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Woordje vooraf 
 
Beste leden, wandelaars, 
 
De voorbije weken en maanden konden we genieten 
van prachtig zomerweer wat ons buitenleven doet 
floreren. Het was soms zelf TE warm om te mogen 
wandelen… Wel lijkt mij duidelijk dat droogte, klimaat 
en waterbeleid de komende jaren belangrijke thema’s 
op de (politieke) agenda worden. 
 
Met het nieuwe schooljaar in zicht start ook onze 
interne clubwerking terug op.  

Op dinsdag 13 september starten onze populaire 
groepswandelingen terug op van aan de sporthal in 
Lede. 
Daarnaast zijn we volop bezig met de 
voorbereidingen van ons grootste wandelevent van 
het jaar: ‘4de Gezellige Blommes Wandeltocht’ die 
doorgaat op zondag 25/9/2022 vanuit het 
Ontmoetingscentrum te Wanzele. 
Een nieuwigheid op het parcours is een doortocht op 
geitenboerderij ‘De Klaverlochting’: 
Geitenboerderij Impe | Klaverlochting: kinderboerderij, 
kampen, winkel, verjaardagsfeest (vofdeklaver.be) 
 
Wij kijken er alvast naar uit om veel wandelaars te 
mogen ontvangen, maar zeker ook naar de 
vrijwilligers die ons daarbij een handje zullen 
toesteken. 
 
Een nieuwtje heet van de naald is dat we naar alle 
waarschijnlijkheid op zaterdag 15/10/2022 ons 
ledenfeest organiseren. Daar blikken we al wat terug 
op 2022, maar kijken vooral al met één oog naar het 
nieuwe wandeljaar in 2023. 
 
Zoals jullie al opmerkten op de wandelzoektocht in 
juni is onze nieuwe kledinglijn succesvol gelanceerd. 
Nieuwe T-shirts, warme fleece truien en fluo hesjes 
zijn in verschillende maten beschikbaar. 
Het dragen van de clubkledij op andere 
wandeltochten kan de zichtbaarheid van onze club 
alleen maar vergroten. 
 
Voor nu alvast een prettig einde van de 
zomervakantie en een goede start van het nieuwe 
schooljaar gewenst. 
 
Sportieve groeten, 
 
 
Jullie voorzitter, 
Thomas 
 
 
 

https://www.vofdeklaver.be/
https://www.vofdeklaver.be/
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Agenda 
 
EIGEN ORGANISATIES: 
(meer info op de website) 

 
2022 

• Di 13/09/2022, 19:30 – Maandelijkse 
Groepswandeling (Sporthal Lede) 

• Zo 25/09/2022, 07:00 – 14:00: 4de Gezellige 
Blommes Wandeltocht (OC Wanzele + De 
Bron) – 6, 12, 15, 18 & 24 km 

• Di 11/10/2022, 19:30 – Maandelijkse 
Groepswandeling (Sporthal Lede) 

• Za 15/10/2022, 18:30: Ledenfeest (De Bonten 
Os) – onder voorbehoud 

• Di 08/11/2022, 19:30 – Maandelijkse 
Groepswandeling (Sporthal Lede) 

• Di 13/12/2022, 19:30 – Maandelijkse 
Groepswandeling (Sporthal Lede) 
 

4de Gezellige Blommes 
Wandeltocht 
(Zo 25/09/2022) 
 
Na de succeseditie van 2021 organiseren we dit jaar 
opnieuw ons grootste wandelactiviteit van het jaar: 
 

 

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 een controlepost aan. 
De 6 km, die we traditioneel naar families oriënteren,  
heeft nu zelfs een passage door geitenboerderij ‘De 
Klaverlochting’ in Impe: 
Geitenboerderij Impe | Klaverlochting: kinderboerderij, 
kampen, winkel, verjaardagsfeest (vofdeklaver.be) 
Grotere afstanden kunnen ook nog rusten in de grote 
zaal van ‘De Bron’ naast de bib. 
 
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. 
Soep maken, zalen klaarzetten, inschrijving, 
parcourscontrole, kassa, catering,  
afstempelen,…zijn slechts een enkele posten die  
vrijwilligers vergen. 
 

Mochten jullie nu al interesse tonen om een  
handje toe te steken op zaterdag 24/09/2021 en/of  
op zondag 25/09/2021, geef ons dan zeker al een  
seintje! 

