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Woordje vooraf 
 
Graag wil ik alle mensen die door het vernieuwen van 
hun lidmaatschap het vertrouwen in de club 
behielden van harte danken. De club kon ongeveer 
83% van de leden behouden, wat gezien de 
omstandigheden een mooi resultaat is. 
 
Langzaam maar zeker komen er enige lichtpuntjes 
piepen aan de (corona) horizon. Een lichte daling van 
de cijfers in combinatie met een versnelde 
vaccinatiecampagne overtuigde het overlegcomité 
om de paaspauze te beëindigen. 
Toch dienen we nog even geduld te hebben 
vooraleer ons ‘gewone’ leven en de wandelsport 
opnieuw op gang komen. 
Deze versoepeling stelt ons wel in staat om de 
clubwerking opnieuw van onder het stof te halen. 
 
Hou het veilig! Laten we nu de moed niet verliezen. 
We zien elkaar weldra terug. 
Blijf bewegen! Blijf wandelen! 
 
Jullie voorzitter, 
Thomas 

Corona / Covid-19 
 
26/04/2021: 
Outdoor sportactiviteiten worden gereduceerd in 
groepjes van max. 10 personen (inclusief een 
eventuele coach/begeleider). Tijdens het sporten 
dient de afstandsregel van 1.5 m ten alle tijde 
gerespecteerd. 
 
08/05/2021: (onder voorbehoud) 
Georganiseerde sportactiviteiten zullen buiten kunnen 
doorgaan voor alle leeftijden met contact. De 
sportgroep mag maximum 25 personen bedragen 
(exclusief begeleiders) 
 
25/06/2021: (onder voorbehoud) 
Georganiseerde sportactiviteiten zullen buiten (en 
binnen) kunnen doorgaan voor alle leeftijden met 
contact. De sportgroep mag maximum 50 personen 
bedragen (exclusief begeleiders) 
 
Meer info: 

• Sport.Vlaanderen 

• Wandelsport Vlaanderen 

• Gemeente Lede 
 
 
Tijdelijke COVID-parcoursen blijven TOEGESTAAN. 
Al deze tochten, mooi gerangschikt volgens provincie 
en volgens (eerste) einddatum kan je terugvinden op 
www.wandelblog.com  
 
 
 
 
 
 
 
 

https://www.sport.vlaanderen/sporten-in-tijden-van-corona/
https://www.wandelsportvlaanderen.be/
https://www.lede.be/nieuwsdetail.aspx?id=4748
http://www.wandelblog.com/
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Agenda 
 
EIGEN ORGANISATIES: 
(meer info op de website) 

 
Met het einde van de paaspauze kunnen opnieuw 
wat vooruit kijken. 
We opteerden om ons relanceplan stapsgewijs op te 
bouwen, met een focus op de eigen clubwerking. 
Nadien (in september) gaan we opnieuw 
evenementen organiseren. 
 
Het hoeft u niet te verbazen dat onderstaande 
planning onder voorbehoud is van gunstige corona-
cijfers en toekomstige beslissingen van het 
overlegcomité. 
 
2021 

• Di 11/05/2021 – Groepswandeling, enkel 
clubleden – met voorinschrijving (max. 25 
personen) 

• Di 25/05/2021 – Groepswandeling, enkel 
clubleden – met voorinschrijving (max. 25 
personen) 

• Di 08/06/2021 - Groepswandeling, enkel 
clubleden – met voorinschrijving (max. 25 
personen) 

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

• Di 29/06/2021 - Groepswandeling, ook voor 
externen – met voorinschrijving (max. 50 
personen) 

• Juli/Augustus (data nog te bevestigen): 
Groepswandeling, ook voor externen – zonder 
voorinschrijving 

• Di 14/09/2021 – Maandelijkse 
Groepswandeling 

• 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/ 
 
Een volledig overzicht van officiële 
wandelorganisaties vind je op 
www.walkinginbelgium.be. Per dag en per organisatie 
staat duidelijk aangegeven of de organisatie 
doorgaat, gewijzigd werd of geannuleerd. 

Groepswandeling 
 
Als de coronasituatie gunstig evolueert kunnen we 
vanaf 8 mei aanstaande onze groepswandelingen 
herstarten, weliswaar rekening houden met de dan 
geldende maatregelen. 
 
Door de beperking op het aantal wandelaars gaan we 
eerste maanden 2 maal op pad, en geven we 
voorrang aan onze eigen clubleden. 
Om een overzicht te houden op het aantal zullen de 
eerste wandelingen met inschrijving zijn. 
Voor elke groepswandeling zal een online 
inschrijvingsformulier worden verstuurd. 
 
Tegen deze zomer hopen de groepswandeling 
opnieuw open te stellen voor alle wandelliefhebbers. 
 
Praktisch: 

• INSCHRIJVING (via online formulier) 

• Uur: 19:30 

• Locatie: sporthal ‘De Ommegang’ te Lede  
(Ommeganglaan 60A, 9340 Lede) 

• Afstand: 10 km 

• Temp: 5 km/u (= doorstappen) 
 

https://wandelblog.com/
http://www.walkinginbelgium.be/
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Bij slechte weersomstandigheden (zware regenval, 
hevige sneeuwval, …) kan de begeleiding beslissen 
de groepswandeling af te gelasten. 
In geval van twijfel of de groepswandeling al dan niet  
doorgaat kan je contact opnemen met Thomas  
Blomme (0494/23.49.19). 

