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C R A C K S
I N F O
is een driemaandelijkse uitgave van
Wandelclub Cracks Wolvertem vzw
is lid van WANDELSPORT VLAANDEREN vzw (nr 4130)
en van de Gemeentelijke Sportraad Meise
Contactadres :
Wandelclub Cracks Wolvertem
p/a Hilde De Coninck
Vlietenlaan 40 - 1861 Wolvertem
Tel : 02 269 87 22 - e-mail : hilde.deconinck@proximus.be
www.crackswolvertem.be
www.facebook.com/WandelclubCracksWolvertem
Bankrelaties :BNP- IBAN BE35 0018 9504 4237 - ( BIC GEBABEBB )
En KBC- IBAN BE24 7340 3201 2938 - (BIC KREDBEBB)
Het bestuur
Voorzitter:
Jozef Saerens
Brussegemseseteenweg 57 - 1861 Wolvertem
Tel 02 269 23 05 - gsm 0478 718184
e-mail : jozefsaerens@outlook.be
Secretaris:
Hilde De Coninck
Vlietenlaan 40 – 1861 Wolvertem
Tel 02 269 87 22 – gsm 0494 423201
e-mail : hilde.deconinck@proximus.be
Penningmeester:
Gerda Verbraecken
Voorveldstraat 21 -1860 Meise
Gsm 0468 269385
e-mail : m.van.den.eynden@telenet.be
Bestuurslid;
Eddy Mannaert
Sleeuwagen 46/b2 - 1785 Merchtem
Gsm 0477 820780
e-mail : eddy.m@telenet.be
Bestuurslid;
Jan Van Loo
Esdoornlaan 8 - 1850 Grimbergen
Tel : 02 251 12 02 - gsm 0478 56 15 03
e-mail : vanloo_sterckx@skynet.be

Buiten bestuur
Ere-Secretaris Jan Heyvaert

Parkoersverantwoordelijken Theo De Prins en Emiel Munster
Website : Marie-Christine Redant
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* Kom uit je kot !!!!
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www.EURIKA-SHOE.com
de Mephisto- en Wandelspecialist
steeds keuze uit110 modellen - 1000m² winkelruimte
*** ook Meindl, Lowa, Asics, Hi-tec, Brooks, Rockport, New Balance***

Handelstraat 141 - 1840 Malderen (aan het station)
tel 052 33 30 01
e-mail : info@eurika-shoe.com
Open : Weekdagen doorlopend van 9u tot 20u. Zaterdag van 9u tot 19u. Zondag gesloten

Hoogstraat 87 - 1861 Wolvertem - tel 02 310 55 68
Brood- en banketbakkerij

Fijne vleeswaren, kazen, bereide gerechten, belegde broodjes.
Streekproducten, Koffie om mee te nemen.
Open : maandag en Dinsdag gesloten. Woensdag tot vrijdag 6.00 u tot 18u. Zaterdag 6.30u tot
17u. Zondag 6.30u tot 16u.

Voorwoord van de Voorzitter…

Hallo, beste Cracks. Hopelijk zijn er niet te veel zieken onder de Cracks. Het is
nu al een tijdje geleden dat wij elkaar gezien en gesproken hebben. Intussen is
er ook wat veranderd in de club, vooral in het Bestuur. Misschien hebben jullie
het al vernomen dat Jean en Chris ontslag genomen hebben na zoveel jaren
trouwe dienst? Daarom hebben we ook moeten uitkijken naar vernieuwing op
het bestuursvlak.
En die hebben wij dan ook gevonden : Hilde De Coninck – secretariaat – Gerda
Verbraecken – Penningmeester - en Eddy Mannaert – Materiaal en aankopen
en bestellingen. Dit zou allemaal bekend gemaakt worden op ons jaarlijks feest,
maar door de coronamaatregelen kan dit niet doorgaan op 23 januari, maar er
is intussen een nieuwe datum ‘geprikt’ op zaterdag 22 mei 2021… Leden, die
intussen betaald hebben, hebben de keuze om dit over te dragen naar de
nieuwe datum. Indien je verkiest om het bedrag terug te krijgen, neem contact
op Eddy Mannaert.
Met deze wil ik zeker het bestuur en alle medewerkers en de mensen van het
parkoers bedanken voor het voorbije jaar. Ook de nieuwe bestuursleden wil ik
al welkom heten met de nieuwe werking onder de naam VZW CRACKS
WOLVERTEM. Ik denk dat die ook hun best gaan doen om de Cracks wat jong
leven in te blazen. Ik ben er zeker van!
Dank U wel Jean en Chris voor de jarenlange samenwerking en ik wens jullie
zeker nog vele gezonde jaren samen met de ganse familie.
Hou het zeker gezond!

Jef.

Mezelf even voorstellen….
Wie is nu diene nieuwe secretaris van ons wandelclub? Eigenlijk nog
niet veel gezien of gehoord, zul je wel denken…
Awel, toch ben ik sedert 2004 lid van de wandelclub Cracks. En ja,
inderdaad, wandel ik jaarlijks een heleboel kilometerkes bij elkaar.
Het is eigenlijk echt een passie geworden: wandelen, liefst door
mooie natuur en bossen, die je nog wel echt vindt in België! Bijna
altijd met mijn eigen wandelmaatje, mijn man,of met zussen en
schoonbroers, of met vrienden/clubgenoten. Eigenlijk maakt het
niet uit met wie je wandelt, als je maar ongeveer dezelfde pas hebt
en een leuke babbel.
Ik ben 64 jaar, gehuwd, en heb twee gehuwde zonen (de oudste
woont momenteel met zijn gezin in Texas voor zijn werk Tetrapak)(de
jongste is een zelfstandig cameraman) en vier kleinkinderen. (een
kleinzoon en drie kleindochters.)
Toen het bestuur mij een (hele) tijd terug vroeg om secretaris te
worden van deze wandelclub, heb ik serieus getwijfeld: ik heb in
Kapelle Op Den Bos meer dan 10 jaar het secretariaat van de
plaatselijke zwemclub ZCK waargenomen) dus, nee, ik doe dat niet!
En….ik ben op 60 jaar gestopt met werken en toen dacht ik: vanaf nu
ga ik mijn dagen niet meer slijten met achter een scherm te
zitten!...ik ga genieten van ‘mijn’ vrije tijd, van wandelen, van de
kleinkinderen, onze tuin, ….
En voila!, …toch heb ik het aangenomen. Hoe lang ik het tof zal
blijven vinden, hangt van veel factoren af… Een secretariaat
overnemen in coronatijden is alvast geen sinecure: geen contact met
leden,geen activiteiten zoals dagbusreizen,waarop je al es een
babbelke kan doen, coronaregels, die om de haverklap veranderen,
verder de angst, die er bij veel mensen inzit, vragen waar je zelf mee
zit: wanneer komt dit ooit goed en hoeveel leden en medewerkers
gaan we na corona tijd nog hebben? Kunnen we nog onbezorgd
overal wandelen? om nog niet te spreken, van clubactiviteiten, die je