• GSM Thomas: 0494/23.49.19 

• Email: wsvgezelligeblommes@gmail.com 
 
Alvast bedankt! 
 

 
 
 
 

https://www.vofdeklaver.be/
https://www.vofdeklaver.be/
mailto:wsvgezelligeblommes@gmail.com
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Dodentocht 2022 
 
De ‘Dodentocht 2022’ (12/08/2022) was er ééntje 
voor de geschiedenisboeken. Voor het eerst in 53 
jaar was, door een hittegolf, het parcours geen 100 
km, maar (slechts) 65 km. In overleg met de FOD 
Volksgezondheid, politie, brandweer en de gemeente 
Bornem dienden de organisatoren noodgedwongen 
het traject in te korten.  
(Bron: Dodentocht in Bornem wordt door hittegolf voor het 
eerst ingekort tot 65 kilometer | VRT NWS: nieuws) 

 
Voor bijna 13.000 mensen (wandelaars en lopers) 
werd de wandeluitdaging van het jaar last-minute iets 
minder heroïsch. In eerste instantie weekte de 
beslissing heel wat emotionele reacties los. Vooral bij 
de ‘getrainde’ wandelaar/loper was de teleurstelling 
groot. De achtergrond van de beslissing lag echter bij 
het algemene risico voor de minder getrainde 
deelnemers die tot diep in de namiddag de loden hitte 
zouden gaan trotseren. 
 
Achteraf bekeken was het allicht een verstandige 
beslissing om het aanwezige zorgpersoneel te 
sparen. Anderzijds vonden diezelfde dag nog andere 
grote (dance) events plaats die met dezelfde hitte te 
maken kregen. 
 
Na 2 jaar Corona was dit voor de organisatie van de 
Dodentocht een 3de tegenslag. Desalniettemin was de 
organisatie opnieuw top en de sfeer in en rond 
Bornem als vanouds. Toen het volksfeest diep in de 
nacht dan toch uitdoofde kregen we door de 
vermoeidheid en de koelere ochtend toch nog een 
beetje dat vreemde doch zo verslavende 
dodentochtgevoel. 
Het was leuk en fijn, maar laat het de volgende keer 
toch maar weer 100 km zijn… 
 
 
 
 

Voor wie graag nog even terugblikt op de 
wandeltijden van zichzelf en/of anderen kan nog 
steeds terecht op de tracking tool van de Dodentocht: 
100 km Dodentocht ® Kadee Bornem 
 

Wandelen op vakantie 
 
De voorbije zomermaanden zijn voor veel mensen 
DE periode om op vakantie te gaan in binnen- en/of 
buitenland. 

 
 
Wandelen is ook op vakantie een uitgelezen 
ontspanning. Wie weet maakte jij op vakantie wel een 
prachtige wandeling die je graag wil delen met 
anderen? 
 
Stuur ze ons gerust door om zo onze eigen vakantie 
wandelgids samen te stellen. Zo kunnen we onze 
volgende vakantie al beginnen plannen! 
 

Wandelnavigatie? 
 
Wandelnavigatie wordt de laatste jaren steeds 
populairder. Het is bijna onmisbaar geworden tijdens 
je wandelvakantie. Met een wandelnavigatiesysteem 
kan je specifieke routes volgen en dwaal je niet zo 
snel van de route af.  
 
 

https://www.vrt.be/vrtnws/nl/2022/08/09/parcours-van-dodentocht-in-bornem-wordt-door-de-hitte-ingekort/#:~:text=13u%20binnen%20zijn.-,Dodentocht%20in%20Bornem%20wordt%20door%20hittegolf%20voor%20het%20eerst%20ingekort,niet%20door%20Vlaams%2DBrabant%20lopen.
https://www.vrt.be/vrtnws/nl/2022/08/09/parcours-van-dodentocht-in-bornem-wordt-door-de-hitte-ingekort/#:~:text=13u%20binnen%20zijn.-,Dodentocht%20in%20Bornem%20wordt%20door%20hittegolf%20voor%20het%20eerst%20ingekort,niet%20door%20Vlaams%2DBrabant%20lopen.
https://tracking.dodentocht.be/
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Wanneer we vandaag de dag de deur uitwandelen, 
halen we al snel Google Maps boven. Google Maps 
is een mooi alternatief voor wandelnavigatie maar 
een echte wandel-gps heeft toch wel een aantal 
andere voordelen: 

• Batterij blijft langer mee dan de batterijen van 
je smartphone bij het gebruiken van Google 
Maps en het maximaal verlichten van je 
beeldscherm. 

