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Bestuur:
Voorzitter:
Cees Dees
Schuttershof 65
4537 BS Terneuzen
0115-697183
e: li3tc10@kpnmail.nl

Secretaris, webmaster,
busreizen:
Fons Schuurbiers
Stationsweg 54
4561 GB Hulst
0114-852230
e: apschuur@zeelandnet.nl

Penningmeester/
ledenadministratie:
Karel Buijze
Hondiusstraat 47
4532 CA Terneuzen
0115-612825
e: pmzeldenrust@gmail.com

Parcoursmeester, busreizen:
Leo Kroon
Van der Waalsstraat 42
4532 LD Terneuzen
0115-617851
e:kroonleo@zeelandnet.nl

Bestuursleden:
Logistiek/Inkoop
Peter Bosselaar
Westsingel 70
4571 VG Axel
0115-562129
e:phboss@zeelandnet.nl

PR/Vice-voorzitter

Gerrie v.d. Bergen
Lange Nieuwstraat 21
4587 RH Kloosterzande
0114-690605
e: rpbergen@zeelandnet.nl

Ed D`haene
Zandstraat 48
4551 LH Sas van Gent
06-51752199
e: edhaene@zeelandnet.nl

Administratie:
Els Visser

Beheer materialen/Inkoop:
Emmy Koole

Redactie clubblad:

Ereleden:

Jan Willem Visser
Stuyvezande 614
4532 MN Terneuzen
0115-620815
e:jwels@zeelandnet.nl

Ed D`haene, Romain van Hoecke, Karel Buijze

Ali Sponselee-Gerritse (in herinnering)
Gelein Lensen
Herman van Renselaar
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Voorwoord
Beste Wandelvrienden,

Aan het begin van de lente alweer een nieuwe Wandelaar, we maken
weer een begin van het 2e kwartaal en laten de winter achter ons. En om
eerlijk te zijn snakken we allemaal weer naar een zonnetje en droog
weer. De winter is wel leuk, maar moet ook weer niet te lang duren.
Onze nieuwjaarsreceptie was dit jaar in Vogelwaarde op het terrein van
camping de Vogel en aan de reacties van de leden die aanwezig waren
was dit voor herhaling vatbaar.
Dan onze tocht in Axel, mensen wat een groot succes. We hebben het
record aantal van 1373 wandelaars mogen ontvangen. Een nieuw record
voor onze vereniging en het blijkt dus dat het wandelen toch nog steeds
in de lift zit, zeker als het weer meezit. Onze dank gaat wederom uit naar
de vrijwilligers die alles in goede banen hebben geleid.
De Busreis naar Rotterdam is ook weer al achter de rug en met 2 bussen
waren we goed vertegenwoordigd, als je door de Maastunnel liep ,wat
toch een stukje nostalgie is, voelde je je weer in de jaren vijftig en zestig.
Onze volgende busreis is in juni en gaat naar Kinderdijk, waar ons een
mooie natuurwandeling te wachten staat. Voor info zie verder.
Dan de leden toename. De stand is momenteel 292 leden. Her moet nu
toch mogelijk zijn de 300 leden te halen. In 2020 vieren we ons 40-jarig
jubileum en een mooier cadeau kun je je als vereniging toch niet
wensen. Alle nieuwe leden die zich reeds aangemeld hebben van harte
welkom en veel succes.
Verder nog even jullie aandacht voor onze Algemene Vergadering op 12
April in het Rivierenhuis. U bent allen van harte welkom.
P.S, heeft u nog suggesties voor ons 40-jarig jubileum? We horen ze
graag van U.
Met een wandelgroet,
Cees Dees voorzitter.
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OPROEP AAN DE LEDEN.
Beste leden,
Wij hopen in het jaar 2020 ons 40-jarig jubileum te vieren. We zijn er
misschien vroeg mee, maar we vragen jullie mee te denken hoe we dit
het beste kunnen invullen. Misschien heeft u tips of bij een andere
vereniging een leuk idee opgedaan, b.v. een feestavond, reisje, iets
sportiefs. Kortom als u uw ervaring met ons wilt delen en tips heeft om
dit jubileum tot een succes te maken zijn deze van harte welkom.
U kunt uw ideeën altijd door sturen naar de diverse emailadressen van
ons bestuur.
Bij voorbaat dank
HET BESTUUR