plant en terug moet annuleren, omdat de veiligheidsraad er anders
over beslist…
maar ik hoop, nu meer dan ooit in deze coronatijd, dat onze club een
‘warm nest’ kan zijn of mag blijven, voor iedereen die er lid van is en
dat we, als bestuur, een mooi pallet van activiteiten kunnen
aanbieden, naar ieders meug. Ik ben wel overtuigd, dat iedereen’s
wensen vervullen een onmogelijke opdracht is. Ik ben er eveneens
overtuigd dat ik een ‘icoon’ opvolg als secretaris, want 35 jaar, dat
veeg je niet zomaar weg…..
Ik wil mij inzetten voor een ‘warme’ club, waar iedereen welkom is:
of hij/zij nu veel wandelt of weinig,snel of traag, of niet wandelt en
liever rondkijkt, of alleen een koffie/pintje komt drinken om te
kunnen praten met clubgenoten,…maakt niks uit: zolang je er jezelf
GOED bij voelt!
Hopelijk laten we deze pandemie snel achter ons en kunnen we terug
wandeltochten organiseren en aan wandeltochten deelnemen , en
dan hoop ik, uit ganser harte, dat iedereen van jullie er terug bij zal
zijn:wandelaar,vrijwilliger,bestuur, sympathisant of
supporter,…allemaal gezond en wel!
Dus, tot binnenkort??
Hilde De Coninck
secretaris

Optiek Somers
Gemeenteplein 20 - 1861 Wolvertem
Tel en Fax : 02 270 50 25
Monturen - Glazen - Zonnebrillen - Contactlenzen Hoorapparaten
www.optiek-somers.be

Geen tijd om naar de bakker te gaan? Laat de bakker dan tot bij u komen !!

*** Bakker aan huis ***

Thierry Van Campenhout
Bosstraat 2 - 1860 Meise - Gsm 0486 49 06 74
e-mail : thierryvancampenhout@hotmail.com

Alle broodsoorten - pistolets - koffiekoeken - taarten - gebak

Geniet van een gezonde ontspanning in privé sfeer

HUUR UW EIGEN ZWEMBAD !!
Zwembad - sauna - zwemlessen volwassenen en kinderen
Whirlpool met jetstralers
Watergewenning baby's vanaf 6 maand
Aquagym alle leeftijden

Inlichtingen: Berkenlaan 7 -1861 Wolvertem
Tel 02 269 47 81

Beste Cracks,

We hebben de deur van 2020 definitief achter ons dicht gedaan. Een jaar dat we snel willen
vergeten maar wel de geschiedenisboeken zal ingaan.
2020 ging van start met onze eigen wandeling eind januari en de busreis naar Wanze. In februari
hebben we nog een leuk clubfeest gehad. Toen kwam vrijdag 13/03 en alles viel stil.
Als club hebben we echter niet stil gezeten. We wisten al een tijdje dat de secretaris graag de fakkel
had doorgegeven en dat de penningmeester naar een andere gemeente verhuisde. Begin september
werd de Wandelclub Cracks Wolvertem VZW opgericht ter vervanging van de Feitelijke
Vereniging. Zoals jullie gemerkt hebben in het laatste clubblad is de voorzitter gebleven en werd
Hilde De Coninck de nieuwe secretaris en ikzelf de nieuwe penningmeester. Eddy Mannaert heeft
de ploeg vervolledigd als materiaal verantwoordelijke. Hij zal zich ook bezighouden met de clubreis
en bus uitstappen. Ook Jan Van Loo blijft aan als bestuurder.
Als nieuwe VZW zijn wij verplicht om een boekhouding bij te houden waarbij alle inkomsten en
uitgaven via facturatie moet gebeuren. Hierdoor verdwijnen er enkele stilzwijgende
verworvenheden.
Er zal geen verplaatsingsvergoeding meer kunnen betaald worden wanneer er gewandeld wordt bij
een ander club en we als chauffeur optreden. Tip: betaal diegene waarmee je mag/kan meerijden een
tasje koffie of een drankje.
De wandelclub Cracks is een gezonde club. Hopelijk kunnen we dit ook blijven in de volgende
jaren. Graag zien we dan ook veel wandelaars verschijnen op onze eigen organisaties. Ter info: van
het lidgeld moeten wij per lid 12,00 EUR aan wandelsport Vlaanderen. Met het saldo van 3,00
EUR/lid moeten we onze activiteiten regelen.
Wie het lidgeld nog niet betaalde voor 2021 opgelet. Vermits de lidkaarten elektronisch worden
gelezen worden deze maar geactiveerd na betaling.
Hopelijk zien we mekaar binnenkort terug op één van onze organisaties of bij onze buurclubs.
Jullie penningmeester,
Gerda

Kantoor Wolvertem
Hoogstraat 1 - 1861 Wolvertem
Tel. 02 266 46 70 / Fax : 02 565 09 64 / wolvertem@bnpparibasfortis.com

Uit sympathie

Apr. P. DE BOECK - Apr. V. HOUMAN - Apr. E. VAN ACOLEYEN
Gemeenteplein 1 - 1861 Wolvertem
tel 02 269 17 43 - fax 02 269 50 42

b.v.b.a. Verzekeringen JAN VANNIEUWENHUYSEN
Onafhankelijk Verzekeringsmakelaar

Kerkstraat 12
12- 9255 Buggenhout
Tl : 052 48 12 21 / jan.van.@skynet.be / www.janvan.be
FSMA 67779

www. Mario De Koker
Koker.be
.be
Badkamers en Zolders
0499 35 31 99

Drankenmarkt
Brouwerij Vercauteren
bvba

Malderendorp 27 - 1840 Malderen (Londerzeel)
Tel 052 39 92 99
Website : www.brouwerijvercauteren.be

e-mail : info@brouwerijvercauteren.be

Grote keuze allerlei korven met dranken

Vina’0°: inovatieve en kwaliteitsvolle bio wijnen zonder alcohol
Di Marco volgt de biologische wijnmarkt en de nieuwe consumptiepatronen op de voet. De aangepaste wetgeving
met betrekking tot biologische alcoholvrije wijnen laat nu toe om alcohol weg te filteren (dit mag slechts als 100%
van de alcohol wordt weg gefilterd). De organoleptische resultaten zijn beduidend beter als er een fermentatie
van het druivensap plaatsvindt. Alcoholvrije wijn kan hoe dan ook niet vergeleken worden met klassieke wijn,
maar we zijn tevreden en fier over het resultaat. Cheers, zonder mate!
Vina’0° Classic Sparkling zonder alcohol Bio

