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Herman van Renselaar(in herinnering)
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Voorwoord
Beste wandelaars,

Wat een prachtige afsluiting van het 1e kwartaal!!!
Eindelijk konden we, na twee jaar uitstel, ons 40-jarig jubileumviering
door laten gaan op 26 maart j. l. Het was heerlijk weer en Delft een heel
mooie stad, leuke rondvaart en terug in Hengstdijk genoot iedereen van
een goed verzorgd buffet. We zagen allemaal blije en tevreden
gezichten.
Een topdag!
En we gaan door.
Ons Wandelmarathon-comité is druk doende met het organiseren van de
Wandelmarathon, welke 24 april a.s. plaatsvindt.
Ook zijn hiervoor al een 50-tal leden als vrijwilliger ingedeeld voor
diverse werkzaamheden.

Wij zijn jullie hiervoor heel dankbaar, want zonder jullie inzet zouden
wij dit niet kunnen organiseren.
Ook onze maandelijkse zondagswandelingen worden voortgezet.
Hieraan wordt door een groeiend aantal leden deelgenomen.
Voor onze tocht in Hulst, 14 mei a.s., hebben zich al 3 bussen
aangemeld.
Er hebben zich dit jaar tot nu toe ook 8 nieuwe leden aangemeld.
Hartelijk welkom in onze vereniging.
Graag zien we jullie op een van onze organisatie, hetzij als wandelaar of
als vrijwilliger.

Met een wandelgroet,
Het bestuur.
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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 26 januari 2022 via Skype. Punten die aan de orde
kwamen:
- momenteel vertoont de Staat van ontvangsten en uitgaven een min
van ongeveer 1260,00 euro.
- aantal leden 31 december 2021 326.
Aantal aanmeldingen 2021 28.
Opzeggingen 28. Royement 1. Overleden 1.
Op 1 januari 2022 324 leden.
Overleden in 2022 1. Nu 323 leden.
- afhankelijk van de coronamaatregelen op 8 maart wordt het jaarlijks
etentje zo mogelijk verplaatst naar juni.
- ook op 8 maart kan hopelijk beslist worden over doorgaan uitgestelde
viering 40 jarig jubileum op 26 maart 2022.
- tocht Hulst 14 mei: routes zijn klaar. Er wordt nog contact opgenomen
met de scholen start- en rustplaats om allerlei zaken door te nemen..
- statuten i.v.m. WBTR moeten nog bij de notaris vastgelegd worden.
- voor het onderhoud en updating website moet een
onderhoudscontract betaald gaan worden.
- voor de wandelmarathon zijn alle voorbereidingen getroffen.
Beslissing over doorgaan wordt begin maart genomen.
- van het ommetjesboek Terneuzen wordt wegens veel vraag een
herdruk gemaakt.
- oproep voor bestuurders Zelden Rust en voor helpers
wandelmarathon zal een mail aan de leden verstuurd worden.
Fons Schuurbiers, secretaris.
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Bestuursvergadering 9 maart 2022. Punten die aan de orde kwamen:

- momenteel vertoont de Staat van ontvangsten en uitgaven een plus
van ongeveer 646,00 euro.
- aantal leden 31 december 2021 324.
Aantal aanmeldingen 2022 7. Overleden 1. Nu 330 leden.
- laatste groepswandeling telde 53 deelnemers.
- het jaarlijks etentje zo mogelijk verplaatst naar juni. Info volgt zo
spoedig mogelijk.
- er zijn helaas geen reacties ontvangen over onze oproep voor nieuwe
bestuursleden.
- tocht Hulst 14 mei: routes zijn klaar.
Er wordt nog contact opgenomen met de start- en rustplaats om allerlei
zaken door te nemen in maart of april.
Ook de catering moet nog verder geregeld worden.
- statuten i.v.m. WBTR moeten nog bij de notaris vastgelegd worden.
Daarom wordt datum jaarvergadering vastleggen nog even uitgesteld.
- de kosten onderhoud website worden vanaf nu per kwartaal in
rekening gebracht.
- voor de wandelmarathon zijn op heden 1850 aanmeldingen.
We bemensen een eigen post in de theetuin in Koewacht.
Plaatsing toiletten is ook geregeld kunnen worden.
- het uitgestelde jaarlijks etentje van 2021 wordt zo mogelijk in juni
gepland.
Nadere info volgt nog.
Fons Schuurbiers, secretaris.
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Onze geplande tochten in 2022:
Zondag 10 april 2022

Groepswandeling Biervliet

Zondag 24 april 2022

Wandelmarathon

Zondag 8 mei 2022

Groepswandeling Vlissingen

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.
Zondag 12 juni 2022

Groepswandeling Wachtebeke

Zaterdag 3 september 2021: Vliegende Hollandertocht.
Startplaats: Body Line, Vliegende Vaart 7, Terneuzen.
Starten tussen 08.00 uur en 15.00 uur. 6, 12, 18 en 25.

