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 Ledenaantal: 152

 Ontstaan: eind 1973 

 Lid  van Activia (voorloper van Wandelsport Vlaanderen) sinds 1974

 Voorzitters sinds oprichting:

 1973  1979 Stichter Leo De Rijck

 1980  1982 Luc Pauwels

 1983  2014 Paul De Roy

 2015  2019 Jonny Van Geert

 2020  huidig voorzitter Patrick De Schrijver
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 Huidig bestuur:

 Voorzitter - Parcourmeester: Patrick De Schrijver

 Penningmeester-Kledij – Reizen: Veerle Lievens

 Secretaris: François Rits

 Public-relations: Karel Paerewijck

 Bestuurslid: Leona Bosmans

 Erevoorzitter: Jonny Van Geert

 Webmaster: Willy Van den Cruijce

 We kunnen tevens op een 25 tal trouwe medewerkers rekenen.
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 Activiteiten van de club:

 1.Wandelingen

 Eigen organisatie van wandeltochten met een uitgepijld parcours

 Lentetocht in Pamel

 Sinksentocht in Hekelgem

 Abdijtocht in Hekelgem

 Herfsttocht in Liedekerke

 Groepswandelingen

 Wekelijks dinsdagavond wandelingen van begin april tot eind september

 Maandelijks dinsdagnamiddag wandelingen van oktober tot maart
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 Activiteiten van de club:

 2. Wandelweekend
We organiseren alle 2 jaar een wandelweekend met naast wandelingen van 
verschillende afstanden ook deelname aan de toeristische aanbiedingen van de 
streek waar we op bezoek zijn. Vorig jaar hebben we ons wandelweekend in 
Oost-Duinkerke doorgebracht.

 3. Verrassingsreis
Het jaar dat er geen wandelweekend is organiseren we een verrassingsreis. Dit 
is een reis met de autocar naar een onbekende bestemming. Het is een reis 
van één dag en ze gaat meestal naar een stad of streek in eigen land of juist 
over de grens. Er wordt dan weinig gewandeld maar er wordt aandacht besteed 
aan de culturele en culinaire specialiteiten van de streek.
Dit jaar hebben we Sint-Truiden en omgeving verkend.
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 Activiteiten van de club:

 4. Gezellig Samenzijn

Begin februari organiseren we een gezellig Samenzijn in restaurant De 

Hophoeve in Hekelgem. Er wordt dan tijdens een uitgebreid etentje 

gezellig met clubleden gebabbeld, er worden wat nieuwtjes medegedeeld 

en er worden enkele verdienstelijke wandelaars in de bloemetjes gezet.

 5.Etentje Medewerkers

Begin maart is het dan de beurt aan onze medewerkers om gevierd te 

worden. Een wandelclub kan zonder die medewerkers niets organiseren 

en daarom worden ze als dank uitgenodigd op een gratis etentje (voor wie 

aan de vier organisaties meegeholpen heeft).
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 Activiteiten van de club:

 6. Leden vergaderingen

In principe om de twee maand wordt er een ledenvergadering gehouden in 

ons clublokaal café Onder den Toren in Hekelgem.

Er worden nieuwtjes van de club medegedeeld en de aanwezige leden 

wordt een drankje aangeboden.

 7. Busreizen

Tot enkele jaren geleden was het de gewoonte om 3 keer per jaar een 

busreis naar een wat verdere wandelclub te organiseren. Die busreizen 

zijn erg duur geworden en er zijn steeds minder wandelaars die interesse 

vertonen. We proberen nu samen met een burenclub nog één of maximum 

twee busreizen per jaar te organiseren.
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 Activiteiten van de club:

 8. Gratis wandelingen

In plaats van de busreizen organiseren we tegenwoordig vaker gratis 

wandelingen bij een burenclub.

Voordeel: Er kunnen meer leden van genieten

Burenclubs komen meer bij ons wandelen

Het is voor onze club goedkoper 

De leden kunnen voor die geselecteerde wandelingen gratis wandelen en 

ze krijgen nog gratis een bonnetje voor een(gewone) consummatie.
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 Stempelbladen
De bedoeling van de stempelbladen is om de leden aan te moedigen om zoveel 

mogelijk te wandelen. Onze wandelclub heeft 2 wandelbladen in gebruik. De 

gewone stempelbladen en de TOP 15 stempelbladen.

 Gewone stempelbladen

Bij alle clubs die aangesloten zijn bij Wandelsport Vlaanderen is er de mogelijkheid om je 

stempelbladen te laten afstempelen. Bij de gewone stempelbladen is het gelijk in welk vak 

de stempel geplaatst wordt.

Op het einde van het jaar kan je het(de) stempelblad(en) binnen brengen bij iemand van 

het bestuur. Je krijgt  voor de stempels dan waardebonnen. Die waardebonnen kunnen 

gebruikt worden voor het betalen van alle clubactiviteiten behalve onze wandelingen.Wie

90 wandelingen op een jaar doet krijgt een waardebon van 45 Euro. Wie 1 wandeling doet 

en zijn stempelblad binnenbrengt krijgt een waardebon van 4 Euro. De volledige lijst vind 

je op het document voor de aanmoediging leden. 
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 TOP 15 stempelbladen

De wandelclubs welke het vorige jaar het meeste bij ons hebben komen wandelen komen 

op dat blad. Ook onze eigen wandelingen en de wandelingen van Vlaanderen Wandelt (in 

2023 op 30 april) staan daarop.

De bladen kunnen gelijk met de gewone stempelbladen afgestempeld worden. De stempels 

moeten hier wel in het vakje van de desbetreffende wandelclub gezet worden.

Dit stempelblad kan ook binnengebracht worden op het einde van het jaar. 15 stempels 

geeft recht op een waardebon van 15 Euro. Wie tenminste 5 stempels heeft krijgt 3,75 

Euro. De volledige lijst vind je ook op het document voor de aanmoediging leden.

 Kledij

 Onze wandelclub bezit een groot assortiment clubkledij

Je kan die vinden op onze website: https://www.wandelclubdepajotten.be onder de rubriek 

webshop.
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 Clubblad
Normaal zou ons clubblad 4 keer per jaar moeten verschijnen. Tot juni 2022 is dat ook gebeurd.

Vanaf dan zijn er nieuwsbrieven verspreid. Hopelijk neemt de verantwoordelijke ook weer zijn 

verantwoordelijkheid op.

 Hierna volgen wat foto’s van onze activiteiten.

 Veel kijkplezier.

 Wie vragen heeft stelt ze maar aan één van de 

bestuursleden.

Wandelclub De Pajotten Hekelgem VZW











Lentetocht











Sinksentocht









Abdijtocht













Herfsttocht









Wandelweekend





























Verrassingsreis















Dinsdagavond 

wandelingen









Gezellig Samenzijn

















Voor € 15,00 per jaar
ben je al lid van 
Wandelclub De 

Pajotten Hekelgem!