100% Airen (schuimwijn zonder alcohol – klassieke vinificatie waaruit de alcohol volledig wordt weg gefilterd –
zachte filtermethode via condensatie). Boeket met toetsen van bloesems, limoen, perzik, en meloen. Soepel, fris en
fruitig met een aangename mousse. Past goed bij het aperitief, drink zonder mate, cheers!
Vina’0° Merlot zonder alcohol Bio

100% Merlot (rode wijn zonder alcohol – klassiek fermentatie waaruit de alcohol volledig wordt weg gefilterd –
zachte filtermethode via condensatie). Aroma’s van rode kers, aardbei, framboos en blauwe pruim vermengen zich
in het glas. Soepel, fruitig en light-bodied. Drink zonder mate, cheers!
Vina’0° Chardonnay zonder alcohol Bio

100% Chardonnay (witte wijn zonder alcohol – klassieke vinificatie waaruit de alcohol volledig wordt weg gefilterd
– zachte filtermethode via condensatie). Aroma’s van gele steenvruchten, mango, citroen, en bloesems vermengen
zich in het glas. Soepel, sappig en light-bodied. Drink zonder mate, cheers!

Prijs per fles : €6,80
Contacteer vrijblijvend
info@dimarco.be
Bart : 0496/59.12.11
Rudy : 0473/80.78.96

Beenhouwerij - Spekslagerij - Traiteur - Warme gerechten - Koud buffet
Gemeenteplein 8 - 1861 Wolvertem - tel 02/269 13 05 en fax 02/270 23 84
e-mail : info@traiteur-devalck.be
Runds-, kalfs-, varkens- en paardenvlees, kippen. Vers vlees van eerste kwaliteit.
Alle charcuterie eigen fabrikaat. Specialiteit : worsten, pensen en fondue bourguignonne.
Gesloten op zondag.

Uit Sympathie

Roger HEYVAERT
Ereburgemeester MEISE
Rossem Dorp 4 - 1861 Wolvertem-Meise
tel 0745 85 18 61 - e-mail: roger.heyvaert@telenet.be

Kapsalon BEN en BENJAMIN
Brusselsestraat 98 - 1840 Londerzeel - Tel en fax : 052/30 11 85
HEREN: Dinsdag en woensdag: 8u30 tot 18u30. Donderdag, vrijdag, zaterdag: na afspraak
DAMES: Donderdag, vrijdag, zaterdag: na afspraak

Op zoek naar een aardappel met smaak
U vindt ze op ons landbouwbedrijf
Aardappelen, graan, stro, hooi, maïs en voederbieten
Aardappelen Bintje en Nicola zijn verpakt per 5kg, 10kg, 25 kg
Muyldermans - Van Doorslaer
Humbeeksebaan 125 - 1980 Zemst-Laar - 015.61.77.92 - 0497.34.30.54

Erik VAN HULLE
Jos VAN VAERENBERGH
Louis JANSSENS
Josée MAETENS
Maria VAN HEMELRIJCK
Camille CONICKX
Rosa VAN EECKHOUT
Elisabeth COLINET
Evelyne BRAECKMAN
Jan SAERENS

Jarige
Cracks

12
16
17
18
18
19
19
21
24
25

Verjaren in januari
Nellie VAN HOVE
Simonne PARIDAENS
Rudy VAN HOUCHE
Yvette HANNAERT
Tuur VRIJDERS
Theresia DE BOECK
Gerda NEEFS
Edouard VAN HALLE
Maria VAN DOORSLAER
Marie-Jeanne WILLEMS
Paul SYMOENS
Liliane DE BOECK
Francine VAN RETHY
Jochen VAN LOO
Rosa VAN LAETEM
Hugo DECKX
Kaat DECLERCQ
Pierre DE WIT
Jacqueline BUSSENS
Hugo VAN DEN EYNDEN
Daniel KERSSEBEECK
Sonja LOUNCKE
Gaby GOEMAERE
Lea DE VALCK
Willem DE RIDDER
Astrid VAN DOREN

1
2
4
4
5
5
7
7
9
10
10
12
12
13
14
14
16
20
20
21
22
22
26
28
30
31

Verjaren in februari
Marie-José BARBE
Gerda VERBRAECKEN
Maria VAN ZAELEN
Jan VERMEULEN
Luc VRIJDERS
Anne-Marie MUSSCHE
Vera VERBRUGGEN
Ann COOREMAN
Kris VAN OSSEL
Marc KIEKENS
Marie-José DE BOECK
Jean LOUIS
Christiane JACOBS
Maria ILIAENS
Rene FIERENS
Magdalena AERTSENS
Roger HEYVAERT

1
2
2
3
3
4
4
6
7
7
7
7
7
7
8
9
10

Verjaren in maart
Simonne DE SMEDT
Odette VERSTRAETEN
Jozef SAERENS
Betty CARLIER
Yvette HERMANS
Bart VAN HOECK
Francis ROOSEMONT
Christiana GIJSEMANS
Louis GOOSSENS
Eddy THOMAS
Magda BOELS
Eve VERHOEVEN
Jozef TIELEMANS
Alfons VAN CAMPENHOUT
Gilbert ROELS
Jan VANDEVENNE
Jo VAN BUGGENHOUT
Richard WILLOCX
Josée TERWECOREN
Alain DEMEURE
Stephan DE ROUCK
Chris VAN DEN ABBEEL
Wim BERTOUILLE
Walter DE BACKER
Johan MUNSTER
Frans DE MEUTER
Paula VERTESSEN
Kristel MARILLIER
Inge FAVERE

