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“De Nieuwsbrief” verschijnt sporadisch vanaf 2013. Aan ieder lid van onze club wordt dit
clubblad opgestuurd.
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.
U kan ook altijd terecht op onze site www.deparkvriendenzaventem.be voor alle info.

De Parkvrienden en Facebook
Buiten de website www.deparkvriendenzaventem.be hebben de Parkvrienden momenteel
een FB groep onder de naam Wandelclub Parkvrienden Zaventem. Het is een open groep
waarvan iedereen lid kan worden. Iedereen die lid is van de groep kan foto’s van
wandelingen posten en berichten uitwisselen.
De beheerder van de groep kan nieuwe leden aanvaarden (of niet) en berichten plaatsen of
berichten van derden verwijderen wanneer die in strijd zijn met bv. De deontologische regels
of wanneer ze niet thuishoren in een FB groep die over wandelen gaat. Op onze FB pagina
kun je alle nieuwtjes van de Parkvrienden lezen, van onze wandelingen, onze evenementen
enz… Een FB pagina is een nieuw medium naast onze vertrouwde website.
In deze ‘moderne’ tijden hebben de verschillende sociale media elk een eigen publiek of
volgers zoals men dat in Facebook termen noemt. Een FB pagina trekt een ander, vaak
jonger publiek aan dan de ouwe getrouwe website. Steeds meer mensen halen info van FB
dan van de website. Om de toekomst van onze club op lange termijn veilig te stellen heeft
het bestuur daarom al een tijdje geleden beslist om een FB pagina aan te maken. De FB
groep zal echter ook blijven bestaan zodat jullie naar hartenlust foto’s kunnen blijven posten
van jullie wandelervaringen. Uiteraard blijft de website ook bestaan. Keuze genoeg dus om
aan informatie over de Parkvrienden te komen. Kortom, houd steeds je mail, de website en
FB in de gaten want het is een handig instrument om vlug iedereen te berichten.

Vlaanderen Wandelt Lokaal

Vlaanderen Wandelt Lokaal, de vroegere Nationale Wandeldag, stond gepland op 25 april 2021.
Wegens gekende redenen (slechte coronacijfers) is dit evenement verschoven naar zondag 27 juni
2021. Wij Parkvrienden stellen voor om te gaan wandelen bij onze wandelvrienden de Ijsetrippers in
Overijse (zie vorige Nieuwsbrief)

Nieuw
Door de hoge besmettingscijfers en een mail van het gemeentebestuur hebben de Parkvrienden ook
hun Pellepatat-kermis en hun Airportwandeling moeten schrappen.
Maar we willen toch aan onze wandelaars een ander alternatief aanbieden. Vanaf 10 mei 2021, gaan
de parcoursmeesters een tijdelijke wandeling pijlen. Ook niet leden zijn welkom op deze
wandelingen. De wandelaars zullen kunnen kiezen tussen 5-8-13 km met start aan de zaal Sint
Maarten Veldeke 1 te Zaventem. Aan de zaal zal er een bord hangen met de parcours en de te
volgen pijltjes. Regelmatig zullen deze parcours dan ook gecontroleerd worden door onze
parcoursmeesters. De pijltjes blijven hangen tot 24 mei 2021.
Wandelsport Vlaanderen heeft dit ook opgenomen in hun wandelblog.

Veiligheidsraad van 14 april 2021
Het overlegcomité heeft op 14 april een groot pakket versoepelingen in het vooruitzicht gesteld .
Straks weer op een terrasje, reizen en winkelen zonder afspraak. Maar ook voor de wandelaars is er
wat licht aan het einde van de donkere tunnel. We kunnen terug 10 mensen zien buiten en vanaf 8
mei mogen er maximaal 25 personen deelnemen aan een evenement.
Onze Voorzitter stelt daarom voor van onze afgepijlde wandeling met gans de groep op zondag
9 mei 2021 eens ‘gezamenlijk’ te wandelen. Vertrek aan de zaal Sint Maarten om 12u30. De leden
kunnen kiezen tussen 5-8- of 13 km. Zijn we met meer dan 25, verdelen we ons in twee groepen.
We wachten af hoe de situatie zich verder evolueert. Er is toch nog altijd een grote ‘MAAR’ die zal
zorgen dat we met z’n allen die “hou nog even vol” ….eindelijk mogen vergeten.

Coronakiekjes

Varia
Het leven is als een cirkel… geboren worden, opgroeien, afscheid nemen en
terugkomen als een nieuw sterretje aan de hemel.

De Parkvrienden moesten dit jaar ook afscheid nemen van een actief lid van onze wandelclub. Greta
De Smedt een toffe, lieve, dame, die graag mee op vakantie ging met onze groep. Ook met Nicole
(Marie-Rose) deed zij mee aan kleinere wandelingen binnen de club. Greta die voor iedereen een lief
woord wist te toveren. Een dame die binnen onze club en samen met haar vriendin Christine, lekkere
pannenkoeken kon bakken tijdens onze Herfstwandeling. Wij zullen u allemaal heel hard missen…

Maar het leven gaat verder en na droefheid komen er leuke momenten.

Proficiat aan Roza Hauwelaert en Leo Potums. Op zondag 9 mei
vieren zij hun 60ste huwelijksverjaardag (diamanten bruiloft).

Roza en Leo zijn al vele jaren aangesloten bij de
Parkvrienden. Als zeer actieve leden zijn zij nog
steeds aanwezig bij elk evenement van de club.
Leo kwam altijd meehelpen om de parcours
mee te gaan pijlen. Het “brommerke” van Leo
heeft vele kilometers afgelegd voor de
Parkvrienden. Tijdens elke organisatie
Airportwandeling, Herfsttocht en later onze
Pellepatat-kermis, konden we vele jaren
rekenen op Leo en Roza. Ze stonden steeds
klaar aan hun tentje voor de verkoop van de
pensen. Hoeveel witte en zwarte pensen door
hun handen zijn gegaan, is niet te tellen.
Wegens gezondheidsredenen is Roza gestopt
met te wandelen. Leo gaat nu dikwijls met zoon Kris op stap. Meerdere malen krijgt Leo ‘carte
blanche’ van Roza en mag hij mee met de Parkvrienden op vakantie of bus uitstap. Alle
Parkvrienden wensen hun dan ook “dikke proficiat” en nog vele jaartjes samen. Wij zijn fier op Roza
& Leo die zo vele jaren trouw blijven aan onze club en hopen dat zij nog vele jaren deel mogen
uitmaken van onze grote wandelfamilie.
Bij de familie Weehenkel –Thumas is er ook feest … zij
vieren op 15 mei hun gouden huwelijksverjaardag .

(zie vorige Nieuwsbrief)

Beide koppels zullen dan ook in de bloempjes gezet worden tijdens ons
ledenfeest op zaterdag 18 september 2021 in feestzaal “Den Architect”

Dus afspraak niet vergeten !!
Het zal een leuk weerzien worden op zondag 9 mei, voor een gezamenlijke wandeling te Zaventem.
Om 12u30 aan zaal Sint Maarten.

