Stapje voor……….
Het nieuwe jaar is al een stukje bezig. Het jaar waar de gele hesjes op straat komen, het jaar van de
donderdagse bosbrossers , het jaar waarin men bancontact maakt via tunnels en rioleringen, maar dit is ook
het jaar dat wandelclub WSV De Colliemolen zijn 25ste levensjaar is aangevangen. Intussen zijn er in ons
clubbestuur spijtig genoeg wijzigingen gebeurd. Maar zoals iedereen weet, staan we voor grote uitdagingen, en
we zijn ook van plan die uitdagingen tot een goed einde te brengen. Maar misschien is een woordje uitleg over
ons digitaal Colliemolentje wenselijk. We kregen reeds verschillende keren van clubleden de vraag om het
vertrouwde boekje in digitale vorm toegestuurd te krijgen. Het biedt het grote voordeel dat het voor de club
een serieuze besparing kan betekenen ( geen drukkosten, verzendingskosten,….) maar ook dat we de lay-out
wat aantrekkelijker kunnen maken. Zoals het in het verleden het geval was, zijn we ook niet meer gebonden
aan een bepaald aantal pagina’s. Een bijkomend voordeel is tevens dat we de papierberg ietsje kleiner maken.
Wie het toch wil uitprinten, kan dat nog steeds. We bezorgen enkel nog een papieren versie aan diegenen die
geen een e-mailadres hebben. Het is dan ook zeer belangrijk dat indien jullie het huidige e-mailadres wijzigt,
ons ook daarvan verwittigt.
En nu gaan we over tot de orde van de dag. We willen jullie eerst en vooral uitnodigen om naar onze volgende
tocht te komen: de Krokustocht op 2 maart in Westrozebeke. De startzaal is zoals gewoonlijk zaal De Nestel,
en de meeste tochten vertrekken richting de Vijfwegen, waar er ook een rustpost is voorzien.
Onze volgende activiteit is de vrijwilligersvergadering op 15 maart in zaal Zonneheem. Jullie hebben
daaromtrent reeds een uitnodiging ontvangen. We willen nogmaals oproepen om daar aanwezig te zijn, daar
het van groot belang is op wie we allemaal kunnen rekenen. Tijdens die vergadering stellen we de
werkverdeling op, en zien we of alle posten goed bezet zijn. We hopen natuurlijk op vele helpende handen .
Zoals het spreekwoord zegt: vele handen maken het werk lichter. Wie op die vergadering niet kan aanwezig
zijn, of wie op 28/04 niet kan meehelpen, vragen we om ons daarvan te verwittigen.

Krokustocht.

Zoals hierboven reeds vermeld, is het verzamelen geblazen voor onze Krokustocht op 2maart. We vertrekken
vanuit de Nestel, en bieden jullie een ruime keuze van afstanden aan, namelijk 3.3km-6 km- 9.6 km-14.1 km16.1 km- 19.4 km en 22.4 km. Vanaf de 9 km vertrekt men richting de Vijfwegen waar er ook een rustpost is in
de lagere school. De grotere afstanden maken in de Vijfwegen een kleine of grote lus. Er kan worden
ingeschreven van 6.30 u tot en met 15 u, en zoals gewoonlijk bedraagt de deelnameprijs voor jullie, clubleden,
nog steeds € 0 (daarop besparen we niet). We kunnen jullie opnieuw een Alpro-product aanbieden, en door
deel te nemen, komen jullie weer een stapje dichter bij onze wereldvermaarde kalkoenbouten.

Deze data moeten jullie zeker ook in jullie agenda overnemen:
zaterdag 2 maart : Krokustocht
zondag 28 april : Vlaanderen Wandelt
zondag 12 mei : Ontbijttocht
zondag 19 mei : Vijfwegentocht
donderdag 30 mei : busreis naar Houwaart
zaterdag 1 juni : Poeltocht
zondag 28 juli : Bebloemingstocht

Promotocht

zondag 17 november : Vredestocht
zaterdag 14 december : ledenfeest
vrijdag 27 december : Roeselen by night

Op Hemelvaartsdag willen we er ook vaart achter zetten, maar dan met de bus. We rijden naar Houwaart,
gelegen in Vlaams-Brabant, gelegen tussen Leuven, Tienen en Aarschot. Het belooft een wandeltocht te
worden met rustige veld- en boswegen met prachtige vergezichten en langs de plaatselijke wijngaarden door
het Hageland. Zoals gewoonlijk bedraagt de deelnameprijs € 10 per persoon ( busreis, drankje en inschrijving
inbegrepen). U kunt inschrijven door dit bedrag over te maken op rekening BE 50 4668 1472 3118 van WSV De
Colliemolen, met vermelding: Busreis Houwaart + aantal personen. Er kan tevens aan Etienne worden betaald
op onze volgende Krokustocht. Indien we onvoldoende deelnemers hebben ( minder dan 40 personen), gaat
deze busreis niet door. Er kan worden ingeschreven tot zondag 19/05, tenzij inschrijfperiode vervroegd wordt
afgesloten. Wees er als de kippen bij.
-

Datum : 30-05-2019
Opstapplaats Zonneheem : 7.30 u
Opstapplaats Spillebad : 7.45 u
Terugreis voorzien rond 16.30 u

Facebook
Naar aanleiding van Vlaanderen Wandelt is er nu ook een facebookpagina van onze wandelclub aangemaakt.
Als je op de hoogte wilt zijn van alle ontwikkelingen, sluit je best aan bij deze pagina. Hoe doe je dat ? maak
een account aan op Facebook, dan stuur je een vriendschapsverzoek naar de Facebook pagina “Wsv De
Colliemolen”. Het bestuur zal je verzoek aanvaarden. Vanaf dit moment krijg je dan automatisch berichten en
zo blijf je voortdurend op de hoogte van alle nieuwtjes en ontwikkelingen van de club. We kijken al uit naar je
verzoek.
Zoals u kunt zien, pogen we onze “Vlaanderen Wandelt” zoveel als mogelijk in de kijker te zetten. We waren
tevens op de fiets- en wandelbeurs in Gent om onze zaak te promoten.

We hopen dat jullie ook onze zaak in de belangstelling plaatsen, via facebook of mondelinge reclame. Wie
flyers wilt om op wandeltochten, in winkels of bibliotheken of plaatsen waar er veel volk naar toe komt, te
leggen dan kan je die bij ons bekomen. Vraag ernaar op onze volgende Krokustocht. Nogmaals een woord van
dank voor Luc en Freddy die er voor zorgen dat er een banner aangebracht wordt op de verschillende
wandelorganisaties.
Er komen verder ook nog advertenties in Blitsmagazine, de Wandelkrant, Plus magazine, WTV-Focus , Op weg.
We danken tevens onze sponsors .

Dit was onze eerste editie van ons Colliemolentje digitaal. Hopelijk hebben jullie er
van genoten. Graag kregen we respons wat jullie er van vonden. Zijn er mensen die onze redactie willen
vervolledigen, laat maar horen.

Met vele wandelgroeten,
Het bestuur.

