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Woordje vooraf 
 
Beste leden, wandelaars, 
 
De voorbije jaren werden we geteisterd door enkele 
zware en lichte lockdowns, waardoor veel mensen 
het wandelen (her)ontdekten. Stilaan vertaalt deze 
verhoogde interesse in de wandelsport zich ook in 
ons ledenaantal. Beetje bij beetje sluiten nieuwe 
mensen zich aan, waardoor we met onze huidige 73 
leden boven het ledenaantal van voor de coronacrisis 
uitkomen.  
 
Vanuit verschillende hoeken vernemen we de wens 
om meer samen, onder clubleden, te gaan wandelen. 
Later in deze nieuwsbrief komen we op deze 
feedback terug, om als geïnteresseerde eventueel lid 
te worden van een WhatsApp-wandelclubje. 
 

Een mogelijk ledenfeest in oktober 2022 kan die 
verbondenheid en het clubgevoel een nieuwe boost 
geven. 
 
Geholpen door het zonnige lenteweer in de maand 
maart kunnen we dit jaar al mooie deelnamecijfers 
voorleggen, wat zich ook vertaalt in mooie ranking in 
de 9de divisie van het clubkampioenschap. 
 
Nu de coronabarometer al een tijdje in het geel staat 
ontwaakt ook onze clubwerking opnieuw uit de 
winterslaap.  
 
Want naast het deelnemen aan andere organisaties 
hebben we zelf ook 2 wandelevenementen op de 
kalender staan. Om die extra cachet te geven 
investeerden we afgelopen winter in nieuwe pijlen: 
 

 
 
Samen met onze nieuwe kledinglijn (in bestelling) 
hopen we hiermee onze zichtbaarheid en 
naambekendheid in Lede en daarbuiten nog te 
vergroten. 
 
Sportieve groeten, 
 
 
Jullie voorzitter, 
Thomas 
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Agenda 
 
EIGEN ORGANISATIES: 
(meer info op de website) 

 
2022 

• Di 12/04/2022, 19:30 – Maandelijkse 
Groepswandeling 

• Di 10/05/2022, 19:30 – Maandelijkse 
Groepswandeling 

• Di 14/06/2022, 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. 
 

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 06/04/2022) 
 
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 # 

8/01/22 
WSV COLLIEMOLEN 
OOSTNIEUWKERKE-
STADEN 

Putje Wintertocht 2 

9/01/22 
WSV CLUB 76 
MERKSEM VZW 

Wintertocht 2 

15/01/22 
WANDELCLUB 
KOEKELARE VZW 

Nieuwjaarstocht 2 

16/01/22 
WANDELCLUB VIER OP 
EEN RIJ GROOT-
ZEDELGEM 

33e Wintertocht 2 

22/01/22 IJSETRIPPERS IJsewandeltocht 2 

23/01/22 
DE MIJNLAMP 
BERINGEN-MIJN 

Winterwandeling 2 

29/01/22 DE RANDSTAPPERS 
5e Geutelingen-
dorptocht 

2 

30/01/22 
GLOBETROTTERS 
HAGELAND 

Wintertocht Hartje 
Hageland 

2 

30/01/22 
WANDELCLUB CRACKS 
WOLVERTEM 

Winterwandeling 2 

30/01/22 
Wsv De Lachende 
Wandelaars Aalter vzw  

Aalter in de winter 
- Viggaaltocht 

2 

http://www.walkinginbelgium.be/
https://www.facebook.com/groups/2566768306937009
https://www.facebook.com/groups/2566768306937009
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5/02/22 
SAMEN UIT SAMEN 
THUIS 