1
2
3
3
3
3
3
3
7
7
7
7
8
9
9
9
10
13
14
15
16
18
21
26
29
31
31
31
31

HOOP
Beste wandelaars,
In deze moeilijke tijden van corona, kan ik mijn hart niet verblijden.
Corona, het zou de naam van een bloem kunnen zijn.
Maar het zaait ziekte en overlijden.
Het is aanpassen aan iets dat de mensheid nog niet heeft voorgehad.
We worden gescheiden en soms kun je dat letterlijk noemen.
Het gaat heel vlug en sommigen komen niet meer terug.
Maar ondanks dat scheiden zijn we niet alleen, we helpen elkaar, ook al
zijn we niet bijeen.
Laat ons hopen dat er geen besmettingen bijkomen.
We helpen elkaar, ook al zijn we uiteen, laat ons hopen dat niemand er
nog aan overlijdt.
Laat ons hopen dat we weer snel bijeen kunnen komen, laat ons hopen
dat er vlug een medicijn komt.
Loop door, loop door met hoop in je hart en je zult nooit alleen lopen.
We zullen deze tijden nooit vergeten.
We gaan de geschiedenis in zoals in een oorlog, waar er samen
gestreden werd. Toen hadden de mensen nog contact met elkaar. Dit
kan nu niet meer met deze onzichtbare vijand. Een virus.
Aan alle zorgverstrekkers, dokters, verplegers en verpleegsters die in
ondankbare toestanden moeten werken, aan allen die er in de
ziekenhuizen en zorgtehuizen bij betrokken zijn, 1000 maal dank van
heel de bevolking.
En denk er aan in deze moeilijke omstandigheden.
Ondanks alles gaan we door.

Wandelen in deze tijden houdt ons bezig.
Blijven buitenkomen en de natuur opsnuiven kan heel wat goedmaken.
Het is voor sommigen moeilijk, ook het regelmatig contact met de collega
wandelaars .Het sociale is wat weggeëbd.
Hier en daar kom je er al eens tegen en dan wat bijpraten over de nabije
toekomst. Wat zal deze ons brengen?
Komen we binnenkort weer eens samen?
Intussen hebben wij voor jullie een wandelroute uitgestippeld met daarin
twee verschillende afstanden langs rustige wegen.
Dit zal ook de maand december blijven hangen op vraag van de
gemeente. Start in de Lindenlaan te Wolvertem aan de school.
Ook tijdens de hele maand januari zijn er terug bepijlde wandelingen
in samenwerking met Gemeente Meise voor het initiatief ‘winters
Meise’, ditmaal met vertrek aan de kerk Oppem. Afstanden 6 en 9.5
km.
Veel liefs en hou jullie allen gezond, Theo.

tel 02 311 72 29

alle dagen doorlopend open van 8u tot 18u (behalve op zondag)

Wandelclub Cracks Wolvertem VZW
lid Wandelsport Vlaanderen nr 4130

Zondag 4 april 2021
37ste Crackstochten - Bonustocht
(met de medewerking van de Gemeentelijke Sportdienst Meise)

Afstanden van 5 - 9 -12 - 17 - 23 - 30 - 43 km. Start van 7 uur tot 15 uur

Willy Vandenberghecentrum, Nieuwelaan 98 - Meise (centrum)
Deelnameprijs : € 2.00 - Ledenkorting € 0.50
Te bereiken




Via de A12 - uitrit 3 (Meise)
"De Lijn" bussen 250 en 251 Brussel-Noord -- Londerzeel-Puurs (halte Boechtstraat
Meise). Ook lijn 821 Zaventem-Merchtem (zelfde halte)
Stations NMBS Brussel-Noord en Londerzeel geven aansluiting
op bussen 250 en 251

Panoramische wandeltocht in de groene gordel ten westen van Brussel.
Alle afstanden gaan uitzonderlijk gratis door de Plantentuin van Meise.

Info : Secretariaat (Hilde De Coninck) - tel 02/269 87 22 / e-mail hilde.deconinck@proximus.be
Voorzitter : (Jozef Saerens) - tel 0478/718 184
Website : www.crackswolvertem.be

Reizen De Vriendt
Wandelvakantie met CRACKS Wolvertem
naar het ZWARTE WOUD.
Nadat onze wandelvakantie van dit jaar is geannuleerd door het bekende virus blijven
we toch niet bij de pakken zitten en plannen we al onze wandelvakantie voor 2021.
Velen onder onze wandelaars hebben in het verleden al eens laten horen dat ze wel
eens naar het Zwarte Woud wilden gaan , welnu aan deze wens wordt nu voldaan. Het
Zwarte Woud is een echt wandelparadijs waar het heerlijk wandelen is door groene
bossen, liefelijke dalen , langs prachtige watervallen, van rustige tot wild stromende
rivieren naar verassende uitzichtpunten…
Onze busreis brengt ons na 480km naar
het dorpje Oberkirch. Daar zullen we
verblijven in het rustig gelegen hotel
Renchalblick *** .
Dit hotel heeft een uitstekende keuken,
een volkse stube, kegelbaan, een eigen
schnapsbranderij en zonneterras. De
ruime kamers zijn voorzien van alle
comfort met badkamer, tv , telefoon en
balkon.
Oberkirch is een gezellig wijn- en vakantiedorp dat tot een van de mooist bebloemde
dorpen van het Zwarte Woud word gerekend, het is beschut gelegen in het prachtige
Renchtal en wordt omgeven door bossen en wijnvelden. In Hotel Renchtalblick
serveert men ’s ochtends een uitgebreid ontbijtbuffet en ‘s avonds een 3-gangen
menu. De eerste avond worden we verwelkomd met een welkomstdrankje.

