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Woordje vooraf 
 
Beste leden, wandelaars, 
 
Na twee prikken van een coronavaccin en een 
deugddoende zomerbreak hebben we nieuwe moed 
gevonden om onze clubactiviteiten nieuw leven in te 
blazen. 
 
Samen met jullie hopen we een Pukkelpop-scenario 
te vermijden, en dan toch terug te keren naar de 
‘normale’ wereld die ons letterlijk en figuurlijk terug 
dichter bij elkaar zal brengen. 
 
In het wandelcircuit zijn al verschillende clubs 
opnieuw gestart met het organiseren van de ‘echte’ 
wandeltochten. Een beetje onwennig schoten ook wij 
kort voor de zomer zelf uit de startblokken met eerste 
voorbereidingen voor de grote wandeltocht in 

september. Dit moet dan de echte heropstart van de  
wandelclub inleiden. 
 
Met de nodige voorzichtigheid kwamen in mei ook de 
groepswandelingen terug op gang. Zoals verwacht 
met een beperkte opkomst door de toen nog 
geldende maatregelen. Ook hier gaan we uit van een 
heropleving van het aantal deelnemers mede dankzij 
de stijgende vaccinatiegraad. 
 
Tot slot nog een woordje over de wandelmicrobe die 
zoveel mensen heeft besmet de tijdens de 
coronaperiode. Mogelijk ligt daar ook voor onze 
wandelclub een opportuniteit om extra leden te 
werven. Stel gerust een lidmaatschap voor aan 
mensen waarvan je weet dat zij de voorbije maanden 
het wandelen hebben (her)ontdekt. Zo kan ieder van 
ons bijdragen aan een breder draagvlak voor de club 
 
Het recente eremetaal van onze olympiërs geeft ons 
de boost om nu niet op te geven en de nog steeds 
geldende coronamaatregelen nog na te leven. 
Zo kunnen ook wij de overwinning op het virus 
behalen. 
 
Hou het veilig! We zien elkaar weldra terug. 
 
 
Sportieve groeten, 
 
Jullie voorzitter, 
Thomas 
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Corona / Covid-19 
 
Vanaf 27 juni gelden volgende richtlijnen (raadpleeg 
het basisprotocol sport en corona voor een volledig 
overzicht): 
 

• Er kan opnieuw onder normale omstandigheden 
gesport worden. Er gelden geen limieten meer op 
het aantal sporters en er kan contact gemaakt 
worden, voor zover dit noodzakelijk is door de 
aard van de sport. Dit geldt zowel voor sporten in 
georganiseerd, als niet-georganiseerd verband 

 

• Horeca-activiteiten bij sporttrainingen en -

wedstrijden kunnen indien gewenst volgens het 

take-away principe worden georganiseerd. 

 

• Voorinschrijven bij sportactiviteiten wordt nog 

sterk aanbevolen, maar is niet langer verplicht. Zo 

worden daginschrijvingen bij wandel- en 

toertochten opnieuw mogelijk. 

 

Basisprotocol sport: 

https://www.sport.vlaanderen/media/16547/basisproto

col-sport.pdf  

 

 

 

 

 

 

 

 

Agenda 
 
EIGEN ORGANISATIES: 
(meer info op de website) 

 
2021 

• Di 10/08/2021, 19:30 – Maandelijkse 
Groepswandeling 

• Zo 12/09/2021, 08:30 – Vrijwilligerswandeling 
– 15 km 

• Di 14/09/2021, 19:30 – Maandelijkse 
Groepswandeling 

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

• Di 12/10/2021, 19:30 – Maandelijkse 
Groepswandeling 

 
ANDERE ORGANISATIES: 
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. 
  

https://www.sport.vlaanderen/media/16547/basisprotocol-sport.pdf
https://www.sport.vlaanderen/media/16547/basisprotocol-sport.pdf
http://www.walkinginbelgium.be/
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3de Gezellige Blommes 
wandeltocht – 
26/09/2021 
 
Onder voorbehoud van de coronamaatregelen 
organiseert onze wandelclub ‘WSV Gezellige 
Blommes’ op zondag 26/09/2021 de ‘3de Gezellige 
Blommes wandeltocht’. 
 
Mits een kleine vergoeding kan je als deelnemer 
kiezen uit verschillende afstanden:  
6, 12, 15, 18 of 24 km 
 
Starten doen we dit jaar opnieuw vanuit het 
Ontmoetingscentrum te Wanzele  
(Watermolenweg 11, 9340 Lede).  
Elke afstand doet de nieuwe controlepost in ‘De Bron’ 
(bib Lede) minstens één keer aan. 
 