Tweedaagse 
Terriltocht 

2 

12/02/22 
WSV HORIZON 
OPWIJK 

30e Valentijn-
wandeling 

1 

12/02/22 WSV HORIZON DONK 
Wintertocht - 
Trofee Harten Vijf 

2 

13/02/22 
WANDELCLUB 
REIGERSTAPPERS 
VINDERHOUTE 

40e 
Valentijntjestocht 
- Viggaaltocht 

6 

16/02/22 
WSV EGMONT 
ZOTTEGEM 

Verwenkoffie 
midweek-
wandeling 

2 

19/02/22 
WANDELCLUB 
KOEKELARE VZW 

Wintertocht 2 

20/02/22 Beachbikers Kust Trailwalk 2 

20/02/22 
WJC DENDERKLOKJES 
LEBBEKE 

31e Pee Klaktocht 10 

22/02/22 
Wervikse Wandelsport 
Vereniging vzw 

20e Krokustocht 2 

23/02/22 
PADSTAPPERS 
GERAARDSBERGEN 

Krakelingentocht 4 

24/02/22 
KREKETREKKERS 
KORTEMARK 

Krokustocht 2 

26/02/22 Beat the trail 
1e Trail & Walk 
Natuurwandeling 

2 

27/02/22 
WANDELCLUB 
KRUIKENBURG 

Sprokkel-
maandtocht 

2 

27/02/22 Wsc Langdorp vzw 
48e Mars der 
Zuiderkempen 

1 

27/02/22 
WSV DE 
NATUURVRIENDEN - 
ZOERSEL VZW 

39e 
Trappistentocht - 
10 Miles van 
Zoersel  

2 

1/03/22 WSV WETTEREN 
14e Sneeuw-
klokjestocht 

2 

2/03/22 
LEVENSLIJN TEAM 
DAMME 

Krokustocht 2 

3/03/22 
VZW WANDELKLUB DE 
DUINTRAPPERS 
WESTENDE 

Krokustocht 2 

4/03/22 Reynaertstappers VZW 21e Krokustocht 3 

5/03/22 
BURCHTSTAPPERS 
HERZELE 

20e Bacchustocht 3 

6/03/22 
WANDELCLUB DE 
SMOKKELAARS 
STEKENE 

34e 
Boudelotochten 

3 

7/03/22 
SPORTKRING 
OOSTNIEUWKERKE 

Lentetocht in 
Oostnieuwkerke 

2 

8/03/22 
BAVOSTAPPERS 
BAVIKHOVE 

Vlasboer Bavo's 
Lentetocht 

2 

9/03/22 
WANDELCLUB KWIK 
BORNEM 

Sporteltocht 3 

11/03/22 
DE RUSTIGE BOS-
STAPPERS JABBEKE 

32e Bibbertocht 2 

12/03/22 
EVERBEEKSE 
WANDELTOCHTEN 
VZW 

8e Vlaanderens 
Mooiste 

2 

13/03/22 
WSV DE 
HOPBELLETJES OPWIJK 

31e 
Voorjaarstocht 

2 

13/03/22 W.S.V. HOLSBEEK 
21e Maartsebuien-
tocht 

2 

16/03/22 
WSV EGMONT 
ZOTTEGEM 

Italiaanse 
midweek-
wandeling 

5 

19/03/22 
WND DE 
NATUURVRIENDEN 
DEINZE 

30e Gulden-
Eitocht - 
Viggaaltocht 

2 

20/03/22 
DWP - De Wandelende 
Pekkers 

Filou Classic Walk 2 

24/03/22 
DE LUSTIGE STAPPERS 
LANGDORP 

20e Klaverblad-
wandeling 
Langdorp 

1 

24/03/22 
WANDELCLUB DE 
SCHOOIERS WICHELEN 
VZW 

5e Hovaardige 
Boer-wandeling 

5 

25/03/22 
DE WATERHOEK-
STAPPERS HEESTERT 

9e Scaldistocht 2 

26/03/22 
WSV LAND VAN 
RHODE 

20e Bursitiatocht 2 

26/03/22 BELG/NED Wellicht 2 
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WANDELVERBROEDER
ING 

Wandeling 

27/03/22 
WSV DE VOSSEN 
BUGGENHOUT 

39e 
Lentevossentocht 

3 

30/03/22 
SCHELDESTAPPERS 
ZINGEM 

Midweektocht in 
memoriam 
Leonard Van de 
Velde 

2 

2/04/22 WSV TERVUREN BOS 44e Lentetocht 2 

3/04/22 
WANDELCLUB CRACKS 
WOLVERTEM 

37e Crackstochten 2 

5/04/22 
VZW WANDELKLUB DE 
DUINTRAPPERS 
WESTENDE 

Lentekriebeltocht 2 

6/04/22 
WSV DE KADEES 
AALST 

Rondom Aaigem 3 

 
Onderstaande grafiek geeft meer inzicht in onze 
globale statistieken (van het huidige en de voorbije 3 
jaar), op basis van volgende lengende: 

- (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 

 
 
 
 

 
 
Na iets meer dan 4 maanden wandelen in 2022 
naderen we nu al 50% van de cijfers van vorig jaar. 
We liggen duidelijk op recordkoers. 
 
