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Voorwoord
Beste wandelaars,
In de eerste plaats mijn excuses voor het late uitgeven van deze
Wandelaar, door allerlei omstandigheden. Maar hij is er weer.
Ook het 2de kwartaal hebben we weer heel wat evenementen kunnen
organiseren: onze maandelijkse groepswandelingen in Biervliet,
Vlissingen en Wachtebeke, onze tocht in Hulst en niet te vergeten de
BBQ bij recreatiecentrum De Vogel.
En er komt meer. Onze vereniging werkt mee aan de Pagadder tocht in
Hulst en de sluizenwandeling in Terneuzen.
Leo Kroon heeft deze tochten uitgezet en zal deze ook uitpijlen.
Natuurlijk kijken we ook weer uit naar onze tocht op 3 september a.s. in
Terneuzen. Daar hopen wij jullie weer massaal te ontmoeten.
Ook heb ik een minder prettige mededeling.
Ons medebestuurslid Peter Bosselaar, is na een jarenlang ernstige
ziekte helaas uitbehandeld en er is palliatieve zorg gestart.
Wij wensen Peter heel veel kracht en sterkte.
Namens het bestuur wens ik allen een prettige vakantie en graag tot
ziens op een van onze evenementen.
Karel
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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 3 mei 2022. Punten die aan de orde kwamen:
- het overlijden van onze oud-voorzitter en erelid Herman van Renselaar
werd herdacht.
- momenteel vertoont de Staat van ontvangsten en uitgaven een plus
van ongeveer 1224,00 euro.
- aantal leden 31 december 2021 324. Aantal aanmeldingen 2022 9.
Overleden 2. Uitschrijving 2.Nu 329 leden.
- de jubileumviering werd geëvalueerd. Alom positieve reacties, ook over
het etentje. Het financiële plaatje ziet er t.o.v. de reservering positief uit.
- laatste groepswandeling Biervliet telde 42 deelnemers.
- het jaarlijks etentje 2021 wordt verplaatst naar 11 juni. Alle
ingeschrevene van vorig jaar november2021 worden per mail
geïnformeerd. Bij afmeldingen mogelijk vervanging.
- er zijn twee aanmeldingen ontvangen voor toetreding tot bestuur als
bestuurslid.
Zij zullen voor de volgende bestuursvergadering uitgenodigd worden.
- tocht Hulst 14 mei: routes zijn klaar. De start- en rustplaats zijn bezocht
om allerlei zaken door te nemen. Het draaiboek en de catering zijn
doorgenomen.
Er zijn op heden vier bussen aangemeld.
- statuten i.v.m. WBTR moeten nog bij de notaris vastgelegd worden. In
een ledenvergadering moeten die goedgekeurd worden. Daarom wordt
datum jaarvergadering vastleggen nog even uitgesteld.
- niet alle ingeschrevenen voor de wandelmarathon hebben
deelgenomen. Eigen post bij de theetuin in Koewacht beviel goed.
Momenteel positief financieel saldo.
- er wordt gekeken om een busreis naar een wandeltocht te houden eind
sept/begin okt.
Fons Schuurbiers, secretaris.
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Onze geplande tochten in 2022:
27 aug 2022
28 aug 2022

Pagadder tocht Hulst
Sluizentocht Terneuzen

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.
2 okt 2022
13 nov 2022

Gepland busreis naar Sibbe Limburg
Groepswandeling Aardenburg

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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In memoriam,
Op 5 april jl. ontvingen wij het droevige bericht dat Herman van
Renselaar was overleden.
Na opgegroeid te zijn in Zuid-Limburg kwam Herman, samen met Betsie,
naar Zeeuws-Vlaanderen. Naast het werken in een verantwoordelijke
functie bij een grote werkgever vonden Herman en Betsie de
ontspanning onder andere in het wandelen. Op 29 oktober 1993 werd
Herman lid van onze vereniging, WSV Zelden Rust. Vele kilometers
werden op allerlei locaties gewandeld en ook nieuwe ontmoetingen
opgedaan.
In 1998 werd Herman in de algemene leden vergadering verkozen tot
voorzitter. Ook in die tijd was het al moeizaam voldoende bestuursleden
aan de vereniging te binden. Met verve was Herman in deze tijd naast
voorzitter ook penningmeester, routecoordinator en uithangbord van
onze vereniging. Vele clubcontacten werden gelegd en de vereniging
werd populair bij nieuwe wandelaars.
Tot 1 januari 2013 was Herman onze voorzitter. Tijdens de
jaarvergadering werd een voorstel tot benoeming als erelid unaniem
aangenomen.
Helaas ging eind 2018 de gezondheid van Herman achteruit en volgde
een lange periode van hoop en teleurstelling. Op 5 april 2022 verloor hij
de strijd tegen zijn ziekte.
De voetstap die Herman achterlaat zal naast die in zijn gezin, ook in
onze vereniging nog lang zichtbaar zijn. Wij zullen naast een goed mens
ook een vrolijke en behulpzame wandelaar missen.