Periode : Zon 5 Sept. 2021 - Zon 12 Sept. 2021
Prijs Half Pension : 785 €/p. Fooi chauffeur inbegrepen .
Deze prijzen zijn exclusief niet vermeldde maaltijden, eventuele entreegelden,
dranken bij de maaltijden.
Vroegboekkorting: Inschrijven voor 10 Feb 2021 door het voorschot te betalen van
100€ geeft u een vroegboekkorting van 10 €. Deze korting wordt verrekend met het
saldo dat betaald moet worden voor 10 augustus 2021.
Single supplement : 105 € voor 7 nachten.
Een reisverzekering van Protections : annulering + reisbijstand komt op 40 € /p.
Het volledige weekprogramma zal later medegedeeld worden.
We gaan op deze wandelvakantie rekening houden met al onze wandelaars, zowel
de minderen als de beteren. Zowel wandelingen, cultuur als ontspanning zullen op
het programma staan.
Kortom voor ieder wat wils.
Hoe inschrijven.
1. Ik maak gebruik van de vroegboekkorting.
Schrijf je in voor 10 februari 2021 door het voorschot van 100€ te betalen
via overschrijving naar rekeningnummer BE24 7340 3201 2938
Gelieve in het vak mededeling te vermelden “ Wandelvakantie met naam en
voornaam “.
Indien supplement single en/of reisverzekering ook genomen word moet dat
bedrag samen met het voorschot betaald worden.
Saldo waarbij de vroegboekkorting wordt verrekend moet betaald worden
voor 01 augustus 2021 op hetzelfde rekeningnummer als hierboven.
2. Schrijf je in voor 1 april 2021 door het voorschot van 100€ te betalen via
overschrijving naar rekeningnummer BE24 7340 3201 2938
Gelieve in het vak mededeling te vermelden “ Wandelvakantie met naam en
voornaam “.
Indien supplement single en/of reisverzekering ook genomen word moet dat
bedrag samen met het voorschot betaald worden.
Saldo moet betaald worden voor 01 augustus 2021 op hetzelfde
rekeningnummer als hierboven.

Vriendelijke wandelgroeten en hopelijk tot dan.
Mannaert Eddy
Bestuurslid

INTERN REGLEMENT
VAN KRACHT VANAF 01-012021
TITEL 1
Benaming - Zetel - Doel Duur
Art. 1
De vereniging heeft als benaming
“Wandelclub Cracks Wolvertem
VZW”. Het is een v.z.w. Dit
houdt in dat zij verplicht is een
Bestuursorgaan samen te stellen
en een Algemene Vergadering
bijeen te roepen.
De oprichting en de werking
worden door de wet bepaald.
Enkel de effectieve leden
hebben rechten en plichten.
Alle
akten,
rekeningen,
publicaties,
bescheiden
en
andere stukken moeten naast de
maatschappelijke benaming ook
steeds de vermelding “Lid
WANDELSPORT VLAANDEREN
4130” dragen.
De
toetreding
tot
WANDELSPORT VLAANDEREN
vzw verplicht onze vereniging de
statuten en het huishoudelijk
reglement door hen opgemaakt
te kennen en na te leven.
Art. 2
De zetel van de vereniging moet
gevestigd zijn in de gemeente
Groot- Meise. Momenteel is die
gevestigd bij de secretaris
Hilde De Coninck-Vlietenlaan 40
- 1861 Wolvertem.
Art. 3
De vereniging heeft tot doel het
wandelen te bevorderen en te
promoten; wandelorganisaties en
culturele
manifestaties,
die
rechtstreeks of onrechtstreeks
het
doel
bevorderen,
te
organiseren en alzo actief deel
te nemen aan het verbeteren van
de volksgezondheid.
Art. 4
De
feitelijkevereniging
is
opgericht op 19 maart 1983,en op
1 september 2020 overgegaan in
VZW, voor onbepaalde duur en

kan ten alle tijde ontbonden
worden.
TITEL 2 :Lidmaatschap Uitsluiting
Art. 5
Elke natuurlijke persoon kan lid
worden van Wandelclub Cracks
Wolvertem
door
eenvoudige
betaling van het lidgeld dat elk
jaar, op 30 september, wordt
vastgelegd.
De club kent uitsluitend volgende
leden : effectieve leden, die deel
uitmaken van het bestuur,
-toegetreden leden: wandelaars
aangesloten bij WANDELSPORT
VLAANBDEREN vzw
-steunende leden.
Een deel van de lidgelden betaald
door de wandelaars aangesloten
bij
WANDELSPORT
VLAANDEREN vzw wordt door
de club afgedragen aan deze
Liga, volgens haar bepalingen en
geeft recht op de voordelen door
haar toegekend.
De bijdragen van de steunende
leden
zijn
integraal
voor
Wandelclub Cracks Wolvertem
VZW
en
dienen
om
de
organisaties
te
helpen
bekostigen.
Art. 6a
Alle wandelaars bezitten een
lidkaart van WANDELSPORT
VLAANDEREN vzw met de naam
van onze club. Het betrokken lid
is verzekerd voor gebeurlijke
ongevallen
tijdens
georganiseerde
wandeltochten
zoals
bepaald
door
de
verzekeringspolis
van
Wandelsport Vlaanderen v.z.w.
bij Arena.
Art. 6b
Steunende leden die dus niet
actief de wandelsport beoefenen
genieten deze voordelen niet en
bezitten geen lidkaart van de
club.
Art. 7
Gans het jaar door kunnen nieuwe
leden
aansluiten
bij
onze
vereniging. Hun lidmaatschap
vervalt op 31 december van elk

jaar. Voor de leden die aansluiten
na 30 september geldt de
betaling uitzonderlijk tot 31
december van het jaar daarop.
Art. 8
Een actief lid van onze club
aangesloten bij Wandelsport
Vlaanderen vzw kan aansluiten als
actief lid bij een andere club van
Wandelsport Vlaanderen vzw
Art. 9
De
toetreding
tot
onze
vereniging verplicht de leden het
huishoudelijk
reglement
opgemaakt door het Bestuur te
kennen en na te leven.
Voor de bestaande leden geldt
huidige publicatie in “Cracks
Info” van december 2020.
Nieuwe
leden
krijgen
dit
huishoudelijk reglement samen
met hun lidkaart.
Art. 10
Door de toetreding tot de
vereniging ontzegt zich ieder lid
elke daad of elke nalatigheid die
nadelig zou zijn voor het
maatschappelijk doel, of van aard
zou zijn om zijn persoonlijke
belangen of aanzien te dienen, of
het aanzien en de eer van andere
leden of van de vereniging
schade te berokkenen. Elke
inbreuk op deze beschikkingen
heeft onmiddellijke schorsing
van het betrokken lid tot gevolg.
De schorsing moet worden
opgetekend in een procesverbaal,
opgemaakt
en
ondertekend door het Bestuur.
Een geschorst lid kan geen enkel
recht meer doen gelden binnen
de vereniging. Leden en hun
eventuele
rechtsopvolgers
hebben tijdens hun lidmaatschap,
bij uittreding, bij uitsluiting of
overlijden geen deel in het
vermogen van de club en geen
recht op een aandeel in de
behaalde winsten. Zij kunnen
geen opbrengsten halen uit de
club waardoor zij zich individueel
verrijken en geen teruggave of
vergoeding
vorderen
voor

