Wandelclub “de Schooiers” Wichelen . VZW

Nieuwsbrief november 2016
Voor alle info en/of
inschrijvingen betreffende
onze activiteiten, gelieve
Altijd eerst een van
onze secretaressen te
raadplegen. E-mail:
secretaris@deschooiers.be
Ghislaine 052/ 42.35.76,
Andree 052/ 42.45.96

PROGRAMMA 2016
27 november:

Inschrijvingsnamiddag
Gemeenteschool, Schoolstraat 4 Serskamp van 14 tot 18uur
met gratis wafels en koffie voor elk lid 2017

Betalingen op:
BE08-1430-7151-9013 van
vzw de Schooiers
Vertrekplaats reizen:
Sociaal Huis Oud Dorp 2
Wichelen

18 december:

Schooierstocht,
Gemeenteschool, Margote 114, 9260 Wichelen
Vrije start: 7u30-15 uur
Wij zijn paraat, jullie toch ook!

Ondervoorzitter

21 januari 2017:

OF

Ledenfeest Zaal Roggeman, schrijf deze datum alvast in jullie
nieuwe agenda 2017.

Puntenblad kan afgegeven worden bij Inschrijving, op Schooierstocht of in de
brievenbus van één van de bestuursleden en moet ten allerlaatste binnen zijn tegen
31 december 2016.

De blauwe kaart heeft na de inschrijvingsdag nog één activiteit en kan afgegeven worden op de Schooierstocht of in één van de brievenbussen van de bestuursleden. De kaart moet ook ten laatste binnen zijn op 31 december 2016.

Ondervoorzitster
Contactadres
Ghislaine Raman
Doornweg
9260 Wichelen

Waardebonnen die je ontvangt in ruil voor het puntenblad en de blauwe kaart,
zullen uitgereikt worden op ons ledenfeest.
Kledijshop vóór het begin van de vergadering in het lokaal van het voormalig gemeentehuis, Oud Dorp 11 Wichelen om 19u30 op: 24 november, 8 december

Verantwoordelijke uitgever:
Alois De Pus

Alle inschrijvingen:

- EERST informeren bij secretariaat en inschrijven
- Dan pas bedrag of voorschot storten (zie blauwe strook linkerzijde)
- Inschrijving is pas definitief nà betaling
- Vertrekplaats 1-daagse busreizen: Sociaal Huis Wichelen om 7u30

Woordje van de voorzitter,
Zoals het oude jaar stillaan zal overgaan in het nieuwe zo zal ook het voorzitterschap overgaan van oud naar nieuw. Twee jaar
geleden deelde ik mijn besluit mee om het voorzitterschap over te dragen aan iemand anders maar toch nog actief te blijven in het
bestuur. Op 31 december geef ik de ‘Sjerp’ door aan Annie Maddens. Zij zal dus vanaf 1 januari 2017 onze eerste vrouwelijke
voorzitter zijn. Dat Annie dat met hart en ziel zal doen daar twijfelen we geen seconde aan. Samen met het bestuur wens ik haar
veel plezier in haar nieuwe taak!
Op het einde van het jaar is het ook het ogenblik om even terug te blikken: top of the bill zijn natuurlijk onze onvergetelijke
Zwarte Woud reis, de mooie vrijwilligersdag, de viering van ons 10-jarig bestaan, onze vrijwilligers die terug het beste van zichzelf hebben gegeven, onze langeafstandswandelaars met de sportieve prestaties en natuurlijk onze enthousiaste groep wandelaars
die mede de goede sfeer binnen onze club bepalen. Tenslotte wens ik het bestuur te bedanken, wij hebben samen een vereniging
uitgebouwd van meer dan 300 leden. Bij de viering van ons 10 jarig bestaan heb ik even door de archieven en foto’s geneusd dan
besef je pas welke mooie momenten we met deze club hebben beleefd.
De komende jaren wens ik nog samen te werken in het bestuur weliswaar in een andere functie maar ik ben er zeker van dat met
Annie als voorzitster we nog heel mooie momenten gaan beleven
Alois
Woordje van voorzitster in spe
Dag beste leden ,
Vanaf 1 januari 2017 neem ik de fakkel over van Aloïs als voorzitter van onze wandelclub. Samen met het bestuur zal ik mijn
uiterste best doen om de club verder te laten bloeien. Met de medewerking van de vele vrijwilligers en natuurlijk ook van jullie
wandelaars maken we er een tof nieuw wandeljaar van !
Met veel plezier en tot op de inschrijfdag,
Groetjes Annie.

Wegens computerproblemen (volledige crach pc) is de nieuwsbrief verlaat. We hebben hem kort gehouden om hem zo
snel mogelijk te laten verschijnen. Alle artikels die onze leden geschreven hebben ivm onze vorige activiteiten verschijnen in de volgende nieuwsbrief van december. Onze verontschuldigingen hiervoor.

27

november stond alvast genoteerd in jullie agenda, natuurlijk!

Insch

rijvin

gsdag

Van 2 tot 6 uur, in de namiddag, verwelkomen we jullie in de Gemeenteschool in Serskamp. We staan allen
klaar om jullie in te schrijven, nieuwe lidkaart aan te bieden en ziekenfondspapieren in te vullen. Vervolgens
krijgen jullie een paar lekkere wafels met een tasje koffie of thee. Wie daar dorst zou van krijgen heeft nog de
kans iets fris te bestellen.
Zoals altijd zijn onze prijzen zeer democratisch.
De kledijshop krijgt ook zijn plaatsje, dus als je nog iets nodig hebt zal Martine je helpen met je keuze.
Nieuwe leden zijn uiteraard ook van harte welkom, zij kunnen hier andere ‘Schooiers’ ontmoeten en kennis
maken met hen. Zo weten ze al wie ze kunnen tegenkomen op de wandelingen en in de start- of rustposten,
want Schooiers schuiven graag bij aan tafel.

18

december :

19

de

Schooierstocht

Onze laatste activiteit dit jaar, alle vrijwilligers worden nog aangeschreven. Ben je nog geen vrijwilliger maar
trekt het je aan, neem dan contact op met Ghislaine of Andree van het secretariaat tel nrs zie pag 1.
Puntenbladen en blauwe kaart kunnen binnengebracht worden, af te geven in de stand van de kledijshop.

