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Peter Bosselaar
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4571 VG Axel
0115-562129
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Lange Nieuwstraat 21
4587 RH Kloosterzande
0114-690605
e: rpbergen@zeelandnet.nl

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

Administratie:
Els Visser

Beheer materialen/Inkoop:
Emmy Koole
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Ereleden:

Jan Willem Visser
Stuyvezande 614
4532 MN Terneuzen
0115-620815
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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

We beginnen alweer aan het derde kwartaal van 2019, en je denkt wat
zal dit jaar weer vlug om zijn. We kijken terug op een wisselend
weerbeeld met alleen in april prachtig zonnig weer, m.a.w. waar blijft de
zomer?
We kijken terug op de Alg Vergadering en onze tocht in Hulst.
De Algemene vergadering werd niet druk bezocht, terwijl er toch een
leuke presentatie gegeven werd over reizen en andere weetjes. Onze
tocht in Hulst was zeker geslaagd en met 874 wandelaars waren we dik
tevreden. Ook het weer zat eindelijk eens mee, wat de opbrengst zeker
ten goede kwam. We danken weer al onze medewerkers voor hun
medewerking op deze tocht.
Het ledental zit nog steeds in de lift, momenteel 296, dus hopen we toch
voor het eind van het jaar de 300 leden te bereiken. Alleen dit zou al een
mooi cadeau zijn voor ons 40-jarig jubileum.
Vooruitblik 3e kwartaal:
Onze tocht in Terneuzen staat gepland op 7 september en 29
september een busreis naar Ophasselt, dit is een wandeling in een
natuurreservaat.
De leden die zich afgelopen kwartaal hebben aangemeld hartelijk
welkom en veel succes op de diverse wandeltochten. Verder namens het
bestuur allen een prettige en zonnige vakantie gewenst.

Met een wandelgroet,

Cees Dees voorzitter
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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.
Korte bestuursvergadering 12 april 2019.
- aantal leden 31 december 2018: 263. Aantal aanmeldingen 2019 31.
Afmeldingen 2 Uitgeboekt 1. Aantal leden nu 292. Clubrecord.
- afdracht aan Wandelsport Vlaanderen in 2020 gaat met 2 euro
omhoog. Besloten wordt onze contributie als volgt aan te passen: 14,50
naar 15,00; 11,50 naar 12,00 en die voor de jeugd ongewijzigd te laten.
- busreis naar Rotterdam was met veel wind toch goed bevallen. Van de
127 opgegeven deelnemers zijn er 116 mee geweest.
- voor de komende busreis naar Kinderdijk zijn nu 74 aanmeldingen
binnen. Besloten wordt uit te gaan van twee bussen van 50 personen.
- tocht 11 mei in Hulst: twee bus aanmeldingen.
- tocht in Terneuzen: er zal volgend jaar een nieuw stuk parcours
opgenomen worden.
- het opzetten van een online aanmeldingssysteem via de computer
wordt in werking gesteld.
- er zijn een aantal mogelijke plaatsen voor de viering van het 40 jarig
jubileum bekeken.
Fons Schuurbiers, secretaris.
Onze tochten in 2019

Voor het jaar 2019 organiseert onze club nog de volgende tocht:
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:
29 september 2019: Busreis naar Ophasselt.(zie info verderop)
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Contributie 2020.
De afdracht aan Wandelsport Vlaanderen wordt per 1 januari 2020
verhoogd van € 10 per lid naar € 12 per lid.
Op de Algemene Jaarvergadering van 12 april j. l. is voorgesteld onze
contributie te verhogen met € 0,50 per lid.
De overige verhoging wordt door WSV Zelden Rust vergoedt.
Dit voorstel is door de vergadering aangenomen.
De contributie per 01-01-2020 bedraagt dan:
Eerste gezinslid € 15,00 per kalenderjaar
Tweede en elk volgend gezinslid € 12,00 p. p. per kalenderjaar.
Contributie jeugdleden blijf ongewijzigd:
Jeugdleden uit één gezin € 7,50 tot maximaal € 10,00 per kalenderjaar.
Overige mededeling:
In de toekomst zal de wekelijkse mail omgezet worden in een
maandelijks verschijning.
Alleen bij aankondiging van een evenement, zoals een busreis b.v. zal
dit worden aangepast.
Op onze website: www.wsvzeldenrust.nl is de meeste informatie terug te
vinden.
Het bestuur.
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Onze tocht in Hulst zaterdag 11 mei j. l.

