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Voorwoord ...
Beste WBV’sters, WBV’ers en andere lezers,

Van 29 februari tot 8 maart was het de week van de vrijwilliger.  Met 750.000 zijn 
ze, de vrijwilligers die zich in Vlaanderen inzetten.  De één steekt er veel tijd in, de 
andere wat minder.  Maar één ding hebben ze gemeen : ze doen het met hart en 
ziel en offeren een deel van hun vrije tijd op om onbezoldigd en uit vrije wil zich in 
te zetten voor één of ander doel.

Ook bij WBV hebben wij zo een groep vrijwilligers waar de club kan op rekenen.  
Dit gaat van de mensen die helpen bij de klimopleidingen, de wandelingen, de MTB 
tochten, de rotskuisers, de andere opleidingen (zoals de hooggebergte cursus) , 
de clubavonden, enz. tot aan het bestuur.

Bij deze dus een dikke merci voor alle mensen die zich belangeloos inzetten voor 
WBV.  Zonder hen zou het nooit lukken.  
Bij deze wil ik ook de leden van het bestuur bedanken : zij zijn een constante in het 
vrijwilligerswerk bij WBV.

Een ander aspect in de klim- en bergsport is dat er zelden of nooit gewag wordt 
gemaakt van wat iemand beroepsmatig doet of welke andere zaken waar iemand 
privé nog mee bezig is.  En zo ontdekken we soms nog verborgen talenten.  Zo 
hebben we ook echte schrijvers onder onze leden.  Er was enkele jaren geleden 
het boek van Ignace en nu is er het boek van Willy.  Meer daarover verder in deze 
Nieuwsbrief.

En natuurlijk gaan de WBV activiteiten ook gewoon hun gang. Kijk zeker eens 
naar de agenda in deze nieuwsbrief.  We proberen deze nu ook op maandelijkse 
basis op de website en de Facebook pagina te  zetten.  Dit zou het voor iedereen 
mogelijk moeten maken om de activiteiten  nog beter op te volgen. 

Graag sluit ik af met volgende gedachte die zeker past in de week van de vrijwilliger:  
“Zorgen moet je doen, niet maken !”
Bart

Covid-19 info:
zie p. 10 - 11
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‘t Wandelpark b18

Wandeling op 19 April 2020 : 
Verkenning van het eind van de wereld in een eierdo(r)p.

Deze wandeling leidt je voorbij mooi cultureel erfgoed. Je ontdekt kastelen, windmolens en 
pittoreske dorpskernen, stuk voor stuk stille getuigen van een rijke geschiedenis. Je wandelt 
door een streek die gelegen is aan de voet van de Vlaamse Ardennen. Het is een minder 
bekend, en soms ten onrechte onbemind, deel van Vlaanderen, geprangd tussen de Leie 
en de Schelde. Kruisem en zijn deelgemeenten hebben heel wat te bieden, veel meer dan 
de geschiedenis van het ei. De dorpskernen van Lozer, Mullem en Wannegem zijn goed 
bewaard en fotogeniek. Ze liggen een beetje ‘tenden de weireld’.

Praktisch : Lengte tocht: 23 km.  
Start: 09.30 h aan de Kerk van Kruishoutem. (parkeergelegenheid voor de kerk) 
‘s Middags : zal nog doorgegeven worden via de website / mailing / facebook
Begeleider : Els Meyhui (0478 94 88 04)

17 mei 2020: Varen, vogelen en wandelen in de Blankaart

Het is puur toeval… een aanbod van het moment. Nog eens naar de Blankaart, maar nu op 
heel andere wijze. Eric Wackenier is al jaren bootsman in dit natuurgebied. Hij stelde voor 
om de Blankaartvijver met al het gevogelte dat daar zwemt en broedt te verkennen vanop 
een fluisterboot*. 

Na een 10-tal minuten wandelen kunnen we instappen voor een vaartocht van 1u à 1u30 
(hangt van het weer af en van wat er te zien is). Daarna gaat het langs de zuidoever van het 
waterspaarbekken naar ons middagonderkomen, café De Knocke. 
Verder in zigzag terug naar het Blankaartkasteel. Onderweg treffen we een aantal 
uitkijktorens. VERREKIJKERS in aanslag. 