Van de bestuurstafel:
Zoals afgesproken is op de Algemene Ledenvergadering 2011, zal ik
na elke bestuursvergadering een kort overzicht geven van de
voornaamste punten die besproken zijn.
Bestuursvergadering 30 januari 2019.
- de voorraad kleding is volledig afgeschreven en uitgeboekt.
- aantal leden 31 december 2018: 263.
Aantal aanmeldingen 2019 25. Aantal leden nu 286. Clubrecord.
- van de gestopte 3daagse Goes en Marathon Zeeuws-Vlaanderen
werden bedragen ontvangen welke gereserveerd worden.
- in 2018 is voor ruim € 3000 waarvan (€ 1100 bonuspunten) voor de
leden ingezet.
- reservering aanschaf routepijlen wordt verlaagd tot € 1000.
- nieuwjaarsbijeenkomst: grote opkomst en positief ervaren.
- tocht Axel: 1373 deelnemers. Hoogste aantal ooit op een onzer tochten
gehad. Positieve reacties qua parcours. Een bus met wandelaars
ontvangen. Financieel positief resultaat.
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- groot aantal aanmeldingen voor busreis Rotterdam. Bekeken wordt of
overgegaan wordt naar twee bussen i.p.v. een.
- op de ALV in april zal iemand van een reisbureau een lezing komen
geven na de vergadering.
- gepland wordt een busreis naar wandeltocht in Kinderdijk op 29 juni.
- een kleine commissie gaat locaties bekijken voor de viering van ons 40
jarig jubileum in 2020.
Fons Schuurbiers, secretaris.
Onze tochten in 2019

Voor het jaar 2019 organiseert onze club nog de volgende tochten:

Zaterdag 11 mei 2019:

12de Omloop Vestingstad Hulst.

Startplaats: Reynaertcollege, Gildenstraat 1, Hulst.
Starten tussen 7.30 en 15.00 uur 7, 14, 21 en 28 km.
Zaterdag 7 september 2019: 40ste Vliegende Hollandertocht.
Beschermde tocht.
Startplaats: Lodewijkcollege, Oude Vaart 1, Terneuzen.
Starten tussen 08.00 uur en 15.00 uur. 6, 12, 18, 25 en 31km.
Onze geplande evenementen:
12 april 2019 Algemene Jaarvergadering.
29 juni 2019 Busreis Kinderdijk zie info verderop.
Noteert U bovenstaande data alvast in Uw agenda.
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UITNODIGING VOOR DE ALGEMENE LEDENVERGADERING
VAN W.S.V. ZELDEN RUST

Hierbij wordt u uitgenodigd tot het bijwonen van de algemene
ledenvergadering van WSV Zelden Rust, die dit jaar gehouden zal
worden op vrijdag 12 april 2019 in het Rivierenhuis, IJsselstraat 3 te
Terneuzen. Aanvang 19.30 uur.
Agenda:
1. Opening.
2. Ingekomen stukken m.b.t. de jaarvergadering.
3. Notulen algemene ledenvergadering van 6 april 2018.
4. Jaarverslagen 2018:
a. Secretariaat. b. Ledenadministratie.
c. Penningmeester/financiële commissie.
5. a. Bestuursverkiezing.
Reglementair aftredend: Fons Schuurbiers, secretaris.
Herkiesbaar.
Gerrie van den Bergen, bestuurslid. Voorstel om haar nu voor 3
jaar te kiezen.
6. Verslag Kascontrolecommissie over 2018.
Zittende leden: Anneke Kroon, George van Heese, Romain van
Hoecke.
Aftredend Anneke Kroon en George van Heese.
Verkiezing twee nieuwe leden.
7. Club activiteiten 2018- 2019: busreizen; jaarlijks etentje,
receptie.
8. Wandeltochten WSV Zelden Rust in 2018 en 2019.
9. Rondvraag / Wat verder ter tafel komt.
10. Sluiting.
Na de vergadering:
-huldiging leden die 25 jaar lid zijn van Zelden Rust.
-presentatie- & inspiratie over reisbelevenissen (zie bijgaande flyer)
Daarna gezellige nazit tot ongeveer 22.30 uur.
Leden die zich kandidaat willen stellen voor een bestuurszetel dit
graag zo spoedig mogelijk melden aan ondergetekende, doch uiterlijk
voor aanvang van de vergadering.
De stukken m.b.t. de algemene ledenvergadering zijn digitaal te
verkrijgen bij het secretariaat vanaf 2 april 2018. Bent u verhinderd en
wilt u dit melden, zie onderstaand adres.
Fons Schuurbiers ( apschuur@zeelandnet.nl )
Secretaris WSV Zelden Rust. Telefoon: 0114-852230 of
0621618705. Stationsweg 54 4561GB Hulst
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Wandelsportvereniging Zelden Rust
organiseert op zaterdag 29 juni 2019 een busreis naar
de Molenwaardtocht in Kinderdijk.
Nergens in de wereld vind je nog zoveel molens bij elkaar als in het
dorpje Kinderdijk.
Zo rond 1740 zijn hier 19 molens gebouwd, die tot op heden goed zijn
onderhouden en nog in bedrijf zijn. De molens malen het overtollige
water van de polders naar rivier de Lek.
Tijdens deze tocht worden er ook boottochten langs de molens
georganiseerd (eigen rekening)en ook de bezoekersmolen is geopend.
In 1997 werden de molens van Kinderdijk op de Wereld Erfgoedlijst
gezet van UNESCO.
In dit unieke gebied is door de wandelsportvereniging Kinderdijk een
prachtige wandeltocht uitgezet.
Afstanden:

