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Woordje vooraf 
 
Beste leden, wandelaars, 
 
Traditioneel trappen we het nieuwe jaar op gang met 
elkaar het beste toe te wensen. Nog steeds niet in 
een grote groep of met een stevige handdruk, maar 
wel met een vuistje of een elleboog in beperkte kring. 
Gezien de huidige omikron-situatie blijkt 'een goede 
gezondheid' nog steeds van onschatbare waarde. 
 
Graag hadden we veel van jullie ontmoet op ons 
jaarlijks ledenfeest, ergens eind januari. Het ontbrak 
ons echter aan motivatie om een gemaskerd bal te 
organiseren. Nieuwe plannen maken is voorlopig niet 
aan de orde, maar een alternatief op een latere 

datum is een optie. De komende overlegcomités 
zullen hier de verdere mogelijkheden bepalen. 
 
Het hoeft u niet te verbazen dat veel wandelclubs hun 
naderende organisaties (opnieuw) noodgedwongen 
dienen te annuleren. Clubs nemen deze zware en 
onpopulaire beslissingen in eer en geweten, en 
daarvoor kunnen we enkel respect opbrengen. 
Lokale regelgeving, maar ook zorg voor medewerkers 
en wandelaars liggen hier mee aan de basis. 
Kijk dus zeker de online wandelkalender na vooraleer 
u een verplaatsing maakt. Als alternatief zagen ook 
de zogenaamde 'coronawandelingen' opnieuw het 
daglicht. 
 
Toch mogen we 'alweer' de moed niet verliezen en 
proberen we over de 'corona'-golven heen naar een 
betere horizon in 2022 te turen. Net als de nieuwe, 
eerste vrouwelijke, burgemeester in de gemeente 
Lede heeft ook onze club enkele elementen om naar 
uit te kijken. Dankzij de mooie opbrengst van onze 
eigen organisatie in september 2021 zitten de 
bestellingen van nieuwe pijlen en nieuwe kledij in de 
pijplijn. Hopelijk kunnen we deze binnen enkele 
weken aan jullie voorstellen. 
 
Blijf vooral wandelen, hou het veilig, en respecteer de 
maatregelen. Draag zorg voor jezelf, maar zeker ook 
voor de ander. 
 
BEDANKT!  
Tot binnenkort. 
 
 
Sportieve groeten, 
 
Jullie voorzitter, 
Thomas 
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Agenda 
 
EIGEN ORGANISATIES: 
(meer info op de website) 

 
2022 

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

• Eind januari 2022 – LEDENFEEST (onder 
voorbehoud) 

• Di 08/02/2022, 19:30 – Maandelijkse 
Groepswandeling 

• Di 08/03/2022, 19:30 – Maandelijkse 
Groepswandeling 
 

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

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

 

Walking in Belgium 
 
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. 
Kijk dus zeker de online wandelkalender na vooraleer 
u een verplaatsing maakt. 
 

COVID-19: Wandelaars zijn verplicht een 
MONDMASKER te dragen en hun COVID SAFE 
TICKET te tonen aan de inschrijving - ofwel via een 
attest op papier of via de smartphone. 

 

Vanaf 1 januari 2022 geldt er voor de inschrijving op 

een wandeling een vaste prijs van 1,5 euro voor 

leden en 3 euro voor niet-leden. 

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 06/01/2022) 
 
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 # 

7/11/21 
WSV LAND VAN RHODE 
[Balegem (Oosterzele)] 

34e 
Pannenkoekentocht 

2 

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

Wandel Mee Dag - 
Fun & Family 

2 

11/11/21 PASAR ZULTE [Zulte] Zulte Wandelt 2 

13/11/21 
WND DE 
NATUURVRIENDEN 
DEINZE [Deinze] 

39e Wandel-Mee-Dag 
- Viggaaltocht 

2 

14/11/21 
BOERENKRIJGSTAPPERS 
OVERMERE [Berlare] 

Boerenkrijgstapperst
ocht 

6 

16/11/21 
DE WINKELSE STAPPERS 
[Sint-Eloois-Winkel 
(Ledegem)] 