Halverwege de namiddag landen we allicht nog op 
de hoeve Madeliefje waar ze heerlijke zelfgemaakte 
ijsjes hebben.
Verzamelen: parking van het bezoekerscentrum de 
Blankaart/ Iepersteenweg 56-90/ 8600 Woumen-
Diksmuide. 

’s Middags zijn we in  café De Knocke / Ijzerdijk 1/ 
8600 Diksmuide tel 0474 53 83 45
Na de wandeling kunnen we nog een glas  drinken 
in het Blankaartkasteel.

Datum: zondag 17 mei 2020.
Verzamelen: om 9u15. Start wandeling om 9u30.
Picknick en drank meebrengen.  
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Afstand: voormiddag 1u30 per fluisterboot en 5 km wandelen.
Namiddag: 10 km wandelen. Best stevige schoenen aanhebben.
We nemen de nodige tijd om vogels te spotten.

De tocht loopt gedeeltelijk op het traject van de wandeling van 23 februari maar biedt 
zeker voldoende variatie om het déjà vu-gevoel te vermijden.
• Fluisterboot: de kostprijs voor de boot bedraagt 80 euro / deze prijs wordt gedeeld door 
het aantal deelnemers (maximum 28).
• Indien er ruim voldoende meer dan 28 deelnemers zijn kan er eventueel een tweede boot 
worden geëngageerd. 
• Gelieve pasmunt mee te brengen.
• Uitzonderlijk wordt gevraagd om vooraf in te schrijven via info@wbvvzw.be of sms naar 
0478 94 88 04
• Inschrijven graag voor zondag 10 mei 2020.
Bootsman: Eric Wackenier: 0494 23 06 86
Wandelbegeleider: Ignace Bral + 32 (0)479 50 32 11

Wandeling op 13 juni 2020 :
Bouillon – Vresse

Om de eigen conditie te testen en op algemene aanvraag, organiseren we nog eens 
de prachtige maar uitdagende wandeling van Bouillon naar Vresse.  Voor wie dit nieuw 
mocht zijn : reken toch maar op een 30 tal kilometers en minstens 1200 hoogtemeters.  
Een ideale voorbereiding of graadmeter dus voor wie komende zomer op stap wil gaan 
in de bergen.

Best is om op vrijdagavond al naar Bouillon te komen.  Wij zorgen voor reservatie in de 
jeugdherberg in Bouillon. Om te weten voor hoeveel personen we moeten reserveren, 
graag inschrijven bij Bart met vermelding van het aantal personen en of je ontbijt wil 
zaterdagochtend.  Inschrijven kan tot uiterlijk maandag 1 juni.

Wie toch pas op zaterdagochtend naar Bouillon komt: 
afspraak uiterlijk om 08.30 u op de parking aan de 
“Porte de France” vlak bij de tunnel.
Afhankelijk van het aantal deelnemers brengen we 
eerst enkele wagens Vresse.  Zorg voor een picknick 
en drank voor onderweg want veel winkels komen we 
niet tegen.

Praktisch : lengte tocht : +- 30 km
Start : Parking Porte de France (vlakbij de tunnel) in 
Bouillon
Belegeider : Bart (0474 28 69 26)
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Wandeling op 28 juni 2020: Lente in het Beverhoutsveld!

Het Beverhoutsveld ligt tussen Ver-Assebroek, Beernem en Oostkamp. Door het 
ontbreken van boerderijen en woningen is het BVH-veld een aaneengesloten 
uitgesproken natuur- en stiltegebied.
We vertrekken op Assebroek op de grote parking van het lokaal Politiekantoor /
kleuterschool Sparrenhof en stappen vandaar onverhard door weiden en 
meersen
naar Ver-Assebroek waar we op de Beverhoutsveldroute komen. 
‘s Middags in Beernem eten we onze boterhammen op in ‘t cafeetje ‘t 
nieuw Gemeentehuis. Na de middag dan terug door de lange lanen van het 
Beverhoutsveld naar VerAssebroek en zo verder tot de parking.

