlijk het “Driekoningenlied” zingen. Het 

was een zeer gezellig samenzijn!                                                                                                                           

 

 

 

 

 

 

 

 

Hartelijk dank aan Sofie & Bruno, want de pannenkoeken waren SUPER lekker. Ook dank aan de wandelaars, 

voor de grote opkomst. Volgend jaar zijn we terug van de partij! 

Pellepatat-kermis op zaterdag 14 maart 

Verder dan “patatten jassen”, zoals op onderstaande afbeeldingen te zien, zijn we met onze Pellepatat-kermis 

niet geraakt dit jaar. Nadat wij de eerste waarschuwingen omtrent het Covid-19 virus hadden vernomen in de 

media,  zijn we met het bestuur samengekomen voor een spoedvergadering. 

Het verdict viel dat onze “pellepatat” wordt uitgesteld. Veiligheid en gezondheid gaat voor alles.                                                                                                           

Ondanks de grote aankoop van benodigdheden bij Makro, bloemist Wera, beenhouwer Geets en bakker Gilles 

& Julie, hebben we de uitgaven kunnen reduceren tot een minimum. Dank aan deze handelaars konden wij ¾ 

van onze bestellingen nog annuleren.  

AAN AL WIE KAARTEN GEKOCHT HEEFT:  Houd deze bij! Want Onze “Pellepatat-kermis” zal 

doorgaan op zaterdag 31 oktober 2020. 

Zelfde plaats (Zaal Sint Maarten, Veldeke 1, Zaventem), zelfde tijd (van 11u00 tot 20u00). Er zullen ook 

nieuwe affiches in Zaventem en omstreken worden verspreid. 

“En we zijn er van de klas en we drinken bier met iemmerkes. 

Terwijl die arme schachten aan ‘t patattenjassen zijn, vergeten wij den troep en onze droevige dagen. Dan roepen wij 

allen gelijk:  smeerlappen ge zijt ons kwijt!” 

Zingen hebben we wel gedaan en de droevige dagen zonder onze Pellepatat hebben we ook al gehad…. 

Maar “ge zijt ons nog ni kwijt” want we verwachten jullie allemaal op zaterdag 31/10/2020 om lekker te 

komen smullen. Tot dan! 

 

 



 

Wandelsport Vlaanderen 

Gemotiveerde mannen en vrouwen zetten zich in voor de wandelsport. 

In  het Walking Magazine van 18 juni 2019, deed Wandelsport Vlaanderen een oproep naar nieuwe kandidaten 

voor de regiobesturen van de wandelsportfederatie. 

De werking met regioteams is een nieuwe werkwijze binnen de federatie. Deze dient om te streven naar 

vernieuwing en efficiëntie. Naargelang de noodzaak, kunnen er in de toekomst nog regioteams bij komen. 

Alle regiobestuurders vormen samen ‘de algemene vergadering’. Zij kozen een nieuwe raad van bestuur.   

Regiobestuur Vlaams-Brabant: 

We herkennen daar in het 

midden een bekend gezicht. 

Marc Derese van onze club is 

verkozen te één van de 

regiobestuurders van onze 

Provincie.  PROFICIAT Marc! 

We rekenen op jou om mee de 

belangen van onze 

Parkvrienden te verdedigen. 

 

 

 

 

  



Agenda voor de komende maanden:    

n  

-Vlaams-Brabant Wandelt – Airportwandeling van 10 mei 2020                                                                                   

Wegens het coronavirus en de beslissing van de regering, hebben we ook onze Airportwandeling moeten 

annuleren. De gezondheid van elke wandelaar, medewerker en sympathisant komt op de eerste plaats. Alles 

werd omgeboekt naar volgend jaar. Op zondag 09 mei 2021.  

-Ledenfeest zaterdag 29 augustus 2020                                                                                                                                         

Ook het ledenfeest werd geannuleerd. Op financieel vlak zijn er dit jaar geen inkomsten, dus kunnen er ook 

geen uitgaven gedaan worden. We rekenen hiervoor op jullie begrip. Wel, hebben we al een datum –

zaterdag 18 september 2021- vastgelegd voor volgend jaar. 

- Herfsttocht zondag 11 oktober 2020                                                                                                                                   

Deze gaat -tot nu toe- wel door, zoals gepland. 

 -Duitsland van 23 oktober tem 25 oktober 2020 

Dit gaat tot nader bericht van het reisbureau “De Vriendt” nog door. 

 

-Pellepat-kermis 31 oktober 2020  

Onze pellepatat-kermis is verschoven van 14 maart, naar zaterdag 31 oktober 2020. De kaarten (1.600 

stuks) die werden verkocht, blijven geldig.  

Het zal ipv een carnaval-pellepatat , een halloween-pellepatat worden. 

 

BELANGRIJK NIEUWS !!! UPDATE!! 

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! 

Er zal dus tot nader order geen enkele wandeling van wandelclubs die aangesloten zijn bij Wandelsport 

Vlaanderen vzw doorgaan. 

Onze club stuurt dus geen wandelprogramma meer tot einde juni. 

 

Aan deze situatie treft niemand schuld. De gezondheid van iedereen is nu prioriteit. Na dit moeilijk jaar, 

komt er hopelijk een beter jaar voor de club. Maar we zullen eerst van 2020 met z’n allen het beste proberen 

maken. We maken er een schitterend najaar van, want… 

 

Samen staan we sterk !!! 

 

 

 

 


