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Voorwoord
Beste wandelaars,
Wat een zomer hebben we gehad!
En wat een temperaturen ..….., zelfs zo erg soms, dat verschillende
grote evenementen moesten worden aangepast, waaronder de 4daagse
van Nijmegen en de Heuveland-4daagse in Zuid-Limburg
Op 27 augustus werd de Pagaddertocht in Hulst georganiseerd, waarvan
er helaas maar de helft van de ingeschreven deelnemers aan de start
verschenen.
Een dag daarna werd in Terneuzen de Sluizentocht gehouden. Hier was
de deelname met 80 personen boven verwachting.
Op vele tochten in België en Nederland zie je, na de 2 corona-jaren, nog
steeds een verminderd aantal deelnemers.
Ook onze tocht op 3 september jl. in Terneuzen had helaas hiermee te
maken.
Onze uitgestelde jaarvergadering werd gehouden op 30 september jl.
Hierbij konden we ook 2 nieuwe bestuursleden, Andrea en Hans
Taalman, welkom heten, die door de vergadering met algemene
stemmen werden gekozen.
Eindelijk kon er ook weer een busreis worden georganiseerd. Op zondag
2 oktober vertrokken we met 79 personen richting Zuid-Limburg.
Tijdens onze wandeling in Terneuzen hebben wij een 7-tal nieuwe leden
mogen noteren. Namens het bestuur van harte welkom in onze
vereniging en veel wandelplezier.

Met een wandelgroet,
Karel
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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.
Bestuursvergadering 18 augustus 2022. Punten die aan de orde
kwamen:
- de kandidaat bestuursleden Hans en Andrea Taalman waren op
uitnodiging aanwezig en werden welkom geheten.
- momenteel vertoont de Staat van ontvangsten en uitgaven een plus
van ongeveer 20 euro.
- Aantal leden 1 januari 2022 324. Aantal nieuwe leden 17. Overleden 2.
Uitschrijving 2. Aantal leden nu 337..
- Zelden Rust heeft medewerking verleend aan de Pagaddertocht Hulst
op 27 augustus in Hulst voor o.a. routeontwerp en uitpijlen.
- Voor de Sluizentocht in Terneuzen op 28 augustus hebben zich op
heden 55 deelnemers ingeschreven..
- Vliegende Hollandertocht 3 september: Routes klaar. Twee rustposten..
- Op de komende jaarvergadering zal bij stemming gevraagd worden om
de huidige statuten te mogen vervangen en stemming om de nieuwe te
aanvaarden. De huidige zijn aangepast om te voldoen aan de nieuwe
regel volgend de WBTR.
- Van de KWBN bericht ontvangen van de nieuwe bindingsvormen. Zij
zijn flink in prijs gestegen. Zal ook op de ledenvergadering aan de orde
komen..
- Busreis 2 oktober naar Sibbe in Limburg. Gepland bus van 90
personen .Inschrijven zal gaan via inschrijven.nl Prijs leden € 18 en niet
leden € 25. Leden gaan voor. Geen .inzet bp voor deze reis.
- Er zal een mail rondgestuurd worden om de wandelagenda Walking in
Belgium te kunnen bestellen voor € 8,00.
- Op de tocht in Terneuzen zullen tassen aangeboden worden voor circa
€ 10,00 en poncho’s voor € 5,00.
Fons Schuurbiers, secretaris.
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Onze geplande tochten in 2023:
Zondag 13 nov 2022:

Groepswandeling Aardenburg

Zaterdag 21 januari 2023:

Zelden Rust Wintertocht.

Startplaats: Gregorius Centrum Walstraat 37, 4571BH Axel.
Starten tussen 08.00 en 15.00 uur. 7, 15 of 21 km.
Zaterdag 13 mei 2023:

Omloop Vestingstad Hulst.

Startplaats: Reynaertcollege, Gildenstraat 1, Hulst.
Starten tussen 7.30 en 15.00 uur 7, 14, 21 en 28 km.
Zaterdag 2 september 2023: Vliegende Hollandertocht.
Startplaats: Body Line, Vliegende Vaart 7, Terneuzen.
Starten tussen 08.00 uur en 15.00 uur. 6, 12, 18 en 25 km.

Wat te doen bij verlies van je PVC-lidkaart ?
Bij verlies van je PVC-lidkaart moet je dit zo snel mogelijk melden aan de
ledenbeheerder van de club (pmzeldenrust@gmail.com). Er zal dan een
tijdelijke papieren lidkaart aangemaakt worden en door de
ledenbeheerder een aanvraag gedaan worden bij Wandelsport
Vlaanderen om je een nieuwe PVC-lidkaart per post toe te sturen.