Praktisch : Lengte tocht: 24 km, grotendeels onverhard
Start: 9.30 h op de parking van het lokaal politiekantoor/kleuterschool, Dries 2, 
8310 Assebroek
‘s Middags: Café ’t Nieuw Gemeentehuis, Bloemendalestraat 116, Beernem
Begeleider: Patrick Van Grootven (0486 68 70 57)
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De West-Vlaamse Bergsport Vereniging nodigt alle sportievelingen en hun gezin uit voor 
een klim en/of wandelweekend met overnachting op de camping van Grez-sur-Loing nabij 
Fontainebleau in het weekend Hemelvaart weekend. Wellicht wordt het voor velen een 
verrassing. De door ons zo vertrouwde uitbaters zijn met pensioen en de uitbating is voortaan 
in handen van AQUADIS LOISIRS die ons gul zullen ontvangen en loyaal verzorgen.

Gelieve bij de aanmelding de receptie te informeren dat wij op “le Bivouac” staan. Voor de 
kampeerders met kleine kinderen is het belangrijk dat er voldoende warme kledij meegenomen 
wordt want ‘s nachts kan het soms nog erg fris zijn. Wie in een hotel overnacht zoekt best een  
plaats in het nabij gelegen Nemours. Er is veel aanbod en de prijzen zijn veel lager dan in 
Fontainebleau

Naast het vermaarde bos is 
het interessant om ook de stad 
Fontainebleau te verkennen. 
Verwacht je niet aan een 
bruisende stad. Sinds 1962 
daalde het aantal inwoners 
van 22000 tot 15000 op heden, 
waarschijnlijk onder invloed van 
de nabij gelegen miljoenenstad 
Parijs. Het is een stad met een 
rijk verleden en veel cultuur. 
Het bekendste monument is 
natuurlijk het koninklijk kasteel. 
Gebouwd in de zeer vroege 
middeleeuwen (het bouwjaar 
noch de bouwheer zijn bekend) werd het al  bewoond door koning Lodewijk de zevende vanaf 
1131. Door zijn kleinzoon Lodewijk de negende werd de toenmalige burcht fors uitgebreid. 
Rond 1530 werd het kasteel verbouwd en verfraaid door koning Frans één die vaak ging jagen 
in het nabijgelegen woud. Het gebouw kreeg toen nagenoeg zijn huidige uitzicht. Hiervoor 
deed hij beroep op Italiaanse kunstenaars. Het stucwerk, de meubels en de fresco’s zijn alle in 
Italiaanse stijl uit die tijd. Eind zestiende, begin zeventiende eeuw was een bewogen periode 
voor het kasteel. Koning Hendrik de derde had sympathie met de Protestantse Hugenoten 
en kwam zo terecht in een godsdienst oorlog met de Rooms Katholieke kerk. De Hugenoten 
verloren het pleit en werden streng vervolgd. Het kasteel bleef in eigendom van de Franse Staat 
en werd nog bewoond door het koningshuis tot en met Napoleon III in 1870.
Het is de moeite van een bezoek meer dan waard. Het kasteel werd immers nooit geplunderd. 
Verschillende kamers zijn nog in de originele meubilering en bekleding zoals ze door de 
koningen zijn verlaten.

Over het bos van Fontainebleau zijn veel foto’s op het internet te vinden.
Bezoek de site : Fontainebleau forest – afbeeldingen

Tot dan, Leo

Fontainebleau 2020 VAN 21 TOT  24 MEI

Camping “Les Prés”
Chemin des prés 1
F 77880 Grez-sur-Loing
Nieuw tel:  0033 386379583
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Start to trail (We love Dennis)

Op vakantie in de bergen hoor ik wel eens: “Excusez-moi, pardon, merci 
beaucoup, bonne journée.” Een loper voert z’n inhaalmanoeuvre netjes uit. Maar 
het getik van de stokken achter mij zet zijn waarschuwing toch nog wat kracht bij.   

