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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. Ukan ook altijd terecht op onze site 

www.deparkvriendenzaventem.be voor alle info.    

Na een geslaagde ‘Pellepatat-kermis’ moesten we de voorbereidingen voor onze ‘Airportwandeling’ in 

praktijk omzetten. Bestellingen aan de brouwer, beenhouwer en Makro werden opgesteld. Aan de 

gemeente werden tenten, stoelen en tafels gevraagd.  Slapeloze nachten volgden in de weken voor de 

tocht…. bang dat we op het laatste nippertje geen toelating zouden krijgen tot de luchthaven. Alle 

medewerkers kregen een speciale briefing voor het opstellen van hun rustpost. Verschillende 

vergaderingen volgenden elkaar op.  Alles werd gecheckt op ons ‘to-do lijstje’. Zalen & rustposten werden 

daags voordien klaargezet en eindelijk brak de dag aan….. 

D-Day te Zaventem op zondag 8 mei 2022. Het waren geen legertanks die landen in onze gemeente, maar 

14 autobussen die de parking achter de gemeentelijke sporthal inname. Ook 12 clubs met ‘gratis 

inschrijving’ kwamen wandelen in Zaventem. Om 7u30 stonden de stewards en stewardessen klaar.                                                                

Ook Commandant-vlieggroep BLANCKAERT William (voorzitter) stond piekfijn in uniform (knopen van vest 

opgeblonken) klaar om alle passagiers-wandelaars te verwelkomen.                                                                                                                                          

Om 7u30 gingen de inschrijvingen van start. Al vlug was er file van aan de 

straat tot aan de zaal Sint Maarten.  De inschrijvingstafel (check-In) 

werkten op volle toeren. De eerste flessen frisdrank werden open 

gedraaid. Onze stewardessen konden bijna niet volgen aan het smeren 

van broodjes en het klaarmaken van koffie. Zo’n massa volk hadden we 

nog NOOIT gezien sinds de jaren van al onze wandelorganisaties. Er lieten 

zich 3.397 passagiers inschrijven voor de vluchten van 4 - 5 – 8 – 12- 16 – 

20 – 25 – 30km en de 5 km van de thema(vlucht)wandeling. 

 

 

http://www.deparkvriendenzaventem.be/


Hier volgt dan ook een verslag van onze Boordcommandant Oswald en Copiloot Arlette 

uit hun logboek. 

 Uittreksel uit het vlieglogboek van zondag, 8 mei 2022 

Commandant vlieggroep: Blanckaert William 

Adjunct commandant vlieggroep: Christiane Meylemans 

Vluchtnummer: H8  

Vertrekplaats: Loods Hangar 8 

Datum: zondag, 8 mei 2022 

Vertrek: 8.00 uur  

Voorziene aankomst: 18.00 uur 

Weersvoorspelling : Droog en zonnig, geen zijwinden. 

Boordcommandant H8: Vanhaelen Oswald 

Copiloot: Verbraecken Arlette 

Crew (helpers): Vanhaelen Xandra, Vanhaelen Ilke, Van Ophalvens 

Alain, Vanommeslaeghe Martine, Emmerechts Christiane, Evers 

Chris, Vandijck Karen, Kellens Liliane 

Airmarshalls (beveiliging): Vandijck Wilfried, Verheyden Teo,  Haesevoets Patrick, Roeckens Erik, Van 

Muylem Erik 

Verantwoordelijke shuttle: Vandenheuvel Treske 

Boordverslag: 

De volledige bemanning was op post om 7.30 uur en kon na een korte briefing aan de slag. Kleding-shirt, 

sjaal en baret - werd gecontroleerd en goed bevonden. De veiligheidsinstructies werden nogmaals herhaald 

en begrepen. 

Het was even wachten op de catering, maar omstreeks 8.30u  kon de vlucht dan toch volledig voorbereid 

worden. 

