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Voorwoord
Beste wandelaars,
Hè hè….. eindelijk kunnen we weer!!
Zo begon het vorige voorwoord.

We zijn aan de slag gegaan om onze evenementen weer te
organiseren.
Donderdag 17 november 2021: ons jaarlijks etentje, wegens sluiting

van de horeca om 17.00 uur uit gesteld naar 13 januari 2022
Zondag 9 januari 2022 : nieuwjaarsborrel
Zaterdag 15 januari 2022 : Zelden Rust Wintertocht Axel
Helaas, door de algehele lockdown tot 14 januari a.s. is de tocht in Axel
en de nieuwjaarsborrel afgelast en ons etentje uitgesteld tot een nader te
bepalen datum. De viering van het sinds 2020 uitgestelde 40jarig
jubileum blijft voorlopig staan op 26 maart a.s.
Van onze maandelijkse zondag wandelingen wordt enthousiast gebruik
gemaakt. Inmiddels zijn er hiervan drie verstreken met een gemiddeld
aantal deelnemers van 30 personen. Zie het verslag hiervan verderop.
Ons ledenaantal bleef ook groeien. Op 1 november j. j. mochten wij ons
350ste lid inschrijven. We hebben tot nu toe dit jaar 28 nieuwe leden
ingeschreven. Door overlijden, royement en opzeggingen starten we het
nieuwe jaar met 324 leden.
Wij wensen al onze leden en hun familie prettige feestdagen en een
gelukkig en gezond nieuwjaar en veel wandelplezier.

Met een wandelgroet,
Het bestuur.

3

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 8 december 2021 via Skype. Punten die aan
de orde kwamen:
- momenteel vertoont de Staat van ontvangsten en uitgaven een min
van ongeveer 1234,00 euro.
- aantal leden 31 december 2020 325. Aantal aanmeldingen 2021 28
Royement 1. Overleden 1. Nu 352..
- voor het jaarlijks etentje zijn enkelen uit de wachtlijst ingevoegd en
inschrijving staat weer open.
- aantal deelnemers aan de groepswandelingen vertoont stijgende lijn:
18-25-35 en worden positief ontvangen.
- op de ALV werden enkele jubilarissen gehuldigd in aanwezigheid van
helaas wat tegenvallend ledenaantal.
- de actie magazine met ommetjes wordt afgesloten.
- beslissing over doorgaan nieuwjaarsreceptie en jaarlijks etentje wordt
doorgeschoven naar 15 december skypevergadering nadat meer
bekend is over de coronamaatregelen die op dinsdag 14 december
genomen gaan worden. Hetzelfde
geldt ook voor onze wintertocht Axel.
- voor de jubileumviering op 26 maart 2022 zijn alle voorbereidingen
genomen.
- leden zijn via Wandelsport Vlaanderen verzekerd tegen ongevallen.
Niet leden alleen na inschrijving voor een wandeltocht van WS
Vlaanderen. Verlies van een lidkaart moet doorgegeven worden aan de
penningmeester K Buijze.
- voor de wandelmarathon zijn er nu 1814 inschrijvingen.
Fons Schuurbiers, secretaris.
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Bestuursvergadering 15 december 2021 via Skype. Punten die aan
de orde kwamen:

De op 14 december in een persconferentie bekend gemaakte
coronamaatregelen noopt het bestuur tot het aanpassen van enkele
komende activiteiten.
- nieuwjaarsreceptie 9 januari 2022 afgelast.
- jaarlijks etentje 13 januari 2022 afgelast voor die dag en uitgesteld
naar latere mogelijke datum.
- Wintertocht Zelden Rust op 15 januari in Axel afgelast.
- wel zal op 15 januari een extra groepswandeling worden
georganiseerd vanaf Hofplein in Axel van 5 en 10 km om 9.00 uur.
Fons Schuurbiers, secretaris.

Onze geplande tochten in 2022:

Zaterdag 15 januari 2022:

Zelden Rust Wintertocht. Afgelast

Startplaats CC De Halle, Rooseveltlaan 1A, Axel.
Starten tussen 08.30 en 15.00 uur. 7, 15 of 21 km.
Zaterdag 14 mei 2022:

Omloop Vestingstad Hulst.