Ja, zo trailrunnen leek me ook wel wat. Alleen was dat loopvuur van mij de laatste 
tijd tot een waakvlam herleid. En hoe begin je aan zoiets? Wanneer ben je dan 
trailrunner? Of hoe word je zo iemand? De gedachte om me met zo’n vestje 
op openbaar terrein te moeten begeven, fl oot me telkens weer terug. Totdat ik 
midden oktober een berichtje zag verschijnen op de facebookpagina van WBV: 
“Met enkele gelijkgezinden willen we komaf maken met de vooroordelen van het 
trailrunnen.” Ik twijfelde niet en schreef me in.   

De wetenschap dat ik nog zo’n anderhalve maand tijd had, was voldoende om 
mijn conditie met de vlam in de pijp op  te krikken.  

Op 7 december spraken we met zo’n 17 liefhebbers en dito sporthorloges voor 
de eerste keer af om te lopen in de Gasthuisbossen van Zillebeke. En met de  
eerste after-trail in “De Lustige Boer” was de toon gezet. Het gaf ons de nodige 
‘poeier’ om de Kluisberg en de Kemmelberg op te sjezen. En wie nog twijfelt aan 
het bestaan van de runners high, was zeker niet mee toen we wervelwind Dennis 
door het helmgras recht in de ogen keken.

Ik heb altijd graag gelopen. Maar het mooie aan trailrunning is dat de natuur-
beleving centraal staat. Competitiedrang is bijna uit den boze, snelheid en 
rangschikking zijn van ondergeschikt belang. Ik durf Macklemore en MC Hammer 
wel al eens in te ruilen voor het gezang van pimpelmezen en andere zachte 
geluiden van het bos. Verdwalen in gedachten of helemaal geen gedachten 
meer. En hoe langer je loopt, hoe beter dat gaat.  En net zoals mijn gsm staat de 
tijd dan even op stil.  

We zijn intussen maart en kijken vol spanning uit naar 31 mei want dan lopen 
we - excusez-moi, pardon - een trail in de alpen.  Ik zal het lopen in groep en het 
discussiëren met gelijkgestemden over de zin en onzin van compressiekousen 
wel missen!  

Hizkia, Stijn, Nicolaas & Dries: merci voor  jullie  enthousiasme en de tijd die jullie 
stopten in de voorbereiding van dit super-initiatief.  

Ondertussen heb ik m’n eerste paar trailschoenen  aangeschaft en zijn termen 
als  ‘drop’, ‘single track’ en ‘ITRA-points’ me niet langer onbekend.  Alleen het 
vestje nog. 

Yasmina x 
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OPLEIDINGEN

Bekijk onze opleidingen 
of laat een opleiding op 
maat uitwerken via 

www.condorsafety.be

Werken en reddingen 
op hoogte en in 
besloten ruimtes

Start to trail (We love Dennis)

Herbruikbare drinkbekers
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Covid-19 info:

Gezien de recente richtlijnen van het 

Agentschap Zorg&Gezondheid met betrekking 

tot het Coronavirus COVID-19, 

heeft WBV besloten alle clubactiviteiten op te 

schorten zolang de maatregelen van tel zijn.
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Bij twijfel of na het verlopen van deze 

periode raden we aan om onze website of 

Facebook pagina te raadplegen. Je kunt 

ook altijd één van de bestuursmedewerkers 

contacteren (mailadressen en 

telefoonnummers vind je achteraan de 

nieuwsbrief).
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APRIL
4 :  KVB4 : indoor (Condor Safety – Menen)
18 :  Rotsbeheer
19 :  Jeugdklimmen : Yvoir & Anhée
19 :  wandeling : Kruisem
19 :  start to trail (Kalmthoutse Heide)
25 :  KVB3 : indoor (Bleuberry Hill – Kortrijk)
25 :  MTB

