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Stapje voor ……….

Beste clubleden, namens het voltallige bestuur wil ik
jullie van harte een opperbest 2018 wensen. Eerst en vooral
een goede gezondheid voor u en uw gezin, nabestaanden en
tevens ook geluk met wat u dit jaar zult ondernemen. Wat
geluk betreft, wil ik jullie verwijzen naar een gedichtje
van Valeer Deschacht hier in dit boekje afgedrukt.
Na een laatste tocht in 2017 die wat letterlijk in het
water is gevallen , kunnen we terugblikken op een groot
succes dit jaar. Onze putje wintertocht was naar opkomst
een schot in de roos, 2127 deelnemers hebben we geteld.
Onze medewerkers hebben werkelijk tot het uiterste gegaan
om alles vlot te laten verlopen, en tevens ook dank aan de
clubleden die zonder te vragen hebben bijgesprongen om hier
en daar een handje bij te steken.
Voor de wandelclub is het jaar in ieder geval succesvol
gestart, en we hopen dit op deze wijze verder te doen.
Grote uitdagingen staan ons te wachten, maar we weten dat
we op jullie hulp kunnen ( of zullen ) mogen rekenen. We
raden jullie dus aan dit boekje tot de laatste letter te
lezen, zodat jullie ook op de hoogte zijn – en blijven –
van het reilen en zeilen van de club. Ik noteer dat er nog
enkele leden hun lidgeld voor 2018 niet in orde hebben
gebracht, wil dit zo spoedig als mogelijk doen, want eind
februari is de absolute einddatum, en wij moeten ook
tegenover Wandelsport Vlaanderen in orde zijn met deze
betalingen. Betalingen kunnen nog steeds gebeuren op
rekeningnummer BE50 4668 1472 3118 met vermelding naam en
lidgeld 2018, anders wordt dit het laatste Colliemolentje
dat jullie in de bus krijgen.
Als bestuur zijn we sterk bewust van wat er allemaal leeft
en beweegt in onze club, en laat maar bewegen...we gaan
niet omslaan...dit schip houdt stand, er is een sterke
bemanning aan boord.
Dirk,

Welkom aan onze
nieuwe leden

Sedert 1 januari 2017 mochten we 36 nieuwe leden aan onze
club toevoegen. Momenteel staat de teller op 383 actieve
leden. Van die 383 moeten er wel nog 36 hun lidgeld
vernieuwen. Wij zijn er zeker van dat de nieuwe gezichten
onder jullie zich in de kortste keren thuis zullen voelen
bij de Colliemolen.
Met deze info willen wij alles wat jullie van de club mogen
verwachten nog eens op een rijtje zetten.
Ook
in
2018
wandelen
alle
leden
GRATIS
op
onze
organisaties. Er moet dus GEEN inschrijvingsgeld betaald
worden voor tochten door onze club georganiseerd. Je moet
wel een inschrijvingskaart ophalen (vereist voor de
verzekering).
We moeten wel nog heel wat nieuwe gezichten leren kennen.
Daarom
is
het
belangrijk
dat
jullie
zich
aan
de
inschrijvingstafel bekend maken als lid van onze club. Neem
ook spontaan contact op met onze mensen van de bediening en
van de bonnetjesverkoop. Je zult rap merken dat wij één
hechte vriendenkring vormen.
Wie aan al onze tochten deelneemt, komt dit jaar aan een
besparing van 8.80 euro, meteen al een mooie korting op het
betaalde lidgeld.
Daarbij komt nog dat alle tochten meetellen voor de
spaarkaart voor de alom geprezen kalkoenbouten en/of
spaghetti.
Heb je nieuwe klevers of een wandelboekje nodig, vraag er
tijdig naar op één van onze eigen tochten.