Datum

uur

Deelnemers Deelnemers+ Eerste Laatste

Za 11/Mei 07:00

126

126

07:07

07:59

Za 11/Mei 08:00

236

362

08:00

08:59

Za 11/Mei 09:00

186

548

09:00

09:59

Za 11/Mei 10:00

166

714

10:00

10:59

Za 11/Mei 11:00

66

780

11:02

11:57

Za 11/Mei 12:00

45

825

12:00

12:54

Za 11/Mei 13:00

34

859

13:00

13:54

Za 11/Mei 14:00

15

874

14:00

14:53

Met 874 deelnemers was ook dit een geslaagde tocht.
De eerste wandelaars vertrokken rond 07.15 uur.
De weergoden waren ons zeer gezind. En natuurlijk ook de vier bussen,
goed voor zo`n 200 deelnemers, deden een duit in het zakje.
De vrijwilligers in zowel het Reynaert College als op de rustpost Sint
Bernardus te Clinge hadden hun handen vol aan het verstrekken van de
nodige broodjes, soep, koffiekoeken en dranken.
Ook de vele complimenten over de tocht die we kregen, is weer de
verdienste van onze parcoursmeesters en de uitpijlers.
Het bestuur bedankt dan ook alle vrijwilligers voor hun inzet. Zonder jullie
hulp kunnen wij dit niet bereiken.
Nogmaals Hartelijk dank.
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Enkel sfeerbeelden van
de tocht.
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Wandelsportvereniging Zelden Rust
organiseert op zondag 29 september 2019 een busreis
naar de Natuurreservatentocht in Ophasselt.
De tocht voert door twee natuurreservaten, die schitterende stukjes
ongerepte natuur, uitgestrekte velden en verrassende
stiltegebieden presenteren. Voeg daar nog de rust van enkele
ingedommelde dorpen aan toe en je hebt een uitgelezen dagje
onthaasting voor de boeg. De start voor alle afstanden gaat door
het 25 ha grote “Europees Natura2000” bos: het Hasseltbos op de
Gapenberg. Het is een typisch, beukenbos. Het bos biedt ook
onderdak aan diersoorten zoals de buizerd, sperwer, boomklever,
vos en bunzing.
Na dit bos gaan de wandelaars langs rustige landwegen door
velden, akkers en weilanden. Onderweg kan worden genoten van
onder andere het natuurreservaat Moenebroek (moerasbos) en de
Boelaremeersen.
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De tocht is een organisatie van WSV De Padstappers. Hierdoor zijn
natuurlijk de onvolprezen mattentaartenpakketten (5 + 1 gratis) voor
de prijs van €7,50 te koop .
Afstanden:

7 – 10 – 14 - 18 – 22 - 26 – 32 KM

Programma:
08.00 uur vertrek BP Benzinepomp nabij parkeerplaats Morres
Hulst.
08.30 uur vertrek Alvarezlaan Terneuzen. (WC Zuidpolder)
16.00 uur vertrek Ophasselt
Kosten:

busreis + startkaart

Leden Zelden Rust

€

9,00

Niet leden

€ 15,00

(leden hebben voorrang)

