3/2021

“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”.
U kan ook altijd terecht op onze site www.deparkvriendenzaventem.be voor alle info.

Wandel-fandag bij de Parkvrienden op 22/08/21
Op aanvraag van Garry Hagger himself, organiseerden de Parkvrienden een wandel-fandag.
110 personen konden genieten van een kleine wandeling met nadien een heel lekkere BBQ,
verzorgd door “Traiteur Norré Toback”, uit Sterrebeek. Het druilerige weer kon niets
verhinderen aan de grote ambiance in de zaal. Er werd in de handen geklapt, gezongen uit
volle vorst tijdens het super optreden van zanger Garry Hagger (zie foto’s site PV)

Nog meer ambiance in onze club:
Ledenfeest: Zaterdag 18 september 2021
Na 2 jaar konden we eindelijk terug onze voetjes onder tafel zetten. Voor de 1ste maal vertrokken we
met een autocar (zodat iedereen een glaasje kon drinken) richting Lennik naar feestzaal
“De Architect”. Daar konden we genieten van een lekker koud-, warm- en desserten buffet. Met de
mooie presentatie van het buffet en de vriendelijke bediening, namen we nog een schepje meer op
ons bord. Het was een leuk weerzien voor vele leden. Ook onze huwelijksjubilarissen werden in de
bloempjes gezet. Dit waren de familie Wehenkel Jean &Thumas Marie Rose, familie Roesems Jan &
Meert Anita die 50 jaar getrouwd waren en de familie Potums Leo & Hauwelaerts Rosa, die hun
diamanten huwelijksverjaardag hebben gevierd. Roza & Leo konden spijtig genoeg niet aanwezig zijn,
maar we zullen hun de geschenken thuis overhandigen. De ambiance was TOP – TOP.
Iedereen keerde blij en voldaan naar huis terug.

Ledenhernieuwing
De vakantie is voorbij en de zomermaanden lopen stilaan naar het einde toe. Als het einde van het
jaar in zicht komt betekent dit voor de club dat er een heel pak werk valt te doen op het secretariaat.
Wij moeten dan ook stilaan beginnen te denken aan onze ledenhernieuwing.

De huidige PVC-kaarten blijven ook in 2022
Alle leden die in 2020 of 2021 lid werden, zijn in het bezit van een PVC-lidkaart. Deze mag verder
gebruikt worden, maar is in 2022 pas geldig als het lidmaatschap geactiveerd is in het clubportaal.
(dit wil zeggen als de persoon op betaald staat)
Nieuwe leden krijgen eerst een voorlopige lidkaart (op de speciale lidkaartbrief). Enkele weken later
krijgen deze nieuwe leden een PVC-lidkaart thuis toegestuurd.
Bij hernieuwing van het lidmaatschap voor 2022 bezorgt de club aan het lid een hernieuwingsbrief en
het attest mutualiteit. De hernieuwingsbrief met daarop de info over het lidmaatschap is handig als
een bewijs van betaling. We zetten de betaalde leden dan ook in het “Clubportaal” effectief op
‘betaald’ . Via het Clubportaal gebeurt de lidmaatschapscontrole bij de scanning op wandeltochten,
de controle al of niet lid indien er een ongeval gebeurt, de selectie adressen voor verzending Walking
Magazine.
Samen met de hernieuwingsbrief voorzien we voor alle huidige leden 2021 ook een
mutualiteitsattest voor 2022. Het is belangrijk dit attest pas in 2022 in te dienen bij het ziekenfonds.
Bij de huidige leden die hun lidmaatschap voor 2022 niet hernieuwden vóór 31/12/2021 vervalt het
lidmaatschap op 01/01/2022. Wanneer deze leden alsnog betalen in de loop van 2022 passen we
gewoon dezelfde werkwijze toe. Het lid kan verder zijn PVC-kaart gebruiken.