Enkele statistieken.
Onze tochtenuitslagen van de laatste jaren
Als we een startzaal binnenkomen zien we ergens in een
hoekje of in een afgezonderd lokaaltje een man naarstig
tellen en schikken. Met de laptop in de hand worden de
uitslagen met een engelengeduld en ongelofelijke precisie
ingegeven en bijgehouden. Die persoon is onze Eddie. De man
van de kaartjes en de statistieken. Hij verdient een
schouderklop en een dikke proficiat. Zie hieronder een
peulschil van zijn vele cijfertjes en tabellen. Willen
jullie meer info, geen probleem, stuur Eddie gerust een
mailtje , hij zal ze met veel plezier opsturen.
eddie.beernaert@gmail.com

Busreizen 2018.
De Top 10 rangschikking van het aantal wandelaars op stap gedurende 2017
tussen alle West-Vlaamse clubs
2016
N.Clubnr. Clubnaam
2017
15410
5245
WSV De Brigandtrotters vzw
14664
14254
5216
Gitse wandelclub 'Voetje voor Voetje' vzw
12915
13539
5009
Wandelclub Beernem vzw
11412
9786
5078
Watewystappers Tielt
10758
10655
5328
Wsv De Colliemolen Oostnieuwkerke-Staden 10266
10274
5391
De Spartastappers Ardooie vzw
10202
10381
5061
Wervikse Wandelsport Vereniging vzw
10039
9788
5089
De Heuvellandstappers vzw
9695
9469
5423
Wandelclub 'Nooit Moe Boezinge' vzw
8507
8719
5330
Wsv De Molenstappers Ruiselede vzw
8361

Zoals reeds eerder vermeld hebben we voor dit jaar een 5tal busreizen gepland.
Het vertrekuur is voorzien om 7.30u aan zaal Zonneheem
( Oostnieuwkerke) en om 7.45 u aan het Spillenbad
( Roeselare). Indien dit wijzigt zullen jullie op tijd
worden verwittigd.
De deelnameprijs bedraagt zoals gewoonlijk 10 euro en
daarin is inbegrepen de busreis, de inschrijving en
traktaat.
De busreis gaat enkel door wanneer er minstens 40
deelnemers zijn. Er kan vanaf nu voor elke busreis
ingeschreven worden op rekeningnummer
BE 50 4668 1472 3118 van wandelclub W.s.v. De Colliemolen
of tijdens een van onze wandeltochten( met vermelding welke
reis en hoeveel personen) en dit ten laatste tot de zondag
voorafgaand aan de afreisdatum.
Annuleren kan eveneens slechts t.e.m. de zondag voorafgaand
aan de afreisdatum.

Lidgeld 2018

Waar reizen we naar toe?
Zoals jullie allen wel vernomen of gelezen hebben
organiseren wij in 2019 “Vlaanderen wandelt “.
Dit vraagt heel wat voorbereiding en publiciteit. Eén van
de mogelijkheden om andere clubs tot bij ons te krijgen is
zeker en vast hen een bezoekje te brengen. In die optiek
proberen we zoveel mogelijk grote Oost-Vlaamse clubs aan te
doen met onze busreizen. Daarom een warme oproep om ons te
vervoegen op 1 of meerdere busreizen.
De wandeltochten zijn zeker de moeite waard en het kan ons
als club ten goede komen. Zie hieronder onze keuze.
Bedankt voor jullie steun.

Op zondag 18-03 naar Gentbrugge
de Floratochten
Op zondag 29-04 naar Brakel
“Vlaanderen wandelt”
Op zondag 17-06 naar Ronse

Momenteel zijn er 347 leden ingeschreven.
Misschien zijn jullie al op tocht geweest, misschien moet
de eerste tocht nog gepland worden.
We vragen tevens de leden die hun lidgeld voor 2018 nog
niet hebben betaald, dit zo vlug als mogelijk in orde te
brengen.
1ste persoon van het gezin: € 20
2de persoon van het gezin: € 20
3de persoon van het gezin: € 15
4de persoon van het gezin: € 15
Elke persoon jonger dan 15 jaar betaalt in elk geval
slechts 15€, ongeacht de hoeveelste in het gezin.
Met gezin wordt bedoeld ‘op het zelfde adres wonen’.
Bij inschrijving is de ‘Walking in Belgium 2018’
inbegrepen.
We zouden graag alle betalingen ontvangen hebben tegen eind
februari, zodat wij ook onze verplichtingen tegenover de
federatie in orde kunnen brengen. Het ziekenfondsformulier
ter terugbetaling van het volledige of gedeeltelijke
lidgeld wordt jullie ook bezorgd.
De lidgelden kunnen worden gestort op
Rekeningnummer BE 50 4668 1472 3118

de 22ste Megasterren Heuveltocht
Indien jullie ons willen contacteren ziehier onze gegevens

