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Algemene info

 Secretariaat:
Telefonisch contact met secretariaat enkel tussen 18 en 20 uur.
- Monda Venneman: 053/ 80.46.89
- Andrée Van Hecke: 052/ 42.45.96
E-mail: secretariaatdeschooiers@gmail.com (gelieve enkel nog dit e-mailadres te gebruiken)
 Inschrijvingen:
Voor alle info en/of inschrijvingen, gelieve altijd eerst een van onze secretaressen te raadplegen,
dan pas bedrag of voorschot storten binnen de 14 dagen! Een inschrijving is pas definitief na
betaling!
 Bankrekening:
BE08-1430-7151-9013 Vzw de Schooiers - Wichelen
 Vertrekplaats reizen:
Sociaal Huis - Oud Dorp 2 - Wichelen
 Kledijshop: (Oud Dorp 11 - Wichelen)
Is open vanaf 19 u op volgende data: woensdag 25 juli, donderdag 16 augustus, donderdag 20
september, donderdag 18 oktober, donderdag 15 november en donderdag 13 december.

Programma 2018

Vrijdag 10 Augustus:

Dodentocht Bornem - Schooiers stand in Opdorp

Vrijdag 24-27 Augustus:

4 daagse Busreis naar Franse Ardennen,
Hotel Le Tulipier in Vienne Le Chateau.

Zaterdag 22 September:

Vrijwilligersdag: busreis naar Middelburg

Zondag 30 September:

11e Nonnenbostocht

Zaterdag 13 Oktober:

Busreis Fosses La Ville, nabij Namen, bij Footingclub Fosses.
Er zijn nog plaatsen vrij: bus + inschrijving = 8 euro.

Zondag 25 November:

Inschrijvingsdag met wafelenbak

Zaterdag 19 Januari 2019:

Ledenfeest
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Woordje van de voorzitter
Dag beste leden,
Wat een mooie start van de zomer en de grote vakantie! We genieten allemaal van het stralende weer
op één of ander leuk terrasje. Door de warmte zijn onze wandelingen soms wat korter, maar we blijven
bewegen en gaan de natuur ontdekken ver van huis of juist heel dichtbij.
Dat deden vorig weekend ook 2256 wandelaars. Ze kwamen onze mooie wandelpaadjes verkennen
langs de Meersen en de Schelde. Ook onze boomkwekerijen stonden in prachtig groen te pronken,
kortom ons Wichelen op zijn mooist. Om dit alles goed te laten verlopen stonden samen met het
bestuur 70 vrijwilligers paraat op de 3 verschillende rustposten. Iedereen oprecht bedankt hiervoor!
Na onze Hovaardige Boer wandeling met veel regen, mogen we onze Schooierstocht super geslaagd
noemen.
Ons jaarprogramma is warempel al halfweg. We staan te popelen om van de volgende activiteiten, die
jullie in de nieuwsbrief kunnen vinden, een succes te maken. Veel wandelgenot, prettige vakantie en
voor onze 14 dodentochtstappers alvast veel volharding en succes. We zien elkaar in “Het
Schooiersdorp”.
Annie

