
De Vreugdeklapper
Nummer 107 - 08 februari 2019

Nieuwsblaadje van wandelclub De Vreugdestappers Huldenberg
Wandelsport Vlaanderen 4386

Welkom nieuwe leden

Ook in januari mochten we weer enkele nieuwe leden begroeten : Blomme William (Neerijse), Mertens
Martine (Etterbeek), Meyhi Christina (Oud-Heverlee). Welkom in de club en veel wandelgenot.

We tellen momenteel voor 2019 reeds 14 nieuwe leden. In totaal zijn we nu met 147 officiële
(betalende) leden. 17 leden hebben (nog) niet (meer) betaald. Zij kregen per mail een laatste uitnodiging
tot betalen vóór eind dezer maand.

20 januari 2019 : carpooling Neerlinter

Niet minder dan 23 Vreugdestappers carpoolden naar de Wintertocht van Halewijn Zoutleeuw.



Komende activiteiten
Noteer alvast de data van volgende activiteiten in jullie agenda

Onze eerste wandeling van 2019 komt al een beetje
naderbij. Dank zij ons clublid Paul Poels hebben we
ook voor deze organisatie nog gesponsorde (lees
gratis) folders "op de kop" kunnen tikken. Geen
massa, we denken aan het milieu. Wel 500 folders die
we gedurende de 5 weken die ons nog scheiden van
onze wandelingen optimaal proberen te verspreiden
over ... "het land". Wie daarbij wil helpen, geve een
seintje.

Over de wandeling zelf : we hebben de (kleinere)
Parochiezaal Sint-Jozef ingeruild voor de ruime
sporthal van sportcomplex De Steenberg.
Ongetwijfeld meer comfortabel voor de wandelaars !

Zoals steeds hebben we ook nu grotendeels
vernieuwde omlopen uitgetekend, met zorg voor
ruime rustposten in Leefdaal en Duisburg.

Om de wandelsport te promoten laten we kids (tot 12
jaar) en andersvaliden gratis deelnemen. Voor de kids
is er tevens een ludieke zoektocht, samengesteld
door clublid Liesbet Van Ostaede.

Natuurlijk zullen we nu ook weer veel medewerkers
nodig hebben. Vrijwilligers kunnen zich melden via
onze website of een seintje aan een bestuurslid.

27 - 29 maart 2019 : Midweek Stadtkyll

48 clubleden hebben zich ingeschreven voor deze meerdaagse uitstap. Wie
nog niet zijn bijdrage van 124 € per persoon (eventueel verminderd met zijn
waardebonnen) gestort heeft, gelieve dit te doen vóór 20/2/2019 op onze
clubrekening IBAN : BE61 0355 7592 5417 - BIC GEBABEBB

Het clubprogramma wordt later medegedeeld. Voor de mogelijkheden ter
plaatse zie de website van het hotel.

17 maart 2019 : 4de Voorjaarswandelingen Moorsel

https://www.hotel-am-park-stadtkyll.de/