Alle afstanden worden netjes bepijld en voorzien van 
de nodige aanwijzingen. De parcoursbouwers leggen 
momenteel de laatste hand aan de vernieuwde 
omlopen.  
 
Om deze organisatie mogelijk te maken hebben we 
uiteraard vele helpende handen nodig. 
Inschrijving, parcourscontrole, kassa, catering, 
afstempelen,…zijn slechts een enkele posten die 
vrijwilligers vergen. 

 
 
 

Deelnames 
 
Zoals eerder aangegeven zijn verschillende 
wandelclubs al terug gestart met het organiseren van 
de ‘echte’ wandeltochten. 
Tot ons groot genoegen vernamen we dat onze leden 
sinds de vorige nieuwsbrief deelnamen aan volgende 
tochten: 
(op basis van Cronolive scanning, tot en met 06/08/2021) 
 
Publiceer zeker foto’s van onderweg en volg zo ook 
andere clubleden, wandelaars op onze eigen 
facebook wandelblog: 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) 

 
Datum Club [Plaats] Tocht # 

09/05/21 
SINJORENSTAPPERS 
WILRIJK VZW 
[Wilrijk (Antwerpen)] 

36e Lange 
Wappertochten 

2 

15/05/21 
De Wilde Brouwers 
[Merelbeke] 

2e Wilde 
Brouwerstocht 

2 

16/05/21 
WSV WANDELEND PAAL 
[Diest] 

41e Mariëndaaltocht 2 

20/05/21 
VELODROOMVRIENDEN 
MOORSLEDE 
[Moorslede] 

Sportobellotocht 2 

23/05/21 
DE KORHOENSTAPPERS 
VZW 
[Oud-Turnhout] 

Paterkestocht - Walk 
2 Gether-tocht 

2 

30/05/21 
DE BOLLEKENS 
[Rotselaar] 

Hagelandtocht 2 

05/06/21 
BOERENKRIJGSTAPPERS 
OVERMERE 
[Berlare] 

Heidemeerstocht 
Puur Natuur - 2e 
tocht Donkmeertrofee 
2021 

4 

06/06/21 

WSV DE 
NATUURVRIENDEN - 
ZOERSEL VZW 
[Halle (Zoersel)] 

Pierentocht 2 

12/06/21 
GODELIEVESTAPPERS 
RUDDERVOORDE VZW 
[Waardamme (Oostkamp)] 

Warekentocht 2 

13/06/21 
TERUG OP STAP POST 
[Spalbeek (Hasselt)] 

Herkenrodebossen-
tocht 
 

2 

Mochten jullie nu al interesse tonen om een 
handje toe te steken op zaterdag 25/09/2021 en/of 
op zondag 26/09/2021, geef ons dan zeker al een 
seintje! 

• GSM Thomas: 0494/23.49.19 

• Email: wsvgezelligeblommes@gmail.com 

https://www.facebook.com/groups/2566768306937009
https://www.facebook.com/groups/2566768306937009
mailto:wsvgezelligeblommes@gmail.com
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17/06/21 
WANDELCLUB BEERNEM 
VZW 
[Beernem] 

Rondom de Kijkuit 2 

19/06/21 
WSVL Federatieleden 
[Houffalize] 

WalkOn Summer 
Edition 

2 

22/06/21 
'T WANDEL VOETJE 
[Rumbeke (Roeselare)] 

Zilverbergstatie Tocht 2 

26/06/21 
WTC NIEUWPOORT 
[Oostduinkerke (Koksijde)] 

Paardenvisserstocht 2 

27/06/21 

WANDELCLUB DE 
SCHOOIERS WICHELEN 
VZW 
[Schellebelle (Wichelen)] 

13e Meersentocht 2 

29/06/21 
DE TEXTIELTREKKERS 
VZW VICHTE 
[Anzegem] 

17e Hooitocht 2 

03/07/21 

WND DE 
NATUURVRIENDEN 
DEINZE 
[Deurle (Sint-Martens-
Latem)] 

22e Dreventocht 2 

04/07/21 
IJSETRIPPERS 
[Overijse] 

Bosuiltocht in 't 
Zoniënwoud 

2 

09/07/21 
Wervikse Wandelsport 
Vereniging vzw 
[Werik] 

27e Barbecuetocht 2 

10/07/21 
HANSKE DE KRIJGER 
OUDENAARDE 
[Oudenaarde] 

