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Woordje vooraf 
 
Beste leden, wandelaars, 
 
Samen met de lange dagen bevinden we ons 
momenteel in het hoogseizoen van de lange 
afstandswandelingen. Je weet het, of je weet het niet, 
maar de oorsprong van de onze wandelclub ligt in 
oefenwandelingen voor de dodentocht te Bornem. 
Persoonlijk kijk ik dan ook reikhalzend uit om de 
duivels nogmaals te ontbinden tijdens een nieuwe 
editie op 12 augustus aanstaande. 
 
Zoals op de lange afstand een blaar meer of minder 
het verschil niet zal maken, zo zullen we ook na de 
voorbije coronaperiode ons (normaal) leven terug op 
de rails krijgen – net zoals we dit met onze 
wandelclub zullen doen. 
 

De groepswandelingen winnen terug aan populariteit, 
de eigen organisaties zijn in volle voorbereiding en de 
nieuwe kledij is in aantocht. U leest het goed, onze 
club draait opnieuw op volle toeren. 
 
Tijdens de coronaperiode verloren we amper leden, 
waardoor we met een mooie basis de doorstart 
konden maken. Getuige daarvan de vele vrijwilligers 
die zich reeds aanboden om een handje toe te steken 
op onze wandelzoektocht op zondag 19 juni 
aanstaande. Toch kunnen we nog altijd extra 
helpende handen gebruiken, vooral op zaterdag 
18/06. 
 
Met groot ongeduld wachten we op onze nieuwe 
kledinglijn. Naast T-shirts in een iets donkerder grijs  
voegen we nu ook truien toe aan ons aanbod.  
Een voorraad T-shirts zal er zijn, maar de truien 
kunnen verkregen worden op bestelling. 
Het heeft voor onze club geen zin om onze (beperkte) 
liquide middelen vast te zetten in een te grote 
kledingvoorraad. 
 
Binnen de club zijn er mensen die deze zomer hun  
eerste Dodentocht zullen ondernemen. 
Laten we daarom afsluiten met het (filosofische) 
antwoord op de WAAROM-vraag die menig 
wandelaar bezighoudt op een lange 
afstandswandeling: 
“Als het verlangen groter is dan de obstakels en 
opofferingen, zul je altijd jouw doel bereiken” 
 
Sportieve groeten, 
 
 
Jullie voorzitter, 
Thomas 
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Agenda 
 
EIGEN ORGANISATIES: 
(meer info op de website) 

 
2022 

• Di 14/06/2022, 19:30 – Maandelijkse 
Groepswandeling 

• Zo 19/06/2022: Wandelzoektocht + 12 km 
(OC Wanzele) 

• Di 13/09/2022, 19:30 – Maandelijkse 
Groepswandeling  

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

 

Wandelzoektocht 19/06  
 
Na 2 jaar van annulatie, om de u wel bekende reden, 
gaat onze wandelzoektocht dit jaar opnieuw door op 
zondag 19/06/2022. 
 

 
 
Graag bedanken we oprecht de mensen die zich 
reeds aanboden als vrijwilliger na de eerste oproep. 
Zonder extra helpende handen kunnen wij geen 
wandelevent laten doorgaan. 
Maar ze zijn wel DE bron van inkomsten voor onze 
wandelclub. 

Graag doen we via deze weg nogmaals een warme 
oproep voor extra vrijwilligers, vooral voor het 
klaarzetten van de zalen op zaterdag 18/06/2022 
vanaf 13:00. 
 
Op zondag 19/06/2022 hebben wandelaars de keuze 
uit 2 verschillende afstanden: 

- 6 km, via indianentekeningen 
- 12 km, traditioneel via pijltjes 

Het opzet van de indianentekeningen is dat bij elk 
kruispunt aanknopingspunten worden meegegeven 
over welke richting de wandelaar uitmoet. 
 
Deze manier van wandelen heeft als doel om meer 
gezinnen en jonge kinderen naar onze organisatie en 
club te lokken. Op wandelen staat immers geen 
leeftijd. 
 
Ondertussen werd ons evenement op de 
verschillende ‘Social media’-kanalen gepost.  
Maak gerust extra reclame.  
Delen mag! (‘Sharing is caring’) 
 
Tot dan! 
 

Dodentocht 2022 
 
Als massaevenement werd uiteraard ook de 
Dodentocht te Bornem de voorbije jaren afgelast. 
Op 12 augustus aanstaande wordt dit jaar rond de 
klok van 21:00 opnieuw een menigte van ongeveer 
13000 wandelaars losgelaten op de mythische 
(wandel)afstand van 100 km. 
Wie op zaterdag 13 augustus na minder dan 24 uur 
wandelen de eindmeet op de markt van Bornem 
overschreidt ontvangt een medaillen en een 
Dodentocht-diploma. 
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Zelf zal onze voorzitter dit jaar het startnummer 298 
dragen. Mochten er uit de club nog mensen 
deelnemen, stuur dan zeker jullie startnummer door. 
Via de tracking tool op de Dodentocht-website 
kunnen we dan zien hoe onze clubleden vorderen op 
hun 100 km avontuur. 
 
