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1.

Aanbevolen tocht

Er werden terug twee aanbevolen tochten uitgekozen:
• Zaterdag 17 augustus 2019 – Omertocht – Guldenbergstappers
• Zondag 22 september 2019 – West-Vlaanderen Wandelt – Wervikse wandelsport
vereniging.
Deze tochten werden uitgekozen op basis van het aantal wandelaars die deelnemen aan onze
eigen tochten, dus vandaar een warme oproep om met zijn allen ook aanwezig te zijn op hun
organisatie. Door deel te nemen aan een aanbevolen tocht kunnen er telkens 8 punten worden
verdiend.

2.

Leden Nooit Moe Boezinge

Momenteel telt onze club 247 leden. Hieronder een overzicht van de leden die erbij zijn gekomen
na de laatste nieuwsbrief van februari.
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

3.

Heidi Vlamynck
Gino Vanderhaeghe
Rosette Latruwe
René Dekindt
Nadine Debeuf
Carine Debeuf
Klaas Lamote
Debbie Reynaert
Rik Opsomer
Myriam Soenen
Tarcy Galloo
Isabelle Verhelst
Dustin Duyck
Nick Bogaert
Ria Huyghe

Houthulst
Langemark
Langemark
Ieper
Ieper
Langemark
Merkem
Zarren
Zillebeke
Zillebeke
Wevelgem
Wevelgem
Heule
Ieper
Ieper

Prijsaanvraag 2018-2019

Bij deze nieuwsbrief zult u de ‘prijzentabel’ terugvinden, daarmee kunt u met de punten die je doorheen het seizoen hebt verzameld, één of meerdere prijzen kiezen.
Je zult merken dat er enkele wijzigingen zijn in het aanbod. Zo kan er vanaf nu ook gekozen worden
om bonnetjes van onze eigen club aan te vragen in ruil voor je punten, zijn er tevens Ieperse
kadobons te verkrijgen en bons van de Spar in ieper.
Met de Ieperse kadobon kan je terecht bij een zestigtal handelaars in Ieper en deelgemeenten.
De lijst kun je terugvinden op de link http://www.shop-in-ieper.be/kadobon.
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Het huidige seizoen loopt tot en met zondag 8 september 2019, de prijsaanvraag moet uiterlijk tegen
vrijdag 13 september 2019 binnengebracht/verstuurd worden naar Arlette of iemand van het
bestuur.
De stempelformulieren moeten ook uiterlijk tegen deze datum binnengebracht worden, maar niets
houdt jullie tegen om volle stempelformulieren reeds eerder binnen te brengen. Op die manier kan
Arlette de verwerking van deze formulieren spreiden in de tijd, dus alvast bedankt om hieraan te
denken.
Het formulier voor de prijsaanvraag en de prijzentabel kun je bijgevoegd terugvinden.

4.

Ledenfeest

In de vorige nieuwsbrief konden jullie al één en ander lezen over het ledenfeest. Ondertussen ligt
alles zo goed als vast en kan er vanaf nu ingeschreven worden voor dit clubfeest. Om zoveel mogelijk
leden te lokken vonden we het belangrijk dat het inschrijvingsbedrag dit jaar ongewijzigd bleef, dus
15€ per lid, indien geen lid van de club betaalt men 30€.
Datum: zaterdag 28 september 2019
Locatie: Cultuurzaal Den Tap Langemark
Klerkenstraat 37, 8920 Langemark-Poelkapelle
Aanvang: Verwelkoming en aperitief om 18u30.
Op het menu:
•

Aperitief met bijhorende hapjes

•

Broccolisoep

• Duivelsgebraad met Stroganoffsaus
Groentenkrans + assortiment van drie koude groenten
•

Duo Chocolademousse met koffie

Drank inbegrepen vanaf het aperitief tot en met de koffie en dit alles voor de zeer voordelige prijs
van 15€ per persoon.
Nadien zal de mogelijkheid geboden worden om tegen zeer democratische prijzen te genieten van
één of meerdere drankje(s).
Bij deze nieuwsbrief steekt het inschrijvingsformulier voor het ledenfeest dat tegen uiterlijk vrijdag 23
augustus afgegeven moet worden aan iemand van het bestuur. Graag betaling via overschrijving op
de clubrekening.
Hopelijk mogen we die avond heel wat leden verwelkomen en kunnen we er een heus clubfeest van
maken! Voor de nieuwe leden een uitgelezen kans om kennis te maken met de andere clubleden.
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5.