Door jullie deelname/scanning, op een 
georganiseerde tocht van Wandelsport Vlaanderen 
vzw, verdient onze wandelclub punten in het 
clubkampioenschap. 
Op basis van ons huidig ledenaantal spelen wij in de 
9de en laagste divisie. Maar daarin strijden we mee 
voor een plaats in de top 10. 
Het clubkampioenschap is te volgen op: 
De Wandelkalender (walkinginbelgium.be) 
 
Ga zo door!! Mede dankzij jullie wordt onze club op 
de wandelkaart gezet. BEDANKT! 
 
 
 
 
 
 
 
 

https://www.walkinginbelgium.be/de-wandelkalender/klassement/9
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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) 
 

 
 

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. 
 
 
 
 
 

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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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). 
 
De groepswandelingen zullen naar aanleiding van de 
verlofplanningen niet plaatvinden in juli en augustus. 
 

Naar aanleiding van een wijziging in de 
verzekering van ‘Wandelsport Vlaanderen vzw’ 
zijn niet-leden die deelnemen aan onze 
groepswandeling niet langer verzekerd via de 
club. 
 
Een reden te meer om sneller lid te worden van 
onze wandelclub. 

 

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 

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/
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- 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 
 
Overzicht totaal ledenaantal: 
 

 
 
Zoals u kan zien tellen we op dit moment meer leden 
dan voor de start van de coronacrisis. 
 
 
 
 

Samen wandelen 
(via WhatsApp) 
 
Na nuttige feedback uit verschillende hoeken voelen 
we de nood om meer samen (als clubleden) te 
wandelen. 
 
Naast onze besloten facebookgroep (als wandelblog) 
rees ook het idee om via WhatsApp geïnteresseerde 
mensen/wandelaars samen te brengen. 
 
Contacteer ons gerust indien je interesse hebt om lid 
te worden van onze WhatsApp-wandelgroep. 
 
Via deze WhatsApp groep kunnen afspraken 
gemaakt worden om samen naar een wandeling te 
gaan. 
 

Wandelen op TV 
 
Arnout Hauben vertrekt met ‘Dwars door de Lage 
Landen’ op een nieuw wandelavontuur door 
België én Nederland. Hij stapt van Oostende naar 
Pieterburen, in het uiterste noorden van 
Nederland, samen met zijn vrienden Philippe 
Niclaes en Ruben Callens. 
 
Arnout Hauben op voettocht door de geschiedenis 
van België en Nederland | VRT.be 
 
Langs Grote Routepaden stappen de vrienden door 
Vlaanderen, van Oostende tot Limburg. Eenmaal 
over de grens volgen ze het Pieterpad. Die iconische 
wandelroute leidt hen vanuit Maastricht door het voor 
velen nog onbekende oosten van Nederland naar 
Pieterburen.  
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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/
https://www.facebook.com/groups/2566768306937009
https://www.vrt.be/nl/over-de-vrt/nieuws/2022/03/08/arnout-hauben-op-voettocht-door-de-geschiedenis-van-belgie-en-ne/
https://www.vrt.be/nl/over-de-vrt/nieuws/2022/03/08/arnout-hauben-op-voettocht-door-de-geschiedenis-van-belgie-en-ne/
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Dwars door De Lage Landen is opgenomen in de 
zomer van 2021. Tijdens de 900 kilometer lange tocht 
spreekt Arnout in zijn gekende stijl, gepassioneerd 
door menselijke verhalen en geschiedenis, met de 
mensen die hij tegenkomt en gaat hij op zoek naar de 
verhalen die onze streken kleur hebben gegeven.  
 
De soundtrack van het programma bestaat enkel uit 
muziek met wortels in de Lage Landen. De reeks 
wordt ook zo goed als simultaan uitgezonden in 
Vlaanderen en Nederland. 
 
Dwars door de Lage Landen is vanaf maandag 21 
maart 2022 om 20.40 uur te zien op Eén en via VRT 
NU. 
 

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 
 

https://www.vrt.be/vrtnu/a-z/dwars-door-de-lage-landen/
https://www.vrt.be/vrtnu/a-z/dwars-door-de-lage-landen/
mailto:wsvgezelligeblommes@gmaill.com