Minimaal aantal deelnemers 30.
Aanmelden vanaf 10 juli a.s. maar voor 7 september 2019 via
website www.wsvzeldenrust.nl of via betaling op rekening NL52
INGB 0005 1508 51 t.n.v. WSV Zelden Rust o.v.v. Kinderdijk.
Namen en Opstapplaats vermelden.
Ook bestelling met 4 bonuspunten is via website mogelijk. Nog
geen account dan aanmelding via apschuur@zeelandnet.nl
Geen teruggave gelden bij annulering.
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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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Ons Lid, Arnold Scheele debuteerde op
106 km.
Het was voor Arnold Scheele (56) het debuut op een wandeltocht van
meer dan 100 kilometer.
Het wandelen begon bij de Arnold al op vierjarige leeftijd. Toen hij
met zijn ouders nog in het Groningse Winsum woonde. "Dat moet
samen met mijn moeder geweest zijn. Het is lang geleden, maar
de medaille die ik toen
gekregen heb, heb ik nog
steeds. In 1968 zijn we
naar Oostburg verhuisd,
naar de boerderij van mijn
opa aan de Brugsevaart
die nu al jaren leeg staat.
Op de lagere school in
Oostburg heb ik de
wandelsport weer
opgepakt en aan de
avondvierdaagsen
meegedaan. Destijds
kwamen alle lagere
scholen uit West-ZeeuwsVlaanderen nog naar
Oostburg, het was immers
de enige
avondwandel-vierdaagse
in de streek. Na de lagere
school heeft het wandelen wat stil gelegen. Studie en later gezin
waren daar debet aan, totdat mijn beide dochters aan de
avondvierdaagse gingen deelnemen. Ik liep mee en was na
amper vijf kilometer kapot. Ik begreep daaruit dat ik weer moest
gaan wandelen en zo is het eigenlijk allemaal gekomen. In 2006
ben ik lid geworden van Wandelsportvereniging Zelden Rust in
Terneuzen. Toen ben ik echt kennis gaan maken met de
wandelsport.
Zelden Rust organiseert zelf tochten, maar in België is er vrijwel
iedere dag een wandeltocht. Daar is het enorm populair. De tochten
eindigen meestal in een bierbrouwerij of kasteel, waar er onder het
genot van een biertje geëvalueerd kan worden.
Met name de tochten over de hellingen in de Vlaamse Ardennen
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waar de renners van de Ronde van Vlaanderen over rijden , hebben
mijn interesse, ook wel de Kemmelberg en dat steile paadje langs
de zijkant.
Vergeet ook niet de massale wandeltochten in de steden met
duizenden deelnemers. Door mijn interesse voor de wandelsport is
ook mijn partner Marleen gaan wandelen. Zij loopt meestal een
kortere afstand, maar we zijn toch samen bezig."
Dan de 24 uur van Oostburg. Burgemeester Marga Vermue stuurde
vrijdagavond om zeven uur de 99 wandelaars weg. "Ik had het
parcours goed bekeken", vertelt Arnold, "en ken de weg in ons landje.
Eerst richting Aardenburg,
de eerste stempelpost was
bij basisschool Op Dreef in
die plaats. Ik ben bewust
iets
behoudender
vertrokken, wetende dat er
nog wat zat aan te komen.
Na
Aardenburg
naar
stempelpost De Keure in
Sluis en vervolgens richting
strandpaviljoen
De
Zeemeeuw
in
Retranchement.
Daar
begon het al een beetje te
schemeren. Vlak daarvoor
kreeg
ik
een
eerste
verrassing toen bij camping
De Zwinhoeve Marleen en
mijn dochter Karin stonden
om mij mentaal te steunen.
Vanuit Cadzand ging het
naar Goede Podium, de
extra lus voor de 106 lopers richting Boeren- hol en weer terug naar
de zeedijk, langs de vuurtoren richting Breskens.
Rond half vijf arriveerden we in de kantine van VV Breskens voor de
macaroni. Dat heeft nog nooit zo lekker gesmaakt. Vandaar richting
Hoofdplaat en vervolgens door al die mooie binnenweggetjes naar
de kantine van voetbalvereniging Biervliet. Daarna richting
IJzendijke en over het viaduct aan de Oranjeweg naar
Waterlandkerkje.
Tussen IJzendijke en Waterland- kerkje was er een tweede verrassing voor me. Daar stond dochter Karin met een auto waar de
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ballonnen te kennen gaven dat ze er voor mij stond. In het
vernieuwde Dorpshuis van Waterlandkerkje was onze volgende
stempel- en rustpost. Dan weer via grindweggetjes naar camping De
Bonte Hoeve, via de Slepersdijk, de Nieuveltweg over het bruggetje
van het Grote Gat, de Casembrootsedijk en de Markt van Oostburg
naar de aula van het Zwin College. Het zat er op. Mijn debuut was
meer dan geslaagd, ik heb geen enkel probleem gehad. Zelfs geen
probleem met het ontbreken van de slaap. Pas de zaterdagavond
om zeven uur ben ik thuis op de bank even ingedommeld.
Alleen de weergoden gaven niet hun volle medewerking. Toen ik
net buiten Breskens was, kreeg ik een pittige bui over me heen.
Het laatste stuk hadden we felle wind tegen. Ondanks dit was het
een evenement dat ik niet zal vergeten, mede dank- zij de
voortreffelijke organisatie van wandelvereniging Voor de Wind.
Alles was tot in de puntjes geregeld,
met onder meer de verlichte, reflecterende routebordjes in de
donkere uren. Ikzelf had verlichting op mijn voorhoofd meegenomen
en gelukkig ook een paraplu."
Wat is er zo mooi aan de wandel- sport? "Je komt overal,
middenin de natuur, op plekjes die je nog nooit gezien hebt, zelfs
in je eigen streek, zo bleek maar weer eens. Het wandelen maakt
ook het hoofd leeg en het lichaam in orde. Voor mij is het een
optimale sport."
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Suggesties voor tochten 3e kwartaal 2019
juli
6