Adriaan 
Brouwertochten 

2 

11/07/21 
WANDELCLUB 'DE 
WESTHOEKSTAPPERS' 
[Heuvelland] 

27e Pottebrekers-
Panoramatocht 

2 

13/07/21 DE WINKELSE STAPPERS 41e Meerhoektocht 2 

14/07/21 
WSV EGMONT ZOTTEGEM 
[Velzeke-Ruddershove 
(Zottegem)] 

Dauw- en 
midweektocht 

2 

20/07/21 
AVIFLORASTAPPERS 
[Ingelmunster] 

Aviflorawandeltocht – 
Vakantietocht 

2 

21/07/21 
DE WITSOONE STAPPERS 
KROMBEKE 
[Krombeke] 

35e Witsoonetocht 2 

22/07/21 
MICHIEL 
MISPELONVRIENDEN 
[Zarren (Kortemark)] 

Congétocht 2 

24/07/21 
GITSE WANDELCLUB 
'VOETJE VOOR VOETJE' 
[Ardooie] 

Rhodesgoedtocht 2 

25/07/21 
WSV DE DAUWSTAPPERS 
VZW 
[Edegem] 

Vijf-Fortentocht 2 

28/07/21 
OMLOOP KLUISBERGEN 
VZW 

12e Zomerwandeling 2 

[Zulzeke (Kluisbergen)] 

01/08/21 
WJC DENDERKLOKJES 
LEBBEKE 
[Lebbeke] 

32e Dender- en 
Scheldetocht 

2 

03/08/21 
DE MARGRIETE 
STAPPERS 
[Lichtervelde] 

Turfhauwetocht 2 

06/08/21 
WSV IBIS PUURS VZW 
[Puurs] 

Wandeldriedaagse 2 

 
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 
 
De groepswandelingen werden intussen terug 
opengesteld voor het ‘grote’ publiek. 
Dat is ook de lokale media niet ontgaan.  
We kregen deze week een leuke vermelding in het 
regionieuws van HLN: 
WSV Gezellige Blommes stapt er elke tweede 
dinsdag van de maand op los | Lede | hln.be 
 
Praktisch: 

• Uur: 19:30 

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

• Afstand: 10 km 

• Temp: 5 km/u (= doorstappen) 
 
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). 
 
 
 
 

http://www.walkinginbelgium.be/
https://www.hln.be/lede/wsv-gezellige-blommes-stapt-er-elke-tweede-dinsdag-van-de-maand-op-los~a9df0c746/
https://www.hln.be/lede/wsv-gezellige-blommes-stapt-er-elke-tweede-dinsdag-van-de-maand-op-los~a9df0c746/
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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  

Lid worden van onze wandelclub: 
- Via onze website: https://wsv-gezellige-

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

0494/23.49.19 
 
 
 
 
 
 
 
 

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
https://wsv-gezellige-blommes.webnode.be/contact/
https://wsv-gezellige-blommes.webnode.be/contact/
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Overzicht totaal ledenaantal: 
 

 
 
 

De wandelmicrobe heeft ook veel mensen 
besmet tijdens de coronaperiode. Mogelijk ligt 
daar ook voor onze wandelclub een opportuniteit 
om extra leden te werven.  
 
Stel gerust een lidmaatschap voor aan mensen 
waarvan je weet dat die de voorbije maanden het 
wandelen hebben (her)ontdekt. Zo kan ieder van 
ons bijdragen aan een breder draagvlak voor de 
club. 

Wandelen & Muziek 
 
Voor veel mensen gaan sport en muziek heel goed 
samen. Laat daarom zeker jullie top 3 aan wandel- 
en/of sportnummners weten om onze eigen spotify-
lijst bij te werken: 
https://open.spotify.com/playlist/7Bq3WDjLeVDzwQ3
Z3aMUjG?si=b5e39f6603214db3  
 
Neem deze veelzijdige playlist gerust mee op jullie 
volgende wandeling. 
 

Wandelliteratuur 
 

 
 
Lopen doen we al eeuwenlang, maar sinds Corona is 
wandelen populairder dan ooit. Maar doen we het wel 
goed? 
 
In 52 vermakelijke reflecties leer je dankzij 'Gelukkig 
kunnen we wandelen' opnieuw lopen: hoe het 
eigenlijk moet, wat je eraan hebt, wat lopen in de 
regen oplevert, hoe je ogen en armen meedoen, wat 
een wandeling aan zee kan betekenen, en wat je 
brein dan ervaart zodat jij je zo fijn voelt. Om maar 
een paar voorbeelden te noemen. 
 
