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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. 

Kerst en Nieuwjaar liggen weer ver achter ons. Voor het secretariaat van onze club, zijn nu 

de drukste dagen voorbij. De hernieuwing van de lidkaarten 2019 is achter de rug.  10% 

hernieuwde hun lidkaart niet, vier mensen zijn overleden, al 16 nieuwe leden voor 2019, dat 

brengt ons ledenbestand op 280 Parkvrienden. De “Circle of life” van iedere vereniging.              

Nieuw Bestuur :  Daar Potums MJ en Jacobs Hugo hun ontslag gegeven hebben als 

bestuurslid, hebben zich twee nieuwe kandidaten voorgesteld om in het Bestuur te komen. 

Deze zijn Cathy Jacobs (Verantwoordelijke Rustposten, alsook Famaey Ann 

(Verantwoordelijke verslaggeving).            

Dank ook aan John Van Herck en Stroobants Ronny,  die nu 

William en Marc gaan meehelpen bij het uitstippelen van de  

parcours.                                                                                                                            

Met ons nieuw team, 

bouwen we verder aan de 

toekomst van onze club 

met andere projecten en 

nieuwe ideeën. 



Op 6 januari met Driekoningen, hielden de Parkvrienden hun Pannenkoeken tocht. Tot 

ieders tevredenheid hadden we 106 inschrijvingen voor onze gezamenlijke wandeling van    

4 en 8km. De bedoeling van deze wandeling 

was om elkaar beter te leren kennen en de 

nieuwe leden een “welkom gevoel” te 

geven. Onder leiding van Marc Derese (voor 

de 8km) en William Blanckaert (voor de 

4km), was het een lust voor het oog, om 

zo’n grote groep te zien vertrekken aan 

de Gemeentelijke sporthal te Zaventem. 

Het weer viel heel goed mee. Onder een 

schraal maar koud zonnetje stapten 

iedereen lustig mee. Na de wandeling 

waren er lekkere pannenkoeken + drankje, aangeboden door de club. Ook hebben we goed 

gelachen met de verkozenen koningen en koninginnen voor één dag. Zij hadden het 

“boontje” gevonden tussen hun pannenkoeken en mochten dus de namiddag doorbrengen 

met “een gouden kroon” op hun hoofd en een drankje van de club”  

Nog een leuke anekdote na de pannenkoekentocht. Het artikeltje werd geschreven door 

Sonia Meylemans.                                                                                                                                   

Niet om te lachen…. dit is een waargebeurd verhaal. 

Toen ons Rita en ik op 6/1/2019, na de pannenkoekentocht in de Sporthal, samen met 

onze kleinkinderen (Caithlyn en Cayleigh 

van ons Rita en Talia van mij) op weg 

waren naar de parking kwam er een 

politiewagen aan.  Ik was een beetje 

achterop en zag dat ze ons Rita 

aanspraken. Ik dacht: wat is er mis? 

Zowel de kinderen als wij liepen toch 

mooi op het voetpad! Nee, we hadden 

echt niets misdaan maar omdat de 

kinderen alle 3 een Driekoningenkroon 

ophadden, vroeg de Politie of ze wilden 



zingen. Dat deden ze, en ze deden het waarschijnlijk goed, want ze kregen van de Politie 5 

Euro. Ze deelden geen boete uit maar beloonden iedereen voor het  mooi zingen,   

                                          DUS,  DE  POLITIE  UW  VRIEND. 

Hoekje Wandelsport Vlaanderen. 

Vanaf 1 maart 2019 is alleen nog de lidkaart 2019 geldig. De lidkaart is geldig tot 

31/12/2019.                                                                                                                                               

Op de nieuwe betalingskaarten moeten geen naam etiketten meer geplakt worden. Wij 

zien dit nog steeds gebeuren bij de Parkvrienden. Je moet het betaal/inschrijvingsbewijs 

bijhouden tijdens de wandelingen. Dus niet in de bussen steken, die je soms nog ziet staan 

aan de ingang. Deze zijn alleen voor niet- leden bestemd. Hou uw betalingskaart bij als 

bewijs dat je:                                                                                                                                                      

- betaald hebt.                                                                                                                                                  

- gescand bent.                                                                                                                                                 

- verzekerd bent en in orde voor 2019.                                                                                                                                   

Mensen zonder betalingskaart hebben een probleem bij een wandel-ongeval. 

