We wensen jullie een karrenvracht mooie wensen voor een prachtig 2020, liefde, geluk, plezier en
vooral gezondheid……. We gooien dit allemaal graag in jullie wandelschoenen.

Over wandelschoenen gesproken……
Met dit nieuwsbriefje willen we eens een blik slaan op wat komen zal, en ook nog eens een korte
terugblik. We houden eraan jullie zoveel als mogelijk op de hoogte te houden over het reilen en
zeilen van de wandelclub. Ik wil jullie 1 cijfer meedelen en dat is dat we verleden jaar 14585
wandelaars op onze verschillende tochten hebben ingeschreven. Dit is natuurlijk een recordjaar,
maar we hebben daarbij ook de wandelaars van Vlaanderen Wandelt bijgeteld. Niettegenstaande dit
recordcijfer hebben we in 2019 nogal wat tegenslag gehad op weergebied. Zoals vermeld verliep
onze Nationale wandeldag in de pletsende regen, maar ook onze Vijfwegentocht viel in het water.
Toch kijken we tevreden terug naar het voorbije jaar , en zijn we natuurlijk gefocust op 2020. Het
wordt opnieuw een “normaal” jaar, zonder de Nationale Wandeldag. We behouden onze jaarlijkse
tochten en als bijkomende wandelorganisatie hebben we de LAKOSTA-tocht. In een volgend
artikeltje hebben we al onze ( wandel)- activiteiten van 2020 in een kalender geplaatst. Noteer of
kopieer alvast deze data naar jullie persoonlijke kalender. Naar goede gewoonte willen we tevens
onze medewerkers van het voorbije jaar danken voor hun bijdrage tot het welslagen van onze
wandeltochten. Intussen is onze eerste wandelorganisatie van 2020 achter de rug.

Putje wintertocht.
Op 11 januari organiseerden we onze Putje wintertocht, alhoewel er nog geen sprake was van
winter. De regen van de laatste dagen zorgde er wel voor dat de wegels die in het parkoers werden
opgenomen er nogal drassig bij lagen. Reeds van in de vroege morgen kwamen de eerste
wandelaars opdagen, en de drukte nam alsmaar toe. We vermoedden al dat onze tocht een succes
zou worden, en het weer liet zich ook van zijn beste kant zien, ideaal om een frisse neus te halen. In
bijgevoegde tabel staan de 10 best vertegenwoordigde clubs vermeld. Onze club steekt er met kop
en schouder bovenuit met 238 wandelaars. Het totaal aantal deelnemers bedroeg 2273.
ederatie Clubnummer

club

#
Personen

%
Rangschikking
Totaal

WSVL

5328

WSV De Colliemolen OostnieuwkerkeStaden

238

11.64

1

WSVL

5216

Gitse wandelclub 'Voetje voor Voetje'
vzw

105

5.13

2

WSVL

5127

Wandelclub Koekelare vzw

97

4.74

3

WSVL

5207

Wandelclub 'Nooit Moe Boezinge' vzw

81

3.96

4

WSVL

5089

De Heuvellandstappers vzw

76

3.72

5

WSVL

5391

De Spartastappers Ardooie vzw

76

3.72

5

WSVL

5100

W.S.J.V. Nacht van Vlaanderen vzw.

70

3.42

7

WSVL

5256

De Warden Oom Stappers vzw

69

3.37

8

WSVL

5542

Drevestappers Zonnebeke

68

3.33

9

WSVL

5412

Kreketrekkers Kortemark

64

3.13

10

Busreizen 2020.
We hebben voor 2020 opnieuw een 5-tal busreizen gepland. Zoals verleden jaar reeds gezegd
brengen we een tegenbezoek aan clubs die ook met de bus naar onze Vlaanderen Wandelt zijn
gekomen. We behouden de deelnameprijs op € 10 per persoon, daarin is de busreis, inschrijving
voor de wandeltocht en een drankje inbegrepen. Vanaf nu is de opstapplaats aan de grote parking
van de Expo-hallen in Roeselare. Dus jullie hoeven niet meer aan te duiden waar je zult opstappen,
dit maakt het voor ons ook wat eenvoudiger. Het normale vertrekuur is 8 uur ,bij wijziging brengen
we jullie daarvan op de hoogte. Normaal gezien vertrekken we vanaf de wandelplek rond 16 uur.
Dit zijn de voorgestelde busreizen :
Datum
22 maart
21 juni
19 juli
15 augustus
13 september

plaats

organisator

Mechelen ( Antwerpen )
Opsinjoorke Mechelen vzw
De Klinge ( Oost-Vlaanderen) Gasthofstappers vzw
Neerlinter ( Vlaams- Brabant) Toekers Bunsbeek vzw
Zonhoven ( Limburg)
KVSK OK 50 Zonhoven vzw
Humbeek ( Vlaams-Brabant) De Morgenstond Humbeek

Voor deze tochten kan er nu worden betaald via overschrijving op rekeningnummer
BE 50 4668 1472 3118 van wandelclub WSV De Colliemolen. Er kan ook cash worden betaald op
onze wandeltochten. Wanneer er onvoldoende interesse is voor een busreis ( dit wil zeggen minder
dan 40 deelnemers ) gaat deze busreis niet door. Betalingen moeten gebeuren ten laatste 1 week
voor vertrek. Terugbetaling van het inschrijfgeld gebeurt enkel bij hoogdringende redenen.

- We op onze laatste tochten een 15-tal nieuwe leden hebben ingeschreven. Jullie zijn van harte
welkom.
-Bij nazicht van ons ledenbestand stellen we vast dat er nog een aantal leden hun lidgeld niet
hebben betaald. Willen jullie dat onverwijld in orde brengen, zodat wij ook onze administratie naar
Wandelsport Vlaanderen kunnen vervolledigen. Hou er tevens rekening mee dat je nu € 2,00 moet
betalen als niet-aangeslotene. De overschrijvingen kunnen gebeuren via rekeningnummer BE 50
4668 1472 3118 van wandelclub WSV De Colliemolen. Moest de betaling intussen gebeurd zijn,
hoef je met dit berichtje natuurlijk geen rekening te houden.

-

We nog steeds clubkledij in de aanbieding hebben. Op onze wandelorganisaties hebben we
die meestal bij, uitzonderlijk kunt u die aankopen bij RiaVerhalleman, maar dit na
voorafgaande contactname via GSM +32499249810 of bardyn.noel@skynet.be.

-

We onze volgende tocht organiseren vanuit zaal de Nestel ( Westrozebeke) en een rustpost
hebben in het Glazen Huis in Oostnieuwkerke. Kom zeker af op zaterdag 7 maart en breng
familie en vrienden mee.

Agenda 2020.
Datum
7 maart
22 maart
18 april
10 mei
17 mei
6 juni
21 juni
19 juli
26 juli
15 augustus
13 september
15 november
12 december
28 december

aard
Krokustocht
busreis naar Mechelen
LAKOSTA- tocht
Ontbijtwandeling
Vijfwegentocht
Poeltocht
busreis naar de Klinge
busreis naar Neerlinter
Bebloemingstocht
busreis naar Zonhoven
busreis naar Humbeek
Vredestocht
Ledenfeest
Roeselen by night

