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Woordje vooraf 
 
Beste leden, wandelaars, 
 
Onlangs keken we met ons bestuur nogmaals terug 
op onze eigen wandeltocht die doorging op zondag 
26/09/2021. Tijdens dit overleg lijstten we goede en 
minder goede punten op, waardoor we nu al streven 
naar beter doen in 2022. 
Geholpen door het uitstekende wandelweer hielden 
we met onze 675 deelnames (uit 54 verschillende 
wandelclubs) kranig stand tegen de grote 
organisaties in Geraardsbergen en Stekene. 
 
Gebaseerd op de positieve reacties maakten we in de 
ogen van vele deelnemers een goede beurt. 
Dit kon enkel verwezenlijkt worden door een 
uitgebreid team van maar liefst 23 

medewerkers/vrijwilligers – die nog steeds onze 
oprechte dank verdienen. 
Verder in deze nieuwsbrief volgt een extra verslag. 
 
Graag bedanken we ook onze laatste nieuwe leden! 
Velen van hen sloten zich aan tijdens onze 
wandeltocht in september.  
Deze steun geeft de juiste boost om verder te gaan 
met dit wandelproject. 
 
De samenhorigheid binnen de wandelclub (en 
daarbuiten) stond de voorbije jaren zwaar onder druk 
door de ‘social distancing’ en het 
samenscholingsverbod. Toch koesteren we de 
ambitie om begin 2022 opnieuw aan te knopen met 
het jaarlijkse ledenfeest. Later meer… 
 
Stilaan kijken we uit naar 2022 waar we onze 
wandelclub verder willen uitbouwen door nog meer 
zichtbaarheid te krijgen binnen de gemeente Lede en 
de wandelwereld. Daartoe investeren we graag in het 
stimuleren van onze leden om deel te nemen aan 
georganiseerde wandelingen door middel van de 
nieuwe ‘Wandel-spaarkaart’. Extra info verder in deze 
nieuwsbrief. 
 
Tot slot beleefden we als club tot nu toe al een mooi 
herfstseizoen met een geslaagde eigen organisatie 
en stijgende deelname cijfers. 
Laten we nu hopen dat de winter overeind blijft en het 
coronavirus niet al te wild om zich heen slaat. 
 
Blijf wandelen, hou het veilig, en respecteer de 
maatregelen. 
 
BEDANKT!  
Tot binnenkort. 
 
 
Sportieve groeten, 
 
Jullie voorzitter, 
Thomas 
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Corona / Covid-19 
 
Tussen de coronagolven door konden wij onze 
wandeltocht onder vrij ‘normale’ omstandigheden 
laten doorgaan. Op basis van het laatste 
overlegcomité besliste ‘Wandelsport Vlaanderen vzw’ 
om het ‘Covid Safe Ticket’ (CST) ook in de 
wandelsport in te voeren – afgaande op het 
horecaprotocol. 
 
Bij het betreden van de startzaal bij een 
georganiseerde wandeltocht zal een geldige CST 
dienen voorgelegd te worden. 
Meer info: https://wandelblog.com/2021/10/27/covid-
certificaat-officiele-wandeltochten/ 
 
Laat de invoering van het Covid Safe Ticket (CST) in 
de wandelsport geen belemmering zijn om een 
startzaal binnen te stappen, en daarbij de 
organiserende club van dienst te zijn. 
 
Dit kan aan de hand van een: 

• Covid Safe Ticket (CST) of vaccinatiecertificaat 

dat bewijst dat je volledig gevaccineerd bent 

tegen COVID19 

• Een negatieve PCR-test niet ouder dan 72 uur of 

een sneltest niet ouder dan 24 uur 

• Een herstelcertificaat dat aantoont dat je volledig 

hersteld bent van COVID 19 

Sinds 29/10/2021 geldt voor medewerkers opnieuw 

de volledige mondmaskerplicht. 

Laten we met z'n allen de clubs die de volgende 
weken en maanden nog organiseren ook een eerlijke 
kans geven en deze maatregelen in het belang van 
iedereen strikt na te volgen. We danken jullie bij 
voorbaat. 
 

