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Beste wandelliefhebber,
Bij het begin van een nieuw jaar wenst iedereen aan iedereen een
gezond, succesvol en gelukkig nieuwe jaar. Van ons : Gelukkig 2019 !
Bij ’t begin van een nieuw jaar worden overal
beloften gedaan ! Den ene zal in 2019 stoppen
met roken. Den anderen zal ’t komende jaar
véél minder pinten drinken. En nog iemand
anders belooft op het communiezieltje dat er in
2019 wordt gestart met “gezond” te leven !
“De komende nieuwjaarsrecepties zijn de
laatste. Nog één keer goed uit de bol gaan en
dan is ’t gedaan !!” hoorde ik plechtig beloven !
Doe je mee ??? Vanaf deze maand regelmatig
gaan stappen. Genieten van de gezonde lucht
en ga minstens drie keer per maand wandelen.
Het is niet moeilijk en ’t kost (bijna) niets.
Uw wandelclub geeft ‘t voorbeeld, en zorgt elke
maand voor ’n gratis tocht. Goed begin hé !
Proficiat. Al in de eerste maand van ’t jaar..… jarig !!!
’t Begint al op 5 januari. De dag vòòr Drie Koningen zijn d’er al cadeautjes bij Bart
Reckelbus ! Op 11 januari is het de beurt aan Wilfried Vanden Broecke. En Vito
Borghmans viert op 13 januari. De 14de van nieuwjaarmaand viert Christine Quintens
haar verjaardag en halfweg de maand, op 15 januari is het feest bij Rita De Soete.
De twintigste januari staat er een-en-ander te gebeuren bij de familie Vanhoutte.
Mama Micheline Claeys wordt dan in de bloemetjes gezet en zoon Rob viert diezelfde
dag eveneens z’n verjaardag ! Ja, ’t zal de moeite zijn ! Allen daarheen dus !!
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Daags nadien, op 21 januari is het de beurt aan Peter Vancouillie en Agnes Vervaecke
viert op 22 januari. De 24ste komt Ingrid Pylyser aan de beurt om gevierd te worden
en twee dagen later op 26 januari vieren Rita Van Nieuwenhuyse en Luc Poublon hun
verjaardag. De allerlaatste dag van januari, de 31ste werd Marcel Mutsaerts geboren.
Dus die dag is het feesten geblazen bij de oud-secretaris van de ROAS-stappers !
EEN EERSTE DOCHTER MAAR TOCH LIEVER EEN ZEVENDE ZOON !
In kranten uit de periode 1900 was de aankondiging van een zevende zoon of dochter
geen uitzonderlijk nieuws. De normen uit die tijd zorgden ervoor dat bijna wekelijks
ergens ‘n zevende opeenvolgde dochter of zoon werd aangekondigd.
De Koning aanvaardde dan het peterschap en het Hof bedacht het gezin met een gift
van 150 F. In die tijd een royale som voor een uitzonderlijke prestatie. Als je weet dat
een textielarbeidster in die tijd zo’n 2,50 Frank per dag (ja, per dag!) verdiende.

GAZETTE VAN BRUGGE, 11 JANUARI 1899

Een viriele boer dacht dat hij na vele jaren noeste arbeid in de echtelijk bedsponde
eindelijk aan de kassa zou passeren. Zijn vrouw was immers in blijde verwachting
van een zevende kind. Na zes zonen was de teleurstelling erg groot toen bij nader
toezicht bleek dat een eerste dochtertje was geboren! De vader zag dat echter zo niet
en gaf op het gemeentehuis een zoon aan in plaats van een meisje. Ja, 150 Frank
koninklijke premie laat je niet zomaar aan je vaderlijke neus voorbij gaan.
Maar de valse aangifte kwam aan het licht. De belofte om ‘n nieuw kindje maken
werd niet aanvaard en de premie werd hem ontnomen met een voorwaardelijke
gevangenisstraf er bovenop. De Poltjes, Bertjes, Elisabethjes en Astridjes die de naam
van hun peter of meter dragen, zijn inmiddels oudere dames en heren geworden.
Vandaag wordt meer bedachtzaam ‘gewerkt’ als het op kindjes maken aankomt.
Koning Filip en koning Mathilde worden zelden nog gevraagd voor een zesde dochter
of zoon. Want die worden gewoon bijna niet meer gemaakt !
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GDPR - General Data Protection Regulation

