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Iedereen is terug uit verlof. Onze batterijen zijn weer voldoende opgeladen om ons voor te bereiden tegen de 

winter. 

Voor onze club staat er heel wat werk te verzetten voor de ledenhernieuwing die zal gebeuren eind 

november begint december.  

 

Hoekje WSVL 

 

Wat zal er gebeuren met onze lidkaart ? 

 

De PVC-lidkaart. 

De belangrijkste wijziging is dat de lidkaart vanaf 2020 niet meer op gewoon papier afgedrukt wordt, maar 

een degelijke PVC-lidkaart geworden is. De keuze voor een hardere kaart was al langer een idee maar is 

versneld geworden door de problemen met de slechte kwaliteit van de huidige lidkaarten. Deze PVC-

lidkaart dient 2 jaar gebruikt in plaats van nu elk jaar een nieuwe kaart. Uiteraard zal de kaart voor 2021 pas 

geldig zijn na betaling van het lidgeld voor 2021. 

Hieronder vindt u de belangrijkste gevolgen en nieuwe afspraken naar aanleiding van deze PVC-kaart. 

Wanneer krijgen we die PVC-kaarten? 

De verdeling van de lidkaarten 2020 blijft op dezelfde manier gebeuren zoals voorgaande jaren. Jullie zullen 

nog een uitnodigingsbrief ontvangen voor de Algemene vergadering + hernieuwing van de lidkaarten. 

Hoe krijgen we die PVC-kaarten? 

De PVC-kaart is gekleefd op een adresdrager, een lidkaartbrief vergelijkbaar met wat we nu al kennen. 

Naast de PVC-lidkaart staan alle gegevens waarover we momenteel beschikken. Via de brief wordt aan de 

leden gevraagd om deze gegevens te controleren en eventuele wijzigingen of aanvullingen aan de club 

kenbaar te maken. Nog voor vele PV ontbreken de Rijksregister nummers en moeten de gsm & 

telefoonnr. aangepast  worden. Laat aub iets weten. 

Hoe zien die PVC-kaarten er uit? 

De kaarten hebben de grootte van een gewone bankkaart. Daarop staat het clubnummer, de clubnaam, voor- 

en familienaam van het lid, het lidnummer en de barcode. Het adres staat niet meer op de lidkaart; wel nog 

op de lidkaartbrief bovenaan.  

Hoelang is de huidige lidkaart 2019 geldig? 

De lidkaart 2019 is geldig tot 31/12/2019! Wie dus volgend jaar in januari met zijn oude lidkaart (2019) gaat 

wandelen, zal geen ledenkorting meer krijgen. Wie niet aangeduid is als betaald, zal in februari ook geen 

Walking Magazine meer krijgen.  Uiteraard kunnen mensen nog hernieuwen in de loop van januari, februari, 

maart, … maar zolang ze niet hernieuwd hebben, worden ze aanzien als niet-lid. 

Hoelang is die PVC-kaart geldig? 

Het is de bedoeling dat de PVC-lidkaart 2 jaar gebruikt wordt. De verdeling kan vanaf dat de club de 

lidkaarten krijgt. 

Van zodra het lid betaald heeft en de club heeft de persoon aangeduid als betaald; dan is de kaart geldig en 

bruikbaar bij scanning. Ze is geldig tot 31/12/2020. 

Vanaf oktober volgend jaar zal men opnieuw lidgeld kunnen betalen voor 2021. Dan krijgt het lid alleen een 

brief (en geen nieuwe lidkaart) en een mutualiteitsattest 2021 en duidt de club de persoon aan als betaald. 

Vanaf dan is de PVC-lidkaart opnieuw geldig voor 2021. 

 

Op 28 en 29 september 2019 organiseert WSV opnieuw de wandelbeurs in de Nekkerhal te Mechelen. 

Alle leden krijgen op vertoon van hun lidkaart gratis toegang.  

 



Reclame voor onze Vlaams Brabant Wandelt – Airportwandeling op zondag 10 mei 2020.             

Enkele groene T-shirts werden verdeeld onder de Parkvrienden die elke zondag gaan stappen. Er wordt dan 

ook volop reclame gemaakt. 

 

 

 

 

Dank aan onze sponsors “Kapperssalon Johnny en Lia” Hoogstraat 43 te 1930 

Zaventem.   

 
Petanque wedstrijd   

 

Traditiegetrouw werd er dit jaar ook een petanque wedstrijd gehouden tussen de Parkvrienden en de 

petanqueclub van Zaventem. Er kwamen heel wat Pv’s hun kansje wagen om toch maar bij die winnende 

ploegen op het podium te mogen staan. Voor de Parkvrienden werd 

dat Christine Vanderschueren en Patrick Haesevoets. Dikke proficiat 

met de mooie prijs. De namiddag werd afgesloten met lekkere belegde 

broodjes geschonken door de Parkvrienden. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Mogen in de bloempjes gezet worden voor hun lange afstandswandelingen of meerdaagse 

wandelingen. 