 

Agenda 
 
EIGEN ORGANISATIES: 
(meer info op de website) 

 
2021 

• Di 09/11/2021, 19:30 – Maandelijkse 
Groepswandeling 

• Di 14/12/2021, 19:30 – Maandelijkse 
Groepswandeling 

 
2022 

• Di 11/01/2022, 19:30 – Maandelijkse 
Groepswandeling 

• Eind januari 2022 – LEDENFEEST (onder 
voorbehoud) 

• Zo 19/06/2022: Wandelzoektocht + 15 km 
(OC Wanzele) 

• Zo 25/09/2022: 4de Gezellige Blommes 
wandeltocht (OC Wanzele + De Bron) 

 
 
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://wandelblog.com/2021/10/27/covid-certificaat-officiele-wandeltochten/
https://wandelblog.com/2021/10/27/covid-certificaat-officiele-wandeltochten/
http://www.walkinginbelgium.be/
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3de Gezellige Blommes 
wandeltocht – 
26/09/2021 
 
Geholpen door het uitstekende wandelweer hielden 
we met in totaal 675 deelnames (uit 54 verschillende 
wandelclubs) kranig stand tegen de grote jongens uit 
Geraardsbergen en Stekene die op dezelfde dag 
organiseerden. 
 
Ondanks de gekende parkeerproblematiek te 
Wanzele ontvingen we veelal lovende woorden over 
onze eigenlijk nog maar 2de grote organisatie als 
jonge wandelclub in Lede en Oost-Vlaanderen. 
 

 
 
Met in achtneming van de toen geldende 
coronamaatregelen (mondmaskers / circulatieplan) 
verliep de dag, met dank aan wandelaars en 
medewerkers, zonder problemen. 
Achteraf gezien bleek de beperkte voorraad aan taart 
en gebak nog het grootste struikelblok. 
 
Maar de essentie van een wandeltocht blijft toch nog 
altijd het parcours dat een wandelaar onder de 
voeten krijgt. Op basis van hun feedback bleken al 
onze afstanden (6 – 12 – 15 – 18 – 24 km) over een 

goede afwisseling tussen steen en natuur te 
beschikken. 
 

 
 
Door een minder goede ervaring in 2019 kozen we op 
de 6 km nu voor een volledig verhard parcours. Dit 
geeft onze mindervalide wandelaar ook de kans om 
zonder extra zorgen deel te nemen aan een 
georganiseerde wandeltocht. Net als de 12 km was 
dit heen en weer vanuit de start in Wanzele naar de 
controlepost ‘De Bron’, vlakbij de bib van Lede. 
 
Ook bleken er langsheen het parcours van de 6 km 
enkele rare snuiters te hebben postgevat om het 
jonge wandelvolkje te plezieren. 
Achteraf bleek dat de iets oudere jeugd dit ook wel 
kon appreciëren. 
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De langere afstanden (15, 18 en 24 km) kregen net 
na de start een extra lus in de Geelstervallei 
aangeboden.  
 

 
 
De 24 km breidde er op de controlepost nog een lus 
van 6 km aan richting het natuurgebied Honegem, om 
nadien ook terug te keren naar Wanzele. 
 

 
 
Na een wandeltocht kunnen genieten van een lekker 
streekbiertje of een verse kom soep geven de 
wandelbeleving toch nog die extra touch. 
 
 

Deelnames 
 
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 06/11/2021) 
 
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 # 

7/08/21 

PADSTAPPERS 
GERAARDSBERGEN 
[Moerbeke 
(Geraardsbergen)] 

Zomertocht - 
Adriaanstocht - 
Priortrofee 

2 

8/08/21 
HANSKE DE KRIJGER 
OUDENAARDE 
[Oudenaarde] 

Ronde van 
Vlaanderen voor 
wandelaars 

2 

10/08/21 
AVIFLORASTAPPERS 
[Ingelmunster] 

Aviflorawandeltocht - 
Zomertocht 

2 

14/08/21 
POSTILJON WANDELCLUB 
MERELBEKE [Kalken 
(Laarne)] 

Kalkense 
Meersentocht 

2 

15/08/21 
WANDELCLUB BEERNEM 
VZW [Hertsberge 
(Oostkamp)] 

Bulskampveldtocht 2 

15/08/21 
WSV LAND VAN RHODE 
[Oosterzele] 