Op zondag 12-08 naar Oudenaarde
De Ronde van Vlaanderen voor wandelaars
Op zondag 21-10 naar Zwalm
de Zwalmpareltocht

Dirk Vandeweghe
e-mail
Etienne Devos
e-mail
Degrijse Patrick
e-mail

tel 051/225396 gsm 0485/541216
vandeweghedirk@telenet.be
tel 051/208991 gsm 0473/766756
devos.etienne@skynet.be
tel 051/222934 gsm 0473/794547
degrijse.patrick@telenet.be

Ledenfeest 2017.
Echt waar, echt gebeurd . Ze kwamen al toe vanaf 18 uur,
uitgedost in feestkledij. Het doet ons deugd om zoveel
clubleden op ons ledenfeest te zien. Geen vuile, of kapotte
schoenen deze keer, maar iedereen zag er piekfijn uit.
De Gouden Hoorn had opnieuw zijn uiterste best gedaan om
de tafels mooi te versieren, de sfeer zat er in vanaf het
eerste moment. Het menu, een rijkelijke keuze tussen vleesen vis gerechten vielen bij iedereen in de smaak. Voor het
bestuur was er één enkel probleem, wie er de dans zou
openen? Met een korte bestuursvergadering werd er beslist
om de nieuwe leden, hier aanwezig, het vuur ( figuurlijk
dan ) aan de schenen te leggen.
Met de openingsdans wisten we al, het kan niet meer
mislukken. Het werd een aangename familie ( club) avond. Na
de reacties achteraf vernamen we dat het een formule is die
aanslaat, niet te duur, gezellig samenzijn en wat napraten
over koetjes en kalfjes. We hopen natuurlijk dat iedereen
die er bij was, volgend jaar ook zal aanwezig zijn .
Noteer alvast deze datum in jullie agenda ;
zaterdag 08/12/2018 ,
en we maken er opnieuw een sprankelend feest van.

Gelukkig zijn?
Wacht niet op zorgeloze dagen,
Om gelukkig te zijn
Want altijd zal een probleem je
Bekommernis geven
Wacht niet op waardering
Om gelukkig te zijn
Want altijd zal er iemand
Kritiek op je hebben
Wacht niet op een dag zonder fouten
Om gelukkig te zijn
Want altijd maak je ergens
Een grote of kleine blunder

Wacht niet tot iedereen vriendelijk voor je is
Om gelukkig te zijn
Want altijd zal er iemand
Jaloers op je zijn

Wacht niet tot ze je genoeg betalen
Om gelukkig te zijn
Want altijd zal je minder verdienen
Dan je meent waard te zijn
Wacht niet tot je bij iedereen gelijk haalt
Om gelukkig te zijn
Want altijd zal iemand denken
Intelligenter te zijn
geschreven door oud clublid Valeer Deschacht

Verkoop clubkledij.
Het is steeds leuk als men een clublid op een wandeltocht
ontmoet . Door de groei in ons ledenaantal, is het soms
moeilijk om clubleden te
(her)kennen.
Een van de beste wijzen om elkaar kenbaar te maken is het
dragen van clubkledij. We voegen er meteen aan toe dat het
niet verplicht is, maar men herkent wel vlugger iemand in
de startzaal of rustpost. Een heuptas of een petje kan
reeds voldoende zijn.
Tot voor enkele tijd heeft Magda Hoet zich met de
bestelling en verkoop van clubkledij bezig gehouden,
waarvoor onze welgemeende dank.
Sedert eind verleden jaar, is Ria Verhalleman onze
kledijverantwoordelijke. We willen duidelijke afspraken
maken omtrent verkoop kledij.
Waar en wanneer staat de clubwinkel opgesteld ?
Krokustocht:Zaal De Nestel, Westrozebeke op 3 maart
Ontbijtwandeling: Zonneheem, Oostnieuwkerke op 13 mei
De Bebloemingstocht: Meisjesschool Staden op 22 juli