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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Wandelen in Zeeuws-Vlaanderen
Je maakt al heel veel kilometers en denkt ieder plekje van ZeeuwsVlaanderen ondertussen wel gezien te hebben….
Toch zou het kunnen dat je nieuwe, verrassende wandelingen kunt
maken en plekken kunt ontdekken waar je nog nooit geweest bent!
Want: nu verkrijgbaar in de boekhandel en via de uitgever een prachtig
vormgegeven, nieuw wandelboekje met 14 zeer verrassende
wandelingen door heel Zeeuws-Vlaanderen.
In de boekjes worden de routes beschreven ( 5 tot 25 km), vind je een
routekaart en QR code voor de laatste updates van de routes en tevens
word je helemaal vrolijk van de prachtige foto’ s en informatie over deze
mooie regio.
Het betref rondwandelingen met ook de mogelijkheid tot inkorting, zo is
er voor elk wat wils.
Het boek “Wandelen in Zeeuws-Vlaanderen” kost € 16,95 en het voert je
van Saeftinghe via Kloosterzande, Hulst, Nieuw Namen Clinge,
Koewacht, Overslag, Axel, Terneuzen, Philippine, Aardenburg, Sluis en
Cadzand naar Waterdunen.
Een aanrader dus voor iedere wandelaar én liefhebber van Zeeuws
Vlaamse wandelingen!
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Wandelsportvereniging Zelden Rust
organiseerde op zaterdag 26 maart 2022 de
uitgestelde jubileumbusreis naar Delft.
Dit was onze uitnodiging, voor wat later bleek, een geweldige dag!!
Mede door het mooie weer, maar bovenal ook door het enthousiasme
van onze deelnemers.
Na afloop was iedereen blij en dik tevreden. Zie de reacties die wij als
bestuur hiervoor ontvingen.
Hartelijk dank daarvoor.

Hartelijk dank voor de fijne dag die we met zaterdag hebben gehad
met de wandelclub, het was heel mooi in Delft.
En ook het eten bij de Vogel was grandioos.
Heel erg bedankt, daar we nog niet zo lang lid zijn en we toch mee
mochten.
Heel veel groeten en tot ziens,
George en Lizet Verwilligen
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Even een korte terugblik van de trip naar een prachtige en zonnige
lente dag.
Een boottocht /rondvaart, met uitleg door de studenten gidsen.
Delft heeft heus wel wat te bieden, voor toeristen.
Hierna een wandeling door de stad.
Bezoek aan de nieuwe en oude kerk, marktplein met terrassen voor de
liefhebbers.
Nog een korte wandeling met bezoek aan begijnenhofje.
Tot slot de terugreis naar Hengstdijk.
alwaar een fantastisch buffet werd geserveerd!
Een prachtige afsluiting van het 40-jarige jubileum van de
wandelclub.
Mijn slotwoord: een compliment voor de organisatie door het bestuur
van deze fantastische dag! Chapeau !
Met vriendelijke groeten,
George en Tilly van Heese.
Even een mailtje als dank en waardering voor de heerlijke dag uit.
We hebben er erg van genoten. Ook een compliment aan het team van
de Vogel is op z’n plaats voor het heerlijke buffet en de vriendelijke en
zeer vlotte bediening!
Hartelijke groet
Hans en Andrea Taalman
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H OEZO " SCHEEF"???

MOLEN "DE ROOS"
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P RACHTIGE BLOESEM !!

W AT EEN FANTASTISCHE JUBILEUM- DAG WAS HET .

E N "ONZE W ILLEM " LIET ALLES LANGS ZICH HEEN GAAN !!

Super bedankt voor het voltallige bestuur. Was een dag met een dikke
GOUDEN rand!! Op naar 50 jaar!!!
Carien van Nieuwenhuijzen (tekst en foto`s)
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Winkelcentrum Zuidpolder
Alvarezlaan 32
4536 BD Terneuzen.
Tel. 0115-614037 Fax 0115-694120

CAPPENDIJK
AUTO`S
TERNEUZEN
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Overleden:
3 januari 2022
Ons lid Peter Remijn
Op de leeftijd van 70 jaar.
Wij wensen zijn vrouw Patricia en verdere familie veel sterkte
met dit verlies.

5 april 2022
Onze oud-voorzitter/penningmeester en ere-lid
Herman van Renselaar
Op de leeftijd van 78 jaar
Wij wensen zijn vrouw Betsie en verder familie veel sterkte
met dit verlies.
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Voor onze jarigen

Aan alle leden welke gedurende de maanden
april, mei en juni

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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