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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.
Covid-19 heeft niet alleen de Parkvrienden zwaar getroffen, maar ook alle andere
wandelclubs in ons Belgenland. Iedere sportactiviteit werd van de ene dag op de andere stil
gelegd door “de lockdown” . Ook vanuit onze gemeente kregen alle clubs een mail
toegestuurd met verbod van activiteiten – geen wandelingen, geen eetfestijnen, geen feestjes en dit tot 31 augustus.
In eerste instantie was dit voor de Parkvrienden onze “Pellepatat-kermis” op 14 maart en
onze“Airportwandeling” op 10 mei 2020. Twee belangrijke bronnen van inkomsten die plots
wegvielen. Op financieel vlak een zware domper in de clubkas.
Ook onze jaarlijkse petanquewedstrijd - altijd een gezellige wedstrijd-namiddag met de
mensen van cafe Cité op zaterdag 8 juni - werd geannuleerd.
Momenteel is er nog geen duidelijkheid voor de heropstart van georganiseerde wandeltochten,
zoals gekend onder de vroegere organisaties (lees meer op de site van WSVL).
Onze Herfsttocht op zondag 11 oktober blijft dus nog wat in de koelkast staan.
Voor ons weekend van 23 oktober tem 25 oktober naar Duitsland, zal iedereen een brief
ontvangen. We kunnen vertrekken met 50 personen en moeten de veiligheidsmaatregelen
strikt in acht nemen. Om de reis te laten doorgaan moeten er minstens 35 personen
inschrijven.
Maar zoals jullie weten blijven de Parkvrienden niet bij de pakken zitten. Vanaf het ogenblik
dat we onze “Wandelbubbel” mochten vergroten en er buitenactiviteiten mochten
georganiseerd worden, hebben we een Bestuursvergadering gehouden. We moesten toch IETS
doen voor onze wandelaars. Beslist werd van een wandeling te organiseren in groot
Zaventem, met in acht nemen van de nodige veiligheidsmaatregelen:
- 20 personen per groep – geen bedeling van drank of eten – 1,5m afstand houden – risico
patiënten waarschuwen – iedere groep met minstens één coach.

De leden met een mail adres kregen van Ronald een uitnodiging, andere leden zonder
computer kregen een brief toegestuurd met uitleg over de wandeling. Er was keuze uit twee
afstanden 5 km of 10 km.
Op 31 mei om 13u00, vertrokken we vanaf het “monument der gesneuvelden” met 36
Parkvrienden in twee groepen onder leiding van onze begeleiders Marc en William. Het was
natuurlijk een leuk weerzien. Iedereen had na 8 weken van stil zitten, veel te vertellen.
Om de 14 dagen doen we nu verschillende wandelingen en we zijn toch gemiddeld met 40 à
45 Parkvrienden. Dank hiervoor.

Dank aan Potums Jozef, Derese
Marc, Van Herck John, Raymond
De Leeuw en onze Voorzitter voor
het uitstippelen van de parcours in
“Corona-tijd”

Onze leden hebben ook de keuze om andere wandelingen “via knooppunten” te maken.
David Janssens en Tania Vancotthem hebben verschillende wandelingen op de
facebookpagina van de wandelclub gezet, dus keuze genoeg…… Tania, David dikke merci.
Nieuw project – Permanente Wandelingen
Onze club in samenwerking met dhr. Raymond De Leeuw is gestart met een nieuw project,
nl. PW-wandelingen in groot Zaventem.
Wat zijn PW-wandelingen ?
Dit zijn wandelingen die gans het jaar kunnen gewandeld worden. Men schrijft zich in en betaald
€2,00 (leden of niet leden van een club). Daarvoor krijg je bij het begin van de wandeling een
wandelparcours beschrijving en aan het einde een IVV stempel.
PW-wandelingen zijn wandelingen die men iedere dag kan stappen. Men is niet gebonden aan dag,
tijd of uur. Men kan kiezen uit verschillende afstanden en men is verzekerd tegen mogelijke
ongevallen. PW –wandelingen starten niet in feestzalen of sporthals… maar men kan zich inschrijven
bij een bakker of beenhouwer, café, taverne…… (zie Walking).
Voor onze PW-wandeling zouden de wandelaars kunnen starten in de Tennis club Wotem
Tiendeschuurveld 106 te Sterrebeek of Tenza Quinkenstraat te Zaventem.
Als alles op punt staat houden we jullie nog op de hoogte.
Wandelen met Garry Hagger
Op voorstel van Garry Hagger himzelf, vroeg hij aan de
Parkvrienden of het mogelijk was om een fan/wandeldag
+ bbq te organiseren op zondag 2 augustus.
Na verschillende documenten ingevuld te hebben kregen
we de toelating van het gemeentebestuur om het
evenement te organiseren. Wij moesten strikt de corona
veiligheidsmaatregelen volgen en moesten in een bubbel
blijven van 60 personen. Nadat als eerst de fans waren
ingeschreven konden zich ook PV inschrijven.
Maar de stijgende corona-cijfers besliste er eind juli
anders over. Op voorstel van het gemeentebestuur
moesten we onze wandeldag afblazen. In samenspraak

met Garry Hagger zullen we alles uitstellen tot volgend jaar. Dus… uitstel is geen afstel.
Afgelaste evenementen binnen onze club.
- Tot 31 augustus zullen er geen 14daagse wandelingen meer doorgaan. ( Beperkte bubbel van 10
wandelaars volgens de veiligheidsraad van 27/7/2020).
- Het Bestuur heeft beslist onze Herfsttocht op zondag 11 oktober 2020 te annuleren. ( Doordat we
verplicht worden om verschillende protocollen op te volgen, is het niet rendabel meer dit
evenement nog te laten doorgaan)
- We hadden een nieuwe datum vastgelegd voor onze Pellepatat-kermis op zaterdag 31 oktober
2020. Dit eetfestijn gaat eveneens niet door. Wij verschuiven alles naar volgend jaar
zaterdag 13 maart 2021. De kaarten die de mensen hebben aangekocht blijven geldig in 2021
Ontslag
Leo Potums heeft ontslag uit het Bestuur van de Parkvrienden. Hij geeft de fakkel door aan de
opvolging. Wij danken Leo voor de jaren van inzet en ten gepaste tijden zullen we hem dan ook in de
bloempjes zetten.
Toch een beetje goed nieuws !!
Ons weekendje van 23 oktober tem 25 oktober 2020 gaat wel door als
er minstens 35 personen inschrijven (niet leden zijn ook welkom). Tot
op de dag van vandaag hebben we nog altijd groen licht via reizen
Devriendt uit Lebbeke. Iedereen krijgt een inschrijvingsbrief &
programma (zie bijlage). We kunnen inschrijven tot 25 september. We
volgen strikt de corona-regels op de bus.
Varia
Met diepe droefheid hebben we het
overlijden van André Van Dam vernomen.
André hoorde bij de stichters van de
Parkvrienden (zie de zwart/wit foto op
onze site). We betuigen onze deelneming
aan gans de familie.

Wij geven elkaar afspraak begin
september. Hou jullie gezond !!
Hou jullie gezond