Lidkaart vergeten of verloren, zal je bij het inschrijven-scannen 1,50 moeten betalen als niet 

lid. 

Problemen met je lidkaart ????  Op de vergadering van WSVL hebben we te horen 

gekregen dat de “barcode” op sommige kaarten wat gevlekt is. Deze lidkaarten (ondanks de 

betaling van het lidgeld 2019), worden niet aangenomen door de scanner. 

Stelt dit probleem zich bij u, laat het ons weten, wij maken een nieuwe lidkaart. 

Ook bij een bus uitstap, moet niet iedereen individueel gaan scannen. De secretaris maakt 

een buslijst op. Daar staat iedereen op genoteerd met hun scannummer.  Deze buslijst 

wordt afgegeven aan de inschrijvingstafel, zodanig dat iedereen in orde is om te kunnen 

starten.  

Vanaf volgend jaar betaald iedereen voor hun inschrijving 1,50€ als lid en 2,00€ als niet 

lid. 

Statistieken opgemaakt  eind 2018 bij WSVL. 

Er gingen 1.458.535 wandelaars (leden) wandelen in 2018. Doch 50.000 minder dan vorig 

jaar.                                                                                                                                                               

In Vlaams Brabant zijn er momenteel 60 aangesloten clubs bij WSVL (Antwerpen 57, Brussel 

Hoofdstedelijk Gewest 2, Limburg 58, Oost-Vlaanderen 60 en West-Vlaanderen 89). 



Tochten 2018 : Weekend-tochten- (Zaterdag) 367 tov 376 in 2017                                                                 

Weekend-tochten-(Zondag) 511 tov 536 in 2017.  Weekdagtochten 425 tov 416 in 2017 

 Opleidingen:  Drie Parkvrienden (Marc Derese, Ann Famaye en Cathy Jacobs) lieten zich 

inschrijven voor de opleiding “Wandelbegeleider” om dan verder door te gaan tot 

“Wandelinitiator”.  Wij wensen hun veel succes met de cursus. 

Vlaams Brabant Wandelt te Zaventem op zondag 10 mei 2020. 

Onze eerste vergadering voor onze “Vlaams Brabant Wandelt te Zaventem” zit erop. We 

kwamen met 12 personen samen in het caféetje van het “kleine kerkje”. Alles ging er zeer 

vlot en gemoedelijk aan toe. In grote trekken werden al de 1ste belangrijkste punten 

besproken, zoals publiciteit, veiligheid, nieuwe parcours,  rustposten, animatie in de zaal, 

vergaderingen organiseren met de mensen van de luchthaven, opdrachten aan WSVL, de 

Burgemeester en Schepen van Sport op de hoogte brengen, algemene organisatie enz…... 

(Jullie kunnen dit vergelijken met een mini Gordel organisatie). Dit is voor onze club dus een 

grote uitdaging en een grote eer om dit te mogen organiseren. Ook binnen onze gemeente 

groot Zaventem dragen wij daarmee een 

grote bekendheid mee. 

        

                                                     Zondag 10 mei 2020 

 

Wij doen hiervoor dan ook een beroep op vele medewerkers. Wij hopen ook op een groot 

aantal mensen die nog nooit hebben meegeholpen. Hou deze dag vrij om een handje te  

helpen en uw club de nodige steun te geven. Wij schatten op zo’n 80 medewerkers.                 

Vele handjes maken licht werk voor iedereen. 

Pellepatat kermis op zaterdag 16 maart 2019      

Wij vragen aan iedereen om 5 kaarten pp. te kopen. Deze kaarten kan je verkopen aan 

vrienden of familie, of je komt zelf eten en betaald deze kaarten op voorhand op onze 

rekening (zie brief). Mensen die door omstandigheden niet kunnen komen, sturen de 

kaarten terug, zodat we ze verder kunnen uitdelen aan mensen die meerdere kaarten 

nodig hebben. Wij hebben dit jaar veel vraag achter kaarten, maar deze zijn nog volop in 

omloop. Dus reken u kaarten zo spoedig mogelijk af aub.                                                           

Wij hopen u en uw familie te mogen begroeten op onze 9de Pellepatat-kermis. 
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