MEI
1 :  Jeugdklimmen : Durnal
3 :  KVB4 : Yvoir
6 :  KVB1 : De Panne
8 :  KVB4 : indoor (Condor Safety – Menen)
9 :  KVB4 : Dave
9 :  Rotsbeheer
10 :  KVB3 : Hotton
13 :  KVB1 : De Panne
17 :  KVB3 : Yvoir
17 :  KVB4 : Dave
17 :  Jeugdklimmen : Goyet
17 :  wandeling : Woumen-Diksmuide
17 :  start to trail (Herbeumont)
20 :  KVB1 : De Panne
21 - 24 :  Fontainebleau
21 - 24 :  Shortclimb
27 :  KVB1 : De Panne
29-1/06:  Start to trail (Annecy, Frankrijk)
30 :  MTB

JUNI 
2 :  KVB1 : De Panne (proef)
3 :  KVB2 : De Panne
10 :  KVB2 : De Panne
13 :  wandeling : Bouillon-Vresse
14 :  KVB3 : Pont à Lesse
14 :  KVB4 : Freyr
17 :  KVB2 : De Panne
21 :  MTB
24 :  KVB2 : De Panne
27 :  Jeugdklimmen : Pont à Lesse

04

05

Kalender 2020
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06

08
07

09

10

11
12

28 :  Jeugdklimmen : Freyr
28: Wandeling: Assebroek
30 :  KVB2 : De Panne (proef)

JULI
19-25 :  Ervaringsstage bergbeklimmen

AUGUSTUS
15-22 :  Stage bergwandelen : Quyeras-Monviso
29-30 :  Begeleidersweekend

SEPTEMBER
5 :  KVB3 : eco dag in Yvoir
6 :  KVB3 : Dave
6:  KVB4 : Pont à Lesse
7-11 :  Stage bergwandelen : Aiguilles Rouges
12 & 13: Fiets-, MTB- en wandelweekend : Geraardsbergen
12-19 :  Stage bergwandelen : Martelltal
13 :  Jeugdklimmen : Beez
27 :  KVB3 : Marche les Dames
27 :  Jeugdklimmen : Marche les Dames

OKTOBER
3 & 4 :  Clubweekend Chaveehut
3 :  KVB3 : Durnal (proef)
3 :  KVB4 : Dave (proef)
3 :  MTB
12 :  KVB1 :Brugge
17 & 18:  KVB4 : Marche les Dames
19 :  KVB1 : Brugge
24 :  Rotsbeheer
25 :  wandeling
26 :  KVB1 : Brugge

NOVEMBER
2 :  KVB1 : Brugge
9 :  KVB1 : Brugge (proef)
14 :  Rotsbeheer
14 & 15:  wandelweekend : Melden
21 :  MTB

DECEMBER
6 : MTB
13: wandeling
19 : rotsbeheer



14

Shortclimb: Hemelvaart
Tijdens het hemelvaartweekend organiseren we terug een shortclimb naar de 
(voor)Alpen.  We richten ons niet alleen naar de klimmer die reeds ervaring 
heeft in het alpien rotsklimmen of alpinisme.  Maar net als vorig jaar mikken 
we op de klimmers die bij WBV (of een andere club) reeds KVB4 gevolgd 
hebben.  En ook KVB3-gediplomeerden die een interesse hebben in het 
alpiene rotsklimmen kunnen van de partij zijn.  Zo kunnen we eens met z’n 
allen rotsbeklimmingen van meerdere touwlengtes klimmen (“multipitchen” 
om het met een modern woord te zeggen…).  De deelnemers spreken onder 
elkaar af welke beklimmingen er gedaan worden, dit in functie van o.a. het 
gewenste klimniveau.

Bestemming : dit hangt af van jullie voorkeuren.  In samenspraak met de 
deelnemers wordt een bestemming gekozen in functie van het weer en de 
condities.  
Toch enkele bestemmingen : 
 • De streek rond Annecy en Col de la Colombière
 • Arco
 • Zuid-Frankrijk
 • Aosta-vallei
 • Nieuwe ideetjes?