43e Meerhoektocht 2 

17/11/21 
WSV EGMONT ZOTTEGEM 
[Oombergen (Zottegem)] 

Glühwein 
midweekwandeling 

2 

20/11/21 
WSVL Federatieleden 
[Houffalize] 

WalkOn Autumn 
Edition 

2 

21/11/21 
WSVL Federatieleden 
[Houffalize] 

WalkOn Autumn 
Edition 

2 

27/11/21 
WANDELCLUB ROAL BENTI 
[Kaprijke] 

Heihoektocht 2 

http://www.walkinginbelgium.be/
https://www.facebook.com/groups/2566768306937009
https://www.facebook.com/groups/2566768306937009
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28/11/21 
Wsv De Lachende 
Wandelaars Aalter vzw 
[Ursel (Knesselare)] 

Uilenspiegeltocht - 
Viggaaltocht 

2 

27/12/21 
WSV COLLIEMOLEN 
OOSTNIEUWKERKE-
STADEN [Roeselare] 

Roeselen by night 2 

 
Rond de jaarwisseling maakt iedereen wel zijn eigen 
jaaroverzicht, en wij kunnen niet achterblijven. 
Onderstaande grafiek geeft u per jaar (sinds onze 
opstart) een overzicht van: 

- (BLAUW) Het aantal (wandel)evenementen 
waar ten minste 1 lid van onze club aanwezig 
was 

- (ROOD) Het aantal ‘unieke’ leden van onze 
club die deelnamen aan een evenement. 

- (GROEN) Het totaal aantal keer dat een 
lidkaart van ‘WSV Gezellige Blommes’ werd 
gescand op een wandeling 

 

 
 
 
De harde lockdown van 2020 laat zich ook in onze 
cijfers duidelijk zien. Wat meer opvalt is dat 2019 en 
2021 nagenoeg dezelfde aantallen vertonen. 

Wetende dat ook in 2021 tal van organisaties werden 
geannuleerd kunnen we concluderen dat we stilaan 
met meer leden naar de georganiseerde wandelingen 
trekken. Wat wij als jonge wandelclub alleen maar 
kunnen toejuichen. 
 
Ga zo door!! Mede dankzij jullie wordt onze club op 
de wandelkaart gezet. BEDANKT! 
 

Wandelen - Spaarkaart 
 
Om deze positieve wandeltrend te ondersteunen 
lanceerden we recent 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 verder 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://d6scj24zvfbbo.cloudfront.net/d95a088821767e
ce950a1f10b7f27b4c/200000379-
832188321a/SPAARKAART-6.pdf?ph=e9ebe4fc53  
(download ook mogelijk van op de website) 
 

https://d6scj24zvfbbo.cloudfront.net/d95a088821767ece950a1f10b7f27b4c/200000379-832188321a/SPAARKAART-6.pdf?ph=e9ebe4fc53
https://d6scj24zvfbbo.cloudfront.net/d95a088821767ece950a1f10b7f27b4c/200000379-832188321a/SPAARKAART-6.pdf?ph=e9ebe4fc53
https://d6scj24zvfbbo.cloudfront.net/d95a088821767ece950a1f10b7f27b4c/200000379-832188321a/SPAARKAART-6.pdf?ph=e9ebe4fc53
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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). 
 

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 

• Tempo: 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). 
 

COVID-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: 
 

 
 
Zoals u kan zien tellen we op dit moment meer leden 
dan voor de start van het corona-tijdperk. 
 

Lidgeld 2022 
 
Graag bedanken we onze leden voor de steun en het 
vertrouwen in 2021, waardoor onze club ook dit jaar 
solide overeind bleef. 
 
Via deze weg doen we graag nogmaals een warme 
oproep om onze wandelclub, en de wandelsport in 
het algemeen, ook in 2022 te blijven ondersteunen. 
Wie ook in 2022 wenst lid te blijven van 'WSV 
Gezellige Blommes' kan dit doen door het lidgeld te 
storten op rekeningnummer BE18 7360 3801 4465 
(met mededeling "Lidgeld 2022", gevolgd door uw 
naam). 
 
