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Woordje vooraf - 2021 
 
Daar mijn schermtijd door het verplichte thuiswerk 
dezer dagen ongeziene proporties aanneemt, liet de 
eerste nieuwsbrief van 2021 wat langer op zich 
wachten. Volgens het algemene principe kunnen we 
elkaar tot eind januari nog steeds de beste wensen 
overmaken. 
 
Ook via deze weg wil ik dus, samen met het voltallige 
bestuur, jullie alsnog een gezond en sportief nieuw 
jaar toewensen. Als de verschillende farmareuzen 
hun beloftes kunnen nakomen kondigt 2021 zich 
alvast rooskleuriger aan dan 2020. 
 
Dat het voorbije 2020 niet bracht wat we ervan 
verwachtten hoeven we niet meer te herhalen.  
Toch willen we nogmaals iedereen die van ver of 
dichtbij getroffen is door corona een hart onder de 
riem steken. 
 
Belangrijk is ook om opnieuw vooruit te kijken naar de 
mooie tijden die ons ongetwijfeld terug te wachten 
staan.  

Voor vele wandelaars en wandelclubs kan de 
‘coronawandeling’ alvast worden uitgeroepen als 
woord van het jaar. Door de algemene afgelasting 
van de georganiseerde wandelsport boden (en 
bieden) verschillende wandelclubs de wandelaar een 
(volwaardig) alternatief aan met de zogenaamde 
‘coronawandelingen’. Tijdelijke uitgestippelde en 
uitgepijlde parcoursen geven de vele wandelaars 
ondanks de (semi) lockdown nog steeds de 
mogelijkheid om overal te gaan wandelen. 
 
Wandelen werd mede door de coronacrisis door vele 
mensen (her)ontdekt. Maar door het samenscholings-
verbod is de connectie tussen club en wandelaar wel 
vergroot, en merken we toch een lichte daling van het 
aantal clubleden. Deze daling wordt allicht rechtgezet 
van zodra onze ‘populaire’ maandelijkse 
groepswandeling terug kan opstarten. 
Verder in deze nieuwsbrief kan je enkele pogingen 
terugvinden om de verbondenheid ietwat, weliswaar 
virtueel, te verhogen. 
 
We hopen met z’n allen op een spoedig herstel van 
de samenleving, maar zeker ook van de 
georganiseerde wandelsport. SAMEN in de 
buitenlucht de natuur beleven met een welverdiende 
dorstlesser achteraf moet het doel van 2021 zijn. 
 
Afronden doe ik met de woorden van Martine 
Tanghe: “Hou het veilig, hou vol. Het komt 
allemaal weer goed” 
 
 
Sportieve groeten, 
Thomas Blomme 
(Voorzitter - WSV Gezellige Blommes) 
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Corona / Covid-19 
 

Omwille van COVID-19 kunnen voor 
onbepaalde tijd (al zeker tot 28/02/2021) geen 
officiële wandelingen van Wandelsport 
Vlaanderen vzw doorgaan. 
 
Tot op heden gelden volgende maatregelen voor de  
wandelclubs en wandelgroepen aangesloten bij 
Wandelsport Vlaanderen vzw: 

• Recreatieve wandelactiviteiten (zoals 
wandeluurtjes , groepstrainingen , ... ) 
uitgaand van onze wandelclubs zijn 
VERBODEN 

• Alle officieel georganiseerde wandeltochten 
worden voor onbepaalde duur AFGELAST 

• Wandelen in groep is beperkt tot max. 4 
personen (1,5 m afstand!). 

• Permanente COVID-parcoursen blijven 
TOEGESTAAN. Hier is iedere vorm van 
catering, sampling onderweg en afstempeling 
van wandelboekjes VERBODEN. 

 
Meer info is steeds terug te vinden op: 

• https://www.wandelsportvlaanderen.be/ 

• https://wandelblog.com/ 

Agenda 
 
EIGEN ORGANISATIES: 
(meer info op de website) 

 
2021 

• Zo 20/06/2021 – Wandelzoektocht  
(OC Wanzele) 

• Zo 26/09/2021 – 3de Gezellige 
Blommeswandeltocht (OC Wanzele) 

 
 

ANDERE ORGANISATIES: 
In deze coronatijden blijven Wandelsport Vlaanderen 
,en hun vele wandelclubs, hun best doen om het voor 
de vele wandelaars zo aangenaam mogelijk te 
maken. Er zijn tal van spontane wandelinitiatieven als 
alternatief voor de geannuleerde georganiseerde 
wandeltochten. Alle info op https://wandelblog.com/ 

Contact 
 
Contacteer ons via: 

• Mail: wsvgezelligeblommes@gmail.com 

• GSM: 0494/23.49.19  
(Thomas Blomme – voorzitter) 

 
Andere kanalen: 

• Website: https://wsv-gezellige-
blommes.webnode.be/  

• Facebook: 
https://www.facebook.com/WSVGezelligeBlo
mmes/  

Review: 
Coronawandeling 
08/11/2020 >> 12/12/2020 
 
Na een succesvolle editie in juli/augustus 2020 
kregen we van de gemeente Lede groen licht om ook 
in het najaar een tweede coronawandeling uit te 
stippelen. 
 
