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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.
We zijn alweer bijna aan het einde van dit ledenjaar. We beseffen dat we op jullie rekenen om
alweer vlot een nieuw ledenjaar in te kunnen zetten. Graag willen we dan ook van de gelegenheid
gebruik maken om al onze leden en clubbestuurders te bedanken voor hun inzet en het vele werk dat
ieder op zich neemt. Jullie maken het steeds opnieuw mogelijk dat iedereen van een fijn wandeljaar
kan genieten.
Leden hernieuwing
Alle leden die in 2020, 2021 of 2022 lid werden, ontvingen normaal gezien een PVC-lidkaart. Deze
mag verder gebruikt worden, maar is in 2023 pas geldig als het lidmaatschap geactiveerd is in het
clubportaal. (dit wil zeggen als de persoon op betaald staat, zij krijgen een bewijs van betaling).
Voor nieuwe leden in de loop van het jaar drukken we een voorlopige lidkaart af (op de speciale
lidkaartbrief). Enkele weken later krijgen deze nieuwe leden een PVC-lidkaart thuis toegestuurd.
Bij de huidige leden die hun lidmaatschap voor 2023 niet hernieuwden vóór 31/12/2022 vervalt het
lidmaatschap op 01/01/2023.
Verlies van PVC-lidkaart…. er kan een nieuwe worden aangevraagd aan de secretaris ‘Christiane
Meylemans’ . Zij vraagt via het ‘clubportaal’ een nieuwe kaart aan, die u rechtstreeks wordt
toegestuurd .
Een laatste punt, maar zeker niet het minst belangrijke. Controleer bij ontvangst van uw
hernieuwingsbrief uw naam, adres, geboortedatum en zeker uw e-mail adres, Gsm of telefoonnr.
De Algemene vergadering + ledenhernieuwing zal doorgaan op vrijdag 9 december 2022 in zaal
‘Sint Maarten, Veldeke 1 te 1930 Zaventem om 19u30. Nadien kan iedereen een gratis drankje
bestellen van de club.

Clubnieuws
We mochten sinds begin dit jaar een nieuw bestuurslid verwelkomen,
Chantal Covens. Zij neemt de plaats in van Julienne Schepens, als
verantwoordelijke voor de kledij. Ondertussen heeft Chantal haar
vuurdoop reeds gehad tijdens onze Pellepatat-kermis,
Airportwandeling & Vrijetijdsbeurs. In haar examen is zij dan ook met
glans en glorie geslaagd. Welkom Chantal in ons bestuur team.
Vrijetijdsbeurs
Onze club nam ook deel aan de vrijetijdsbeurs op zaterdag 3 september 2022.
In totaal waren er een 40tal standen. Op de beurs kregen ze bezoek van +/940 geinteresseerden. Er was ook veel belangstelling voor onze stand. Aan
iedereen werd ons wandelsysteem uitgelegd en alle bezoekers kregen een
flyer van onze ‘Herfsttocht’ en een wandelprogramma. Kinderen konden deel
nemen aan een kleurenwedstrijd.

Bus uitstappen
Wij hebben dit jaar al een paar bus uitstappen achter de rug. Nieuwpoort, Oostende, Zoutleeuw
Deze waren steeds volzet. Een bijkomende bus uitstap werd gekozen naar Brugge. De inschrijvingen
lopen vlot binnen. Er zijn nog enkele plaatsjes vrij . We zullen kijken of we nog eens bus inleggen in
het najaar ????