Het lidgeld bedraagt ook dit jaar 22 EUR voor het 
eerste gezinslid, en 12 EUR voor de extra 
gezinsleden (wonende op hetzelfde adres).  
Kinderen onder de 12 jaar kunnen zich gratis 
aansluiten. 
 
[Enkel voor leden aangesloten voor 27/06/2021] 

 
Voor een opfrissing van de informatie over het 
lidmaatschap bij een wandelclub kan u terecht op 
volgende link: 
https://www.wandelsportvlaanderen.be/nl/clubinfo/13/l
id-worden  
 
De huidige PVC-lidkaart kan je na betaling van het 
lidgeld verder gebruiken in 2022. Je zal dus geen 
nieuwe lidkaart ontvangen (maar wel een 
begeleidende brief), samen met het attest voor de 
mutualiteit. 
 
Dit attest kan je in 2022 indienen bij je 
gezondheidsfonds om een deel van het betaalde 
lidgeld terugbetaald te krijgen. 
De documenten worden gezien de geldende 
coronamaatregelen enkel per post bezorgd. 
 
BEDANKT! 
 

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 

10

34

64 62

72

0

10

20

30

40

50

60

70

80

90

2017 2018 2019 2020 2021

https://www.wandelsportvlaanderen.be/nl/clubinfo/13/lid-worden
https://www.wandelsportvlaanderen.be/nl/clubinfo/13/lid-worden
mailto:wsvgezelligeblommes@gmaill.com


 

 
 
 
 
 

Nieuwsbrief 
Januari 2022 

 

3539 - WSV GEZELLIGE BLOMMES  - 
NIEUWSBRIEF – EDITIE – Januari 2022 

 Pagina | 7 

 

Wandelen & Muziek 
 
Voor veel mensen gaan sport en muziek heel goed 
samen. Laat daarom zeker jullie top 3 aan wandel- 
en/of sportnummers 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. 
 

Kinderen & Wandelen 
 
Met plezier in het hart stellen we vast dat ook 
Wandelsport Vlaanderen vzw interesse toont in 
wandelen met kinderen. Getuige daarvan het artikel 
in de laatste editie van het ‘Walking Magazine’ over 
een gezin met 4 kinderen dat ruim 120 km wandelde 
langs de GR5. 
 
Hieronder een korte en vrije samenvatting met enkele 
tips voor je eigen wandelavontuur met het hele gezin: 

- Een bolderkar (of draagzak) kunnen de kleine 
beentjes wat ontlasten, die toch wel 2 keer 
zoveel stappen moeten zetten op een 
wandeling. 

- Voor kinderen kan een wandeling soms 
tegensteken, en al zeker bij regenweer. 
Met de nodige afleiding onderweg kan een 
aankomende klaagzang misschien wel 
worden afgewend: 

o Indiaantje spelen 
o Opdrachtjes onderweg 
o Muziek – wandel al dansend en 

zingend 
- Ook een tussenstop kan de zinnen even 

verzetten (dierenpark / blotevoeten pad / …) 

- En natuurlijk kan een oververdiend ijsje of een 
verkoelend drankje op een terras wonderen 
doen. 

- Bij langere tochten met kinderen kan je 
eventueel vriendjes en/of vriendinnetjes 
uitnodigen om enkele kilometers mee te 
stappen (kan uiteraard ook familie zijn) 
 

Verzekering 
 
Lidmaatschap bij Wandelsport Vlaanderen vzw (via 
een club of rechtstreeks via de federatie) biedt vele 
voordelen. Een uitgebreide verzekering is er één van.  
 
Wandelen is een laagdrempelige sport en de risico’s 
op ongevallen en letsels is eerder beperkt. Toch kan 
er al eens iets fout gaan en dan is het goed om te 
weten wanneer en hoe je ongevalsaangifte kan 
indienen en voor welke zaken de verzekering een 
terugbetaling voorziet. 
 