Bestuur WSV Zelden Rust.
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Wandelmarathon 24 april 2022

Wat een heerlijke wandeldag!!!
`s-morgens vroeg om 5.30 uur kwamen de eerste deelnemers al aan
bij de Skihal om met de bus naar Hulst te worden gebracht. Wat was
men blij en opgewekt; het kon en mocht weer.
Ook na de wandeling nog steeds blije deelnemers, ondanks de
vermoeidheid.
Het was een zeer geslaagde dag. Niet alleen voor de wandelaars,
Maar ook voor de organisatie en niet in de laatste plaats voor de
talrijke vrijwilligers die hun beste beentjes hiervoor hebben
voortgezet.
BRAVO!
Hieronder de reacties van verschillende deelnemers:
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Beste mensen, we willen jullie als medeorganisator van de
wandelmarathon hartelijk danken voor jullie inzet! Het was
prima geregeld, van toiletvoorzieningen tot catering. We hebben
genoten van de mooie route. Hopelijk geeft het jullie ook
voldoening om mee te werken aan zo’n mooi evenement, wij
waarderen het enorm.
Hartelijke groeten, Ronald en Sandra De Kesel

Beste,
Heel veel complimenten voor de fantastische organisatie
gisteren.
Het was een feest om te wandelen: op tijd versnaperingen,
voldoende toiletten, en veel ruimte omdat niet iedereen
gelijk hoefde starten.
En, de reis naar Delft was ook prima geregeld, en het
eten heerlijk.
Met vriendelijke groet,
Riet van de Langkruis
Goedemorgen,
Met stijve kuiten en stramme voeten maar ook met een
ontzettend tevreden gevoel stond ik vanmorgen op. Dank voor de
organisatie van de fantastische Zeeuws Vlaamse
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Wandelmarathon. De route was prachtig. We hebben er
ontzettend van genoten. De voorzieningen (toiletten,
waterplaatsen, koffie etc.) waren perfect. Maar ook de
verkeersregelaars hebben goed werk verricht door de oversteek te
begeleiden. Petje af voor alle vrijwilligers die aan deze mooie
ervaring hebben bijgedragen. Ook de Terneuzens
wandelvereniging onze complimenten. Het was een prachtige dag
en ervaring!
Hartelijke groet,
Liliane Schoone

Perfect geregeld.
Oog voor de natuur.
Drankposten zelftaps super idee.
Kortom een aanrader
Verstuurd vanaf mijn iPhone
Fon Jansen Bergen op Zoom

Hallo allemaal,
Hierbij wil ik de complimenten geven voor de organisatie
van de wandelmarathon.
Het was heel goed geregeld. Er waren heel wat meer
toiletten dan in 2018. Dit was heel fijn.
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Ook waren er heel wat kraampjes waar je wat kon
nuttigen. Prima geregeld.
Het is ook een hele mooie route.
Hopelijk volgend jaar weer een wandelmarathon.
Met vriendelijke groet,
Marleen Ovaa.
Goedemorgen,
Bedankt voor de goede organisatie wandelmarathon. Op
vele fronten veel verbeterd qua verzorging met name de
Dixies!!!
Monique De Jong
Zwolle

Beste wandelmarathon ZVL,
Hartelijk dank voor de goede organisatie van dit mooie
evenement. Wij hebben er geweldig van genoten.
Volgend jaar weer?
Hartelijke groet,
Catharina Bouman
Beste mensen van de organisatie en vrijwilligers van de
wandelmarathon, Wat was het weer feest voor mij, om de
wandelmarathon mee te kunnen wandelen, samen met familie!
11

Het was uitstekend geregeld en willen jullie heel erg danken
daarvoor! Wij willen graag volgende x weer mee wandelen!
Groet Paula Lauret Schout st jansteen