4e Oogsttocht 2 

17/08/21 
Vierdaagse van de IJzer 

vzw [Westhoek] 

Vierdaagse van de 

IJzer 2021 
2 

18/08/21 
WSV EGMONT ZOTTEGEM 
[Erwetegem (Zottegem)] 

IJsjes midweektocht 2 

20/08/21 
WANDELCLUB DE 
SCHOOIERS WICHELEN 
VZW [Wichelen] 

23e Schooierstocht 2 

21/08/21 
DE PAJOTTEN HEKELGEM 
[Affligem] 

Abdijtocht 3 

22/08/21 
LUMMENSE DALMATIERS 
[Lummen]  

Limburg Wandelt - 
Kermistocht 

2 

25/08/21 
BURCHTSTAPPERS 
HERZELE [Sint-Lievens-
Esse (Herzele)]  

Midweekse 
Zomertocht 

4 

28/08/21 
De Trekvogels Boekhoute 
vzw [Philippine] 

6e 
Mosselfeestenwandeli
ng 

2 

https://www.natuurpunt.be/natuurgebied/geelstervallei
https://www.facebook.com/groups/2566768306937009
https://www.facebook.com/groups/2566768306937009
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29/08/21 
WC DE GRASHOPPERS 
[Averbode 
(Scherpenheuvel-Zichem)] 

Wittetocht - Trofee 
Harten Vijf 

2 

2/09/21 
BOERENKRIJGSTAPPERS 
OVERMERE [Uitbergen 
(Berlare)] 

Vennetocht - 3e tocht 
Donkmeertrofee 
2021 

2 

3/09/21 
WANDELCLUB KADEE 
BORNEM [Bornem] 

Kadee Wandelt 2 

4/09/21 
SCHELDESTAPPERS 
ZINGEM [Vurste (Gavere)] 

17e 
Scheldevalleitocht 

2 

5/09/21 
WSV DE VOSSEN 
BUGGENHOUT 
[Buggenhout] 

Internationale 
Kwaktocht 

3 

7/09/21 
DE SPARTASTAPPERS 
ARDOOIE [Ardooie] 

Ardooise 
weekdagtocht 

2 

8/09/21 
WSV DE 
BRIGANDTROTTERS 
[Ingelmunster] 

18e Nazomertocht 2 

11/09/21 
HANSKE DE KRIJGER 
OUDENAARDE 
[Oudenaarde] 

Scheldemeersentocht 3 

12/09/21 
WSV DE KADEES AALST 
[Mere (Erpe-Mere)] 

7e Ajuintocht 2 

14/09/21 
KKRO GENT VZW MARS 
LEGER-NATIE [Ursel 
(Knesselare)] 

De Vrijheid In Zicht 2 

15/09/21 
WSV EGMONT ZOTTEGEM 
[Leeuwergem (Zottegem)] 

Herdenkingstocht 
overleden leden 

4 

16/09/21 
SPORTRAAD LENDELEDE 
[Lendelede] 

1e Nazomertocht 2 

17/09/21 
WANDELCLUB KOEKELARE 
VZW [Lendelede] 

Bos- en Veldtocht 2 

18/09/21 
WAK (WANDELCLUB AL 
KONTENT) [Sleidinge 
(Evergem)] 

28e Herfstwandeling 2 

19/09/21 
WND DE 
NATUURVRIENDEN 
DEINZE [Deinze] 

39e 
Canteclaermarsen - 
De Gordel der 
Leiestreek 

2 

19/09/21 
WV DE IJSBREKERS 
[Haaltert] 

Bevrijdingstocht 1 

21/09/21 
BAVOSTAPPERS 
BAVIKHOVE [Bavikhove 
(Harelbeke)] 

Met vlasboer Bavo op 
de buiten 

2 

23/09/21 
TOERISME HAMME 
[Hamme] 

50e Wuitensmarsen 4 

24/09/21 
TOERISME HAMME 
[Hamme] 

50e Wuitensmarsen 2 

25/09/21 
TOERISME HAMME 
[Hamme]  

50e Wuitensmarsen 2 

26/09/21 
WSV GEZELLIGE 
BLOMMES [Wanzele 
(Lede)] 