5 – 10 – 15 – 20 –km
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Programma:
08.00 uur vertrek Alvarezlaan Terneuzen. (WC Zuidpolder)
08.30 uur vertrek BP Benzinepomp nabij parkeerplaats Morres Hulst.
16.00 uur vertrek Kinderdijk
Kosten: busreis + startkaart
Leden Zelden Rust
€ 9,00
Niet leden
€ 15,00

(leden hebben voorrang)

Minimaal aantal deelnemers 30.
Aanmelden z. s. m maar voor 1 juni 2019 via betaling op rekening
NL52 INGB 0005 1508 51 t. n. v. Wandelsportvereniging Zelden Rust
o.v.v. Kinderdijk.
Namen en Opstapplaats vermelden.
Indien betaling met 4 bonuspunten:
Aanmelding via apschuur@zeelandnet.nl
Geen teruggave gelden bij annulering.
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Gent bij Nacht (in de regen) 8 december 2018.
Om 15.00 uur was het zover. Vanuit Hulst vertrok de bus, na enig
zoeken naar de deelnemers, richting Terneuzen. Hier stapten de overige
deelnemers op, zodat we met 82 personen op weg gingen naar Gent.
Eenmaal in Gent aangekomen waren de weergoden ons niet echt goed
gezind. Rond 16.30 uur gingen de meeste wandelaars, ondanks de
regen, toch op pad gewapend met paraplu, poncho e.d.
Al met al toch weer een geslaagd evenement.
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foto`s Els Zweistra
12