Hoi Fons,
Ik heb afgelopen zondag de Zeeuws Vlaamse marathon
gewandeld,
En t was een prachtige dag!
Hartelijke groet,
Frannie van Zweden
Goedemorgen,
Bij deze wil ik jullie allen bedanken voor de super organisatie
van vorige week zondag.
Onwijs genoten.
Heerlijk gewandeld.
Goed aangegeven en mooie route.
Heerlijk gewoon.
Ik wacht op het inschrijfmoment voor volgend jaar.
Hartstikke bedankt en een dikke duim.
Greetz
Joan
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VESTINGRUN - PAGADDERRUN EN PAGADDERWANDELTOCHT
Tijdens de Vestingfeesten Hulst: Sfeervol en laagdrempelig, samen
met jouw bedrijf, vrienden of familie een onvergetelijke sportieve
middag beleven.
Gegevens
Datum: 27-08-2022
Hulst
1 km Pagadder-Run – start 13:30uur
Parcours: 2 x ronde Grote Markt / Basiliek - Hulst (categorieën: J en M: 3
t/m 12 jaar) Klik hier voor route.
• 21,1 km Vesting-Run (Halve marathon) - start 14:00uur
Parcours: 6 x ronde van 3,5km op de stadswallen - Hulst (Klik hier voor
route)
Individueel of in bedrijven/vrienden/familie-estafetteteam als duo of met 3
tot 6 deelnemers (categorieën: M, V of M/V)
Let op: er geldt een gezamelijk maximum van 250 deelnemende
individuelen, duo's en teams
• Pagadderwandeltocht (10 km) - start 14:05uur
Parcours i.s.m. WSV Zelden Rust omgeving Hulst (Klik hier voor
wandelroute)
https://www.routeyou.com/nl-nl/route/view/10645079/wandelroute/hulstpagadderwandeltocht
Vooraf online inschrijven voor alle onderdelen tot uiterlijk
14/08/2022 via: www.inschrijven.nl
Inschrijfkosten: Paggader-Run: €5 p.p, Vesting-Run &
Pagadderwandeltocht: €10 p.p
•
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Klik hier voor de reeds ingeschreven deelnemers.
Wat krijg je hiervoor als deelnemer:
• Borst/Startnummer (+ startnummerband estafette Vestingrun) - Afhaal
27/8/2022 aan secretariaat Grote Markt Hulst vanaf 12:00uur tot uiterlijk
13:30uur.
• Sfeervolle warming-up voor de start door Fysiofit Zeeland
• Elektronische tijdwaarneming (voor ronde/doorkomsttijden en eindtijd
bij Vesting/PagadderRun)
• Water bij start / doorkomst / finish
• Sfeervolle en muzikale route en binnenkomst
• Medaille als blijvende herinnering
• Douchegelegenheid bij RKHAV , Willem Alexanderstraat 6 - Hulst
• Standaard consumptiebon
• Strijd om felbegeerde bronzen Pagadders
Verdere info omtrent parkeren en huisregels Vestingfeesten Hulst:
www.vestingfeestenhulst.nl/s/huisregels-vestingfeesten

CAPPENDIJK
AUTO`S
TERNEUZEN
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Sluizentocht 28 augustus 2022
Beste wandelaar,
Op zondag 28 augustus 2022 is een wandeling over alle (zeesluizen) in
de gemeente Terneuzen georganiseerd.
Tijdens deze wandeling ontvangt u op verschillende plekken informatie,
door gidsen van het Portaal van Vlaanderen, over het heden, verleden
en toekomst van het sluizencomplex.
De afstand van deze wandeling is 10,4 km. Het is mogelijk om vanaf de
verzorgingsplaats op 5 km met het treintje van het Portaal terug te keren.
Op de verzorgingsplaats is een toilet (Dixi) en een kraam met
versnaperingen aanwezig.
Vertrekpunt is Het Portaal van Vlaanderen, Beneluxweg 101, 4538 AL
Terneuzen. Parkeren is mogelijk op het parkeerterrein van het
winkelcentrum Kennedylaan.
Om het aantal deelnemers te kunnen reguleren zijn er verschillende
vertrektijden vastgesteld, op het inschrijfformulier dient u de vertrektijd bij
de vraag onderdeel in te geven.
Is het maximumaantal deelnemers op de gekozen tijd bereikt, kies dan
een andere starttijd.
Voor de 10 km tocht is de inschrijfprijs € 3,00. De prijs voor de 5 km
bedraagt € 5.00. Hierbij wordt u met een treintje van het Portaal
teruggebracht naar het startpunt.
Voor en na uw wandeling is de expositie in het Portaal van Vlaanderen
vrij te bezoeken. Ook het buffet is natuurlijk geopend.
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De wandeling is georganiseerd door het Portaal van Vlaanderen, het
Toeristisch Informatie Punt Terneuzen en W Zelden Rust.
Bekijk de route via de volgende link:
routeyou-terneuzen-sluizenwandeling.pdf
Inschrijven is mogelijk via:
https://inschrijven.nl/form/2022082851006-nl
of via de QR code.

Contactadres is kroonleo@zeelandnet.nl

Winkelcentrum Zuidpolder
Alvarezlaan 32
4536 BD Terneuzen.
Tel. 0115-614037 Fax 0115-694120
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Omloop Vestingstad Hulst, zaterdag 14 mei 2022
Om 07.00 uur kwamen de eerste wandelaars zich al aanmelden. Dat
beloofde wat te worden. Nadat het sein werd gegeven dat de route in
orde was kon men starten.
Het bleef tot de middag gestaag lopen met inschrijvingen, maar daarna
stopte het en hadden we tot 15.00 uur maar 33 inschrijvingen meer.
Doordat er een 4 tal bussen met wandelaars zich hadden aangemeld,
konden we toch nog 583 deelnemers noteren.

EEN GEZELLIGE DRUKTE IN DE STARTZAAL
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EN BIJ HET AFSTEMPELEN VAN DE WANDELBOEKJES
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Voor onze jarigen

Aan alle leden welke gedurende de maanden
juli, augustus en september 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

20

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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