PRIVACY VERKLARING

15/12/2018

De wet op de bescherming van privé gegevens van natuurlijke personen legt
duidelijk vast wat er met uw adresgegevens mag gebeuren.
Ook de Brugse Metten Wandelclub is onderhevig aan deze wet. Hieronder
meer info ter kennisgeving.
Wandelclub de Brugse Mettentocht met contactpersonen,
Aagje Merlevede, voorzitter en Hilde De Herdt, ledenverantwoordelijke,
Contactadres : aagje@brugsemettenwandelclub.be
Wandelclub “ Brugse Metten Wandelclub “ respecteert de Europese privacyverordening .
Deze algemene verordening gegevensbescherming ( AVG ), in het Engels General Data Protection
Regulation ( GDPR ) gaat over de bescherming van natuurlijke personen in verband met de verwerving van
persoonsgegevens en betreffende het vrije verkeer van deze gegevens.
In deze Privacy policy (of privacy statement) willen we heldere en transparante informatie geven over (welke
gegevens we verzamelen) hoe wij omgaan met persoonsgegevens. Wij doen er alles aan om uw privacy te
waarborgen en gaan daarom zorgvuldig om met persoonsgegevens
Als je lid wordt van onze wandelclub, verzamelen we je naam, adres, geboortedatum, nationaliteit, geslacht, emailadres, telefoonnummer en aansluitingsdatum. We hebben alleen gegevens die je zelf hebt medegedeeld.
Deze gegevens bewaren we gedurende twee jaren na einde lidmaatschap.
Deze gegevens worden gebruikt voor :
❖ De ledenadministratie door onze wandelclub, deze worden bijgehouden en bewaard door de
secretaris
❖ De ledenadministratie van de overkoepelende organisatie Wandelsport Vlaanderen
❖ Het bezorgen van ons ledenblad “ het Wandelnieuws “ en mededelingen/uitnodigingen in verband
met activiteiten georganiseerd door onze wandelclub
❖ Ten behoeve van de organisatie van een wandeling
De bestuursleden ontvangen een excelfile met de ledenlijst dit ten behoeve van contactname in functie van
activiteiten van onze wandelclub.
Behoudens de hierboven vermelde gevallen worden je gegevens nooit doorgegeven aan derden.
Onze club publiceert geregeld foto’s van clubleden of eventuele andere personen. Dit in ons clubblad, op onze
facebook-pagina en onze website. De foto’s worden telkens genomen in normale clubverband, met respect voor
de afgebeelde personen. Daarbij wordt er op gelet dat ze niet aanstootgevend zijn. Wij gaan er vanuit dat je
geen bezwaar hebt tegen de publicatie van de foto’s die te maken hebben met activiteiten van de club.
Mocht u daar toch bezwaar tegen hebben, dan kan u dat melden aan het bestuur. We zullen uw bezwaar
respecteren en geen foto’s van u publiceren.
Mocht je klachten hebben over de verwerking van je persoonsgegevens dan vragen we om direct contact met
ons op te nemen.
Het bestuur van de Brugse Metten Wandelclub
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CEES BLAEKE IS NIET MEER
Begin december overleed op 88 jarige leeftijd de
stadsomroeper van Sluis, Cees Blaeke.
Cees, beter bekend als Jantje van Sluis was nauw
betrokken bij de eerste Brugse Metten Wandeltocht
van onze vereniging. Op 18 mei 2002 verwelkomde hij
op de pui van het stadhuis van Sluis de deelnemers
aan de Brugse Metten Tocht. De verste afstand bracht
de wandelaars tot in het Nederlandse grensstadje.
Cees was 72 jaar de vertrouwde belleman van Sluis.
Op z’n twaalfde nam hij de functie over van z’n vader
die het omroepen had geërfd van grootvader Blaeke.
Cees bleef in functie tot z’n 85ste en gaf dan de bel door
aan z’n kleinzoon Bas Bovendeur. De belleman kreeg
de zilveren erepenning van de toenmalige gemeente
Sluis-Aardenburg en in 2008 had hij de grote eer
Koningin Beatrix te mogen verwelkomen. Voortaan
begroet hij de mensen aan de hemelpoort met zijn
vertrouwd belgeschal.
Denis