Wat een goed begin van 2019……
Zaterdag 12 januari j. l. namen 91 leden deel aan onze
nieuwjaarsreceptie. Dit jaar gehouden bij recreatie centrum De Vogel te
Hengstdijk.
Nadat de beste wensen
voor het nieuwe jaar
uitgewisseld waren,
gingen we op weg voor
een wandeling van een
uur. Deze verliep heel
ontspannen, lekker
keuvelend met af en toe
een spatje regen, maar
dat mocht de pret niet
drukken.
Terug bij De Vogel
werden we ontvangen
met koffie en koek. Na de
toespraak van onze vice
voorzitter Jan-Willem
werd het glas geheven
en getoost op het nieuwe
jaar.
Daarna was er nog een gezellige samenzit tot 16.30 uur.
Al met al een zeer geslaagde middag met dank aan het team van De
Vogel voor de goede verzorging.
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Ook een week daarna op 19 januari…..
tijdens onze eerste tocht van
dit jaar werden we blij verrast
met een record aantal
deelnemers: 1373!!
Nog onderweg `smorgensvroeg naar
startlocatie De Halle zagen
we al (illegaal) in het donker,
met zaklamp, wandelaars
lopen.
Eenmaal geïnstalleerd om
07.00 uur kwamen de eerste
deelnemers al inschrijven. Dit
bleef aanhouden tot `smiddags twee uur. Zie tabel:
Tijd
Aantal
07.00 - 08.00 uur
138
08.00 – 09.00 uur
245
09.00 – 10.00 uur
275
10.00 – 11.00 uur
241
11.00 – 12.00 uur
244
12.00 – 13.00 uur
86
13.00 – 14.00 uur
122
14.00 – 15.00 uur
22
Totaal
1373
Iedere vrijwilliger in zowel de startlocatie als op de rustpost in het
Gregorius moest zijn beste beentje voortzetten om iedereen te voorzien
van een natje en een droogje. De erwtensoep vloog de deur uit en was
om 11.00 uur al op en werd AH leeggekocht. Ook werd er spontaan door
enkele leden, welke aan het wandelen waren, aangeboden te helpen,
wat zeer welkom was. Ook de vele complimenten over de routes waren
lovend. Met dank aan de uitzetters en uitpijlers!
Nadat `s- avonds weer alles was opgeruimd en schoongemaakt ging
iedereen moe maar tevreden huiswaarts.
Ook werden deze dag 15 nieuwe leden ingeschreven!!
Dit weekend waren 120 Zelden Rusters actief. 80 wandelaars en 40
vrijwilligers. Het bestuur dankt jullie voor de geweldige inzet.
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Winderige wandeltocht in Rotterdam
Op 16 maart hebben we met 116 leden (ondanks de
nodige afmeldingen een clubrecord) deelgenomen
aan de 46e RET-Wandeltocht in Rotterdam.

Na een vlotte busreis en het ophalen van de routebeschrijving in de
remise van de RET kon je kiezen uit diverse afstanden van 10 tot 35
kilometer.
Voor zover ik weet hebben de meeste mensen gekozen voor afstanden
tot 20 kilometer.
Wandelen in Rotterdam betekent uiteraard dat je gespaard blijft van
modderpaden en dergelijke, en dat was na de regen in de week voor de
tocht zeer welkom. Sterker nog, het was bij aankomst droog, en dat bleef
het ook. Het waaide een beetje, maar vooruit..
Na de start bij de Waalhaven en een korte wandeling naar de
Maastunnel splitsten de routes zich, met voor ieder nog een fraai uitzicht
op de Euromast en het grote, drijvende Chinese restaurant. Daarna
passeerde je na de Nieuwe Maas vooral oudere havens met
bijpassende schepen. De Leuvenhaven en de Wijnhaven zijn een
openlucht scheepvaartmuseum.
De route gaat door het centrum van de stad, met oude gebouwen, maar
ook veel hoogbouw. Wat ook opvalt in Rotterdam is dat de horeca heel
erg bij elkaar zit in vooral de Witte de Withstraat, en dat je verder
nauwelijks een kroeg tegenkomt.
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De grootste uitdaging van de tocht was toch wel de Willemsbrug, met
windkracht 7 schuin tegen, en dan het deel langs het water naar hotel
New York en de s. s. Rotterdam. Op dit gedeelte van de route vind je
naast oude huizen en pakhuizen veel moderne hoogbouw (en dan heb je
het over een verdieping of 40).

Vlak bij de s. s. Rotterdam was de “wagenrust” van de RET. Een beetje
uit de wind kon je koffie, soep en pannenkoeken kopen en even uitrusten
in een stadsbus met vele jaren ervaring. Goed bedacht, maar ik denk dat
je er bij onze eigen tochten of in België niet mee moet aankomen.
Na de “wagenrust” en een stuk langs de Maashaven waar je volle kracht
vooruit geblazen werd, kwamen we in oudere delen van Rotterdam Zuid,
met onder andere de Wolphaertsbocht. Dat klinkt als een klein oud
straatje, maar blijkt een brede straat van meer dan een kilometer lang en
is voor een groot deel vernieuwd, met een mix van wonen en Turkse,
Marokkaanse en andere exotische winkels.
Van die Wolphaertsbocht is het nog maar een paar minuten naar de
start. Het startgebouw ziet er van buiten uit zoals in de tijd dat geluk nog
heel gewoon was, ergens in de jaren 50.
De routes waren goed uitgepijld, en op papier gezet, dus als je toch
verkeerd loopt ligt het aan je zelf.
Ed.
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Arsenaalstraat 4a
4531 CZ Terneuzen