Wie zich moest afvragen, WAAROM?  

“De laatste rechte lijn, HET moment dat elke 

deelnemer kent als het 'Dodentocht'-gevoel. 

Dit gaat niet over de fysieke pijnen (in de 

voeten, rug en benen), maar het is een 

mentaal gevoel.  

Met kippenvel op de armen en een krop in de 

keel, weet je dat je van ver komt en samen 

met 8000 anderen iets hebt bereikt wat 50 km 

terug nog ongrijpbaar leek.  

Het is verbazingwekkend wat je met 

wilskracht en doorzetting kan bereiken, ook al 

wil het lichaam niet meer mee.  

Geluk zit daarbij in kleine dingen zoals een 

opbeurende SMS, een vrolijke gedachte, een 

stukje appelsien of een langverwachte cola.”  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Groepswandeling 
 

ZOMERSTOP: De groepswandelingen zullen naar 
aanleiding van de verlofplanningen niet 
plaatvinden in juli en augustus. 
 
Eerstvolgende afspraak: dinsdag 13/09/2022 

 
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). 
 

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. 
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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. 

 

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 - Spaarkaart 
 
Een extra stimulans om deel te nemen aan 
organisaties van ‘Wandelsport Vlaanderen’ is onze 
recent gelanceerde 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. 
 

 
 

http://www.walkinginbelgium.be/
https://www.facebook.com/groups/2566768306937009
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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). 
 

 

 

 

 

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/  

 

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://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
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/
mailto:wsvgezelligeblommes@gmaill.com
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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 
 
Overzicht totaal ledenaantal: 
 

 
 
Zoals u kan zien tellen we op dit moment meer leden 
dan voor de start van de coronacrisis.  
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Deelnames 
 
Tot ons groot genoegen vernamen we dat onze leden 
sinds de vorige nieuwsbrief deelnamen aan volgende 
tochten. Onderstaande tabel werd opgemaakt op 
basis van de Cronolive-scanning, tot en met 
09/06/2022) 
 
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) 
 

Onderstaande grafiek geeft meer inzicht in onze 
globale statistieken (van het huidige en de voorbije 4 
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 

 

 
 
 
Uit deze cijfers kunnen we concluderen dat we als 
club op recordkoers liggen voor het aantal totale 
deelnames dit jaar. Wel merken we op dat dit door 
een lager aantal unieke wandelaars wordt 
gerealiseerd: een aandachtspunt. De lancering van 
de spaarkaart is een initiatief om meer mensen aan 
het wandelen te krijgen. 
 
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. Daarin strijden we rond plaats 
12. 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.facebook.com/groups/2566768306937009
https://www.facebook.com/groups/2566768306937009
https://www.walkinginbelgium.be/de-wandelkalender/klassement/9
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Datum Organisatie Wandeling Deelnemers details 

8/04/2022 DE 12 UREN VAN LAUWE Leietocht 2 details 

9/04/2022 WJC DENDERKLOKJES LEBBEKE 28e Tongenslijperstocht 1 details 

10/04/2022 WRC MANKE FIEL Manke Fieltochten 2 details 

10/04/2022 Reynaertstappers VZW 36e Reynaerttocht 2 details 

12/04/2022 WANDELCLUB BEERNEM VZW Lattenklieverstocht 2 details 

14/04/2022 WANDELCLUB DE SMOKKELAARS STEKENE 18e Linietochten 2 details 

16/04/2022 WSV DE HOPBELLETJES OPWIJK 2e Boshyacintenpracht rondom Mazenzele 1 details 

16/04/2022 HANSKE DE KRIJGER OUDENAARDE Koppenbergtocht 2 details 

17/04/2022 WVK PUURS HOME 35e Lippeloboswandeling 3 details 

20/04/2022 WSV EGMONT ZOTTEGEM Spek en eieren midweekwandeling 2 details 

23/04/2022 DE LUSTIGE WANDELAARS MERCHTEM Brabantse Kouterstocht 2 details 

24/04/2022 Reynaertstappers VZW Vlaanderen Wandelt Lokaal in Belsele 1 details 

24/04/2022 WND DE NATUURVRIENDEN DEINZE Vlaanderen Wandelt Lokaal in Deinze 2 details 

26/04/2022 WANDELCLUB 'NOOIT MOE BOEZINGE' VZW In en rond Boezinge 2 details 

27/04/2022 DE TEXTIELTREKKERS VZW VICHTE 18e Grastocht 2 details 

30/04/2022 POSTILJON WANDELCLUB MERELBEKE Husdinetocht 3 details 

1/05/2022 BURCHTSTAPPERS HERZELE Lentewandeling 7 details 

2/05/2022 SPORTKRING OOSTNIEUWKERKE Vierkaventocht 2 details 

7/05/2022 SCHELDESTAPPERS ZINGEM 34e Lozermeitocht 2 details 

8/05/2022 WANDELCLUB DE PARKVRIENDEN ZAVENTEM 
Vlaams-Brabant Wandelt - 
Airportwandeling 

