Wil je lid worden?
Vul dit formulier in en geef het op zondag 3 december 2017
af gedurende onze 28ste Brillanttochten.
Na die datum kan het aan een van de bestuursleden worden
afgegeven

Ons Bestuur

Volg onze pijlen in 2018

Raymond Dero – Voorzitter
Tel : 054-567 374
voorzitter@parelvanhetpajottenland.be

NAAM = ______________________________
VOORNAAM = _________________________
Geboorte datum = __ __ / __ __ / __ __
Telefoon = ___________________________
FAX = _______________________________
GSM = _______________________________
Email = ______________________________
___________________________________
Geslacht = M / V Nationaliteit _________

Dominique Foubert Secretaris
Tel: 054-344 336
secretaris@parelvanhetpajottenland.be
César Weverbergh – Penningmeester
Tel: 054-567 491
peningmeester@parelvanhetpajottenland.be
Marie-Christine Wiggeleer
Tel: 0477-780 707
christitine@parelvanhetpajottenland.be
Francis Vankerkhovenfrancis-vk
francis@parelvanhetpajottenland.be
___________________________________

Straat & Nr = _________________________
___________________________________
Postcode & Gemeente

______

-___________________________________
LIDGELD 2018 = 15 €

Onze club is een feitelijke vereniging, lid n° 4254
van
de
federatie
WANDEL
SPORT
VLAANDEREN VZW die door BLOSO erkend
is Onze leden en de deelnemers aan onze
“organisaties” zijn door de Federatie verzekerd.

Een dynamische wandelclub in
uw gemeente

WEBSITE : www.parelvanhetpajottenland.be
Secretariaat=Hernestraat,30 1570 Tollembeek

Secretariaat=Hernestraat,30 1570 Tollembeek
Bank Rekening: BE69 8284 8950 1478

Bank Rekening: BE69 8284 8950 1478
Bic: HBKABE22

HOE WORD JE LID?

CLUB ACTIVITEITEN 2018
WIE ZIJN WE ?

Tijdens onze BRILLANTTOCHTEN, telkens
op de eerste zondag van december (3/12 in
2017), heb je de mogelijkheid om je aan te
sluiten bij onze club. Na die datum kan je
terecht bij een van onze bestuursleden. Het
lidgeld bedraagt 15,00 € voor 2018.
Dit geeft je volgende voordelen:
- Vervoer tegen sterk verminderde prijs
tijdens onze georganiseerde bus uitstappen.
- Sterk verminderde prijs voor
weekenduitstap.
- Verminderd inschrijvingsgeld op officiële
wandelingen. 1,10 euro i.p.v. 1,50 euro
- Clubfeest aan democratische prijzen.
- Aanschaf ‘’Walking in Belgium”’ tegen
clubprijs.
- Clubuitrusting tegen verminderde
groothandelsprijzen.
- Aangename sfeer en vrienden onder
elkaar.
- Gratis deelname aan de
groepswandelingen.
- Gratis wandelboekje en stickers
Voordelen door Vlaams Wandelsport
Federatie vzw :
- Verzekering tijdens elke officiële wandeling.
- Om de 2 maanden het gratis tijdschrift
‘’Gezond op stap’’ via de post.

Onze “T.G.V.” organisaties
Woensdag 2 mei = Hanezoekerstochten
Start = zaal Willem Tell Tollembeek
Zondag 26 augustus Baljuwtochten
Beschermetocht
Start = Baljuwhuis Galmaarden
Zondag 2 december Brillanttochten
Start = zaal Belvedere Vollezele

Activiteiten voor onze leden.
Ledenfeest: zaterdag 27 januari
Zaal Egelantier – Herne
Reunie “Baie de Somme”:zaterdag 17
februari Zaal Notelaar - Vollezele

Club W.E : vrjidag 20 – zondag 22 april
Vresse sur Semois

Busuitstappen:
Zondag 4 maart : Diepenbeek
Zondag 16 september : Brugge
Zondag 18 november : Oostkamp
Inschrijving en 2 consumpties betaald
door clubkas zondag 20 mei Hegelkem

Groepswandelingen:
Zaterdag 24 maart om 14u: Gaasbeek
Vrijdag 15 juni om 19u Bever
Zaterdag 20 oktober om 14u: Pollare

Groepszoektocht :
Zaterdag 14 juli om 14u Vollezele

In 1990 werd onze wandelclub boven de doopvont
gehouden. Het bestuur en de leden waren zeer
beperkt. Bij de eerste wandelingen was de opkomst
dan ook gematigd. Maar stelselmatig groeide het
aantal deelnemers. Hiervoor zijn er 2 hoofdredenen.

• De eerste reden is dat onder het waakzame
•

oog van onze stichter Francois - Thienpont,
de organisatie vlekkeloos verliep.
De tweede reden is de omgeving.
Stelselmatig raakte onze gemeente bekend
bij de wandelaar. Iedereen waardeerde de
omgeving, het glooiende landschap, de vele
vergezichten, de rust en de stilte. Het was
ook niet zo moeilijk om een naam voor de
club te verzinnen. Vollezele ligt in het hart van
het Pajottenland. Vollezele is een parel om in
te wandelen.

Meer dan 3000 wandelaars (3.786 in het laatste jaar)
vinden jaarlijks de weg naar Vollezele en
Galmaarden,
de
PAREL
VAN
HET
PAJOTTENLAND®. Elk jaar trachten wij opnieuw
onze wandelaars te verwennen. Een honderdtal leden
(126 in 2017) staan vandaag de dag klaar om de
kleuren van onze club te vertegenwoordigen. Het zijn
ook die leden die er voor zorgen dat wanneer u ons
komt bezoeken, alles naar uw wens verloopt. Aan het
hoofd van onze wandelclub staat dan ook een
dynamisch bestuur.
Mensen die erover waken dat de naam ‘'PAREL VAN
HET PAJOTTENLAND®'' verdiend blijft. Door onze
inzet dragen we zeker ons steentje bij tot de
wandelsport in het algemeen en beleeft de wandelaar
telkens weer een aangename dag.

