Schampavie 40 jaar
Schampavie weet al 40 jaar ons hart te veroveren,
hoe kan het ook anders wij hebben immers tochtleiders die kunnen toveren!
Met een stafkaart en hun kompas
voelen zij zich heel goed in hun sas!
Zij hebben zeker geen zittend gat,
en een gat tussen 2 bomen, ja dat is voor hen ook een pad!
In google maps gaan zij op zoek naar de prachtigste uitzichten
waarvoor wij telkens weer zwichten!
Zij wandelen liever door het slijk dan op beton,
En fietsen liever met een zwaar bepakte trekkersfiets dan met een fiets uit carbon!
Steeds opnieuw geven zij het beste van zichzelf,
de sfeer die komt meestal van zelf!
Wandelen, fietsen, weekends, dagtochten,vakanties, natuur, cultuur….gewoon weg alles komt aan
bod!!
Met Schampavie kan je altijd en overal op trot!!
Gezinnen met kids, junioren, medioren en senioren bij Schampavie wandelt of fietst geen enkele
generatie verloren!
Onze tochtleiders zitten vaak aan hun computer
op zoek naar nieuwe baantjes, kilometers te berekenen en afstanden te meten!
En daarom mogen wij de partners van deze tochtleiders zeker niet vergeten!
Want hoeveel tijd de tochtleiders daaraan besteden….. wel zij kunnen het weten!
Daarom wil ik nu even pauzeren…… om hier allen samen voor deze partners eens luid te
applaudisseren!
Vanaf nu gaat het Schampavieke digitaal - we worden geïnformeerd langs een andere kanaal - één
druk op de knop en we krijgen het allemaal!
Gedaan met het lezen van dat gele boeksken,
bij een tas koffie en een koeksken!
We zullen dus de ‘vernieuwde- Schampavie website’ moeten verkennen
Ach…….het zal ook wel wennen
En nu van alle Schampavie leden afwezig en hier aanwezig
het houdt ons al een tijdje bezig!
De vraag ‘hoe kunnen wij onze appreciatie voor deze tochtleiders eens tonen? En hun voor alle
vrijwillige inzet belonen???
We dachten aan een zakje modder, een doos compeed, bloemen of pralinen,
Nee voor deze stoere mannen en vrouwen moesten we toch iets anders verzinnen!!
Daarom geen bloemen, pralinen of compeed voor de tenen
Maar wel ………deze stenen!!
Ieder van ons heeft er zeker al meegenomen van op één of andere tocht zorgvuldig uitgezocht en
zelfs zonder te vragen of het mocht!
De ene steen plat de andere wat ronder
Maar deze hier zijn heel bijzonder!
Apart zijn elk van deze stenen uniek en heel origineel,
Maar eens samen vormen zij een nog mooier geheel!
Dat is zoals onze tochtleiders allemaal!
Zij dragen allen een heel grote steen bij
bij dit 40 jaar lange Schampavie verhaal!
Daarom vraag ik, ga nu allen staan,
want dit verdient een oprecht en daverend applaus,
van hier tot aan de maan!
Komaan we gaan er tegenaan!
Marcourt, 20 april 2014, ergens na 23 uur.

