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Wel k o m

www.waregemsegordel.be/de-wandelclub
wandelclub@waregemsegordel.be
Wat ?

De wandelclub Waregemse Gordel werd opgericht na de 13de editie van
het gelijknamige fiets- en wandelevenement in 2014. Het is hiermee de
jongste wandelclub in Waregem. De club heeft nummer 5535 bij
wandelsportfederatie Wandelsport Vlaanderen.
De wandelclub organiseert vaak wandelingen voor zowel leden als nietleden. Onze club legt vooral de nadruk op het recreatieve wandelen én op
het sociale contact tussen de leden en niet op de sportieve prestatie.
Gedurende het jaar worden verschillende activiteiten georganiseerd. De
volledige kalender voor 2019 vind je op de ommezijde.
Lid worden ?

Word lid van de wandelclub Waregemse Gordel voor slechts 15 euro per
persoon per kalenderjaar !
Voordelen:
- deelname aan de komende activiteiten
- een korting van minstens 50 cent per wandeling, georganiseerd door
Wandelsport Vlaanderen
- attest voor terugbetaling door mutualiteit
- je werkt aan je gezondheid
- je komt terecht in een hechte vriendenkring
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zondag 27 januari: Winterwandeling
We verzamelen om 14 uur in Ooike ( deelgemeente van Wortegem-Petegem ) op het Ooikeplein, voor
een wandeling van een goeie 8 km. Daarna is er nog een versnapering voorzien in café Schuttershof.
Eddy verwittigen indien je wenst mee te wandelen. Mail naar wandelclub@waregemsegordel.be of sms
naar 0477 59 59 78 (vóór 20 januari )
zondag 31 maart: Busuitstap naar “Gent -Wevelgem”
Een dagwandeling over de Vlaamse Bergen of enkel genieten van de doortochten van de renners.
van zaterdag 27 tot dinsdag 30 april: Wandelweekend in Spa
We reizen samen met de trein naar Spa waar we verblijven in Corsendonckhotel Soll Cress
We wandelen er in groep door de prachtige natuur. Individueel wandelen kan natuurlijk ook, het stadje
bezoeken of naar “Les Thermes de Spa” gaan.
Kostprijs per persoon: € 275 in tweepersoonskamer, € 320 in éénpersoonskamer (halfpension +
lunchpakket)
Inschrijven met mail naar wandelclub@waregemsegordel.be en storting van € 100 per persoon op
rekening BE21 8916 1407 7203 (vóór 1 februari)
zondag 14 juli: 18de Waregemse Gordel
Iedereen wordt verwacht om mee te wandelen of te fietsen ten voordele van Oigo (Opgeven is geen
Optie).
zaterdag 24 augustus: Avondwandeling
vertrekplaats en uur nog te bepalen
van zondag 1 tot donderdag 5 september: Midweek in Leende (Noord-Brabant, NL)
meer info volgt later
Clubfeest (datum nog te bepalen)
Deze activiteit is enkel voor leden van de wandelclub. Ieder lid ontvangt een persoonlijke uitnodiging
begin november !