Vorige zomer deden we vooral Wanzele aan.  
Nu lag de focus op Smetlede, Papegem en Impe. 
Eén van de hoogtepunten was het natuurgebied 
‘Geelstervallei’ beheerd door Natuurpunt. Meer info: 
https://www.natuurpunt.be/natuurgebied/geelstervallei  
 
 

https://www.wandelsportvlaanderen.be/
https://wandelblog.com/
https://wandelblog.com/
mailto:wsvgezelligeblommes@gmail.com
https://wsv-gezellige-blommes.webnode.be/
https://wsv-gezellige-blommes.webnode.be/
https://www.facebook.com/WSVGezelligeBlommes/
https://www.facebook.com/WSVGezelligeBlommes/
https://www.natuurpunt.be/natuurgebied/geelstervallei
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Wandelaars hadden keuze uit drie afstanden (4, 8 of 
15 km). Al snel werd duidelijk dat de modderstrook 
van de Halfbunderweg (Geelstervallei) een veel 
besproken item zou worden. Er waren voor- en 
tegenstanders, maar het hield de wandelaar niet 
tegen om massaal (in eigen bubbel) naar Lede af te 
zakken.  
 

 
 
Exacte cijfers hebben we niet. Maar op basis van 
reacties en getuigenissen werd de route veelvuldig 
bewandeld. 

“Hartelijk dank voor de uitgepijlde wandeling 

in Lede. Wij hebben deze prachtige tocht met 

de vele natuurpaden ondernomen en het is 

echt een pareltje geworden. Dank U voor de 

vele uren werk in het uitpijlen! Het parcours 

was subliem en de bepijling was uitstekend! 

Hartelijk dank alvast en zeker tot een 

volgende keer!” 

[Ledegem – West-Vlaanderen] 
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Omwille van de vele positieve commentaren werd de 
15 km door TrailExplorer opgenomen als permanent 
GPS parcours: Geelstervallei (trailexplorer.eu) 

Lid worden? 
 
Indien je graag wandelt en intens kan genieten van 
die gezonde buitenlucht, dan is een wandelclub echt 
iets voor jou. Daarmee maak je niet alleen kennis met 
de georganiseerde wandelsport, maar ervaar je nog 
tal van andere voordelen: 

- Als lid van Wandelsport Vlaanderen krijg je 
een gepersonaliseerde lidkaart. Bij 
voorlegging van je lidkaart geniet je op iedere 
officieel erkende wandelorganisatie een 
korting van minstens € 0,40 op de 
inschrijvingsprijs 

- Met je lidkaart ben je 24/24 & 7/7 verzekerd. 
Ook tijdens de uitoefening van alle 

wandelactiviteiten in binnen- en 
buitenland. Met uitzondering van 
conflictgebieden zoals Iran, Afghanistan, … 

- De verzekering omvat lichamelijke ongevallen, 
burgerlijke aansprakelijkheid en 
rechtsbijstand. Als lid ben je verzekerd als 
volgt: 

o tijdens georganiseerde wandeltochten 
mits voorlegging van betaalbewijs van 
de organisatie 

o op weg van en naar de tocht 
o tijdens alle clubactiviteiten 
o als medewerker aan de clubactiviteiten 
o tijdens je individuele of private 

wandelactiviteiten 
o tijdens nevenactiviteiten op de 

wandelorganisaties Bijvoorbeeld 
ongeval op een springkasteel 

- Niet leden zijn enkel verzekerd tijdens de 
tocht mits voorlegging van inschrijvingsbewijs 
van de organisatie en tijdens nevenactiviteiten 
op de wandelorganisaties 

- Per adres ontvangen leden een gratis 
abonnement op het federatietijdschrift  
”Walking Magazine“. Een jaarabonnement 
kost anders 20 euro 

- Leden genieten van een serieuze korting bij 
aankoop van de wandelkalender “Walking in 
Belgium“ 

- In de webwinkel van Wandelsport 
Vlaanderen vzw kan je tegen gunstig tarief 
leuke wandelgadgets, accessoires of 
gepersonaliseerde Wandelsport Vlaanderen 
kledij aankopen 

- Leden genieten van extra voordelen en 
kortingen op de producten of diensten die de 
federatie en haar partners aanbieden 

