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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 zomer heeft zijn werk gedaan, want het aantal uren zon viel zeker dit jaar nog mee. Nu is de natuur zich 

in alle mooie kleuren aan het schilderen en voor we overgaan naar de schilderachtige winterdagen, valt er 

nog het een en ander te vertellen binnen onze club. 

Bijna iedereen heeft zijn nieuwe lidkaart op zak. Wandelsport 

Vlaanderen opteerde voor een alternatief voor de papieren lidkaart, 

waarmee iedereen al jarenlang vertrouwd is. Omwille van de 

scanning op alle tochten, was de papieren lidkaart geen optie meer 

(verkreukt, onleesbaar geworden enz…) en werd deze vervangen 

door een steviger pvc-lidkaart. Mogen wij u vragen uw gegevens 

goed na te kijken en meld aan je secretariaat eventuele wijzigingen 

of aanvullingen. Voor de nieuwe leden, wil ik jullie er wijzen dat je 

de lidkaart steeds op zak moet hebben, om u te laten inscannen bij vertrek van iedere wandeling. Vergeet je 

de lidkaart mee te brengen, kost het u 2,00€ als inschrijvingsgeld ipv 1,50€. Hernieuwen van de lidkaart kan 

nog per overschrijving op rekeningnr van de Parkvrienden BE BE18 3304 0608 1965  tot 5 januari 2020. 

                  

Extraatje bij de ledenhernieuwing 2020  

Samen met de voorgedrukte PVC  lidkaarten 2020 en  de mutualiteit attesten ontvangt elke club een gratis 

wandelboekje voor elk lid dat in 2019 als ‘betaald’ werd aangevinkt . Via dit wandelboekje kan je sparen voor een 

leuk gadget, te verkrijgen na 15 of na 25 tochten.  Let wel: deze speciale wandelboekjes kunnen niet bijbesteld 

worden. Elk lid heeft recht op één boekje. Het motto is OP=OP of zolang de voorraad strekt. Deze actie wordt ook 

uiteen gezet in Walking Magazine waarmee we hopen dat elk bestaand lid dit gelezen heeft en op de hoogte is van 

de actie. Waar en wanneer ontvang je het gadget ?? Er zijn verschillende afhaalpunten (zie 

wandelmagazine) maar nu kan je de gadgets ook afhalen in Zaventem op zondag 10 mei 2020 op onze 

Vlaams-Brabant Wandel-Airportwandeltocht. 



Wandelbeurs in Mechelen  

Op 28 en 29 september 2019 vond de tweede wandelbeurs plaats in de Nekkerhal te Mechelen. Voor 

leden van WSVL was de ingang gratis op vertoon van de lidkaart. Vele exposanten waren aanwezig om hun 

verschillende accessoires te verkopen.                                                                                                                            

Ook van onze club bezochten enkele leden de beurs.  

                                         

Vrijetijdsbeurs in CC De Factorij op zaterdag 7 september. 

Om de twee jaar organiseert de sportraad, cultuurraad en de socialeraad een vrijetijdsbeurs te Zaventem. 

Daar kunnen alle clubs hun vereniging voorstellen en hun activiteiten promoten. Dit jaar waren ook terug de 

Parkvrienden van de partij met een mooie stand. Vele mensen waren geinteresseerd in de wandelsport en 

aan iedereen werd de nodige info gegeven, alsook flyers en wandelprogramma’s. Het leverde de 

Parkvrienden 5 nieuwe leden op. Dank aan Leo Potums, Julienne Schepens, Marc Derese, Anne Famaye, 

Cathy Jacobs en William Blanckaert voor de opbouw van de stand. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Busuitstappen (Antwerpen, Zottegem, Sint Denys, Wervik, Sinaai) 

Dit jaar hebben we ook weer een paar mooie busuitstappen achter de rug, zoals de Sint Annatochten te 

Antwerpen, Egmont Zottegem, WSK Marke te Sint Denijs, bij de Reynaertstappers te Sinaai en de 

Tabakstocht te Wervik. Wij gaan niet zeggen dat onze bussen steeds volzet zijn, maar ze zijn tocht altijd 

voor ¾ gevuld, wat zeker niet slecht is tegenover andere clubs. Nadien een etentje en een gezellig samenzijn 

in “Hof Van Hamme” maakt de dag compleet voor sommige onder ons.                                 

Herfsttocht op zondag 13 oktober 2019 

Zoals ieder jaar en bij elk evenement waren de 

voobereidingen op tijd klaar. De parcours waren op tijd 

uitgestippeld met dank aan Josse Cammaerts, Marc Derese 

en Ronny Stroobants als David Janssens voor de 

uitstippeling en bepijling. Het administratief werk was in 

orde en iedere medewerker was weer bereidt om een handje 

mee te helpen. Wat er dit jaar bij kwam kijken, was dat 

Schepen Dirk Philips ons gevraagd had of de muziekanten 

van Blankenheim (Duitsland) dit jaar mochten 

optreden in zaal “Ons Huis”. Daar gingen we graag 

op in natuurlijk. Zaventem en Blankenheim hebben 

al sinds jaren een verbroedering met elkaar 

afgesloten. Er werd contact opgenomen met dhr. 

Guy Van Damme en alles werd tot in de puntjes en 

op een fijne manier met elkaar besproken. Het zou 

voor onze wandelaars iets speciaal worden. Zo’n 

optreden zou niet gauw vergeten worden. Niet iedere 

zondag komen er 123 personen waarvan 45 

muziekanten en 9 dansmariekes bij een wandelclub 



over de vloer. Nadat iedereen genoten had van een mooie wandeling konden de mensen om 11u00 genieten 

van een zeer mooi optreden. Het bracht toffe ambiance in de zaal en de pintjes vlogen over “den toog”. De 

“wurst ohne sauerkraut” ging vlot van de hand bij onze duitse vrienden, wat maakte dat Josse & Denise vlug 

uitverkocht waren met hun zwarte en witte pensen. Ook qua aantal wandelaars steeg het aantal tegenover 

vorig jaar met 220. We mochten in totaal 1.261 stappers op het bord schrijven. Onze voorzitter dankt iedere 

medewerker van de Parkvrienden, alsook het Jumelagecomité en Schepen Dirk Philips voor de fijne 

samenwerking.   

 

Ledenfeest op zaterdag 19 oktober 2019 

Een nieuwe locatie in CC De Factory, honderdenelf 

inshrijvingen, lekker eten en het optreden van Celien 

Hermans, bracht ons ledenfeest weer naar het hoogtepunt van 

het jaar. 

Iedereen mooi uitgedost en met de dansschoenen 

aangetrokken, kwamen we samen om 17u00. Beginnen 

deden we met een lekkere schuimwijn gevolgd door het 

“Drie landenbuffet”. 

 

Er werden dan ook leden in de bloempjes gezet. Zij die jaar 

na jaar de brieven ronddragen in onze grote gemeente, 

verdiende toch wel eens een geschenkje. 

Het feest kwam natuurlijk op z’n hoogtepunt bij het optreden 

van Celien Hermans. Een toffe, sympathieke dame die het 

beste van zichzelf heeft gegeven. Ze wist  “den ambiance” er 

in te brengen. Al vlug was de dansvloer volzet. Zowel voor 

een slow als met een polonaise door de zaal… iedereen 

kwam van z’n stoel en huppelde mee. Na middernacht kon 

iedereen terugblikken op een geslaagde avond. 

**Na al deze evenementen kunnen de Parkvrienden 2019 weer positief 

afsluiten. Het Bestuur wenst iedereen prettige eindejaarsfeesten en een mooi 

sportjaar voor 2020.***   



 