De allereerste passagiers liepen binnen om 8.15 uur; ze konden na controle hun plaatsen innemen. 

Omstreeks 10.30u. was er een grote toeloop van passagiers, die na een tussenstop op andere luchthavens 

(rustposten) hier arriveerden. Er was de gebruikelijke chaos, maar gelukkig raakte niemand zijn 

handbagage (rugzak, al dan niet gevuld met eten en drinken) kwijt.  

Toen we later in zeer hevige turbulentie kwamen, vroeg de crew de Homebase te contacteren voor meer 

proviand, doch levering was niet snel mogelijk eens je in de lucht bent.  

Vele passagiers toonden begrip voor de situatie doch anderen – gelukkig een kleine minderheid -  begonnen 

te morren en zich agressiever te gedragen ten opzichte van de crew. Een optreden van de air Marshalls was 

evenwel niet nodig. 



Rond 16.30 uur was het merendeel van de  passagiers succesvol uitgecheckt en reisden de meesten door 

naar hun eindbestemming.   

Omstreeks 17.00 uur kon de bemanning met opruimen beginnen, om nadien de tarmac te verlaten.  

Besluit: 

Geplaagd door corona is onze vlieggroep, twee jaar later dan voorzien, erin geslaagd een meer dan 

succesvol evenement te organiseren. De dag is als een tsunami over ons heen gerold en zal nog jaren in ons 

geheugen geprent zijn.  

Wij zijn fier op onze gehele bemanning die zich onvermoeibaar heeft ingezet om alles in goede banen te 

laten verlopen.  

Zaventem, 8 mei 2022, 

Oswald Vanhaelen, boordcommandant H8         Arlette Verbraecken, copiloot H8 

Op de luchthaven te Nossegem - (rustpost) 

Bij het nakijken van de verschillende logboeken en debriefing, hebben we ook vernomen dat op de 

luchthaven te Nossegem (rustpost), alles zeer goed verlopen is. Met de twee commandanten Diana Pappens 

en Patricia Van Roy in de cockpit en een sterke crew in de cabine, werden de passagiers tijdens hun vlucht 

(wandeling) in ‘de watte’ gelegd. 

Onze Commandant-vlieggroep William, en adj. Vluchtcommandant Marc Derese, waren dan ook zo fier als 

een pauw, toen zij van hun Luitenant-generaal (dhr Lieven Hosten – Voorzitter WSVL) en medaille 

opgespeld kregen voor 3.397 passagiers. Langs hun kant danken zij het voltallig vliegpersoneel voor hun 

puike prestaties. Hopelijk blijft dit personeel NOG JAREN tevreden en wordt er bij de 

luchtvaartmaatschappij ‘PARKVRIENDEN’ niet aan stakingen  gedacht. (Wij ontbreken nog 8 dames -

hoedjes, 

gelieve deze 

binnen te 

brengen aub) 

 

 

 

 

 



Bus uitstap op zaterdag 21 mei 2022                                                                                                    

Met de vrienden van de Kille Meutel trokken we die zaterdag naar het 

vogelopvangcentrum te Oostende. Het was een zeer leerrijke dag. We kregen 

eerst een uitleg over de werking van het VOC en daarna konden we een kijkje 

nemen in de verschillende kooien en plaatsen waar dieren dagelijks worden 

opgevangen en verzorgd. Dank aan Franz Pieters & Oswald Vanhaelen  

        

 

 

 

 

Zaterdag 11 juni 2022 Petanque wedstrijd tussen de Parkvrienden en de petanqueclub 

Café Cité  p  

Leuke 

namiddag 

gehad en 

proficiat aan 

alle winnaars. 

Na de 

wedstrijd kon 

iedereen 

genieten van 

lekkere sandwiches en een drankje aangeboden voor de Parkvrienden. 

Proficiat  !!  Christiane Emmmerechts & Wilfried Van Dijck voor hun 50 jaar huwelijk.        

 

 



 

 

 


