Stapje voor……..
We zijn druk en volop bezig met de voorbereiding van Vlaanderen Wandelt 2019. We kunnen jullie
verzekeren dat we alles in het werk stellen om deze toporganisatie te doen slagen. De reclamecampagne
begint op volle toeren te draaien, en verschillende kanalen moeten nog worden opgestart, zoals spotjes
op Focus-WTV . Op de lokale radiozender VBRO wordt er dagelijks meermaals reclame gemaakt. We
hebben tevens een persontmoeting gehad en dit met Kris Declercq, burgemeester van Roeselare, schepen
van toerisme José Debels en Jef Joosten, voorzitter Wandelsport Vlaanderen. We kunnen ook al op enige
belangstelling van andere provincies rekenen. We waren ook enorm blij met de uitzonderlijke
belangstelling van alle medewerkers die op de voorbereidende vergadering aanwezig waren. Alles verliep
er vlot, de nodige afspraken werden gemaakt. We hopen natuurlijk dat iedereen die zijn medewerking
beloofde ook de gemaakte afspraken nakomt. Wie verhinderd is, wil dit zo spoedig mogelijk melden aan
jullie teamleider.

T-shirts
In aansluiting met vorig artikel willen we nog een oproep doen naar alle medewerkers op 28/04. We
zouden graag hebben dat iedere medewerker op die datum de witte polo draagt. Zo zien de wandelaars
duidelijk wie meehelpt. We hebben die truitjes verleden jaar te koop aangeboden, maar hebben nu nog
een voorraad. Het bestuur heeft beslist dat iedere medewerker die nog geen truitje heeft, er eentje kan
krijgen. De voorraad small is evenwel uitgeput, maar wie met naald en draad overweg kan, kan er
misschien wel eentje voor zich aanpassen . Die truitjes zijn te verkrijgen bij Ria Verhalleman, dit enkel NA
telefonische afspraak.
Gegevens van Ria : Wielewaalstraat 4, Oostnieuwkerke
051/229740 of 0499249810

Zondag 12 mei is het weer zover, moederdag. De moeders, jong of oud , worden
letterlijk en (of) figuurlijk in de bloemetjes gezet. Naar jaarlijkse traditie doen wij dat op
onze manier: de alom gekende, wereldberoemde ontbijttocht. We verzamelen zoals
gewoonlijk tegen 6.30 u aan zaal Zonneheem te Oostnieuwkerke. We maken een kleine
wandeltocht van 1 uurtje en dan schuiven we aan voor een overheerlijk ontbijtbuffet.
We zijn trots dat we jullie dit ontbijt GRATIS kunnen aanbieden, maar vooraf inschrijven
is noodzakelijk , zodat we onze bakker kunnen verwittigen wanneer hij uit de veren
moet.
Hoe en tot wanneer inschrijven ?
Bij onze secretaris: Devos Etienne, Roeselarestraat 193, Oostnieuwkerke

051/208991 of 0473766756

devos.etienne@skynet.be

Inschrijven kan tot en met zondag 05 mei.

Zoals in vorig Colliemolentje aangekondigd willen we op Hemelvaartsdag er ook vaart achter zetten, maar
dan met de bus naar Houwaart . 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. We
hebben voor deze busreis nog plaatsen vrij, en er kan nog worden ingeschreven tot en met 19 mei.
Datum : 30-05-2019
Opstapplaats Zonneheem : 7.30 u
Opstapplaats Spillebad : 7.45 u
Terugreis voorzien rond 16.30 u

Noteer volgende data ook in uw agenda:

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