Startplaats: Reynaertcollege, Gildenstraat 1, Hulst.
Starten tussen 7.30 en 15.00 uur 7, 14, 21 en 28 km.
Zaterdag 3 september 2021: Vliegende Hollandertocht.
Startplaats: Body Line, Vliegend e Vaart 7, Terneuzen.
Starten tussen 08.00 uur en 15.00 uur. 6, 12, 18 en 25.
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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.

Op vertoon van ledenpas krijgt u 10% korting op
de aanschaf van wandelschoenen
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Contributie 2022.
De contributie voor 2022 wordt opnieuw niet verhoogd.
Dit voorstel werd op de Algemene Ledenvergadering van 8 oktober
j. l. aangenomen.
De contributie bedraagt:
1e gezinslid
€ 15,00 per kalenderjaar
e
2 en elk volgend gezinslid
€ 12,00 per kalenderjaar
Jeugdleden tot 16 jaar uit één gezin € 7,50 tot maximaal € 10,00
Vanaf 1 november a.s. is het mogelijk uw contributie te voldoen en
wordt uw lidkaart voor 2022 opnieuw geactiveerd. U ontvangt geen
nieuwe lidkaart uw huidige kaart blijft ook voor 2022 geldig.
Betaling contributie 2022 vóór 1 januari 2022 door overschrijven op
ING rekening:
IBAN: NL52 INGB 0005 1508 51
BIC: INGBNL2A
t.n.v. Wandelsportvereniging Zelden Rust, met vermelding
“Contributie 2021”
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, of per e-mail vóór 1 december van het lopende
verenigingsjaar doorgeven aan het secretariaat:
Stationsweg 54, 4561 GB Hulst.
Tel. 0114-852230
e-mail: apschuur@zeelandnet.nl
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Winkelcentrum Zuidpolder
Alvarezlaan 32
4536 BD Terneuzen.
Tel. 0115-614037 Fax 0115-694120
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Groepswandelingen in ere hersteld.
Nadat enige jaren geleden na een tanend bestaan de
groepswandelingen werden geschrapt zijn we dit jaar opnieuw gestart
met het aanbieden van deze groepsactiviteit.
Doordat we meer dan een jaar, door de coronaregels, geen wandelingen
konden aanbieden was het gelukkig begin September weer mogelijk
onze Vliegende Hollandertocht te organiseren. In het weekend
voorafgaand van deze tocht besloten we weer een
groepswandeling aan te kondigen.
Op zondagmorgen 29 augustus stonden 18 leden bij
Bodyline klaar om aan een wandeling in een rustig
tempo te gaan beginnen. De route ging via de
Otheense Kreek naar
de dijk langs de
Westerschelde. Deze
dijk volgend werd
brasserie Westbeer
bereikt, waar een goede kop koffie op ons
stond te wachten.
Verder via o.a. het Koning Willem 1 park, de oude binnenstad en de
binnenvaarthaven werd de tocht weer beëindigd bij Bodyline.
Tijdens deze wandeling werd geopperd met een vaste regelmaat een
groepswandeling aan te bieden. Na overleg werd besloten dat wij
maandelijks op de tweede zondag van de maand een wandeling van
ongeveer 10 kilometer zullen organiseren. Vertrek van alle wandelingen
is 09.00 uur op een wisselende startplaats. De voorkeur was een
wandeling met een koffiestop met toiletmogelijkheden. Dit kan echter niet
altijd gegarandeerd worden, op zondagochtend zijn vele mogelijke
rustposten gesloten en tijdens deze coronaperioden is iets van te voren
te plannen haast onmogelijk. Maar een start met ideeën was gemaakt.
In September hadden wij onze Vliegende Hollandertocht waar ook een
groot aantal leden de benen konden strekken.
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De tweede groepswandeling werd aangeboden op zondag 17 oktober.
Deze keer was het vertrekpunt de parkeerplaats van Ziekenhuis De
Honte. Verrast waren wij toen er 25 deelnemers aanwezig bleken te zijn.
De wandeling ging via Het Landje van Meijer en Spui via het
natuurgebied rond Schapenbout naar de Koegorspolder. Via nog
onontdekte wandelpaden werd het Kanaal van Sas van Gent naar
Terneuzen bereikt. Na passage van o.a. Bio Base kwam er nog een
natuurstrook naast het kruispunt van
de N290 en de N61 op ons pad. Hier
doorkruisten we een weiland met jong
vee.
Helaas
bleek de
doorgang
terug naar
de verharde weg afgesloten met een groot
slot. Dit naar bleek ter bescherming van het
jong vee. Met enig klauterwerk werd deze
hindernis door iedereen genomen. De tocht
werd met tevredenheid afgesloten op de
parkeerplaats. Veel deelnemers hadden
nieuwe wandelpaden ontdekt.