Mededelingen
Sportvrouw van het jaar!
Onze gemeente WICHELEN reikt elk jaar een trofee uit aan verschillende categorieën sportlaureaten.
Dit jaar zijn we als wandelclub terecht fier dat wij iemand van onze club konden nomineren.
Linda Van Driessche werd door de sportraad van Wichelen beloond voor haar sportieve prestaties met
de titel van “Sportvrouw van het jaar”.
Een kort overzicht van haar 100 km palmares:
• Dodentocht Bornem in 2011, 2013, 2014, 2015, 2017.
• Mega Sloebertocht in 2012.
• Oxfam Trail in 2012.
Een dikke proficiat LINDA!
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De nieuwe wet op de privacy: GDPR (General Data Protection Regulation)
Op 25 mei 2018 werd de nieuwe privacywet van kracht. Als club zijn wij verplicht ons in regel te stellen.
Daarom werd volgende tekst op de website geplaatst:
Als wandelclub “De Schooiers” vzw zijn wij verantwoordelijk voor de verwerking van je persoonsgegevens. Indien je na het doornemen van onze privacyverklaring, of in algemenere zin, vragen hebben
hierover of contact met ons wenst op te nemen kan dit via onderstaande contactgegevens:
Wandelclub “De Schooiers” VZW - Zetel: Wolfgat 12 bus D - 9260 Serskamp (Wichelen)
E-mailadres: secretariaatdeschooiers@gmail.com Telefoon: 053/80.46.89
Waarom verwerken wij persoonsgegevens?
Je persoonsgegevens worden door wandelclub “De Schooiers VZW” verwerkt ten behoeve van
volgende doeleinden en rechtsgronden:
• Om te kunnen deelnemen aan de activiteiten van wandelclub “De Schooiers”.
(uitvoering overeenkomst)
• Het versturen van nieuwsbrieven en uitnodigingen. (gerechtvaardigd belang)
• Het bekomen van subsidiëring door de overheid. (wettelijke verplichting)
Wij kunnen de volgende persoonsgegevens van je vragen, opslaan, verzamelen en verwerken voor
voorgaande doelstellingen:
• Identificatiegegevens: naam, voornaam, adres, telefoonnummer, e-mail.
• Identiteitsgegevens uitgegeven door de overheid: identiteitskaartnummer.
• Rijksregisternummer.
• Persoonlijke kenmerken: geslacht, geboortedatum, geboorteplaats, nationaliteit.
Wij gebruiken de verzamelde gegevens alleen voor de doeleinden waarvoor we de gegevens hebben
verkregen.
Foto’s op onze website:
• Foto’s die reeds op de website staan kunnen op eenvoudig verzoek verwijderd worden.
• Als je wil dat er geen foto’s met u erop op de website geplaatst worden, kan je dat melden.

Het goede doel - Wichelen
Op zondag 22 mei organiseerde de gemeente Wichelen een actie voor het goede doel ten voordele
van dementie projecten.
De wandel- en fietsparcours werden door ons parcours-team verzorgd. We telden 60 clubleden die
op deze stralende namiddag hun steentje kwamen bijdragen. Van harte bedankt!
Door onze clubkas werd nog een extraatje van 2 euro per deelnemer aan dit goede doel geschonken.

Euraudax wandelingen in groep aan 6 km per uur
Jeroen Godefroidt, Etienne De Backer en André De Loose organiseren samen nog volgende tochten:
• Zaterdag 7 juli: 75 km in Lede om 6u30 > 3 verschillende lussen van 25 km.
(1x 25 km of 50 km kan ook)
• Zaterdag 28 juli: 25 km in Oudenaarde om 10u.
• Zaterdag 20 oktober: 25 km in Lokeren om 10u.
Informatie op de website www.euraudax-belgium.be
Bij interesse contacteer Jeroen Godefroidt: jeroengodefroidt@hotmail.com
De Schooiers
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Komende activiteiten
Dodentocht op 10 en 11 augustus 2018
Niet minder dan 14 Schooiers hebben zich voor deze uitdaging aangemeld bij ons secretariaat!
Traditiegetrouw zullen wij hen komen aanmoedigen in Opdorp. Zij zijn dan goed halfweg en kunnen
een opkikkertje gebruiken.
Op “Den Dries” te OPDORP slaan we ons Schooiersdorp-tentje op vanaf 7u ’s morgens tot ongeveer
12 u op zaterdag 11 augustus.
Wie wil kan onze stappers een hart onder de riem komen steken. Een schouderklopje en een
aanmoedigend woordje kunnen deugd doen! Wij zorgen voor een drankje en een hapje om de
innerlijke mens te versterken. Leden die willen komen supporteren, graag nog een seintje aan ons
secretariaat! secretariaatdeschooiers@gmail.com
Ronny Haentjens (0474/38 05 39) is onze contactpersoon.
Wij duimen alvast voor jullie!

Vierdaagse Franse Ardennen

24-27 augustus 2018

We zijn volop met de voorbereidingen bezig om er een toffe wandelvakantie van te maken. Stilletjes
hopen we weer op mooi Schooiersweer voor onze 59 ingeschreven leden. Jullie krijgen vooraf nog een
uitgebreid programma.
Naar gewoonte zal er weer keuze zijn tussen twee verschillende afstanden.
We geven wel al het thema van onze dansavond: Frans Volksbal in Bleu- Blanc- Rouge.
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We wandelen in een bosrijke streek met heel wat herinneringen aan de eerste Wereldoorlog van 19141918. De streek van Verdun was het slagveld van een vreselijk gevecht in 1916 waarbij zeker 300.000
oorlogsslachtoffers vielen.