Duin- en strandtocht
21e Dreventocht
Lab Walk Classic
Drongengoedtocht
Adriaan Brouwertocht
Tielt Zomert
Guldensporentocht
Zomertocht
4e Sint Bavotocht
25e Midzomertocht
21e Twee Landentocht
13e Grenskrekentocht
9e Binnenschipperstocht
Canisvliettocht

Vlissingen
Deurle
Lokeren
Maldegem
Oudenaarde
Kanegem
Aalter
Vlekkem
Evergem
Oordegem
Bassevelde
Lapscheure
Bornem
Zelzate

3

23e Vlastocht

Grammene

4

Kastelentocht
Zwintocht
Groenendaltocht
Krekentocht
26e Driestocht
Ronde van Vlaanderen
17e Grenstochten
22e Barbierbeektocht
49e Voettochtenklassieker
4e Hoevetocht
43e Scheldemarstocht
Oost vlaanderen Mooiste

Vinderhout
Knokke-Heist
Merelbeke
Ouwerkerke
Waasmunster
Oudenaarde
Moerbeke-Waas
Kruibeke
Laarne
Beerlegem
Baasrode
Zottegem

Internationale Kwaktocht
Merelbeekse wandeltocht
40e Vliegende Hollander tocht
5e Ajuintocht
Enametocht
38e Canteclaermarsen
Steinbockmars
Nazomertocht
20e Deliriumtocht
43e Helletochten

Buggenhout
Merelbeke
Terneuzen
Mere
Ename
Deinze
Zelzate
Wortegem-Peteg
Melle
Stekene

7
13
14
20
21
27
28
augustus

10
11
17
18
25
31
september
1
7
8
14
15
21
28
29
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CAPPENDIJK
AUTO`S
TERNEUZEN
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Voor onze jarigen

Aan alle leden welke gedurende de maanden
juli, augustus en september 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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