gestorte bijdragen of gedane
inbrengen.
Een geschorst lid heeft evenwel
het recht gehoord te worden en
zijn uitsluiting en deze kan
slechts uitgesproken worden
door het Bestuur met 2/3de
meerderheid en mits voldoende
motivatie.
TITEL 3 -Activiteiten
Art. 11
Wandelclub Cracks Wolvertem
vzw is een wandelclub die haar
verplichtingen moet nakomen
t.o.v. Wandelsport Vlaanderen
v.z.w. waarbij ze is aangesloten.
Art. 12
Elk jaar organiseert ze een
beschermde Bonustocht.
Art. 13
De club organiseert bovendien
ieder jaar een wintertocht
(januari),
een zaterdagtocht
(juli),
een
einde-zomertocht
(september) en een herfsttocht
(november). Het staat haar vrij
naast deze tochten nog andere
wandeltochten van welke aard
ook te organiseren en dit met
goedkeuring van Wandelsport
Vlaanderen v.z.w.
TITEL 4
Bestuur : verantwoordelijkheid
- toetreding - ontslag.
Art. 14
Wandelclub Cracks Wolvertem
wordt beheerd door een bestuur
van minimum 3 en maximum 8
leden.
Art. 15
Het
bestuursorgaan
wordt
waargenomen door de Voorzitter,
Penningmeester en Secretaris
Het bestuursorgaan zal bij de
eerstvolgende
bestuursvergadering
verslag
uitbrengen over zijn handelingen.
Het Bestuur geeft al dan niet
zijn goedkeuring.
Het bestuursorgaan kan voor
specifieke handelingen beroep
doen op andere bestuursleden.
Art. 16
Alle leden van het Bestuur zijn
persoonlijk verantwoordelijk voor

de goede uitvoering van hun
activiteiten.
Art. 17a
Elk lid dat zijn lidgeld heeft
betaald kan toetreden tot het
Bestuur op voorwaarde dat :
a) een vacature zich stelt,
b) hij of zij voorgesteld wordt
door twee leden van het
Bestuur
c) de 2/3de meerderheid van het
voltallige
Bestuur
de
aanvaarding bevestigt.
d) geïmmatriculeerd lid is van
Wandelsport
Vlaanderen
v.z.w.
Elke
kandidatuur
dient
schriftelijk gesteld te worden
aan het adres van de voorzitter
die
deze
kandidatuur
zal
voorleggen op de eerstvolgende
vergadering.
Art. 18
Elk bestuurslid kan ten allen
tijde uitgesloten worden wanneer
:
a) het
zonder
aannemelijke
reden
drie
maal
achtereenvolgens
niet
aanwezig
is
op
een
vergadering van het bestuur,
b) daden stelt die het algemeen
belang van de vereniging
schaden of kunnen schaden.
c) zijn lidgeld niet betaalt.
Art. 19
Elk bestuurslid kan ten allen
tijde ontslag nemen uit het
Bestuur
mits
schriftelijke
bevestiging te richten aan de
voorzitter.
Art. 20
De
ontslagnemende
of
uitgesloten
leden
van
het
bestuur hebben geen enkel recht
op het maatschappelijk bezit van
de club en kunnen nooit
teruggave vorderen van gestorte
bijdragen in geld of natura. Zij
kunnen ook geen verzegeling van
de goederen van de club of het
opmaken van een inventaris
verlangen.
Art. 21

De functie van bestuurslid is
onbezoldigd. Gedane onkosten
(wagen - telefoon - enz. ) worden
wel vergoed.
TITEL 5 - Vergadering Stemrecht
Art. 22
Minstens om de twee maand
wordt
het
Bestuur
bijeengeroepen.
Art. 23
De datum en de dagorde worden
vooraf aan elk bestuurslid
medegedeeld door de secretaris.
Art. 24
Om geldige beslissingen te
kunnen nemen moeten minstens
2/3de van de bestuursleden
aanwezig zijn.
Art. 25
Elke beslissing van het Bestuur
wordt genomen met een gewone
meerderheid, dit wil zeggen de
helft van de stemmen plus één.
Bij staking van stemmen is de
stem van diegene die de
vergadering voorzit beslissend.
In geval van geheime stemming is
bij staking van stemmen het
voorstel verworpen. Stemming
over personen gebeurt altijd
geheim.
Art. 26
Er wordt steeds een verslag
opgemaakt waar minstens de
beslissingen van de vergadering
worden in genoteerd. Op de
volgende vergadering wordt dit
verslag
ter
goedkeuring
voorgelegd
TITEL 6 - Diverse bepalingen
Art. 27
Het staat de leden vrij te
vertrekken op het gezamenlijk
vertrekpunt of zich rechtstreeks
naar de start van de betrokken
wandelorganisatie te begeven.
Leden, die bij gezamenlijk
vertrek,
hun
wagen
ter
beschikking stellen voor een
verplaatsing, voorzien op het club
programma, kunnen voortaan
geen aanspraak meer maken op
een kilometervergoeding. De
vervoerders en de ‘gevoerden’

spreken onderling een vergoeding
af. Deze schikking is niet van
toepassing bij busreizen noch op
de voorgestelde alternatieve
wandeltochten op de betrokken
dag.
Art. 28
Op elke bestuursvergadering op
het einde van elk trimester zal
de penningmeester een financieel
verslag uitbrengen.
Het boekjaar loopt van 1 januari
tot 31 december. Ieder jaar zal
de
volledige
boekhouding
onderworpen worden aan de
controle
van
een
externe
commissaris,
die
door
het
bestuursorgaan wordt aangeduid.
Elk jaar wijzigt deze aanstelling
Art. 29
Wandelclub Cracks Wolvertem
vzw dient minstens om de drie
maand een ledenblad uit te geven
en dit in de maanden januari,
april, juli en oktober. De leden
worden geacht in kennis te zijn
van alle bekendmakingen daarin
opgenomen. Zij kunnen de “nietontvangst” niet inroepen als
reden voor het geen kennis
hebben van de mededelingen en
beslissingen.
TITEL 7 - Ontbinding
Art. 30
Wanneer de vereniging, om welke
reden ook, ontbonden wordt,
moet het “inkas”, na vereffening
van alle schulden en na afwerking
van
de
wandeltochten
gepubliceerd in de kalender van
Wandelsport Vlaanderen v.z.w.,
bestemd
worden
om
de
wandelsport te bevorderen.
TITEL
8-Benoemingen
en
delegaties
Art. 31
Dit huishoudelijk reglement gaat
in werking op 1.1.2021 en heeft
een intern karakter. De eerder
opgemaakte statuten van de club.
Wandelclub Cracks Wolvertem
vzw, gepubliceerd in Belgisch
Staatsblad op 18 september
2020 respecteert de privacy van