• Bovendien zijn batterijen van een wandel-gps 
te vervangen. Bij een smartphone moet je dan 
weer voorzien zijn van een opgeladen 
powerbank. 

• De schermen van de wandelnavigatie zijn 
altijd duidelijk af te lezen in het buitenlicht. Je 
hebt dus geen last van zonnestralen op je 
beeldscherm. 

• We weten allemaal dat het GPS ontvangst op 
de smartphone niet altijd subliem werkt. Denk 
maar aan de bergen of de bossen. Bij een 
wandel-gps is het ontvangst altijd een stuk 
beter en sterker vergeleken met je 
smartphone. 

• Een wandelnavigator is beter beschermd 
tegen slechte weersomstandigheden. 
Wanneer het regent of sneeuwt, zal dat ook 
minder schade opleveren. 

• Het scherm van de meeste smartphones is 
kwetsbaarder dan een wandel GPS. 

 

 
 
 

Garmin is de onbetwistbare marktleider van outdoor 
gps-toestellen. Maar zoals wel vaker is hun gamma 
ontzettend groot. Bovendien zijn er voor de 
wandelaar een aantal belangrijke factoren waaruit ze 
kunnen kiezen. Om de zoektocht naar de beste 
wandel-gps te vergemakkelijken heeft reisroutes.be  
alvast een overzicht gemaakt van hun favoriete 
wandel-gps trackers: 
Test 10 beste wandel-GPS (2022): Wat is goede 
wandelnavigatie? (reisroutes.be) 
 

Digitaal café: Wandelen 
met apps 
 
Wandel je graag? Kom dan naar het ‘Digitaal café’ en 
leer alles over apps voor wandelaars: van een 
eenvoudige stappenteller, over digitale kaarten tot 
wandelplanners met een volwaardige reisgids.  
Er worden 3 apps gedemonstreerd en daarna is het 
aan jou! 
 
Er wordt gewerkt met de smartphone, tablet, iPhone 
of iPad. Na een korte demonstratie van Avansa ga je 
in kleine groepjes aan de slag. 
 
De workshop vindt plaats op dinsdag 20 september 
van 09:00 tot 11:30 in de bib van Lede. 
 
Inschrijven is gratis maar verplicht: 
Digitaal Café: Wandelen met een app | Bibliotheek 
Lede  
 
 
 
 
 
 
 
 
 

https://www.reisroutes.be/blog/reisinfo/beste-wandel-gps-tracker/
https://www.reisroutes.be/blog/reisinfo/beste-wandel-gps-tracker/
https://lede.bibliotheek.be/agenda/digitaal-cafe-wandelen-met-een-app
https://lede.bibliotheek.be/agenda/digitaal-cafe-wandelen-met-een-app
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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). 
 

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. 

 
 
 
 
 
 

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. 
 
 
 
 

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

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 
24/08/2022) 
 
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 

 

 
 
Een vergelijking met de resultaten uit de vorige 
nieuwsbrief leert ons dat een aantal extra leden de 
wandelschoenen hebben teruggevonden. 
Sinds juni laatstleden zijn 16 extra leden gaan 
wandelen die dit jaar nog niet werden geregistreerd. 
Daar zit het mooie zomerweer wellicht voor iets 
tussen. 
 
Deze stimulans samen met de registraties van onze 
frequente wandelaars doen ons totaal aantal 
deelnames nu al naar een recordhoogte klimmen. 
 
Door jullie deelname/scanning, op een 
georganiseerde tocht van Wandelsport Vlaanderen 
vzw, verdient onze wandelclub ook punten in het 
clubkampioenschap. 
Op basis van ons huidig ledenaantal spelen wij in de 
9de en laagste divisie. Daarin strijden we toch 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.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 