Vol wetenschappelijke feiten, vrolijke anekdotes en 
gevoelige ondertonen. Wandelen maakt je gelukkiger, 
slimmer en vriendelijker, en in dit boek ontdekt je 
waarom en krijg je nóg meer zin om op pad te gaan. 
 
bol.com | Gelukkig kunnen we wandelen, Annabel 
Streets | 9789021582177 | Boeken 
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https://open.spotify.com/playlist/7Bq3WDjLeVDzwQ3Z3aMUjG?si=b5e39f6603214db3
https://open.spotify.com/playlist/7Bq3WDjLeVDzwQ3Z3aMUjG?si=b5e39f6603214db3
https://www.bol.com/be/nl/p/gelukkig-kunnen-we-wandelen/9300000031450578/?s2a=#productTitle
https://www.bol.com/be/nl/p/gelukkig-kunnen-we-wandelen/9300000031450578/?s2a=#productTitle
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Wandelen in Lede 
 

 
 
Zomercartoonwandeling 2021, te Lede 
Visie met verbeelding ! 
 
Vzw Meaningfool blijft creatief in deze moeilijke 
periode. We werken aan de Zomercartoonwandeling 
2021, visie met verbeelding met steun van de 
cartoonisten en illustrators. Dat is onze troef, de 
zomer is ons mikpunt om er weer iets cultureels tofs 
van te maken! 
 
VZW Meaningfool is een echte poppenkast, met ziel 
en hart voor de dingen rondom ons. We brengen 
mensen samen met muziek, humor, kunst, natuur… 
 

Het thema van zomercartoonwandeling 2021 (Open 
Tentoonstelling Cartoon Wandeling) is Visie met 
verbeelding, een variatie met nieuwe accenten. 
Mensen terug bewust maken en laten wegdromen in 
de wonderlijke wereld van de cartoonisten en 
illustrators. Zij vertolken iets visueel, een beeld dat in 
hun hoofd hangt, sommige beelden zijn zonder tekst, 
Visie met verbeelding ! 
 
Praktische info Zomercartoonwandeling 2021: 
Dit jaar zal Herberg Koning-Ezel het middelpunt zijn 
van de derde editie, we werken met 3 lussen die 
vertrekken in Herberg Koning-Ezel en er ook 
eindigen. 
 
Parcours met wegwijzers, de 3 lussen zijn aan elkaar 
verbonden en plan op www.meaningfool.org. De 
zomercartoonwandeling heeft veel aandacht voor de 
openbare ruimte waar wandelaars, fietsers kunnen 
verpozen en picknicken. 
 
Deelname : 0-12 jaar gratis / student 1,5 euro / 
Volwassene 2,5 euro / 
Gezin 5 euro 
 
Toegankelijkheid! 
Ook toegankelijk voor buggy’s, kinderwagen, steps 
en rolstoelen. 
Honden zijn welkom, maar moeten aan de leiband 
In natte perioden best stevige schoenen aangewezen 
 
VZW Meaningfool is een vereniging die stimuleert om 
doelbewust, op een zinvolle manier, verder te gaan 
met het leven. 
Wij organiseren kleinschalige concerten in Herberg 
Koning-Ezel. 
 
Humor is de rode draad. Muziek de haard die warmte 
straalt. Het huis van de cartoonisten’ met exposities. 
Cartoonisten verbeelden de lach. Herberg Koning-
Ezel is en decor waar je zich thuis voelt, onze troef is 
de gezelligheid! 

http://www.meaningfool.org/
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Wandelen in Erpe 
 
Een muzikale wandeling door Erpe. 
(Kon. Harmonie St.Cecilia Erpe (harmonie-erpe.be)) 

 
Tussen 3 mei en 1 september kan u de koninklijke 
harmonie van Erpe aan het werk horen tijdens een 
muzikale wandeling doorheen Erpe. Verken Erpse 
weggetjes, haal verloren tijd op met je buitenbubbel 
en geniet van al het mooie dat Erpe te bieden heeft, 
zowel op vlak van natuur als muzikaal. 
 
Alle informatie vindt u hier terug (PDF). De route is 
ook beschikbaar in via RouteYou. 
 
Geef via dit formulier uw antwoord op de 
wedstrijdvraag en win een BBQ-pakket ter waarde 
van 52 euro. 
 

 

http://www.harmonie-erpe.be/wandeling.html
http://www.harmonie-erpe.be/extra/Wandelkaart_harmonie.pdf
https://www.routeyou.com/r/sfblj#map
https://forms.gle/hwwg2V7871BUXb4ZA

