Wandelclub “de Schooiers” Wichelen . VZW

Nieuwsbrief Januari 2017
Dringende vraag aan alle leden:
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
Betalingen op:
BE08-1430-7151-9013 van
vzw de Schooiers
Vertrekplaats reizen:
Sociaal Huis Oud Dorp 2
Wichelen
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Contactadres
Ghislaine Raman
Doornweg
9260 Wichelen
Verantwoordelijke uitgever:
Annie Maddens

De Wandelfederatie vraagt het rijksregisternummer van elk lid. Jullie kunnen dit
doormailen naar ons secretariaat:
secretaris@deschooiers.be.

PROGRAMMA 2017
23 maart

Hovaardige Boer wandeling start Lede

8-9 april.

Tweedaagse Poperinge, Busreis (wachtlijst kan nog)

22 april

Reünie Zwarte Woud enkel voor de deelnemers reis 2016

30 april

Aalst wandeling Blauwe kaart

1 mei

Dendermonde, wandeling Blauwe kaart

6, 7 mei

GR stappen (+/- 25km per dag) Streek La Roche

21 mei

Picontocht in De Panne Busreis

28 mei

Wetteren, wandeling Blauwe kaart

21 juni

Zottegem wandeling Blauwe kaart

25 juni

Bergenmeersentocht start Schellebelle Sportschuur

15 juli

Oordegem wandeling Blauwe kaart

21 juli

Bottelare wandeling Blauwe kaart

11augustus

Dodentocht: minimum 10pers

20 augustus

Opwijk wandeling Blauwe kaart

26 augustus

Vrijwilligersdag

3 september

Merelbeke wandeling Blauwe kaart

17 september

Oud Heverlee Vlaams Brabant: Busreis

1 oktober

Nonnenbostocht start in Serskamp Gemeenteschool

27, 28, 29okt

Driedaagse busreis Epen in Nederland (streek Maasstricht)

5 november

Overmere wandeling Blauwe kaart,

18 november

Denderhoutem wandeling Blauwe kaart

26 november

Inschrijvingsdag Gemeenteschool, Schoolstraat 4 Serskamp

17 december

Schooierstocht start in Wichelen Gemeenteschool

20 januari 2018 Ledenfeest

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 voorzitster en oud-voorzitter
Beste leden,
Bedankt iedereen voor het deugddoende onthaal, de vele lovende woordjes, de schouderklopjes, de lachende tevreden gezichten. Wat een feest alweer, lekker eten, gezellig samenzijn, een toffe babbel en ook een dansvloer constant gevuld met enthousiaste schooiers!
Dit zou allemaal niet mogelijk zijn zonder de ganse groep medewerkers waarmee ik onze wandelclub mag besturen! Het vertrouwen van jullie kant is dan ook heel aangenaam voor mij, met een klein duwke in de rug, bouwen aan de schooiersbrug.
We vliegen er direct in met ons jaarprogramma. Het moest zaterdag wat vlug overlopen worden maar kijk alvast welke wandelingen en uitstappen voor jullie interessant zijn. De wandelaars die willen deelnemen aan de GR tweedaagse: de inschrijfdatum
is kortbij, laat van jullie horen en bel of stuur een mail naar ons secretariaat.
We proberen ook via onze website www.deschooiers.be de eerstkomende activiteit nog eens extra op de voorpagina te vermelden. De foto’s van het ledenfeest komen er eerstdaags op, zodat we met zijn allen nog eens goed kunnen nagenieten.
Tot binnenkort op een wandeling, met kort’ of lange mouw, maar in het blauw!
Annie
Beste leden,
Het welgemeend applaus tijden het ledenfeest was voor mij een zeer mooi afscheidscadeau als voorzitter van onze club. Een
beetje de kluts kwijt op dat ogenblik en ik had niet de mogelijkheid jullie hiervoor te bedanken. Ik wens dit zeker nog te doen,
de afgelopen jaren heb ik veel steun gekregen van de leden, vrijwilligers en bestuur.
Een voorzitter maakt een club niet alleen, dat is niet mogelijk, hij is één van de vele puzzelstukjes die een club maakt. Iederéén
binnen de club is één van de stukjes en eens alle stukjes gelegd zijn en samenwerken komt er iets moois tevoorschijn namelijk:
wandelclub De Schooiers. Ik bedank allen voor de mooie samenwerking en zal zeker mijn steun blijven geven naar deze club
en de nieuwe voorzitster Annie en haar ploeg.
Alois

2de Hovaardige Boerwandeling in Lede, donderdag 23 maart
Start: PC Zoete Nood Gods, Reymeersstraat 13A, Lede. Vrije start tussen 7.30 en 15 uur. Afstanden: 4-6-12-18km
Opgelet: honden niet toegelaten in startzaal/rustpost. Er is wel een tent voorzien, waar u ook kan bediend worden.
In samenwerking met Psychiatrisch Centrum Zoete Nood Gods.
Ontdek de natuur en rust rondom Lede. De wandelingen lopen in lusvorm door de natuurgebieden Solegem, de mooie Molenbeekvallei met aan de noordzijde Rauwelrodemolen en aan de zuidzijde Ledezijde.

GR57 tweedaagse 6 – 7 mei.

2 etappes die heel mooi en avontuurlijk zijn, vooral het tweede gedeelte waar de Ourthe wordt gevolgd.
Met eigen vervoer. Minstens 10 deelnemers
Overnachten in Floreal
Prijs op basis van halfpension: 70 euro/ persoon op een tweepersoonskamer
85 euro/persoon in een eenpersoonskamer
Inschrijving en betaling vóór 15 februari! Zie blauwe kader pagina 1

Busreis: 3 daagse Epen 27 tot 29 Oktober
Alois en Annie staan in voor programma en begeleiding
We verblijven in het Hotel-Restaurant Berg en Dal te Epen Nederland
Formule half Pension: uitgebreid ontbijtbuffet en driegangen menu s´ avonds
Prijs per persoon op een 2 persoonskamer: 175€
Prijs per persoon op een éénpersoonskamer: 205€
De prijzen zijn berekend voor een groep van 40 personen, zijn we met 50 pers. dan
gaat er 10 € af.
Voorschot 50€ + 6€ voor wie een annulatieverzekering wil, samen te betalen!
Inschrijven voor: 1 april bij het secretariaat.
Voorschot dient betaald te worden volgend op inschrijving.
Het programma dient nog uitgewerkt te worden: wandelen in een wandelparadijs dat aanleunt met de voerstreek; steden in
de nabijheid zijn Valkenburg Aken Maastricht we kiezen er eentje van; en natuurlijk onze amusementsavond!