Herfsttocht op zondag 9 oktober 2022
Na een zeer geslaagde ‘Airportwandeling ‘ met
maar liefst 3.400 deelnemers en waar we zowel
van de Voorzitter WSVL een dikke pluim op
onze hoed kregen qua organisatie, alsook van
het gemeentebestuur Zaventem, kregen we te
horen dat we Zaventem terug op de kaart gezet
hadden met een nostalgische ‘Gordel’. Dat
deed ons natuurlijk ongelooflijk veel plezier .
Wij hijsen dan nu al onze zeilen voor onze
‘Herfsttocht ‘ te Sterrebeek.
We hebben terug een tal van medewerkers
nodig om van deze dag een geslaagd
evenement te maken.
We kunnen niet genoeg onze parcoursmeesters
en al onze medewerkers/wandelaars bedanken
om telkens hun steentje bij te dragen om alles
tot een goed einde te brengen.
Wij hebben een uitnodiging verstuurd voor de werkvergadering op 21 september in zaal Sint Maarten
Veldeke 1 te Zaventem. Kun je niet aanwezig zijn dan kun je nog altijd contact opnemen met een
bestuurslid om mee te werken op zondag 9 oktober 2022. Hoe meer handjes, hoe lichter het werk.
Ledenfeest
Kortelings gaan jullie een inschrijvingsbrief krijgen voor ons ledenfeest. Deze keer hebben we gekozen
voor iets korter bij huis nl. ‘Hof ten As’ in Melsbroek. Samen met de mensen van het Bestuur hebben
we gekozen voor een menu, deels geserveerd aan tafel, deels in buffet.
Met sterren kok Gilbert Van Thillo kunnen we genieten van volgend menu:
- Aperitief met hapjes
- Voorgerecht Ragout van kip & champignons in een korfje.
- Kervelroomsoep
Buffet:
- Varkenshaasje met een roomsaus
- Kalkoenmédaillon met saus van kriekbier
- Gebakken zalmfilet op een bedje van spinazie met mousseline saus
- Nasi met kip in zoutzure saus
- Saladebar + groenten

Dessert: Taart 40 jaar bestaan + koffie en thee
Aangepaste wijnen van het huis.
Na de koffie - gedurende 2 uur - gratis selectie aan dranken (wijn,
bier, frisdrank)

Prijs leden: 45,-€
Doe in elk geval uw dansschoenen aan want met DJ BENNY zullen
we niet op onze stoel moeten blijven zitten. Wij hopen op een volle
zaal Parkvrienden, maar ook niet-leden zijn welkom.

Tijdens ons ledenfeest vieren wij ons
40 jaar bestaan 1982 - 2022
Onze club bestaat dit jaar 40

JAAR en dat moet gevierd

worden tijdens ons ledenfeest.
Ontstaan: Uit een klein groepje van 6 wandelaars, die alle zondagen rond het park gingen wandelen,
ontstond door mond reclame, radio Saventas, publiciteit, aansluiting bij NWF, later bij WSVL…… nu
een goed draaiende club.
Daarom bieden wij iedereen een menu aan een demoscratische prijs (zie hierboven). Buiten de
tussenkomst van de club ( kostprijs menu normaal +/- € 80,- pp) hebben we een speciale verrassing
voor iedereen, die later afgehaald kan worden in het cafeetje van het kleine kerkje Vilvoordelaan
(brief met datum volgt)
Weekendje Spessartwald – Duitsland
De inschrijvingen voor het Wild-Weekend in Duitsland van 14 oktober tem 16 oktober lopen op z’n
einde. Er lieten zich 43 Parkvrienden inschrijven. De personen die meegaan krijgen half oktober nog
een brief of mail om het juiste uur van vertrek en de laatste info te melden. (Eerst waren we met 47
ingeschreven, maar 2 koppels hebben moeten annuleren wegens
gezondheidsproblemen. Wij wensen hun een spoedig herstel toe.)
Zieken
Aan al onze Parkvrienden die opgenomen zijn in het ziekenhuis of in revalidatie zijn,
wensen wij een spoedig herstel toe. Wanneer wij op de hoogte gesteld worden van een
ziekenhuis opname, schrijven wij steeds een kaartje. Dus laat het ons weten aub….
Varia
Er ligt hier nog altijd een verlengkabel + stekkerdoos bij ons thuis, gebruikt door iemand met de
‘Airportwandeling’ in bruine kleur. Van wie is deze ???

HOU JULLIE GOED ….. EN TOT LATER