De Vredestocht: Zonneheem Oostnieuwkerke op 18 nov.
Wie er toch niet in slaagt op bovenvermelde data of
plaatsen aanwezig te zijn, mag uitzonderlijk met Ria
contact opnemen , en dit kan via :
telefoon : + 3251229740
GSM
: + 32499249810
e-mail : ria.verhalleman@proximus.be
adres : Wielewaalstraat 4, 8840 Oostnieuwkerke

Elektronisch scannen.
Het zal u wel al opgevallen zijn dat er meer en meer
gebruik wordt gemaakt van het elektronisch inscannen. Het
is een evolutie die niet meer te stoppen valt. We hebben
besloten om vanaf 2018 op al onze tochten te scannen, daar
het vermoedelijk vanaf 2019 toch verplicht wordt om dit
steeds te doen. Aanvankelijk werd er ook gevraagd de
afstand die gewandeld zou worden ook in te scannen, maar
daar is men nu van afgestapt. Het was nogal omslachtig, en
het bood ook geen zekerheid dat de opgegeven afstand
werkelijk werd afgewandeld. We beseffen heel zeker dat het
nu wel wat omslachtiger is en wat meer tijdrovend dan
vroeger, maar eens iedereen met het systeem vertrouwd is,
zal het wel lukken.
We geven hier enkele gouden tips voor een vlot verloop:
-

-

-

Zorg steeds dat je je lidkaart bij de hand hebt, dit
voorkomt dat er lange rijen ontstaan bij de
inschrijfbalie.
Poog zoveel als mogelijk gepast geld bij te hebben,
dit zorgt er ook voor dat alles vlotter verloopt.
Het is nog steeds zo dat jullie als clublid op onze
organisaties niet moeten betalen. Het gebeurt wel eens
dat dit door ons uit het oog is verloren, maar zeg ons
steeds als je lid bent van onze club. Het is wel zo
dat er moet gescand worden.
U moet wel inschrijven, niettegenstaande het gratis
is, maar dat is zeer belangrijk naar verzekering toe.

We hopen jullie met deze kleine, praktische tips wat
geholpen te hebben. Moet u toch in rij aanschuiven bij
grote drukte, wees dan geduldig, en volg steeds de
aangegeven richting (voorkruipen is niet sociaal).

Vlaamse Wandeldag 28 april 2019
Zoals de meesten onder jullie reeds weten, organiseren we
de Vlaamse Wandeldag volgend jaar.
Wij organiseren dit in samenwerking met stad Roeselare,
daar onze gemeente te klein is voor zo een grootse
organisatie.
We hebben vele, maar ook zeer vele helpende handen nodig.
Niet alleen op de dag zelf, maar ook het voorbereidende
werk en de opkuis nadien vraagt veel man(vrouw) kracht. We
voorzien een 4-tal plaatsen als start- en rustplaats.
We zijn een club met een 350-tal leden, en dus moet het ons
inziens mogelijk zijn om aan een 150-tal medewerkers te
geraken.
Wat hebben we nodig? Mensen voor de verkoop van warme en
koude dranken, afwassers , afruimers , verkoop bonnetjes,….
en nog zoveel meer.
De dag(en) ervoor moet alles worden opgebouwd, en de
maandag moet er veel worden afgebouwd.
Daarom aan ieder van u , kom dit weekend eens uitzonderlijk
onze helpersploeg versterken.
Sommigen hebben al toegezegd, maar we hebben er nog veel
meer nodig.
Wij van onze kant zouden graag hebben dat we die
organisatie met eigen leden kunnen doen, want dit betekent
een mooie uitstraling voor onze club enerzijds, maar met
een positief resultaat vloeit dat ook naar jullie terug.
Wat krijgt u in de plaats ?
Eerst en vooral onze eeuwige dankbaarheid, maar daarnaast
enkele zaken die ik u nog niet kan ( mag) verklappen.
Hoe kunnen jullie meewerken ?
Mail uw naam door, of neem contact met ons bestuur via:
Devos Etienne +32473766756
devos.etienne@skynet.be
Degrijse Patrick
+32473794547
degrijse.patrick@telenet.be
Vandeweghe Dirk
+32488466960
vandeweghedirk@telenet.be

