
Nieuwsbrief Februari 

WALO-boekje 

Wens je het boekje digitaal te ontvangen 

in je mailbox of toch liever op papier?  

Klik dan hier om je keuze bekend te  

maken of te wijzigen.  

Lidgelden  laatste kans! 

Wie zijn lidgeld nog niet vernieuwd heeft kan dat nog t.e.m. 

eind februari.  

Lidgeld: 55€ (hernieuwing) of 65 € (nieuw lid + T-shirt)  

Lente-drink 

Op vrijdag 24 maart staat onze lente-drink op de planning in Huize De Meerleer. 

Programma: 

Stipt 19u30: algemene vergadering 

20u00: receptie met hapjes en drankjes 

Deelname aan de algemene vergadering is geheel vrijblijvend, je kan ook aansluiten vanaf 20u voor de  

receptie. Tijdens de algemene vergadering blijft de deur gesloten, dus kom op tijd. 

 Inschrijven kan via deze link (klik hier) of via mailtje naar Jean-Pierre vóór 17 maart. 

Graag op voorhand inschrijven zodat we voldoende hapjes en drankjes kunnen voorzien.  

Terugbetaling (deel) lidgeld  

via mutualiteit  

Omdat wij als WALO een erkende sportclub zijn 

kan je bij de mutualiteit een terugbetaling  

aanvragen voor (een deel) van je lidgeld.  

Laat even weten aan Jean-Pierre bij welke  

mutualiteit je aangesloten bent en dan maakt hij 

een papier in orde.  

Wedstrijdje georganiseerd door onze jeugd 

 

Op zaterdag 4 maart organiseert de jeugd  

een wedstrijd op De Ster.  Volwassenen zijn ook  

welkom om deel te nemen en je krijgt ook 5 punten  

bij deelname. 

Welkom vanaf 10u aan de ingang Lange Rekstraat.  

Start wedstrijd: 10u15 

Die dag is er ook KAVVV wedstrijd (cross)  

in Kalmthout. 

 

WALO-weekend 

Prijs voor deelname: 

- € 145 voor volwassenen niet-leden 

- € 115 voor volwassene WALO-leden (> 14 j) 

- € 80 voor 7-13 j 

- € 60 voor 3-6 j 

- Gratis voor < 3 j 

12 tem 14 mei 

Het Reigersnest – Koksijde 

Programma WALO-weekend 

Vrijdag:  

10u00 Fietsers (ook elektrische) vertrekken 

16u00 kamers open  

18u30 avondeten  

20u30 avondwandeling  

Zaterdag:  

Ochtendloop voor de vrijwilligers 

in de namiddag strandspelen 

’s avonds ‘verrassingsactiviteit’  

Zondag:  

Voormiddag wandelen  

Na de middag fietsers vertrekken 

—> ideeën voor niet-fietsers zijn welkom bij het bestuur  

WALO zoekt jubilarissen 

Bent u de jubilaris die wij zoeken?  

Bent u (minstens) 25 jaar lid van WALO? 

—> Laat je dan horen bij het bestuur!  

We hebben al enkele namen kunnen noteren dankzij 

het goede speurwerk van enkele bestuursleden, maar 

allicht zien we  mogelijks nog enkele WALO-leden over 

het hoofd. Aarzel dus niet om ons te contacteren als je 

denkt in aanmerking te komen.  

Meiloop 

Ook dit jaar organiseren we weer de Meiloop van 

WALO op maandag 1 mei 2023.  

Maak jullie familie, vrienden, kennissen, collega’s 

maar al warm om bij ons te komen lopen.  

Inschrijven via mail bij Jean-Pierre én  

betaling uitvoeren vóór 10 maart 

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfQ2n5ZGif8HWuBaORDssmkBCmHjaN5XcwoFmZTzr0p06Sqbg/viewform
https://forms.office.com/r/APECwwma7U