 
Meer info: 

https://www.wandelsportvlaanderen.be/nl/clubinfo/13/l

id-worden  

 

https://www.trailexplorer.eu/nl/belgie/oost-vlaanderen/oost-vlaanderen-wandelroutes/2044-geelstervallei.html
https://www.wandelsportvlaanderen.be/nl/clubinfo/13/lid-worden
https://www.wandelsportvlaanderen.be/nl/clubinfo/13/lid-worden
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Lid worden van onze wandelclub: 
- Via onze website: https://wsv-gezellige-

blommes.webnode.be/contact/  
- Contacteer Thomas Blomme (voorzitter) op 

0494/23.49.19 
 
 
Overzicht totaal ledenaantal: 
 

 
 

Verbondenheid leden 
 
Aangezien we niet meer fysiek mogen samenscholen 
zochten we met onze club naar enkele virtuele 
alternatieven: 
 
SPOTIFY (muziek) 
Tijdens het wandelen kan je vooreerst genieten van 
(de stilte van) de natuur. Toch biedt muziek voor 
velen wat verstrooiing. Muziekkeuze hangt van veel 
dingen af (gemoedstoestand, tijd, genre, …). 
Toch doen we een poging om de muziekkeuze van 
onze leden te bundelen in een openbare Spotify-
playlist: 
https://open.spotify.com/playlist/7Bq3WDjLeVDzwQ3
Z3aMUjG?si=iTgctctUTPGPATr3U6lluA  
 

Net zoals onze leden vertoont deze lijst een grote 
verscheidenheid. 
 
Onze playlist is een levend element, dus laat gerust 
nog jullie 3 favoriete (sport)nummers weten. 
 
 
 
Facebook 
Met de wandelblog lanceerde ‘Wandelsport 
Vlaanderen’ een heel erg populaire facebookgroep. 
Graag hadden we dit ook op kleinere schaal voor 
onze eigen leden opgezet. 
 
Daarom heeft onze club vanaf nu ook een besloten 
facebook groep waarop we onze (wandel)ervaringen 
met elkaar kunnen delen: 
WSV Gezellige Blommes - Wandelclub Lede 
 
Het is een privégroep die een verzoek tot 
lidmaatschap vereist. Na goedkeuring door de 
beheerder krijg je toegang tot de Facebook-groep. 

Het digitale tijdperk 
 
Wikiloc 
(Wikiloc | Paden over de hele wereld) 
 
Wikiloc is een website/app waar leden wandelingen 
kunnen consulteren maar ook opladen. 
Neem je eigen routes op, voeg waypoints toe en 
maak foto's langs de route, en upload ze. 
 
Een handig hulpmiddel als je niet veel inspiratie hebt. 
Je kan heel eenvoudig routes ophalen die door 
andere werden gedaan. 
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https://wsv-gezellige-blommes.webnode.be/contact/
https://wsv-gezellige-blommes.webnode.be/contact/
https://open.spotify.com/playlist/7Bq3WDjLeVDzwQ3Z3aMUjG?si=iTgctctUTPGPATr3U6lluA
https://open.spotify.com/playlist/7Bq3WDjLeVDzwQ3Z3aMUjG?si=iTgctctUTPGPATr3U6lluA
https://www.facebook.com/groups/2566768306937009
https://nl.wikiloc.com/
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Wandelen in Lede 
 
Om het geheugen op te frissen geven we op onze 
website nu een overzicht van onze voorbije 
coronawandelingen: 
Wsv-gezellige-blommes (webnode.be) 
 

Wandelen in Erpe 
 
Wandelnetwerk 2: Erpe - Gemeente Erpe-Mere 
(erpe-mere.be) 
 
De deelgemeente Erpe, waarvan de naam 
onafscheidelijk verbonden is met de fusienaam Erpe-
Mere, heeft een rijk historisch verleden. Eeuwen voor 
er sprake was van het kruispunt De Vijfhuizen, de 
autosnelweg E40 of de gewestwegen N46 en N9 
resideerden de vroegste heren van Erpe in een 
mottekasteel aan de oever van de Ter Erpenbeek.   
 
In de Dorpsstraat is heel wat historisch erfgoed 
bewaard gebleven en enkele verrassend groene 
randgebieden van Erpe zijn, samen met de beekvallei 
in de buurt van het Gentbrugje, verborgen 
landschappelijke parels.   
 
Voor wie wil kennismaken met het natuurgebied 
Honegem, een onderdeel van het beschermd 
landschap Honegem/Solegem/Sint-Apollonia, is er 
een geïntegreerde groene lus in de wandeling. 
 

 
Meer info over het volledige wandelnetwerk op 
Wandelnetwerk in Erpe-Mere - Gemeente Erpe-Mere 
(erpe-mere.be) 

https://wsv-gezellige-blommes.webnode.be/
https://www.erpe-mere.be/wandelnetwerk-02
https://www.erpe-mere.be/wandelnetwerk-02
https://www.erpe-mere.be/wandelnetwerk
https://www.erpe-mere.be/wandelnetwerk