BBQ Vierdaagse van de ijzer

Zoals ieder jaar organiseren wij als afsluit van de “Vierdaagse van de Ijzer” een gezamenlijk etentje.
Dit jaar willen wij opnieuw aanknopen met de jarenlange traditie en nodigen u uit op onze

BARBECUE.
Datum: op vrijdag 23 augustus 2019 vanaf 17u (na de défilé).
Locatie: in Feestzaal “ De Pereboom” Korte Meersstraat 6A te Ieper.
Deze zaal is gelegen in een zijstraatje van het Vandepeereboomplein (Leet) , tussen Hermes en Optiek
Beele, recht over de Sint St. Maartenkathedraal.
Deze ligging is ideaal, aangezien de défilé eindigt tussen de Lakenhallen en de St. Maartenskathedraal.
Gratis parkeergelegenheid op het Minneplein.
Voor wie: uiteraard voor al onze leden, familieleden en sympathisanten, dus ook voor wie niet
deelneemt aan de vierdaagse van de Ijzer.
Menu en prijs:
Tafelhapjes, vier stukken vlees (worst, kalkoenbrochette, ribbetje en kotelet), groentencarroussel,
aardappelen, brood, sausjes . Dit alles voor de ronde prijs van € 21.
Inschrijven: uiterlijk tegen 11 augustus 2019 bij de bestuursleden of op de Harmonietocht. Graag
betaling via overschrijving op de clubrekening.

6.

Eigen organisaties 2020

Het programma voor volgend jaar werd ook reeds vastgelegd en we gaan terug voor vijf eigen
organisaties. Je zult merken dat hier en daar de naam een opfrissing is gebeurd.
•
•
•
•
•

Zondag 05 april 2020
Dinsdag 28 april 2020
Zondag 09 augustus 2020
Zondag 11 oktober 2020
Zaterdag 12 december 2020

7.

Dwars door de Frontstreek
In en rond Boezinge
’t zomert in de Palingbeek
Van sas tot sastocht
West-Vlaanderen wandelt – Ieper in de winter

40 jaar Nooit Moe Boezinge!

Volgend jaar bestaat onze club 40 jaar! Naar aanleiding van deze verjaardag organiseren wij WestVlaanderen wandelt die we laten doorgaan op 12 december tijdens Ieper in de winter. We zijn van
plan om hier een prachtig evenement van te maken.

Daarnaast willen wij tijdens ’t zomert in de Palingbeek uitpakken met de eerste editie van een lange
afstandswandeling georganiseerd door onze club. Naast de gebruikelijke afstanden zullen we de
kilometervreters ook de keuze geven om een 35, 42 of 50 km te wandelen, zonder afbreuk te doen
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aan de kwaliteit van de parcours voor de kleinere afstanden. Hiermee willen we onze wandelclub nog
meer op de kaart zetten in het wandelwereldje.
Het spreekt voor zich dat we hier een beroep zullen moeten doen op heel wat vrijwilligers, maar ik
ben er rotsvast van overtuigd dat we heel wat mensen zullen vinden waarop we zullen kunnen
rekenen om dit waar te maken. Hou alvast zondag 9 augustus 2020 vrij in jullie agenda!
In dit feestjaar mag een spetterend feest natuurlijk ook niet ontbreken, de eerste grote lijnen
hiervoor zijn reeds uitgetekend door het bestuur maar concretere informatie kunnen we pas later
meegeven. Laat duidelijk zijn dat we er alles aan zullen doen om ervoor te zorgen dat er zoveel
mogelijk leden aanwezig zullen zijn.

Tot zover deze nieuwsbrief, veel wandelgenot en hopelijk op tot binnenkort!
Marvin

Voorzitter: Marvin Verbeke
Brugseweg 71
8920 Langemark
0468 00 92 37
marvinverbeke@gmail.com
Clubrekening: BE 27 7380 0904 5573