haar leden overeenkomstig de
nieuwe privacywet GDPR.
Art. 32
Maken deel uit van het Bestuur :
Jozef Saerens, Voorzitter
De Coninck Hilde, Secretaris,
Gerda
Verbraecken,
Penningmeester
Jan Van Loo, bestuurslid
Eddy Mannaert, Bestuurslid
Art. 33
Vormen het Bestuursorgaan :
Jozef Saerens, Hilde De Coninck
en Gerda Verbraecken
Art. 34
De Vzw beschikt en beheert
volgende
bankrekeningen:BNP
BE35 0018 9504 4237 EN KBC
BE24 7340 3201 2938
Opgemaakt te Wolvertem op
15/12/2020

Wolvertem
Ruime openingsuren
Maandag van 12u tot 19u. Dinsdag tot vrijdag : van 8u tot 19u.
Zaterdag : van 8u tot 18u. Zondag van 8u tot12u.

Ook open op zon- en feestdagen !

SPAR WOLVERTEM, Godshuisstraat 2a - 1861 Wolvertem
Tel : 02 269 01 55

Transport - Mazout
b.v.b.a. DE SMEDT
Verbindingsweg 3 - 1861 Wolvertem
Tel 02 269 56 41

E.L.P. BVBA
Laagspanningsborden
Distributie en automatisatie
Patatestraat 9 -1861 WestrodeMeise
Tel 052 30 92 61 – fax 052 30 37 88
Beheerder:Tom Pinxten

UITVAARTEN - GRAFZERKEN

MOYSON Luc
0495 / 23 03 44

Artisanale Slagerij Bart en Graciana
Hoogstraat 32 - 1861 Wolvertem - tel 02 269 17 46
info@ bartengraciana.be
Openingsuren : maandag gesloten. Dinsdag tot vrijdag : 7.30u tot 18.30u.
Zaterdag 7.30u tot 18u. Zondag 7.30u tot 12.30u

UIT SYMPATHIE
F. Van Hemelrijck
Kinesistherapie
Stoeterijstraat 3
1861 WOLVERTEM

0478 39 27 52

Allerlei

* De wandelboekjes ‘limited edition’ om stempels te
verzamelen voor poncho (15) of rugzak (25) wordt door
Wandelsport
Vlaanderen
verlengd in 2021. De
afhaalpunten worden nog door hun meegedeeld

* Nieuwe leden :Marleen Heyvaert, Jef Matthijs. Welkom
bij onze club !

*Aan leden, die hun lidgeld nog niet vernieuwd hebben:
Vergeet niet te betalen voor 31/12/2020, want uw
huidige lidkaart blijft wel, maar is na 1/1/2021 niet
meer geactiveerd! U krijgt, na betaling, onmiddellijk
uw attest voor terugbetaling van de mutualiteit.
Rek.nr. lidgelden Cracks BE 24 7340 3201 2938

* U vindt Wandelclub Cracks Wolvertem ook op facebook
www.facebook.com/WandelclubCracksWolvertem.
* Gedurende de maand januari (4 tm 31) 2021 zijn er
opnieuw bepijlde wandelingen, ditmaal in samenwerking
met gemeente Meise onder de naam ‘Warm Winters
Meise’-afstanden 6 en 9 km, die elke Crack op vrije basis
kan wandelen. Start aan het kerkje van Oppem. Tijdens
deze tocht telt Uw verzekering van Wandelsport
Vlaanderen. Geniet opnieuw van deze mooie tochten! En
…spijtig, nog altijd bokes in de rugzak, want horeca is nog
gesloten!

* de verenigingsactie van de Spar heeft voor onze club
een mooi bedrag van 230 eur opgebracht, die we kunnen
gebruiken om voeding en drank aan te kopen bij onze
toekomstige wandeltochten! Aan alle Cracks, die jetons in
de bus van hun wandelclub deponeerden, een
dikke,welgemeende, ferme merci!

*Sterkte gewenst vanwege het ganse bestuur, aan
iedereen, die in deze coronatijden iemand verloren heeft

* Info voor de dames: Ben je op zoek naar een vrouwelijke

gynaecologe in de buurt? Danah Van Ossel, afkomstig uit
Wolvertem en dochter van onze hoofdsponsor, helpt u graag
verder vanuit haar praktijk in Strombeek. Een afspraak kan u
maken via www.gynaecologensiffainvanossel.be of tel
02/270 20 20.
* Voortaan wordt dit clubblad gepubliceerd op de website
van onze club www.crackswolvertem.be. In de toekomst
lezen we digitaal en dragen een steentje bij voor de
natuur. Leden zonder computer blijven vanzelfsprekend
een papieren versie ontvangen!
* Een hele dikke merci aan Bart en Marie-Christine, die
met vereende krachten, allez vereend brein, deze
publicatie mogelijk maakten!
Marleen Heyvaert en Ferdinaand Heindrijcks zijn de
trotse grootouders geworden en Jean Heyvaert en Maria
Van Campenhout trotse over-grootouders van Leon,
geboren op 25 december 2020. Een écht kerstkindje!
Proficiat!

Wij wensen aan alle Cracks een
gelukkig,gezond 2021!

*Nee, spijtig genoeg komt het busje voorlopig nog altijd
niet! Daarom hebben we voorlopig nog geen busprogramma
opgesteld voor 2021. We publiceren dit programma, zodra
de corona-maatregelen het toelaten om samen gezellig
naar een wandeltocht te ‘bussen’
*het clubfeest op 23/1/2021 kan niet doorgaan,wegens de
nog geldende maatregelen, maar wordt verschoven naar
zaterdag 22/5/2021. Verdere informatie in verband met
inschrijven, verschijnen in ons volgend clubblad.
*Onze eigen wandeltocht van 31/1/2021 kan niet
doorgaan(weer es om dezelfde reden!) hopelijk kan onze
volgende ‘grote’ lentetocht (met doorgang door de
Nationale Plantentuin) op 4/4 wél !

