Beste clubleden,
Onze grote wandelorganisatie Vlaanderen Wandelt zit erop.
We telden 3642 deelnemers, we hadden, hoeft het nog gezegd, wel pech met de
weersomstandigheden.
Niettemin zijn we , en we kunnen niets anders, blij met het behaalde resultaat.
Wat ons tevens verheugt, zijn de verschillende positieve reacties die we gehoord of toegestuurd
kregen.
Ik wil niet de pluim op onze hoed steken, maar ook op de hoed van iedereen die heeft meegewerkt
tot het welslagen van deze organisatie.
Ik voeg hierbij enkele commentaren.
Beste bestuur en medewerkers,
Een dikke proficiat met de organisatie van jullie Vlaamse wandeldag.
Van start tot finish zat alles goed in elkaar.
Ikzelf heb de 18 km gewandeld en heb groene plaatsen ontdekt waar ik geen weet van had.
Ook de wijze hoe wij , via de brouwerij Rodenbach , door het stadscentrum werden gestuurd om dan
het Geitepark te bereiken was perfect in elkaar gestoken.
Kortom: een dikke pluim voor iedereen die heeft meegewerkt.

Mvg,
Axel Debruyne
Beste Dirk,
Terwijl ik nu aan mijn laptop zit,ben ik een beetje teleurgesteld. Zeker niet in De Colliemolen maar, in
die dekselse weergoden. Neem me mijn verwoording niet kwalijk maar je zou werkelijk een aap in z’n
kltn bijten.Vandaag was het weer werkelijk super. Het is er precies mee lachen. Toch wil ik u en al uw
medewerkers zeer hartelijk feliciteren met de geleverde prestatie. Jullie hebben werkelijk weinig of
geen details over het hoofd gezien. De organisatie was werkelijk TOP!!! En of ik ervan genoten heb.
Helaas kon ik u gisteren niet meer ontmoeten maar ,dat hoort bij zo’n dag. Je had zeker wel wat
meer aan uw hoofd.
Beste Dirk ,dikke dikke dikke merci voor de leuke ontvangst een even dikke duim aan iedereen!!!
Doe ze zeker m’n groeten.
Mvg,
De Croix Patrick
voorzitter RB W-VL

goede middag ,
ik was zelf niet aanwezig maar heb alleen maar positieve commentaren gehoord !
proficiat met jullie organisatie gisteren
vrgr
Marc
Beste Dirk,
Langs deze weg wil ik u en het ganse team van Wandelclub Colliemolen nogmaals van harte
bedanken voor de professionele aanpak rond Vlaanderen Wandelt.
Jullie hebben werkelijk alles uit de kan gehaald om er een perfecte organisatie van te maken. Menig
maal werden we aan de WSVL-stand aangesproken en iedereen was vol lof over de organisatie, de
verrassende omlopen en de extra toemaatjes met dank aan stad Roeselare. Dit is bovenal jullie
verdienste … vandaar dan ook mijn pluim naar elkeen toe. De weergoden waren jammer genoeg
ongunstig , maar jullie hoeven zich zeker niks te verwijten. De 3763 deelnemers die wel present
tekenden , zijn allen meer dan tevreden huiswaarts gekeerd.
Met sportieve wandelgroeten,
Stefaan Bailleur

Alvast bedankt voor jullie goede ontvangst en medewerking.
Voor ons was dit een toporganisatie. Ondanks het mindere weer ’s morgens, hebben we ervan
genoten.
We hebben Roeselare op een zeer aangename manier kunnen ontdekken.
Het Koersmuseum en de doortocht door de brouwerij waren toplocaties voor de wandelaars.
Alleen maar lovende commentaren.
Dankjewel en een dikke proficiat aan heel je team van bestuur en medewerkers.
Groetjes.
Karin en Frans
Ps : goed doen voor iedereen kan toch niet. Niet van wakker liggen.
En nu veel slapen, zegt Karin…

Wat een prachtige wandeltocht hebben we beleefd(18 km)
Een magnifiek parcours-zoveel te zien en te beleven
Wat een uitstekende organisatie-nog nooit meegemaakt

Dikke proficiat aan het voltallig bestuur en zijn vele medewerkers
Vele groetjes van Jozef en Nicole
(een tegenslag voor de organisatie was wel jammer maar de wandeling heeft dat goed gemaakt voor
ons.)
Er zijn nog vele positieve reacties binnen gekomen, maar uiteindelijk te lang om ze hier allemaal aan
bod te laten komen.
Wie nog wat verder wil lezen of fotoreportages bekijken, moet zeker eens onderstaande link
aanklikken:
https://wandelblog.com/2019/04/28/vlaamse-wandeldag-roeselare/
Wie nog meer foto’s of impressies wil opdoen, moet zeker volgende linken eens openen.
Deze laatste fotoreeksen zijn gemaakt door Eric Verhaeghe ( lid van onze club)

Wordt verwijderd op 6 mei 2019
https://wetransfer.com/downloads/67f4434fd4c23b3ece9e5daebf497baa20190429112217/a3634
06f3375ff913701ce3af9d41a8b20190429112217/5b96cb
https://wetransfer.com/downloads/30b73ff3475902583aad05f374eb46e020190429151351/37cd2
2bc87bb838e3bfe547707c0596c20190429151351/7e0323

Verder zijn er ook nog een 10-tal foto’s genomen door Jean-Marie Cloet ( lid van onze club )
te zien op onze website :

www.wsvdecolliemolen.be
We hopen dat jullie van deze indrukken hebben genoten

NB : vergeet onze ontbijttocht niet op zondag 12 mei om 6.30 u aan zaal
Zonneheem. Er kan nog worden ingeschreven tot en met zondag 5 mei.

Met vriendelijke groeten,
Het bestuur van wandelclub WSV De Colliemolen.