Vanaf 01/01/2022 bedraagt het lidgeld bij de Parkvrienden €20,Lidkaarten verloren
We krijgen af en toe melding dat leden hun lidkaart kwijt zijn. Eén maal per maand doet WSVL een
druk van de verloren lidkaarten. Deze sturen ze dan op naar de leden zelf. In deze tussenperiode
bezorgt de club aan de betrokken leden een voorlopige lidkaart, zodat ze toch aan ledentarief
kunnen gaan wandelen.
Leden betalen in 2022 – 1,50€ inschrijvingsgeld en niet leden betalen vanaf 01/01/22 – 3.00€.

Algemene vergadering en ledenhernieuwing: VRIJDAG 10 DECEMBER 2021
Zoals gewoonlijk in het “Kleine Kerkje” Vilvoordelaan te Zaventem. (Noteer deze datum al in jullie
agenda). Jullie krijgen het betalingsbewijs voor 2022. Uw lidkaart wordt geactiveerd voor het nieuwe
jaar. De nieuwe afstempelkaarten en de evenementenkalenders zijn in de maak. Ook allerlei nieuwe
informatie betreffende de werking van onze club zal u worden medegedeeld. Wil je “à jour” blijven
over de werking van uw club, gelieve dan zeker aanwezig te zijn op deze vergadering.
Dank bij voorbaat.

Weetjes
Hieronder kan men de afhaalpunten terugvinden van het speciale Limited Edition
wandelboekje. Bij voldoende aantal stempels kan men zijn boekje inruilen voor de
geschenken. De wandelaar dient te kiezen tussen voor welk gadget hij/zij spaart. Bij 15
stempels ontvangt men een poncho of bij 25 stempels ontvangt men een rugzak.
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Zondag 07/11/2021 WSV Schelle (A) : Octaaftocht
Zondag 14/11/2021 WSV De Keignaerttrippers Oostende
(W-VL) : West-Vlaanderen Wandelt
Zondag 28/11/2021 WSV De Lachende Wandelaars Aalter
(O-VL) : Uilenspiegeltocht
Zaterdag 11/12/2021 Wandelclub Nooit Moe Boezinge
(W-VL) : Ieper in de winter
Zondag 12/12/2021 WSV De Bosdravers Eksel (L) : Wintertocht
Zondag 19/12/2021 De Bosgeuzen – Voorkempen Schilde (A) :
Donkeredagentocht
Zondag 26/12/2021 WSV Egmont Zottegem
(O-VL) : Wafelentocht
Zondag 26/12/2021 Hanske de Krijger Oudenaarde
(O-VL) : Oudenaarde in kerstsfeer
Zondag 16/01/2022 Wandelclub Tornado Boortmeerbeek
(VL-BR) : Wintertocht

Onze club zal zorgen dat zij enkele data kunnen meepikken in het wandelprogramma,
zodanig dat de boekjes kunnen omgewisseld worden.

Wandelprogramma
Wij maken het wandelprogramma op, op basis van de tochten die
normaal doorgaan. Gelieve vooraf steeds de kalender op de website
van de federatie te raadplegen of de desbetreffende club te
contacteren om zeker te zijn dat de tocht de dag zelf doorgaat.

Ter herinnering: Wat bij een ongeval
Wie een ongeval krijgt op een georganiseerde wandeling, meldt zich bij
de eerst bijzijnde EHBO post en laat de wonde verzorgen. Daarna vraag je de
ongevalsdocumenten bij het bestuur van de organiserende club. Deze documenten
dienen ingevuld te worden door de
organiserende club + clubstempel, door het
slachtoffer en door de dokter.
Zeg niet te vlug “ ik heb geen pijn” …..vraag
steeds de documenten. Vul ze in en breng ze
binnen de 48u00 naar het secretariaat van uw
club (bij Christiane of Ronald) Vergeet niet uw
inschrijvingskaartje aan de documenten vast te
hechten.