Leden: 

- Georganiseerde wandeltocht + op weg naar 
en van de wandeltocht 

- Groepswandelingen 
- Ledenfeest 
- Als medewerker op een clubactiviteit 
- Individuele/private wandelingen, 24/24 uur, 7 

dagen op 7, zowel in binnen- als buitenland. 
(Een lid dat op vakantie een wandeltocht 
maakt en hierbij ten val komt, kan beroep 
doen op deze verzekeringspolis afgesloten 
door Wandelsport Vlaanderen vzw) 

 
Niet-leden: 

- Georganiseerde wandeltocht 
 
Het is daarom van cruciaal belang om steeds je 
betaalbewijs/inschrijfkaart bij te hebben. 
 
 

https://open.spotify.com/playlist/7Bq3WDjLeVDzwQ3Z3aMUjG?si=b5e39f6603214db3
https://open.spotify.com/playlist/7Bq3WDjLeVDzwQ3Z3aMUjG?si=b5e39f6603214db3
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AANGIFTE ONGEVAL – GEORGANISEERDE 
WANDELING 
 

- Vraag de organisatie om een ‘Medisch 
Attest’  
(een attest van de spoeddienst geldt 
eveneens als medisch attest) 

- Dit laat je invullen door je behandelende arts 
- Contacteer daarna je eigen club, en vraag hen 

het ongevalsformulier door te mailen 
- Vul het digitale formulier in en mail het samen 

met een scan het ingevulde medisch attest 
naar aangifteLO@ethias.be  
(binnen de 5 dagen na het ongeval) 

- Nadien ontvang je een dossiernummer en 
extra uitleg om de onkosten in te dienen.  
(De verschillende kosten (dokter, kiné, 
ziekenhuis, …) moeten eerst door het 
slachtoffer zelf betaald worden. Daarna kan 
men, ook tussentijds, onkostendocumenten 
aan Ethias bezorgen) 

 
Niet-leden dienen aangifte van het ongeval te doen 
bij de organisator waarop deze een 
aangifteformulier niet-leden bezorgt. 
 
 
 
AANGIFTE ONGEVAL – INDIVIDUELE/PRIVATE 
WANDELING 
 

- Vraag bij een dokter/spoeddienst een 
‘Medisch Attest’ met de vermelding dat het 
op een sportongeval gaat. 

- Contacteer daarna je eigen club, en vraag hen 
het ongevalsformulier door te mailen 

- Vul het digitale formulier in en mail het samen 
met een scan het ingevulde medisch attest 
naar aangifteLO@ethias.be  
(binnen de 5 dagen na het ongeval) 
 
 
 

- Nadien ontvang je een dossiernummer en 
extra uitleg om de onkosten in te dienen.  
(De verschillende kosten (dokter, kiné, 
ziekenhuis, …) moeten eerst door het 
slachtoffer zelf betaald worden. Daarna kan 
men, ook tussentijds, onkostendocumenten 
aan Ethias bezorgen) 

 
 
HIER kan je de uitgebreide infobrochure omtrent de  
verzekering downloaden. 

https://wsv-gezellige-blommes.webnode.be/_files/200000380-a707ba707d/MEDISCH_ATTEST.pdf?ph=e9ebe4fc53
https://wsv-gezellige-blommes.webnode.be/_files/200000380-a707ba707d/MEDISCH_ATTEST.pdf?ph=e9ebe4fc53
https://images.wandelsportvlaanderen.be/2021123183137521-aangifte-ledenpolis-2172-541-10-21-dyn.pdf
mailto:aangifteLO@ethias.be
https://wsv-gezellige-blommes.webnode.be/_files/200000381-1902019022/AANGIFTE_NIET-LEDEN.PDF?ph=e9ebe4fc53
https://wsv-gezellige-blommes.webnode.be/_files/200000380-a707ba707d/MEDISCH_ATTEST.pdf?ph=e9ebe4fc53
https://images.wandelsportvlaanderen.be/2021123183137521-aangifte-ledenpolis-2172-541-10-21-dyn.pdf
mailto:aangifteLO@ethias.be
https://www.wandelsportvlaanderen.be/nl/bestanden/19419/handleiding-verzekering