Periode : van donderdag 21 mei 2020 tot zondag 24 mei 2020.  Veelal wordt 
er reeds vanaf de woensdag(morgen) vertrokken.  Er wordt natuurlijk zoveel 
mogelijk gecarpoold.
Er wordt overnacht op camping.  
Hou alvast de website en facebook in de gaten !

Ga je mee of wens je meer Info :  contacteer Thomas De Bevere via e-mail 
thomas@wbvvzw.be of per telefoon 0474/68.33.27.

Opgelet : de shortclimb is geen stage.  Elke deelnemer moet volledig zelf-
standig kunnen klimmen (meerdere touwlengtes) in (voor-)alpiene terrein.
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Mountainbike
Focus 1:   (RE)START TO MOUNTAINBIKE

• 25 april 2020:  Roeselare 40.7 km: 40 % offroad/BLOSO groene lus: afspraak 
8u50 Expo Roeselare  Diksmuidsesteenweg 400 Roeselare

• 30 mei: Godewaersvelde – 36 km (equivalent 50km) afspraak 8u50 Kerk van 
Godewaersvelde/Rue de peintre Nicolas Ruyssen (over de Schreve!) 

• 21 juni: Toertocht De Heuvelrugtocht:  plaats afspraak: 8u50 Voetbalkantine 
Ommegang-Noord 14 Westrozebeke VTT 32/50/65km (Boskantrijders)

Focus 2:   We werken met de (her-)startende mountainbikers toe 
naar de MEMORIAL RIT 90 km in oktober 2020!!!!

Focus 3: Communicatie 
Geef ons een seintje als je wil meerijden of als je een probleempje hebt voor start? 
BEL ONS! 0499 27 39 69 (Annelies) 
+ wil je op onze Whatsapp-groep voor nog meer info?? Stuur me een sms en de 
rest gaat vanzelf

Je fi etst graag in open lucht? 
Op zoek naar een groepje gelijkgezinde mountainbikers? 
Je wil (her)beginnen op een rustig tempo?
Rustig startend - aandacht en luisterend oor bij het ‘opbouwend karakter van onze ritten’.
Streefdoel: basisconditie op te bouwen in een gezellige bende.
Voor vrouwen en mannen op zoek naar haalbare ritten.

• Elke maand op zaterdag 9u: data vooraf bekend.
• Advies en begeleiding bij het mountainbiken.
• Elke rit beschik je over een mountainbike (aangepast aan jouw lichaamsbouw) + reserveband.
• Zorg voor voldoende sportdrank of water + versnaperingen onderweg
• Warme fi etskledij en een fi etsbroek.
• Persoonlijke mtb!-verzekering is een must. Advies bij ons te verkrijgen.
• Vrijblijvende info: Annelies Van den Berge 0499 27 39 69 of annelies_vdb@hotmail.com

(Re-) Start to Mountainbike? 
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Willy, een verborgen talent ?  Voor mij zeker voor een deel.  Ik ken Willy als 
een aangename stagedeelnemer op huttentochten.  Meerdere keren was hij 
mee op tocht en altijd was het leuk om hem in de groep te hebben.  Som 
kwamen er wel eens fi losofi sche opmerking van Willy maar daarbij had ik 
nooit gedacht dat hij ooit een boek zou schrijven…

Zijn boek, “Heren psychologie” gaat over mannen : hoe stellen mannen zich op 
in relaties met vrouwen, in hun werk, in hun dagelijkse leven. Welke invulling 
krijgt koken in mannenogen, sporten, schrijven, bouwen ? Wat spiegelen de 
vrouwen mannen voor omtrent scheefgegroeide mannenrollen en dito man-
vrouwverhoudingen ?
Stuk voor stuk zijn fragmentjes die meestal met een knipoog geschreven zijn 
en waar toch een zekere humoristische ondertoon in vervat zit.  Of zoals Willy 
zelf zegt, het zijn “cursiefjes” of “schuin op de lijn”.