Georganiseerde wandeltochten
Georganiseerde wandeltochten hebben we bijna 2 jaar moeten missen. Maar onze club heeft er
alles aan gedaan om zoveel mogelijk de Parkvriendjes op stap te krijgen. Er werden knooppuntwandelingen en coronawandeling georganiseerd. Dank aan Marc Derese, Roland De Leeuw, Jozef
Potums, John Van Herck en onze Voorzitter, om de wandeling uit te stippelen tijdens die moeilijke
periode.
Onze club heeft dan ook al aan een paar officiële wandeltochten deelgenomen. Het betekent dat de
wandelclubs langzaam opstarten na zowat anderhalf jaar van inactiviteit. Het is wel nog altijd sterk
afhankelijk van de plaatselijke gemeentebesturen. Op sommige tochten is het enkel inschrijven en
afstempelen en vertrekken. Ook het andere uiterste zijn we tegen gekomen, drank en eten alsof
Corona nooit heeft bestaan. Enkel mondmasker bij rondlopen in de zaal is dan aan de orde. We
willen alleen maar benadrukken dat de wandelclubs langzaam recht krabbelen. Ook wij als
Parkvrienden hebben wat in het vooruitzicht (eindelijk). Met onze Herfsttocht en de bus uitstappen
naar Passendale, Knokke en Gent hopen we dat de trein eindelijk is vertrokken. Wij beseffen maar al
te goed dat het nooit meer zoals vroeger zal zijn, misschien is mondmasker, ontsmettingsgel en niet
kussen / knuffelen wel de nieuwe norm. Maar gezien de voorbije maanden zijn dit dingen die er we
met plezier bijnemen.
De intentie is er, om op zondag 8 mei 2022 onze ”Vlaams Brabant Wandelt te Zaventem –
Airportwandeling” te organiseren, afhankelijk van de nog geldende maatregelen, zien we wel hoe
deze tocht er organisatorisch gaat uitzien. Ondertussen staan we niet stil en hebben we al contact
opgenomen met het gemeentebestuur en de luchthaven. De wandelaars mogen terug een bezoek
brengen aan de hangar H8 en we zouden graag een rustpost organiseren in de Skyhall te Zaventem.
Mogen we jullie vragen om zondag 8 mei 2022 in jullie agenda te noteren. Wij hebben heel veel
handjes nodig om te helpen bij de organisatie in de verschillende zalen en rustposten, shuttlebus,
parkings, tent, promotiedorp enz…. Wij houden jullie op de hoogte.

De Parkvrienden moesten ook afscheid nemen van enkele leden in 2020-21.
Onze innige deelneming aan alle familieleden.

Rita Vandersteen

Rita Vandersteen

Simonne Hermans

Jeanne Dewit

We zijn “goe bezig” na Corona !! ( Aantal PV’s aanwezigen via Cronolive)
DATUM

CLUB

AANTAL

29/08/2021 WITLOOFSTAPPERS
4/09/2021 LES ROSES NOIRES
5/09/2021 PARKVRIENDEN LEUVEN
WIT BLAUW SCHERPENHEUVEL
DE VOSSEN BUGGENHOUT
9/09/2021 TRIP TRAP KUMTICH
10/09/2021 DE VELPENSE WANDELCLUB
11/09/2021 DEN ENGEL LEUVEN
DE VAARTLANDSTAPPERS
LES LONGS PIEDS ANTHERTOIS
VOS SCHAFFEN
12/09/2021 DE DAUWSTAPPERS
WSV HEVERLEE-LEUVEN
MORGENDSTOND HUMBEEK
16/09/2021 WTC SPORTON DIEST-DEURNE
18/09/2021 CRACKS WOLVERTEM
19/09/2021 DE LUSTIGE WANDELAARS MERCHTEM
DE NATUUR VRIENDEN ZOERSEL
DE FONSKES LOVENJOEL
22/09/2021 AMICALE MARCHEURS INDEPENDANCE

41
1
25
14
5
6
1
1
3
2
2
2
15
24
2
4
32
1
14
1

26/09/2021 HOUTHEIMSTAPPERS STEENOKKERZEEL
26/09/2021 VOSBERGSTAPPERS

34
6

