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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.
Na corona en de daarop volgende omikronvariant, kruipen de wandelclubs weer stilaan uit het diepe donkere dal.
We horen via WSVL dat iedere wandelclub wel geleden heeft onder deze coronacrisis.
We mochten niet meer in groep gaan wandelen. Vele wandeltochten moesten geschrapt worden. De sociale
contacten met onze wandelvrienden vielen weg. Samen een babbeltje slaan met een goeie pint erbij, kon niet meer.
We moesten met ons allen ‘in ons kot blijven’…. met gevolg verlies aan leden.
Sommige mensen gingen op zoek naar andere mogelijkheden om zich te vermaken.
Andere brachten meer tijd door met de kinderen of kleinkinderen.
Maar na bijna twee jaar zijn we eindelijk (bijna helemaal) weer vrij om terug te genieten van veel wandelplezier en
alles wat daarmee samengaat.
Tijdens deze moeilijke periode heeft onze club niet stil gezeten. Zodra we met enkele stappers terug mochten gaan
wandelen werden er verschillende ‘coronawandelingen’ georganiseerd.
Dank aan verschillende leden die op facebook ‘knooppuntwandelingen publiceerden, kwam iedereen terug uit z’n
luie zetel en kregen we iedereen terug aan het wandelen.

2022 een nieuw jaar en eindelijk konden we terug wat organiseren en de Parkvrienden bleven niet bij de
pakken zitten.

We kijken met plezier terug op onze eerste organisatie in januari 2022. Op onze ‘Welkomswandeling +
pannenkoeken’ kwamen 92 Parkvrienden wandelenndelen. Het was een leuk weerzien na zo’n lange tijd.

Op gebied van clubkampioenschap (in onze categorie) doen we het niet slecht. Dank aan David Janssen, kunnen we
iedere week de stand van zaken bekijken op facebook.

Even een klein woordje uitleg over het clubkampioenschap.
Clubleden verdienen punten als ze geldig ingeschreven en gescand zijn op een georganiseerde tocht van Wandelsport
Vlaanderen vzw. Deze punten van alle clubleden afzonderlijk worden samengeteld en vormen zo het clubtotaal dat in
de rangschikking wordt opgenomen.
De punten :






1 punt
2 punten
3 punten
5 punten
8 punten

voor iedere gewone tocht
voor een bonustocht (zie vermelding letter P in de wandelkalender)
voor een Regionale Wandeldag
voor een wandeling op Vlaanderen Wandelt Lokaal
voor het ankerpunt op Vlaanderen Wandelt Lokaal

Ook een klein woordje uitleg over de medewerkerskaart.
Iedere medewerker kreeg (in der tijd) een medewerkerskaart. Wanneer hij/zij meehielp aan een evenement van
de club werd deze kaart afgestempeld. Een volle kaart kon in mindering gebracht worden bij het ledenfeest.
Bij drie gewerkte evenementen had de kaart een waarde van 21,-€
Vanaf 1 januari 2022 vervalt deze kaart. Het werd te moeilijk om de stand bij te houden wie wel of niet had
meegewerkt. Ook niet iedereen had telkens zijn kaart bij om te laten afstempelen bij een AirportwandelingPellepatat of Herfsttocht. Besprekingen rond ‘wie had een halve en wie had een volledige dagen gewerkt’ brachten
ook vragen met zich mee. Het was op den duur een puzzelwerk om alles netjes en eerlijk bij te houden.
Het Bestuur heeft dan ook besloten om de kaart te vervangen door ieder jaar (als de clubkas het toelaat) een
etentje, bus uitstap of een ander event te organiseren voor elke medewerker.
Wij hebben dan ook alle medewerkers vanaf 2018 tot 2021 bedankt voor hun medewerking door een etentje te
organiseren op zaterdag 5 maart, in het restaurant ’t Cuyperke te Zaventem. Van de 82 uitgenodigden, schreven zich
48 medewerkers in. Na een aperitief en een soepje, kon iedereen kiezen uit een schotel met stoofvlees, vol au vent
of balletjes in tomaten saus. We sloten af met koffie en een lekker dessertje van chocomousse of dame blanche.

Dank aan alle medewerkers en hopen op jullie te mogen rekenen in de volgende jaren.

Op zaterdag 19 maart 2022 hielden we onze
Pellepatat-kermis.
De Parkvrienden moesten voor de 1ste maal hun
‘Pellepatat’ houden zonder carnavalstoet. De
onzekerheid was groot. De hoeveelheid in
bestellingen (pensen, koteletten) moest
herbekeken worden. Sommige medewerkers
hadden - door verschuiving van datum en uitstel
carnavalstoet - al andere plannen die dag en
konden dus niet meehelpen enz...
Maar tot grote opluchting hebben we tot 2 maal toe een volle zaal gekregen. Dus eind goed… al goed… maar spijtig
zonder carnavalisten. Volgend jaar gaat de Pellepatat-kermis door op zaterdag 11 maart 2023.
Nu staat onze club terug voor een grote uitdaging. ‘Vlaams Brabant Wandelt’ – Airportwandeling op
zondag 8 mei 2022.

Er wordt dan ook volop reclame gemaakt voor deze wandeltocht. Heel wat clubs hebben zich al
ingeschreven en we verwachten nog heel veel wandelaars.

Ook dank aan al onze sponsors die ons gesteund hebben in deze zeer moeilijke tijd.