Wijziging van je persoonlijke gegevens
Deze wijzigingen dien je te melden aan de ledenbeheerder van de
club: pmzeldenrust@gmail.com
Nieuwe leden ontvangen tijdelijk een papieren lidkaart, welke door
Wandelsport Vlaanderen na enige weken wordt vervangen door een
PVC exemplaar.
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Op vertoon van ledenpas krijgt u 10% korting op
de aanschaf van wandelschoenen
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Vandaag, 30 augustus 2022, ontvingen wij het bericht van overlijden van
ons lid en bestuurslid, Catering en Logistiek, Peter Bosselaar.
Gedurende zijn lidmaatschap zette Peter zich ook in als fotograaf van
vele evenementen. Wij verliezen een loyaal en enthousiast lid.
Wij spreken hierbij onze oprechte deelneming uit.
Bestuur WSV Zelden Rust
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Jaarvergadering gehouden op 30 september 2022.
Enkele belangrijke punten:
Bestuursverkiezing.
De reglementair aftredende bestuursleden Fons en Gerrie
worden herkozen.
Daarnaast worden de kandidaat bestuursleden Hans en Andrea
Taalman gekozen en met applaus begroet.
Vervolgens wordt Emmy Koole wegens het stoppen met haar
activiteiten voor de catering en de opslag met applaus en een
bloemetje bedankt. Zij was sinds 1996 a ctief voor de club en
heeft dit altijd met veel plezier gedaan.
Lidmaatschap KWBN.
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Het bestuur heeft voorgesteld om het lidmaatschap bij de KWBN
per 31-12-2022 te beëindigen.
Door de Algemene Vergadering is dit voorstel unaniem
aangenomen.
Dit houdt ook in dat de leden, die via onze vereniging lid van de
KWBN zijn, hierdoor ook per 31-12-2022 geen lid meer zijn van
de KWBN. Als je lid wilt blijven moet je jezelf opnieuw aanmelden
rechtstreeks bij de KWBN.
Stemming: voorstel tot wijzigen huidige statuten .
Na het invoeren van de WBTR (wet bestuur en toezicht
rechtspersonen) diende de noodzaak zich aan de
aansprakelijkheid van bestuursleden in de Statuten en het
Huishoudelijk Reglement opnieuw duidelijk te regelen. Belangrijk
punt was ook de leeftijdsdiscriminatie: boven de 70 jaar was het
niet mogelijk een bestuursfunctie te vervullen. De vergadering
geeft zonder tegenstemmen toestemming om de statuten aan te
passen.
Stemming: voorstel tot aanvaarden nieuwe statuten.
De vergadering stemt unaniem in met aanvaarding aangepaste
statuten.
Na de vergadering werd
Mw, Nellie Lensen
gehuldigd met haar 40jarig lidmaatschap van
onze vereniging. Zij wordt
gefeliciteerd en gehuldigd
met een bos bloemen.

Contributie
Deze blijft voor 2023 onveranderd, dus
Eerste gezinslid € 15,00 per kalenderjaar.
Tweede en elk volgend gezinslid € 12,00 p.p. per kalenderjaar
Jeugdleden tot 16 jaar uit één gezin € 7,50 tot maximaal € 10,00
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Busreis Sibbe 2 oktober 2022
Om 07.00 uur vertrokken we uit Terneuzen richting Hulst waar de
overige deelnemers opstapten. Met totaal 79 leden gingen we op weg
naar Zuid-Limburg voor de Mergelwandeling te Sibbe. Rijdend door het
Belgische werd de regen steeds heviger, maar eenmaal in Sibbe
aangekomen was het droog en bleef het ook de hele dag zo. Men krijgt
tenslotte het weer dat je verdient!!,
Na de koffie met vlaai ging men op weg voor de wandeling of bezoek
aan Valkenburg. Tijdens de wandeling kon men ook de Sibbergroeve,

een mergelgrot met o.a. de authentieke schuilkapel uit
1799 bezoeken.
Al met al een geslaagde reis waarvan door allen werd genoten.
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Dit zijn de
genomineerden voor
LoopAward 2022
04 oktober 2022

Blij verrast! Maar liefst 16 verschillende organisaties stuurden hun
initiatief in voor de LoopAward 2022. Stuk voor stuk schitterende
initiatieven die het lopen hoger op de agenda brengen. De jury,
bestaande uit Wouter Veldhuis (Rijksadviseur voor de fysieke
leefomgeving), Chantal Walg (andersdenker en doener in de zorg) en
Bruno Bruins (voormalig Minister Medische Zorg en Sport),
beoordeelde samen alle inzendingen.
6 loopinitiatieven springen er écht uit. Zij zijn genomineerd en dingen
mee naar de twee prijzen. Eén award reiken we uit aan de organisatie
die het meeste heeft bijgedragen aan meer (toekomstige) ruimte voor
lopen in de fysieke omgeving. De tweede award is bedoeld voor het
meest aansprekende maatschappelijke initiatief dat ervoor heeft
gezorgd dat (meer) mensen zijn gaan lopen.