Ons hotel “Le Tulipier” ligt in Vienne le Château, in de streek Pays ‘d Argonne.
Voor wie graag al een kijkje neemt kan dit op http://www.letulipier.com

We vertrekken om 7 uur stipt op vrijdag 24 augustus Op de laatste dag maandag 27 augustus staat
alles in het teken van champagne! Terug thuis te Wichelen rond 20.30 u.
De Schooiers
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 Mogen we vragen het saldo voor deze reis te storten op de rekening BE08 1430 7151 9013
van “De Schooiers vzw” met vermelding van jullie naam en als mededeling: Franse Ardennen, en dit
vóór 15 juli 2018.
•
•

Voor de tweepersoonskamers is dit 230 euro per persoon.
Voor de éénpersoonskamers is dit 260 euro per persoon.

BON VOYAGE!

Vrijwilligersdag op zaterdag 22 september 2018.
Voor de eerste keer bedanken we onze vele vrijwilligers met een ganse dag samen er op uit! De bus
neemt ons mee naar Zeeland in Nederland om er de mooie vestingstad Middelburg met een gids te
bezoeken. We schuiven aan voor een lekker buffet over de middag en in de namiddag gaat het richting
Veere, een pittoresk havenstadje aan het Veerse Meer.
Alle vrijwilligers krijgen hier nog uitgebreid informatie over eind juli. Hou die datum alvast vrij!
De prijs van deze uitstap wordt verminderd met de vrijwilligerskorting.

Verslag van activiteiten
21 ste Schooierstocht.

André en Vera

Samen met mijn echtgenote hebben wij de 30km gewandeld. Deze wandeling bestond uit 2 lussen
vanuit de startplaats gezien. Eén van 23 km en één van 7 km.
Wij vertrokken rond 7u15. Na een kleine kilometer gestapt te hebben kregen we reeds een jenever,
aangeboden door het huis “Jenever-stokerij Rubbens”. Om van een goede start te spreken. Hier was
ook Etienne De Backer aanwezig. Hij kwam pas terug van de 100 km van de nacht van Vlaanderen.
Knap voor deze deelnemers aan de nacht van Vlaanderen die de dag na een straffe prestatie aanwezig
zijn op de wandeltocht van hun club.
De Schooiers
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Nadien gingen we verder doorheen de velden richting de Bergenmeersen met zijn archeologische
rijkdom. Ook een plaats waar dier en natuur nog vrij spel hebben.

In de rustpost Molenkouter (rusthuis) met mooie ligging hadden we na een 5 km reeds onze eerste
stop. Verschillende schooiers stonden hier klaar om de wandelaars op te vangen. Om hier definitief te
blijven is het nog wat te vroeg.
Na de Bergenmeersen gingen we richting de Kalkense meersen. De Kalkense Meersen is een nat
natuurgebied en vormt een paradijs voor specifieke flora en fauna zoals het Galloway rund, de grote
harige grazer en de grutto, een sierlijke steltloper die zijn jongen grootbrengt in de Meersen. In het
natuurgebied kwamen we André Meuleman (parcoursmeester) en Frans Coppens tegen. Zij werden
verwittigd dat er richtingwijzers verdwenen waren. Blijkbaar een jaarlijks herhalen. Even later hebben
wij dit ook vastgesteld samen met enkele andere wandelaars. Zo hebben we een viertal km minder
gestapt dan voorzien en waren we rapper aan het Veer in Schellebelle waar we met de veerboot de
overzet gedaan hebben.
Na de rustpost in Schellebelle ’t Veer’ gingen we verder richting startzaal. Op dit gedeelte van het
parcours was het veel drukker en zijn we verschillende Schooiers tegengekomen.
De 2de lus vertrok vanuit de startplaats voor een 7 km richting Serskamp doorheen de velden van
verschillende planten-, bloemen- of rozenkwekers. Op deze lus zijn we - raar maar waar - geen
wandelaars tegengekomen. Tip voor de toekomst: misschien deze lus eerst laten stappen.
Kortom een wandeling met mooi parcours en dit bij zonnig weer. Meer moet dat niet zijn. Na de
wandeling hadden we tijd om wat bij te praten en te genieten van een lekkere smos met een biertje.
André en Vera
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Driedaagse Busreis Barvaux 5 tot 7mei
De verslagen van deze driedaagse heb je in de vorige nieuwsbrief reeds kunnen lezen.
Hier toch nog enkele groepsfoto’s. Meer foto’s vind je op onze website: www.deschooiers.be
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De lange afstand stappers

De korte afstand stappers
De Schooiers
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