3e Gezellige 
Blommes 
Wandeltocht 

34 

28/09/21 
AVIFLORASTAPPERS 
[Ingelmunster] 

Aviflorawandeltocht - 
Nazomertocht 

2 

29/09/21 
BURCHTSTAPPERS 
HERZELE [Sint-Antelinks 
(Herzele)] 

Duivenboswandeling 2 

2/10/21 
WSV TERVUREN BOS 
[Tervuren] 

45e Internationale 
Herfsttocht 

2 

3/10/21 

WANDELCLUB DE 
SCHOOIERS WICHELEN 
VZW [Serskamp 
(Wichelen)] 

13e Nonnenbostocht 14 

4/10/21 

SPORTKRING 
OOSTNIEUWKERKE 
[Oostnieuwkerke 
(Staden)] 

Herfsttocht 2 

10/10/21 
WANDELCLUB ST 
PIETERS-LEEUW [Sint-
Pieters-Leeuw] 

Streekbierentocht 2 

12/10/21 

WND DE 
NATUURVRIENDEN 
DEINZE [Landegem 
(Nevele)] 

Tweede-dag-van-de-
week-tocht 

2 

16/10/21 
Wsc Langdorp vzw [Rillaar 
(Aarschot)] 

17e Tienbundertocht 2 

17/10/21 
WSV DE KADEES AALST 
[Moorsel (Aalst)] 

Nazomertocht 11 

20/10/21 
WSV EGMONT ZOTTEGEM 
[Sint-Goriks-Oudenhove 
(Zottegem)] 

Hotdog 
midweekwandeling 

2 

23/10/21 
WJC DENDERKLOKJES 
LEBBEKE [Lebbeke] 

14e Heizijdetocht 2 

24/10/21 
VZW EQUICURA [Kalken 
(Laarne)] 

Herfstwandeling in de 
Kalkense Meersen 

7 

24/10/21 
SCHELDESTAPPERS 
ZINGEM [Zwalm] 

Herfsttocht 5 

26/10/21 
AVIFLORASTAPPERS 
[Ingelmunster] 

Aviflorawandeltocht - 
Jubileumtocht 15 jaar 
Aviflorastappers 

2 

28/10/21 
DE TEXTIELTREKKERS 
VZW VICHTE [Tiegem 
(Anzegem)] 

16e Zaaitocht 2 

30/10/21 
Reynaertstappers VZW 
[Sinaai-Waas (Sint-
Niklaas)] 

7e Herfsttocht 2 

31/10/21 
WSV WETTEREN 
[Wetteren] 

65e Voettochten der 
Tuinbouwstreek 

1 

31/10/21 
DE PAJOTTEN HEKELGEM 
[Liedekerke] 

Herfsttocht 2 

31/10/21 
WSV EGMONT ZOTTEGEM 
[Zottegem] 

Halloween 
Pompoenentocht 

4 

1/11/21 
WANDELCLUB ROAL BENTI 
[Maldegem] 

Allerheiligentocht 2 

3/11/21 
OMLOOP KLUISBERGEN 
VZW [Kwaremont 
(Kluisbergen)] 

12e Herfsttocht 2 

4/11/21 
Wandelclub D&A 
[Adinkerke (De Panne)] 

Frontalierstocht 2 
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6/11/21 

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

Ritselende 
Blarentocht 

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 is. 

 
Bij een eerste grondige analyse van de tot nu toe 
geregistreerde deelnames in 2021 tekent zich een 
duidelijke trend af: 
 

 
 
Sinds de heropstart van de georganiseerde 
wandelsport zien we nu in de herfst dat we stilaan op 
kruissnelheid komen. 
 
Ga zo door!! Mede dankzij jullie wordt onze club op 
de wandelkaart gezet. BEDANKT! 
 

Groepswandeling 
 
De groepswandelingen dienen als promotiemateriaal 
voor onze wandelclub binnen de gemeente Lede. 
We zijn daarom verheugd om toch steeds enkele 
nieuwe mensen te mogen ontvangen. 
Voor de bestaande leden kan een deelname een 
stimulans zijn voor het clubgevoel en de 
samenhorigheid te vergroten. 
 
Praktisch: 

• Twee dinsdag van de maand 

• 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). 
 