Genomineerden met een maatschappelijk
initiatief (in willekeurige volgorde)
Met Walking4School loopt het beter!
Walking4School is een bewustwordingscampagne met als doel om
meer kinderen (en hun ouders) vaker naar school te laten lopen.
Fietsen en steppen mag ook (we verzamelen alle data), maar zeker
minder met de auto: wel zo gezond, veilig en gezellig. Met vrolijke
stickers en een actieweek speelt Walking4School in op problemen van
de school en motiveert kinderen om vaker te lopen, fietsen of steppen.
En met succes: bij een pilot in de gemeente Katwijk is het autoverkeer
naar school tot wel 75% afgenomen.
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Maak een ommetje –Gemeente Terneuzen
Het initiatief van de gemeente Terneuzen om deze wandelroutes te
maken ontstond tijdens de coronapandemie. Blijven bewegen is
belangrijk voor de gezondheid. Toen vele inwoners thuis moesten
werken, kwam het wandelen in eigen omgeving in opkomst. De
gemeente wilde het wandelen stimuleren. Daarom hebben ze 14
verschillende ommetjes gemaakt, voor elke kern één. De ommetjes
bestaan niet alleen uit simpelweg een route, maar er wordt ook een
stukje geschiedenis of erfgoed aan gekoppeld. De routes zijn veelal
gebaseerd op het wandelnetwerk ‘Tussen Linies en Kreken’.
#1 wandel-vergaderapp
Met Feeting al vergaderend naar de 10.000 stappen! Deze app bevrijd
je in het Zoom- en Teams-tijdperk van je werkplek en vooral: van je
bureaustoel en monitor. Op afstand vergaderen met je collega’s blijkt
prima al wandelend te kunnen en met Feeting worden de gesprekken
automatisch genotuleerd. Je notitieblok mag dus gewoon thuis of op
kantoor blijven. Hetzelfde geldt voor de stappenteller, want je krijgt
na afloop het gespreksverslag en je sportieve prestaties op een
presenteerblaadje.

CAPPENDIJK
AUTO`S
TERNEUZEN
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Sluizentocht 28 augustus 2022
Op zondag 28 augustus 2022 werd de Sluizentocht georganiseerd.
Vanaf 09.00 tot 10.00 uur kon er worden gestart te het Portaal van
Vlaanderen. Hieraan namen 80 wandelaars deel.
Na een korte inleiding over de bouw van de nieuwe sluis ging men op
pad.
Op verschillende punten onderweg kregen we door enthousiaste
vrijwilligers van “Het Portaal” uitleg over de geschiedenis en het ontstaan
van de sluizen en de werking hiervan.
Ook de vele vragen die werden gesteld, werden door hen zeer
enthousiast en volledig beantwoord.
Dit werd door de deelnemers erg gewaardeerd.
Aangekomen op het “Kopje Van Canada” stond de koffie klaar en was er
toiletbezoek mogelijk. Hier konden de 5 km lopers het Portaal treintje
nemen terug naar de startplaats.
De overige wandelaars gingen te voet terug. Hierbij kregen we weer
verdere uitleg over verschillende onderwerpen.
Al met al een zeer geslaagde tocht en voor herhaling vatbaar.
Met dank aan de vrijwilligers van “Het Portaal”
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F OTO` S R OMAIN
15

Winkelcentrum Zuidpolder
Alvarezlaan 32
4536 BD Terneuzen.
Tel. 0115-614037 Fax 0115-694120
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Voor onze
jarigen

Aan alle leden welke gedurende de maanden
Oktober, november en december jarig zijn

Aan onze zieken:
Diverse leden hebben te maken met lichte kwaaltjes of ongemakken, terwijl
anderen strijd voeren tegen een ernstige ziekte of een ander ongemak. We
wensen allen van harte een snel, maar vooral volledig herstel toe. We hopen hen
weldra terug te mogen ontmoeten in ons midden.
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DE LANGE MUUR

Altijd een vaste prijs!
Maandag – donderdag €26,99 p.p.
Vrijdag – zondag + feestdagen €28,99 p.p.
Kinderen 3 t/m 18 jaar €10,99
Kinderen 9 t/m 12 jaar €21,99

Feesten & evenementen
Wij verzorgen ook catering vanaf 20 personen voor €18,99 per persoon!
Bel of mail gerust even, en vraag naar onze mogelijkheden!
*met uitzondering van 1e en 2e kerstdag

SOEPEN & SALADES
GEFRITUURDE GERECHTEN
TERIYAKI GERECHTEN
KINDER GERECHTEN
BIJGERECHTEN
WOK GERECHTEN
TIPAN GERECHTEN
VEGETARISCHE GERECHTEN
SUSHI MAKI
NAGERECHTEN
0115 614 615
info@langemuurterneuzen.nl

De Blokken 20, 4531 GN Terneuzen
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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:
Of aanmelden via onze website: www.wsvzeldenrust.nl
onder de knop “
”
aam:……………………
V
aam:………………
G b
da um:………………
Ad s:………………………….
p aa s:………………….
E-ma ad s:…………………

a
a
: …………………
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 2023
E s
s d € 15,00 per kalenderjaar.
Tweede en elk v
d
s d € 12,00 p.p. per kalenderjaar
J u d d
16 aa u éé
€ 7,
max maa € 1 ,
Betaling contributie 2023 vóór 1 januari 2023 door overschrijven op ING rekening: IBAN: NL52 INGB 0005 1508 51 BIC: INGBNL2A
R
“
23”
Secretariaat: Stationsweg 54, 4561 GB Hulst.
Tel. 0114-852230
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