VIERHONDERD BLADZIJDEN WANDELINFORMATIE
Officieel heet het boek “Walking in Belgium”. Wij houden het bij “officieel wandelboek 2019”
Een turf van net geen vierhonderd bladzijden met alle denkbare wandelinformatie.
Alle georganiseerde wandeltochten die
in het land worden ingericht hebben
er een plaatsje. Je vindt er alle info,
zoals startplaats en -uur. Mogelijk te
kiezen afstanden en soms zelfs wat
extra informatie over de soort tocht.
Bosrijk of landelijk, dwars door de
natuur of doorheen een privé domein.
Ook de naam van de organiserende
club en de contactgegevens van de
verantwoordelijke staan vermeld.
Met dit wandelboek kan je van dagen
bij voorbaat je tocht uitstippelen.
Het officieel wandelboek van de
federatie “Wandelsport Vlaanderen”
is een must voor elke wandelaar.
Het is te koop in elke boekenhandel.
Op de omslag staat als verkoopprijs
€ 17 vermeld. De B.M.W.-club heeft,
speciaal voor de leden een aantal
exemplaren aan € 8. Alweer ’n fiks
ledenvoordeel. Verkrijgbaar op het
ledenfeest of bij Hilde, Rozendal 80 in
Brugge. Tel 050.34.41.39
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UITNODIGING
Het was een geslaagd wandeljaar,
en dat gaan we vieren !!!
Na het geslaagd wandelseizoen 2018 en in het vooruitzicht van
het komende jaar, wordt u uitgenodigd tot het tiende

LEDENFEEST
VAN DE BRUGSE METTEN WANDELCLUB
Zaterdag 2 februari 2019, om 19u
Zaal “Patria” Kerklaan 37 Assebroek
(straat richting kerk ver-Assebroek)

GRANDIOOS FEESTMENU
Aperitief met knabbelnootjes.




Warme beenham zoveel als je wil
Fijne worteltjes, boontjes en bloemkoolroosjes met kaassaus
Vergezeld van knapperige aardappelkroketjes




Winterdessert.
koffie
Kwaliteitswijnen, betere bieren en frisdranken.
Uitreiking van de wandelwijnspaaractie.
Diamontage over de wandelclub door de jaren heen
Voorstelling wandelprogramma 2019
Deelname (enkel geldig na betaling vóór 15 januari)
Vrijwillige medewerkers : gratis (reserveren verplicht € 6,00 per persoon, met 4 drankbonnen)
Leden BMW : € 18,00 per persoon. Niet leden-sympathisanten : € 25,00 per persoon.
Reservatie door overschrijving vóór 15 januari op rek. BE 53 7775 9587 8453 BIC: GKCCBEBB
van Brugse Metten Wandelclub vzw met vermelding naam en aantal personen.
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ADMINISTRATIE
De meeste leden hebben hun lidgeld reeds hernieuwd.
Velen schreven ook in voor het ledenfeestje.
Heb je reeds alles in orde gebracht, dan kan je deze bladzijde gewoon overslaan.
Moet je het lidgeld nog betalen of inschrijven voor het feestje. Dan herinneren we even.

Het lidmaatschap blijft zoals de vorige jaren.
15 € voor het eerste lid en tweede lid (dus 30 € per koppel)
Het lidmaatschap wordt terugbetaald door je mutualiteit. Dus het kost je niets !
Wil tegen 1 januari uw lidgeld storten aub.
Na ontvangst van het lidgeld bezorgen wij u de lidkaarten en naametiketten.
Wij sturen u ook direct de attesten voor de tussenkomst door uw de mutualiteit.

Het “Ledenfeest” op zaterdag 2 februari ‘19
(zie uitnodiging op vorige bladzijde)
6 € pp. voor medewerkers ( 4 consumpties inbegrepen)
18 € pp. voor u als lid. 25 € pp, voor niet-leden.
HOE BETALEN ?

- Komt u wél naar het feestje :
Wil dan de som van uw lidgeld + uw deelname aan het feestje samen storten.
In de mededeling vermeldt u : “lidgeld” + “feest “ + uw naam.

- Komt u niet naar het feestje :
Wil dan alleen de som van het lidgeld storten.
In de mededeling vermeldt u : “lidgeld” + jullie namen
(storting graag tegen 1 januari 2019).
Bankrekening : BE 53 7775 9587 8453 - BIC: GKCCBEBB
van Brugse Metten Wandelclub vzw Brugge
Uw stempelbrieven van 2018 (voor de wijnactie) vóór maandag 8 januari 2019
bezorgen bij secretaris Hilde De Herdt, Rozendal 80, 8000 Brugge of bij
voorzitter Aagje Merlevede, Beaupréstraat 50, 8310 Sint-Kruis.
Voor de bestelling van een wandelboek kan u ook terecht bij voorzitter Aagje
Merlevede. Telefoon 0468 18 44 86 of mail naar aagje.merlevede@telenet.be
Wandelboeken zijn ook beschikbaar op het feestje.
Met hartelijke wandelgroeten, namens het bestuur
Aagje Merlevede
Voorzitter
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Hilde De Herdt
Ledenadministratie