 

Beste wandelvrienden,  

 

Hierbij een verslagje van mijn Cantharel 4-daagse in Apeldoorn : 

Je kan kiezen tussen 12, 20, 30, 40 en 50 KM per dag.  Eenmaal de keuze 

gemaakt, mag je deze daarna niet meer wijzigen. 

Ik heb gekozen voor een dagelijkse trip van 30 KM. 

Dag 1 : Opstaan 6.15, Ontbijt 07.00H, bus hotel-start 8.15H, start 8.30H. 

Mooi wandelweer tot 20°C. 

De eerste wandeldag speelt zich af in het gebied Ugchelen-Beekbergen-

Loenen : bosrijk parcours. Aangekomen om 14H45. 

Dag 2 : Opstaan 6.15, Ontbijt 07.00H, bus hotel-start 8.15H, start 8.30H. Frisse start met 7°C, daarna 

betrokken tot 18°C, laatste 45 min. lichte regen. 

De tweede dag gaat opnieuw door het natuurpark Berg en Bos  en voert ons naar het Paleispark  van 

Kroondomein Het Loo. Aangekomen om 15H15. 

Dag 3 : Opstaan 6.15, Ontbijt 07.00H, bus hotel-start 8.15H, start 8.30H. Mooi wandelweer tot 22°C. 

De derde wandeldag speelt zich af binnen het Ordrbos , gaat naar Hoog Soeren en de Asselse Heide. 

Aangekomen om 15.00H. 

Dag 4 : Opstaan 6.15, Ontbijt 07.00H, bus hotel-start 8.15H, start 8.30H. Mooi wandelweer tot 20°C bij de 

start, de laatste 2 uur in zwaar onweer met felle regen, donder en bliksem. 

De slotdag gaat zuidwaarts door de bossen van Ugchelen-Hoenderlo. 

Aangekomen zoals een nat kieken om 15H30. 

4 dagen wandelplezier, in een mooie bosrijke omgeving.  Zelfs het onweer op het einde kon de pret niet 

bederven.                                                                                                                                                              

Groetjes en tot later Liliane Kellens 

Liliane heeft ook de 100 km van de Dodentocht 2019 

uitgestapt. Proficiat Liliane voor alle afstanden !! 

 
Dikke proficiat in naam van gans de club !!! Voor alle 

Parkvrienden die meegedaan hebben aan de Vierdaagse van de 

Ijzer  

Lievens Frans-De Prins 

Elise   

   

     

Felix Ackermans-Ronny Stroobants-       

Janssens David–Vancotthem Tania- 

Els Helbots-                                                 Norre Alfons-Tobback Josephine                                                 

 

 

                          



Onze vakantie naar de Provence (Pouzilhac) 

 

Op zondag 25 augustus vertrok vanuit Zaventem een volle bus met Parkvrienden richting Provence.  Om 

5u00 opstaan was vroeg genoeg voor sommige. Na de valiezen te hebben ingeladen vertrokken we stipt om 

6u00 op het kerkplein. Voor iedereen - sommige met één oog open, andere al met twee ogen open - zat de 

stemming er al volledig in. Op de autostrade “Route du Soleil” waren er geen files, geen noemenswaardige 

werken op de weg, geen ongevallen, dus alles liep zeer vlot. In de vroege avond kwamen we aan in ons hotel 

“La Closeraie” te Pouzilhac waar we getrakteerd werden op een aperitief en een lekker avondmaal. De 

kamers werden verdeeld en iedereen kon zijn eigen nestje opzoeken. 

De dagen nadien hebben we genoten van mooie wandelingen tussen de wijnranken. We hebben deskundige 

uitleg gekregen over de streek waar wij vertoefden door onze gids Etienne. Onze chauffeur Stefaan heeft ons 

dan ook begeleid met de wandelingen, maar bracht ons met de autocar naar de mooiste plekjes zoals 

Avignon, Pont du Gard, Uzès, Roussillon, de Camarque enz… Iedereen heeft dan ook iedereen geholpen die 

het die dag wat 

moeilijker had met 

de wandeling.  

Dat we een 

fantastische, 

samenhangende 

groep waren kon een 

blinde zelf zien. Ik 

denk dat het voor 

iedereen een TOP 

vakantie was !! 

Meer foto’s komen 

op de site van onze 

club. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tijdens onze vakantie 

konden we het glas heffen 

op Theo en Jeannine die 

hun 53ste huwelijksverjaardag vierden met de Parkvrienden. 

 In naam van de club PROFICIAT !! 


