Wandelclub “de Schooiers” Wichelen . VZW

Extra Nieuwsbrief
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

November 2017

NIET TE VERGETEN
NEEM STEEDS JE LIDKAART MEE VOOR INSCHRIJVING OP EEN
WANDELING! JE HEBT ZE NODIG VOOR DE SCANNING ZO MIS JE
JE KORTING NIET!
Steeds meer clubs gebruiken het nieuwe scansysteem bij inschrijving!

PROGRAMMA 2017

Betalingen op:
BE08-1430-7151-9013 van
vzw de Schooiers

18 november

Denderhoutem wandeling Blauwe kaart

26 november

Inschrijvingsdag

Vertrekplaats reizen:
Sociaal Huis Oud Dorp 2
Wichelen

17 december

20ste Schooierstocht, start in Wichelen Gemeenteschool
Inschrijving gratis voor onze leden !

20 januari 2018 Ledenfeest
Inschrijvingsdag Wandelclub De Schooiers
26 november Gemeenteschool,
Schoolstraat 4, Serskamp
De deuren gaan open van 14u00 tot 18u00 in de gemeenteschool, Schoolstraat 4, te
Serskamp.
Lidgeld 13€ pp, per gezin 33€. Ook wij betalen per lid 1€ meer aan de wandelfederatie.
Papieren van het ziekenfonds hoef je niet mee te brengen, wij zorgen er voor.
Aan onze leden 2018 bieden wij gratis een paar wafels met koffie of thee aan.
Andere dranken zijn aan zeer sociale prijzen.
Wees van de partij en profiteer van de gelegenheid om even bij te praten met collega’s
over het voorbije wandeljaar of om plannen te maken voor de komende tochten.

Meerdaagse busreizen

Contactadres
Ghislaine Raman
Doornweg
9260 Wichelen
Samenstelling Layout:
Bernice Van Huyck
Verantwoordelijke uitgever:
Annie Maddens

We zijn reeds druk bezig met de planning 2018. De data en de locaties liggen vast. Voor
de hotels zijn reeds opties genomen en binnenkort moeten we deze opties vastleggen met
voorschotten. Wie geïnteresseerd is kan zich al inschrijven. Voorschot én de annulatieverzekering (voor wie dit wenst) moeten samen betaald worden, ten laatste 2 weken na de
inschrijving. Eerst inschrijven bij secretariaat!!! Na bevestiging plaats voorschot storten!
Pas na het storten van het voorschot, en eventuele verzekering, ben je ingeschreven.

Datum betaling voorschot is geldend.
Zie pag 2 voor meer informatie.

Alle inschrijvingen:

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

5, 6 en 7 mei: 3-daagse naar Busreis Barvaux.
In een oase van groen en rust, vlakbij de Ourthe en op wandelafstand van het stadje Barvaux ligt het aangename familiehotel
‘Inzepre’ (Booking.com 8.8/10)
Begin mei staat de natuur volop in bloei. Het zachte lentegroen, de nestelende vogels, het wild stromende water van de Ourthe maken het boeiend om de natuur in te trekken.
We voorzien korte wandelingen, middellange afstanden en langere tochten. Korte wandelingen in de buurt Barvaux, Durbuy.
Daar we met de bus zijn kan er voor de GR tocht ook een middellange afstand geregeld worden.
Eerste GR-etappe van Comblain-Au-Pont naar Hamoir: 15 km;
Tweede etappe: van Hamoir via Durbuy naar Barvaux 26 km, verkorte versie tot Juzaine 10,5km;
Derde etappe: van Barvaux via Wéris naar Hotton 27km, verkorte versie tot Eveux 10km
s’Avonds genieten we in alle rust van de muziek uit de jaren 70.
Het programma moet nog verder uitgewerkt worden maar de
Schooiers kennende… we doen ons uiterste best!
Richtprijs voor deze 3-daagse:
230 € pp op een 2-persoonskamer, 220 € pp op 1persoonskamer
Inbegrepen busreis, 2 overnachtingen in halfpension met
4-gangen menu en welkomstdrankje
Annulatieverzekering: 7€ pp
Opgelet maximum aantal personen: 40! Datum betaling voorschot
is geldend

24 tot 27 augustus: 4-daagse Busreis naar Franse Ardennen +/- 300km.
Gezien de afstand hebben we gekozen voor een 4-daagse dus 3 overnachtingen.
Hotel Le Tulipier*** dat een uitstekende service en kwaliteit biedt, is gelegen in het bos van Argonne in de gemeente Vienne
Le Chateau. (Tripadviser 4 op 5)
Het programma is uiteraard prematuur maar we vertoeven in een mooie
bosrijke streek waar ooit (net zoals o.a. in de Westhoek) de eerste wereldoorlog in volle hevigheid woedde.
Mogelijke uitstappen zijn Verdun, Champagnestreek …
Zoals steeds zorgen we voor een welgevuld programma met verrassingen tegen een democratische prijs.
Richtprijs voor deze 4-daagse:
280 € pp op een 2-persoonskamer, 310 € pp op een 1persoonskamer,
Inbegrepen busreis, 3 overnachtingen in halfpension (3-gangen menu)
Annulatieverzekering 9 €
Maximum aantal personen: 50. Datum betaling voorschot is geldend

Het Puntenblad of Stempelblad voor seizoen 2018
We behouden het stempelblad maar ook de voorkeurtochten zijn er weer. Meerdere leden gaven hiervoor hun
voorkeur door. De blauwe kaart wordt geïntegreerd in het stempelblad.
Dus een mengeling van het vroegere en het huidige puntensysteem.
Op de inschrijvingsdag krijgen jullie de nodige documenten en informatie. Bernice zal klaar staan om, indien
nodig, nog wat extra uitleg te geven.
Mensen die niet aanwezig kunnen zijn krijgen alle informatie via mail of post.