Alvarezlaan 32
4536 BD Terneuzen

Tel: (0115) 62 39 76
Fax: (0115) 62 34 85

Tel: (0115) 61 40 37
Fax: (0115) 69 41 20
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Suggesties voor tochten 2e kwartaal 2019
april
6
7
7
13
13
14
20
20
21
21
27
27
mei
4
5

Durmetocht
Kwarteltocht
Lattenklieverstocht
De Ruytermars
27e Tongenslijperstocht
35e Reynaerttocht
Bloesemtocht
51e Zandmars
Kommiezentocht
Natuurtocht
Lentewandeling
Vlaanderen Wandelt

Waasmunster
Zelzate
Sint-Joris
Vlissingen
Denderbelle
Zele
Boekhoute
Middelburg
De Klinge
Tielt
Kruishoutem
Puurs

Rondje Sluis
Lentewandeling

Sluis
Herzele
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12e Omloop vestingstad
Hulst

Hulst

12
18
18
19
19
25
26
26
juni
1
1
2
8
8
9
15
15
16
22
23
29
30

Vondelmolentocht
Franse Slag Mars
2e Heidemeerstocht
9e Tocht van de Marchmannekes
Wandel Mee Dag
Augustijnentocht
Molentocht
Herdenkingstocht

Lebbeke
Kapelle
Berlare
Waarschot
Elversele
Ertvelde
Zwalm
Wetteren

Molentocht
Helletocht
Wase Poldertochten
Zomertocht
Sloebertocht
Smokkeltochten
5e Mauritstocht
Ledeganck-Madoutocht
De Klingse Bostochten
Elenebos wandeling
35e Vlaamse Koutertochten
Kalkense Meersentocht
12e Meersentocht

Mater
Berchem
Sint-Pauwels
Vlissingen
Zwalm
Stekene
Hoek
Eeklo
De Klinge
Zelzeke
Zaffelare
Kalken
Schellebeke
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CAPPENDIJK
AUTO`S
TERNEUZEN
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Voor onze jarigen

Aan alle leden welke gedurende de maanden
april-mei & juni jarig zijn:

Namens het bestuur en de overige leden
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Wandelsportvereniging “ZELDEN RUST”
Opgericht in Terneuzen op 2 april 1980.
Notarieel goedgekeurd op 13 juni 1980.
Ingeschreven in het Handelsregister onder nummer 40302434.
Aangesloten sinds 1 oktober 1990 bij de Belgische Wandelfederatie
Wandelsport Vlaanderen onder het inschrijfnummer 3261 en sinds 1
oktober 2009 bij de kWbn onder het inschrijfnummer 806047.
Aanmelden lidmaatschap
De volgende persoonlijke gegevens doorgeven aan het secretariaat:
Naam:……………………
Voornaam:………………
Geboortedatum:………………
Adres:………………………….
Woonplaats:………………….
E-mail adres:…………………

Nationaliteit: …………………
Postcode: …………………
Telefoon: …………………
Geslacht :…………………

Opzeggen lidmaatschap
Aan het einde van het verenigingsjaar (dat loopt van januari tot en met
december) wordt het lidmaatschap van WSV Zelden Rust automatisch
met een jaar verlengd. Opzeggen van het lidmaatschap van WSV Zelden
Rust moet men altijd schriftelijk vóór 1 december van het lopende
verenigingsjaar doorgeven aan het secretariaat.
Jaarcontributie 2019
Eerste gezinslid € 14,50 per kalenderjaar.
Tweede en elk volgend gezinslid € 11,50 p.p. per kalenderjaar
Jeugdleden tot 16 jaar uit één gezin € 7,50 tot maximaal € 10,00
(jeugdleden die al vóór 1 januari 2009 lid waren, blijven gratis lid).
Betaling contributie 2019 vóór 15 januari 2019 door overschrijven
op ING rekening: IBAN: NL52 INGB 0005 1508 51 BIC: INGBNL2A
t.n.v. Wandelsportvereniging Zelden Rust met vermelding
“Contributie 2019”
Secretariaat: Stationsweg 54, 4561 GB Hulst.
Tel. 0114-852230
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