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Woordje van de voorzitter
Dag beste leden,
Een VROLIJK Paasfeest willen we zo graag wensen aan
al onze leden! Al hebben we sommigen al heel lang niet
meer gezien, de wensen zijn intens en gemeend.
Alhoewel “vrolijk”?? De paashaas komt er met rasse
schreden aan om ons met kleurige chocolade eitjes wat
op te peppen. De paasbloemetjes doen hun best om
samen met het zonnetje ons naar buiten te roepen.
De vogeltjes fluiten hun concertje uit volle borst en
krijgen hun lentekriebels. En hoe gaat het met jullie?
Wat waren we al positief aan het uitkijken naar onze
“Vlaanderen Wandelt Lokaal”-dag op 25 april!
Maar we kunnen er niet omheen, het virus heeft ons nog
altijd in zijn ban. We zitten terug met heel wat
beperkingen gevangen in de pandemie.
Noodgedwongen moeten we ons laten meedrijven met
de golven van dit virus… al voor de derde keer.
Het zijn voor iedereen dus nog altijd moeilijke tijden en
we kijken er allen zo naar uit. Wat soepelere maatregelen en nieuwe perspectieven. Wellicht krijgen
binnenkort al wat leden hun uitnodiging voor een
spuitje, stap(je) voor stap(je) gaat het vooruit…
Maar, POSITIEF blijven hé, we mogen nog altijd
wandelen. Wat een geluk dat wij allen deze zo
aangename, leuke, sportieve en deugddoende
wandelsport gemeen hebben. Onze geest ontspannen in
de wijde natuur, ons lichaam soepel wandelen, een
echte gezondheidskuur!
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Op onze Hovaardige Boer coronawandelingen te Impe kwamen er heel wat positieve reacties.
Ons parcoursteam deed weer maar eens zijn uiterste best!
Met zijn allen hopen we dat er vanaf begin juni weer kan gestart worden met de georganiseerde
wandelingen, coronaproof organiseren met inschrijven, direct afstempelen en hop, wandelen!
Dat zal in het begin dus wellicht nog zonder catering zijn, maar de vele plaatselijke horecazaken
zullen ons dan hopelijk graag zien komen!
Onze wandelclub zal zijn beste beentje voor zetten om jullie op 27 JUNI mooie tochten aan te
bieden met start te Schellebelle. Ons parcoursteam is druk aan het plannen. Maar ook hier
moeten we nog altijd voorzichtig vermelden INDIEN dit toegelaten wordt. Wij blijven de moed
erin houden samen met jullie!
Maak van jullie bubbel een “sprankelende bubbel”,
smul van een lekker chocolade paasei en hou vol,
het komt eraan, dat we straks weer met de schooiers
op stap kunnen gaan!
Ons bestuur wenst jullie Fijne Paasdagen!
Vriendelijke groetjes,

Annie

Foto: Danny De Cock

Wandelclub De Schooiers

Nieuwsbrief april 2021

2

Kort nieuws
 Waar kunnen we nog wandelen?
Onze coronawandelingen van Impe zijn niet meer uitgepijld, maar de plannetjes en de GPX
bestanden blijven nog tot einde paasvakantie (18 april) op onze website staan:
www.deschooiers.be
Er zijn momenteel nog heel wat clubs die coronawandelingen plannen. Kijk hiervoor op
www.wandelblog.com en klik op ‘Tijdelijke uitgepijlde parcours’ en klik dan op het Excel bestand.
Tot einde mei vinden jullie er nog heel wat tochten van burenclubs. De lijst wordt dagelijks
aangepast.
Heel wat leden wagen zich al aan een wandeluitstap naar Limburg, Antwerpen, Vlaams-Brabant
of West-Vlaanderen. Waarom niet, met hunne knapzak en hunne lapzak van plezier! Staycation
noemt men dat, genieten van ons België… maar doe het veilig! Wandelen mag nu maar met 4 en
waar het druk is met mondmasker, hou jullie aan de maatregelen…
Veel wandelplezier!
 Vierdaagse Reis naar de Maasduinen Nederland.
Op 1 juni zal het bestuur beslissen of de reis zal doorgaan, voor het ogenblik is het nog niet zo
duidelijk wat er dan mag en kan. Wij houden vol en hopen op een betere zomer. Wij zullen alvast
ons uiterste best doen!
 Wandelsport Vlaanderen (WSVL) en Te Gek! werken voor de Week van de Veerkracht in
2021 nauw samen. De week van de Veerkracht gaat door van 1 tot en met 10 oktober 2021.
Onze Nonnenbostocht op zondag 3 oktober staat in het teken van “de Week van de Veerkracht”
Te Gekke wandelingen met aandacht voor de Geestelijke gezondheid, bij deze pandemie een
steun in de rug! We maken er een mooie editie van! Meer nieuws volgt later nog.
 De Dodentocht op 13 en 14 augustus gaat NIET door.

Foto Hans Stieperaere
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Agenda 2021

Zondag 25 april >> 27 juni:

► VLAANDEREN WANDELT LOKAAL

Zondag 27 juni:

► 13e MEERSENTOCHT in Schellebelle

Zondag 18 juli:

► BUSREIS: Vakantietocht - Eksel (WSV De Bosdravers)

Do. 5 tot Zo. 8 augustus:

► VIERDAAGSE BUSREIS naar De Maasduinen - Venray

Vr. en Za. 13-14 augustus:

► DODENTOCHT >>> gaat niet door !

Vrijdag 20 augustus:

► 23e SCHOOIERSTOCHT - Wichelen (Fotozoektocht Jeugd)

Zaterdag 28 augustus:

► VIERING 15 jaar Wandelclub De Schooiers (in Serskamp)

Zaterdag 11 september:

► Uitgestelde VRIJWILLIGERSDAG: verrassingsuitstap

Zondag 3 oktober:

► 13e NONNENBOSTOCHT - Serskamp

Zondag 10 oktober:

► BUSREIS: Streekbierentocht - Sint-Pieters-Leeuw

Zondag 21 november:

► INSCHRIJFDAG met wafels.

Algemene info
 Secretariaat:
• Telefonisch contact met secretariaat: Monda Venneman: 053 80 46 89 - 0472 08 06 91
• E-mail: secretariaatdeschooiers@gmail.com
 Inschrijvingen:
• Voor alle info en/of inschrijvingen, gelieve altijd eerst het secretariaat te raadplegen, dan pas het
bedrag of het voorschot storten binnen de 14 dagen!
• Een inschrijving is pas definitief na betaling!
 Bankrekening: BE08-1430-7151-9013 - de Schooiers vzw - Wichelen
 Vertrekplaats reizen: Sociaal Huis - Oud Dorp 2 - Wichelen (tenzij anders vermeld)
 Website: allerlei info vind je op onze uitgebreide website: www.deschooiers.be
 Facebook: info en foto’s
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