2 details 

12/05/2022 WANDELCLUB GASTHOFSTAPPERS SINT-GILLIS Spaanse Tochten 2 details 

14/05/2022 W.V. VOOR DE WIND Rondje Sluis 2 details 

14/05/2022 WSV HORIZON OPWIJK 30e Lentewandeling 1 details 

15/05/2022 Wsp Heverlee-Leuven vzw Meerdaal Nature Trail 2 details 

15/05/2022 WSV LAND VAN RHODE 33e Lentetocht 2 details 

17/05/2022 WND DE NATUURVRIENDEN DEINZE Wandel 3daagse Deinze 2 details 

17/05/2022 AVIFLORASTAPPERS Aviflorawandeltocht - Lentetocht 2 details 

18/05/2022 WSV EGMONT ZOTTEGEM Pannenkoek Mikado midweekwandeling 2 details 

19/05/2022 VELODROOMVRIENDEN MOORSLEDE Sportobellotocht 2 details 

21/05/2022 KWB LAARNE Lentewandeltocht 3 details 

22/05/2022 DE WASE STEINBOCKVRIENDEN Landschapstocht 2 details 

https://wandelen.cronos.be/cronolive/clubrapport.wandeling?k3A=67A4E1A29834B4D680C9819618FFEE7FB089C7A81B81DB70D3724E39F7E7B88A&k1A=BF5214946DDB7B5445B7CF7BC5B3BBBB49BCC7E305A359A4526EB5F3E7BFC05B
https://wandelen.cronos.be/cronolive/clubrapport.wandeling?k3A=E140557CA797241350225283534893122CFA500900FB2313B80C155F1794BDB0&k1A=BF5214946DDB7B5445B7CF7BC5B3BBBB49BCC7E305A359A4526EB5F3E7BFC05B
https://wandelen.cronos.be/cronolive/clubrapport.wandeling?k3A=2DFC4EF6A343CBA517DD09985B418FBC8BF0FAAB399DDD0BDC00D9D620CCE637&k1A=BF5214946DDB7B5445B7CF7BC5B3BBBB49BCC7E305A359A4526EB5F3E7BFC05B
https://wandelen.cronos.be/cronolive/clubrapport.wandeling?k3A=2DFC4EF6A343CBA598BB98D8D6B23D7529CAFE8D4300DD731733D2D67A96386A&k1A=BF5214946DDB7B5445B7CF7BC5B3BBBB49BCC7E305A359A4526EB5F3E7BFC05B
https://wandelen.cronos.be/cronolive/clubrapport.wandeling?k3A=3AAF9AFB84949D8C203F2C652C0A75EBAD7B16C3043F6FC0920D1C15807B14F1&k1A=BF5214946DDB7B5445B7CF7BC5B3BBBB49BCC7E305A359A4526EB5F3E7BFC05B
https://wandelen.cronos.be/cronolive/clubrapport.wandeling?k3A=67A4E1A29834B4D6DE1D7CC2541C6F7A5E948D545B857C4D207262CA0CD41587&k1A=BF5214946DDB7B5445B7CF7BC5B3BBBB49BCC7E305A359A4526EB5F3E7BFC05B
https://wandelen.cronos.be/cronolive/clubrapport.wandeling?k3A=6FA0C9F83FCD344D19ABDF3C0213BD8F6DEC463B13B9829958DF77A94246FDB3&k1A=BF5214946DDB7B5445B7CF7BC5B3BBBB49BCC7E305A359A4526EB5F3E7BFC05B
https://wandelen.cronos.be/cronolive/clubrapport.wandeling?k3A=6FA0C9F83FCD344D2D22864E26561121DB154A5B1A79FB189425AE5F1D40E7DC&k1A=BF5214946DDB7B5445B7CF7BC5B3BBBB49BCC7E305A359A4526EB5F3E7BFC05B
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26/05/2022 WSV EGMONT ZOTTEGEM 27e Egmonttocht 5 details 

27/05/2022 LEVENSLIJN TEAM DAMME Levenslijntocht 3 details 

28/05/2022 WSV DE KADEES AALST Faubourghtocht 1 details 

29/05/2022 DE TEXTIELTREKKERS VZW VICHTE 3e Rondom Grijsloke 1 details 

31/05/2022 WJSV DE BRUGSCHE GLOBETROTTERS 1e Herdenkingstocht Eric Schreel 2 details 

1/06/2022 De Trekvogels Boekhoute vzw 2e Verloren Vissersdorptocht 2 details 

3/06/2022 WND DE NATUURVRIENDEN DEINZE 13e Biestkermistocht 2 details 

4/06/2022 BOERENKRIJGSTAPPERS OVERMERE 
Heidemeerstocht Puur Natuur - 2e tocht 
Donkmeertrofee 2022 

5 details 

6/06/2022 WSV HORIZON OPWIJK 30e Kravaalbostochten 2 details 

6/06/2022 PADSTAPPERS GERAARDSBERGEN Gaverswandeling - Priortrofee 3 details 

7/06/2022 GITSE WANDELCLUB 'VOETJE VOOR VOETJE' Akkertocht 2 details 
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