Een aanrader !
Te verkrijgen bij Willy 
(willy.inghelbrecht@gmail.com of  www.centrumvoorlevenskunst.be)

Uitgeverij Aspekt

Heren psychologie in stukjes
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In de eerste maanden van 2020 hebben we ons geconcentreerd op het 
Deuxième Niveau in Yvoir. Momenteel is dit deelmassief bijna volledig 
afgewerkt (er moeten nog enkele zaken worden afgewerkt), waardoor we 
ons op enkele andere zaken kunnen concentreren.  Op 28 maart is een 
collectieve rotswerkdag in Pont-à-Lesse gepland : ideaal voor iemand die 
eens wil kennismaken met het rotswerken.  In april en mei gaan we terug 
naar Yvoir.

Iedereen is dus van harte welkom om de rotswerkers van WBV te vervoegen.  
Voorwaarde : de basistouwtechnieken van het rotsklimmen beheersen en 
(met de glimlach) de handen uit de mouwen willen steken.  WBV (samen met 
Alpigo) zorgt voor een leuke dag!  De bestaande rotswerkers zullen je graag 
alle knepen van het rotsbeheer bijbrengen.

We hebben volgende data gepland :
 • Zaterdag 28 maart 2020
 • Zaterdag 18 april 2020
 • Zaterdag 9 mei 2020

Materiaal te voorzien: basisklimmateriaal, stevige schoenen 
en kledij die tegen een stootje kan.
Als dank voor je diensten krijg je van KBF een gratis overnachting en douche 
in de Chaveehut en van WBV krijg je het avondmaal cadeau.

Op zondag kan er worden geklommen, gewandeld, gefietst, … 
Dus een ideaal weekendje Ardennen!

Wens je meer info en ga je mee, graag een seintje bij Thomas: 
thomas@wbvvzw.be of 0474/68.33.27.

Rotsbeheer voorjaar 2020
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ONTWERP
BELETTERING
ZANDSTRAALFOLIE
TEXTIELDRUK
SPANDOEKEN
...

Koeien van letters - Hannes Dewulf
Moorseelsestraat 189 - 8501 Heule
info@koeienvanletters.be

www.koeienvanletters.be

www.avventura.be Gent - St-Amandstraat 20 • 09 223 37 92
KBF-leden 

10% korting

DO 16 JAN ‘20  SNOW SAFETY CLINIC 
registreren via Facebook

SNOW SAFETY CENTER
alles voor tourski
verhuur & verkoop

BOOTFITTING CENTER
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www.koeienvanletters.be

Bestuur
Zetel en secretariaat  : Stationsdreef 148 bus 7
    8800 Roeselare

Website WBV  : http://www.wbvvzw.be
Website KBF   :   http://www.klimenbergsportfederatie.be

Voorzitter   :  Bart Vercruyssen - 0474/28.69.26
     bart@wbvvzw.be

Secretaris   : Els Meyhui - 0478/94.88.04
     secretaris@wbvvzw.be

Penningmeester   : Thomas De Bevere - 0474/68.33.27
     thomas@wbvvzw.be

Ondervoorzitter   : Leo Vanreybrouck - 0475/57.88.26
     leo@wbvvzw.be

Klimcoördinator   : Ivo Ver Eecke - 0479/45.72.05
     ivo@wbvvzw.be

Mountainbike coördinator  : Annelies Van Den Berghe - 0499 273969

Webmaster   : Ivo Ver Eecke - 0479/45.72.05
     ivo@wbvvzw.be

Bestuurslid   : Marie-Joseph Vanbillemont

Bestuurslid   : Jens Behaeghe

Bestuurslid   : Pieter Vanhaelewyn

Bestuurslid  : Nicole Vyncke - 0473/98.66.80

Bestuurslid  : Peter Verburgh - 0473/36.66.85 ( na 18 uur )

Financiële verrichtingen  : Rekeningnummer BE68 4764 3365 2134 
    WBV, Stationsdreef 148 bus 7 te 8800 Roeselare

Betaling lidgelden  : Rekeningnummer BE55 0682 2479 9244
    KBF, Statiestraat 64 te 2070 Zwijndrecht
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bedankt voor uw
lokale aankopen

mounteqshop.be/midseason