De volgende wandeling op 14 november was rond Sas van Gent.
Vertrekpunt de parkeerplaats Keizer Karelplein in Sas. Wederom een
grote opkomst, nu 35 deelnemers. Ook weer vele nieuwe gezichten
konden wij begroeten.

Na een rondje Eiland van Sas ven
Gent gingen we via de binnenstad van
Sas over wandelpaden naar het
natuurgebied rond de begraafplaats
aan de Schapersweg.
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Hier stond tot groot plezier van
de deelnemers ons lid
Anneke met koffie, thee en
gevulde koeken. Op dit punt
werden oude en nieuwe
banden aangehaald. Verder
over Belgisch grondgebied
richting Assenede en weer
terug naar Sas. Door een
groep lopers werd nog koffie
gedronken bij de Gastronoom.
Wederom een succesvolle groepsactiviteit.
Zondag 12 december vertrokken we
vanaf het parkeerterrein De Molenhof te
Zaamslag. Ook nu konden we enkele
nieuwe leden verwelkomen.

De weersverwachting was niet zo gunstig, maar desondanks vertrokken
we met 25 deelnemers richting “Landje van Meijer”.

Over de drassige wandelpaden
ging het via Spui naar Magrette
waar we door Koos en Jan in
“Ons Paradiesje” werden
verwelkomt met een knapperig
houtvuur en heerlijke koffie.
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De weersgoden waren ons deze dag goed gezind. Tijdens het
koffiedrinken barstte een hevige bui los, dus bleven we nog even gezellig
met elkaar keuvelen onder het genot van ons tweede kopje koffie, wat
ons gratis door Koos en Jan werd aangeboden. Daarna ging het via het
natuurgebiedje van Steenovens weer richting Zaamslag.
Ook dit was weer een geslaagde en gezellige groepswandeling.
Op het moment van schrijven blijkt dat wij in januari naast de
Nieuwjaarsborrel ook de Wintertocht te Axel niet kunnen organiseren.
Wij zullen op een later tijdstip beoordelen of een groepswandeling vanuit
Axel wel mogelijk zal zijn. Volg ons ook op facebook Wsv Zelden Rust en
hou de mailing van de secretaris in de gaten.
In februari is er zeker weer een volgende groepswandeling gepland. Dan
vanuit Hoek.
Tot ziens op onze groepsactiviteiten.
Leo Kroon
Coordinator wandelroutes
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Onze jubilarissen in 2020 en 2021
Na het officiële gedeelte van onze jaarvergadering op 8 oktober j. l.
werden de jubilarissen van 2020 en 2021 gehuldigd.
In 2020 waren dit 2 leden van het eerste uur n.l.
Gelein Lensen en Roos van Stevendaal, beiden 40 jaar lid.
Verder Tilly Coone en Rosa Hayette 35 jaar lid.
Dit jaar viel de beurt aan Henny de Schepper, ook 40 jaar lid.

Na de toespraak van onze vicevoorzitter Jan-Willem werden zij in de
bloemetjes of wijn gezet.

Ook werden zij verrast met onderstaande foto, waarover tijdens de
gezellige nazit, vele anekdotes werden opgehaald.
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40 JAAR ZELDEN RUST

1980 -2020
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Uit de oude doos.

Zoals tegenwoordig alles digitaal wordt bijgehouden, werd de
ledenadministratie van WSV Zelden Rust in de jaren 80 uit de vorige
eeuw hierin bijgehouden.
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CAPPENDIJK
AUTO`S
TERNEUZEN
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Voor onze jarigen

Aan alle leden welke gedurende de maanden
Januari, februari en maart 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 “lid worden”
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 2022
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
(jeugdleden die al vóór 1 januari 2009 lid waren, blijven gratis lid).
Betaling contributie 2022 vóór 1 januari 2022 door overschrijven op ING rekening: IBAN: NL52 INGB 0005 1508 51 BIC: INGBNL2A
t.n.v. Wandelsportvereniging Zelden Rust met vermelding “Contributie 2022”
Secretariaat: Stationsweg 54, 4561 GB Hulst.
Tel. 0114-852230
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