Contact 
 
Contacteer ons via: 

• Mail: wsvgezelligeblommes@gmail.com 

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

 
Andere kanalen: 

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

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

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  

 

 

 

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.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 
 
Het samenscholingsverbod buiten is nu iets 
versoepeld naar 10 personen. Toch houden we er 
ons aan om ook virtueel nog steeds verbonden te 
zijn: 
 
 
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. 
Dit proberen we met onze club ook op kleinere schaal 
met onze eigen facebookgroep: 
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 
 
AllTrails 
(https://www.alltrails.com/) 
 
Ontdek de natuur en vind de beste wandelpaden, 
fietstochten en hardlooproutes over de hele wereld. 
Met meer dan 200.000 routes in meer dan 100 
landen, beschikken we over een wereldwijde 
community van 25 miljoen natuurliefhebbers. 
 
Verken door gebruikers samengestelde routekaarten 
plus recensies en foto's afkomstig van miljoenen 
wandelaars, mountainbikers en hardlopers. Vind dat 
hondvriendelijke of kindvriendelijke parcours dat je 
zocht. Maak de mountainbike- of backpacktocht 
waarvan je altijd al droomde. Verken een nationaal 
park of ontdek nieuwe wandelpaden in je omgeving. 
 
Of je nu een wandelaar, mountainbiker of hardloper 
bent, met AllTrails vind je de weg. 
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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://www.alltrails.com/
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Wandelen in Lede 
 
GEMZENPAD (Natuurgroep ‘De Gemzen’) 
Gemzenpad | www.gemzen.be 
 
Wandelen kan overal en altijd. Bovendien is iedereen 
welkom, leden en niet leden van de Gemzen. Maak 
daarom deze mooie wandeling in eigen streek en 
ontdek verborgen hoekjes en kantjes van groot Lede 
op eigen tempo te midden in de natuur. 
 

de RONDE van LEDE – 30 km 

de RONDE van LEDE | www.gemzen.be 
 
De wandeling vormt als het ware een gordel rondom 
Lede. Zo stap je dwars door Wanzele, Oordegem, 
Smetlede, Impe, Overimpe en Lede city. We kozen 
bewust voor zoveel mogelijk onverharde wegen waar 
mogelijk. Stevig schoeisel bij natte 
weersomstandigheden is daarom aangeraden.  
Ontdek Lede met al zijn deelgemeenten langs 
onverharde paadjes, vergezichten en landelijke rust. 
 

LEDE royal – 23,5 km 

LEDE royal | www.gemzen.be 
 
Ontdek Lede en zijn deelgemeenten langs trage 
wegen en ongeziene paadjes. Als je geluk hebt, spot 
je enkele zwevende roofvogels boven je hoofd of de 
grazende galloway Froufrou tijdens het wandelen. In 
deze wandeling geniet je van de verschillende 
landschappen die Lede te bieden heeft. Bos, 
landbouw of kouter, deze wandeling heeft ze 
allemaal. 
 

ongerekend LEDE – 20 km 

ongerekend LEDE | www.gemzen.be 
 
Deze wandeling strekt zich uit over de 
deelgemeenten van Lede en verbindt ze met nieuw te 
ontdekken paadjes, trage wegen en een echt 
vlonderpad. Wandel langs schilderachtige 

landschappen en ontdek de verschillende kapelletjes 
van Smetlede. De afwisseling tussen natuur en 
dorpskernen maakt van deze wandeling een unieke 
ervaring en schept verwondering. 
 

veelzijdig LEDE – 17 km 

veelzijdig LEDE | www.gemzen.be 
 
Wandel langsheen de natuurgebieden die Lede rijk is. 
De Geelstervallei met zijn knuppelpad en de 
Solegem, een brok natuur waar het elk seizoen 
genieten is van een gevarieerd (soms nat) landschap. 
Spot een vlechtheg van sleedoorn en ontdek het 
hoogste punt van Lede voorbij de Pijpweg, ideaal als 
je de zonsopgang wil beleven. 
 

KWARTET van LEDE – 14 km 

KWARTET van LEDE | www.gemzen.be 
 
In dit kwartet mag je zonder spelregels wandelen, wel 
met wandelkaart of gpx. De wandeling loopt van dorp 
naar dorp via trage wegen en onbekende paadjes. 
Ga op tocht en laat je verrassen door het landelijke 
karakter dat Lede en zijn deelgemeenten te bieden 
heeft. 
 

ongezien SMETLEDE – 10 km 

ongezien SMETLEDE | www.gemzen.be 
 
Spot verschillende kleine kapelletjes tijdens het 
wandelen en ontdek het vlonderpad in de Vallei van 
de Serskampse beek, de habitat van de 
kamsalamander. Misschien kom je oog in oog te 
staan met een Zeboe die het gras kort wiedt. 

https://gemzen.be/gemzenpad/
https://gemzen.be/gemzenpad/de-ronde-van-lede
https://gemzen.be/gemzenpad/lede-royal
https://gemzen.be/gemzenpad/ongerekend-lede
https://gemzen.be/gemzenpad/veelzijdig-lede
https://gemzen.be/gemzenpad/kwartet-van-lede
https://gemzen.be/gemzenpad/ongezien-smetlede