MAEBE & CO VERZEKERINGEN VOF
Stationsstraat 20 bus 1 * 1861
Tel 02/269 76 16 *

Wolvertem
maebe@dvv.be
www.dvvmaebe.be
Alle verzekeringen-woonkredieten-beleggingen

PVC & ALU - RAMEN - DEUREN - VERANDA'S

b.v.b.a. Hugo VAN DOORSLAER

- Kapellelaan 286 1860 Meise - Tel 02 270 01 80

Kom uit je kot!!!!!!!
Reeds 8 maanden worden we geconfronteerd met dat “kleine viruske”. Alles ligt
overhoop. We weten niet goed wat we kunnen/mogen doen. Een ding is zeker!!!

De Cracks krijgen ze niet klein!!!
Inderdaad, onze herfsttocht werd weliswaar niet georganiseerd. Maar dit is zonder
onze parkoermeesters Mil en Theo gerekend. Zij stippelden nl een alternatieve wandeling
uit.
Het zijn twee omlopen , nl van 6 en 9 km, wat we gemakkelijk met onze bubbel
mochten doen . Deze omlopen brachten ons langs de beemden, beken en natuurreservaten
van Wolvertem , Oppem en nabijgelegen dorpen
Tijdens de grote afstand genoten wij van de frisse lucht en het zonneke. Spijtig dat er geen
rustpost(lees terraske) was.
Maar….hetgeen bijna op elke wandeling in Vlaanderen gebeurt, waren er toch marspijlen
weg zeker. Een of andere snoodaard heeft op een belangrijk kruising de pijlen vernietigd en
ergens in de wei gesmeten.
En toch…. Een telefoontje en wie kwam dan aangereden? :” Depannage Theo” en de zaak
werd hersteld.
Wij zijn natuurlijk op een verkeerde weg ingeslagen ,maar geen nood… dit was een
bijkomende omloop die de moeite waard was. Wij genoten van de stilte.
Aan het eindpunt gekomen was Theo aan het controleren of de aanvangspijlen er nog
waren.
Theo en ook Mil opperden om nog andere alternatieve omlopen uit te stippelen.
Wij duimen ervoor en zullen onze parkoermeesters door dik en dun steunen en te gaan
wandelen in het groen en op sommige plekken een beetje slijk van Wolvertem.
Wij verwijzen jullie dan ook graag naar onze website.

En nu maar duimen dat het kleine viruske voor eeuwig en altijd gaat rusten.
Opa Jan

Uit sympathie en met volle steun
voor de trage wegen
Marie-Jeanne Thaelemans
Schepen

Bloemen en Planten ROBBERECHTS
Driesstraat 34 - 1861 Wolvertem-Meise - tel 02 269 98 04
Meer dan 1300m² bloemen, planten en decoratie
Openingsuren: alle dagen van 8.30u tot 12u en van 13u tot 19u
zondag van 8.30u tot 15u - dinsdag gesloten
www.bloemenrobberechts.be - e-mail: frank@bloemenrobberechts.be

Schoenen DE SMEDT
Hoogstraat 24 - 1861 Wolvertem - tel 02 269 30 12
www.schoenendesmedt.be - schoenendesmedt@skynet.be
Openingsuren: dinsdag tot vrijdag 9u tot 12.45u en 13.15u tot 18.30u.
Zaterdag van 9u tot 12.30u. zondag en maandag gesloten

Viviane Jacobs
Papenkoren 3 - 1860 Meise ( Eversem)
Medische voetverzorging - Manicure
0494 / 89 72 09

Algemene Dakwerken

Erik Siemons
Grotendries 12 - 1861 Rossem (Wolvertem)
tel 052 30 00 61 - gsm 0475 25 01 99
Lood - zink - koper - roofing - renovatie en nieuwbouw

Recept…..
Het volgende recept heb ik gekregen van Charlene, terwijl we samen
bij een clubwandeltocht, de inschrijvingen scannen…. Een zeer lekker
recept met niks dan voordelen: ge werkt je ‘pompoenoogst’ weg,je
maakt het op voorhand(echt nog veel lekkerder)…echt comfortfood!
Gehaktgratin met pompoen
Ingrediënten 4 p


700 gr bereid gehakt en 400gr vruchtvlees van pompoen



1 sjalot en 2 eetl boter en 400 gr gepelde tomaten(blik)



1 eetl paneermeel en 1 bouillonblokje



1 koffielepel tijm,paprikapoeder en oregano



800 gr bloemige aardappelen en 1 dl melk en 2 eetl boter

BEREIDINGSWIJZE
1. Smelt 1 eetl. boter in een ruime pan en stoof de sjalot glazig. Voeg het gehakt toe. Schep het
regelmatig om en plet het met een vork totdat het vlees korrelig en goudbruin gebakken is.
Voeg de gepelde tomaten toe, verkruimel het bouillonblokje boven de bereiding en leng aan
met ± 2 dl water. Laat 10 min. sudderen. Voeg de (diepgevroren) pompoenblokjes toe, roer
alles goed om en laat nog 5 min. sudderen. Breng op smaak met tijm, paprikapoeder,
oregano en, indien nodig, peper en zout. Bind lichtjes met instantsausbinder. Bereid
ondertussen de aardappelpuree: kook de aardappelen gaar in lichtgezouten water
gedurende 20 min. Giet af, laat nog even drogen op het vuur en pureer ze. Roer er de melk
en de boter door en kruid met nootmuskaat, peper en zout. Giet het mengsel van gehakt en
pompoen in een ruime ovenschotel en verdeel er de puree over. Maak met een vork enkele
versieringen in de puree, bestrooi met paneermeel en verdeel er 1 eetl. boter in klontjes
over. Zet koel weg. Op het moment zelf (30 min. in de oven) Zet de schotel 30 min. in een op
200 °C voorverwarmde oven. Dien onmiddellijk op. Tip Dit lekker gegratineerde gerecht kan
vooraf klaargemaakt worden. Als u het toch op het moment zelf bereidt, volstaan 20 min. in
de oven

TIP
Deze gratin kan je makkelijk een dag op voorhand klaarmaken. Hij zal nog rijker zijn
van smaak na een nachtje 'rusten’ in je koelkast.
Oproep:
Aan alle clubleden, die een ‘gesmaakt’ recept, willen delen, stuur dit zonder twijfel door naar het
secretariaat! Altijd gezellig voor iedereen!

KEUKENS
badkamer- en maatkasten

Wilgenlaan 17 bus 1

1861 Meise Wolvertem

Tel 02 269 91 02
e-mail : van.ossel.keukens@telenet.be

www.vanosselkeukens.be