Een deelname kan aan de groepswandeling kan 
zonder ‘Covid Safe Ticket’.  
Bij een mogelijk bezoek aan de cafetaria zal je wel 
een geldig CST-ticket moeten voorleggen. 
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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: 
 

 
 
Dankzij de steun van de mensen die lid bleven tijdens 
de corona-lockdowns, samen met de komst van 
enkele nieuwe leden in september lijkt de doorstart 
van de wandelclub gemaakt. 
Op dit moment tellen we zelfs meer leden dan voor 
de start van het corona-tijdperk. 
 
Binnenkort zullen jullie ook een communicatie 
ontvangen voor de verlenging van het lidmaatschap 
in 2022. Voor de meest recente leden is dit niet van 
toepassing. Gezien zij nu al werden aangesloten tot 
ten met 31/12/2022. 
 

Wandelen - Spaarkaart 
 
Om deze positieve wandeltrend te ondersteunen en 
onze club nog meer uit te dragen lanceren we graag 
onze wandel-spaarkaart. 
Aan de hand van deze spaarkaart kan je (als 
betalend lid) door deel te nemen aan georganiseerde 
wandeltochten ‘budget’ verdienen om te spenderen 
binnen de club: lidgeld, ledenfeest, kledij, … 
 

Waar je gaat wandelen blijft uiteraard je eigen keuze. 
Via deze weg hopen we als club te kunnen investeren 
in onze naambekendheid binnen de wandelwereld. 
 
Via onderstaande link kan je de spaarkaart 
downloaden en afprinten om mee te nemen naar de 
wandelingen:  
https://wsv-gezellige-
blommes.webnode.be/_files/200000377-
6787b6787e/SPAARKAART.pdf?ph=e9ebe4fc53  
(download ook mogelijk van op de website) 
 
Vlak na de inschrijvingen kan je een extra stempel 
vragen op je persoonlijke spaarkaart. 
Elke stempel is 0,25 EUR waard. Wat maakt dat je 
met 16 vakjes per volledige spaarkaart 4 EUR 
wandelbudget kan verdienen. (met een maximum van 
3 volle spaarkaarten per kalenderjaar) 
 
Indien gewenst kunnen we u een papieren versie 
bezorgen via de post of op de groepswandelingen. 
Bij het vernieuwen van het lidmaatschap zal ook een 
papieren versie worden meegestuurd. 
 
Een volle spaarkaart kan ons op tal van manieren 
worden doorgestuurd (zie contact info): 

- Ingescande versie via mail 
- Als foto via WhatsApp of mail 
- Per post 
- … 

Wij registeren de opgestuurde spaarkaarten in het 
ledenbestand om een centrale bron van deze info te 
hebben. 
Zoals eerder aangegeven kan dit wandelbudget 
binnen de club besteed worden: lidgeld, kledij, 
ledenfeest, … 
(Het is niet de bedoeling om rechtstreeks geld terug 
te storten). 
 
Bij wijze van lancering kan je nu al beginnen sparen 
voor 2022. Succes! 
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Samen op stap – 
WhatsApp? 
 
De voorbije maanden mochten we ook nuttige 
feedback van onze leden ontvangen. 
Voor sommige mensen kan het stimulans zijn om 
samen met anderen op pad te gaan. 
 
Naast onze besloten facebookgroep rees ook het 
idee om een WhatsApp-groep op te starten om zo, 
onder leden, mogelijke wandelafspraken te maken. 
 
Uiteraard mogen en willen wij niet zomaar GSM-
nummers te grabbel gooien. Daarom polsen we 
graag via deze weg wie hier mogelijke interesse voor 
heeft. Dit zonder enige verplichting. 
Laat gerust iets weten. 
 

Ideeënbus 
 

 
 
Graag doen we ook een beroep op de ideeën en 
gedachten van onze leden. Zowel bestaande als 
nieuwe leden kunnen hun suggesties, vragen en/of 
opmerkingen met ons delen. 
Dit kan gaan over de huidige clubwerking, 
organisaties, … 
Alle feedback is welkom en kan ons alleen maar 
helpen om de club verder uit te bouwen in functie van 
onze leden/wandelaars. 
 
Stuur jullie inputs gerust naar: 
wsvgezelligeblommes@gmaill.com 

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. 
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