
VWO SINT-ELOOITROTTERS MEISE 
 

 

BESTUUR: 
 

-VOORZITTER: Achiel Bettesone 

-SECRETARIS: Frans Heyvaert 

-PENNINGMEESTER: Joske de Ridder 

-LID: Simone Van Nerum 

 

WANDELLEIDERS: 
-Achiel en Jeanneke Bettesone-Van Humbeeck 

-Frans en Joske Heyvaert-De Ridder 

-Paul en Hilde de Schutter 

-Frans en Jeannine Leo 

-Louis en Mariette Clerbout-Van Riet 

-Alfons en Claire Clerbout 

 

SECRETARIAAT: 
Frans Heyvaert, Sint-Elooiweg 22, 1860 Meise. 

E-post: sintelooitrottersmeise@hotmail.com of fransheyvaert@vtbkultuur.be  

 

FEDERATIE: 
Onze wandelafdeling is AANGESLOTEN bij : VWO (Vlaamse Wandel en Omnisportfederatie, Van de 

Kerckhovelaan   , 9000 Gent.  

WEBSTEK : www.vwo.be  

 

AARD VAN DE WANDELINGEN: 

Wij zijn een familiale wandelclub, d.w.z. dat IEDEREEN van jong tot oud welkom is. 

Wij doen niet aan kilometervreterij! Onze wandelingen verlopen aan het tempo van de traagste wandelaar in de 

groep. We laten nooit iemand achter en blijven samen… 

In het midden van de wandeling of wat verder houden wij steeds een sanitaire stop in een drankgelegenheid waar 

iedereen volgens zijn eigen goesting iets besteld (en betaald). 

Onze wandelleiders verkennen vooraf een paar keer de wandelweg en maken een  afspraak met de uitbater van 

de drankgelegenheid. 

Zij zorgen voor een wandelbeschrijving (niet alleen van de weg maar ook van de belangrijkste monumenten die 

wij onderweg tegenkomen)  en een wandelplannetje. (zie voorbeeld) 

 

 

WANDELDAGEN:  

Onze wandelgroep wandelt VAST op de eerste zondag van de maand. 5Opletten: in december kan het de 2
de

 

zondag zijn wanneer Sint-Elooi gevierd wordt in december. 

Verder zijn er wandelingen op andere momenten maar die worden via de webstek of een “Nieuwsbrief” 

aangekondigd. 

In juni worden er een aantal avondwandelingen ingericht. Bijeenkomst aan de Sint-Elooikapel op de 

Hasseltberg. 

 

VERTREK: er is steeds een wandelleider op de vertrekplaats aan de SINT-MARTINUSKERK te Meise om 

14u. 

Vandaar rijdt men met Eigen Wagens (EW) naar de vertrekplaats van de wandeling die nooit meer dan een half 

uur rijden van Meise gelegen is. Het vertrekuur ter plaatse is aangeduid op de wandelkalender. 

Carpooling is mogelijk voor zover er vrije plaatsen voorhanden zijn. Best vooraf bespreken! 

 

LIDMAATSCHAP: 

Het eerste lid van en familie (hoofdlid) betaalt 12.50 €. Het hoofdlis ontvangt het ledentijdschrift 

“Wandelvogel”. 

De volgende leden van dezelfde familie betalen 7.50 € maar krijgen GEEN tijdschrift. 

mailto:sintelooitrottersmeise@hotmail.com
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In het lidgeld is een verzekering tegen ongevallen inbegrepen. 

BIJ ONGEVAL zal het BESTUUR zorgen voor de ongevalsaangifte. 

 

Men kan lid worden door overschrijving van het bedrag op rekeningnummer:BE 12 9796 3446 6392 van VWO 

Sint-Elooitrotters Meise. 

 

AKTIVITEITEN BUITEN DE NORMALE CLUBWERKING: 

De Sint-Elooitrotters zijn een onderafdeling van vtbKultuur Meise. 

De Sint-Elooitrotters  werden opgericht in  september 1976 ter gelegenheid van de opening van “Het Fusiepad”. 

Leden van de Sint-Elooitrotters zijn altijd welkom op de activiteiten van vtbKultuur Meise en betalen steeds de 

ledenprijs. 

Op activiteiten met een busuitstap wordt meestal ook een stads- of  natuurwandeling ingericht. 

 

Wij zijn ook te vinden op de webstek van de gemmente Meise:  

www.meise.be/sport/sportverenigingen/VWOSint-Elooitrotters   
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