11/06/2022 SCHELDESTAPPERS ZINGEM 39e Sloebertocht 3 details 

12/06/2022 TRIP-TRAP KUMTICH VZW Kloostertochten 2 details 

12/06/2022 DE TREKPLOSTERS ZELLIK-ASSE 35e Breugheltocht 1 details 

14/06/2022 WSV LAND VAN RHODE 2e Kluizetocht 2 details 

15/06/2022 WSV EGMONT ZOTTEGEM Spaanse midweekwandeling 2 details 

18/06/2022 Trailwalk.be Lupulus Walk 2 details 

19/06/2022 WSV GEZELLIGE BLOMMES Wandelzoektocht 32 details 

22/06/2022 'T WANDEL VOETJE Zilverbergstatietocht 2 details 

25/06/2022 WTC NIEUWPOORT Paardenvisserstocht 2 details 

26/06/2022 WANDELCLUB DE SCHOOIERS WICHELEN VZW 14e Meersentocht 14 details 

28/06/2022 DE TEXTIELTREKKERS VZW VICHTE 18e Hooitocht 2 details 

3/07/2022 WANDELCLUB 'DE WESTHOEKSTAPPERS' 27e Pottebrekers-Panoramatocht 2 details 

3/07/2022 Reynaertstappers VZW 4e Runners' Lab Walk Classic 3 details 

6/07/2022 WANDELCLUB KRUIKENBURG Rondom Ternat 2 details 

8/07/2022 Wervikse Wandelsport Vereniging vzw 28e Barbecuetocht 2 details 

9/07/2022 HANSKE DE KRIJGER OUDENAARDE Adriaan Brouwertochten 3 details 

10/07/2022 WRC MANKE FIEL Hopduveltochten 1 details 

10/07/2022 WSV DE KADEES AALST Barbecuetocht 6 details 

16/07/2022 WSV LAND VAN RHODE 26e Midzomertochten 3 details 

17/07/2022 WANDELCLUB KWIK BORNEM Boerenkrijgmarsen 2 details 

20/07/2022 WSV EGMONT ZOTTEGEM Dauw- en midweektocht 2 details 

21/07/2022 FLORASTAPPERS GENT VZW Zomertocht 2 details 

23/07/2022 WSV DE NATUURVRIENDEN - ZOERSEL VZW Midzomertocht 2 details 

24/07/2022 WSV DE DAUWSTAPPERS VZW Vijf-Fortentocht 2 details 

27/07/2022 OMLOOP KLUISBERGEN VZW 14e Zomerwandeling 2 details 

28/07/2022 MICHIEL MISPELONVRIENDEN Congétocht 2 details 

30/07/2022 WANDELCLUB KADEE BORNEM Binnenschippertochten 2 details 

31/07/2022 WJC DENDERKLOKJES LEBBEKE 
Oost Vlaanderen Wandelt - 33e Dender- en 
Scheldetocht 

3 details 

2/08/2022 DE MARGRIETE STAPPERS Turfhauwetocht 2 details 

5/08/2022 WSV IBIS PUURS VZW Wandeldriedaagse 2 details 

6/08/2022 VOSBERGSTAPPERS Vosbergtocht 2 details 

7/08/2022 WNZB KNOKKE-HEIST VZW Zwintocht 2 details 

7/08/2022 IJSETRIPPERS Omloop van de Druivenstreek 2 details 

15/08/2022 WSV LAND VAN RHODE 4e Oogsttocht 2 details 

https://wandelen.cronos.be/cronolive/clubrapport.wandeling?k3A=8FA31A4BA4F86ED774EB42E2B07CFA344A97DF5F3095386DB46359058149B66E&k1A=BF5214946DDB7B5445B7CF7BC5B3BBBB49BCC7E305A359A4526EB5F3E7BFC05B
https://wandelen.cronos.be/cronolive/clubrapport.wandeling?k3A=0BB49B5E1A4F08CB322EC5F46767D7FAB0F4DAD3A1C418716A657A4791E89E86&k1A=BF5214946DDB7B5445B7CF7BC5B3BBBB49BCC7E305A359A4526EB5F3E7BFC05B
https://wandelen.cronos.be/cronolive/clubrapport.wandeling?k3A=0BB49B5E1A4F08CB1583D9E29B1841474CDFBDF73339199BC05A7756FC7733A5&k1A=BF5214946DDB7B5445B7CF7BC5B3BBBB49BCC7E305A359A4526EB5F3E7BFC05B
https://wandelen.cronos.be/cronolive/clubrapport.wandeling?k3A=8FA31A4BA4F86ED7C7D2CCC31A2CF88216E977DE19312DFBB55282E441FC15BD&k1A=BF5214946DDB7B5445B7CF7BC5B3BBBB49BCC7E305A359A4526EB5F3E7BFC05B
https://wandelen.cronos.be/cronolive/clubrapport.wandeling?k3A=BB76B632E4D11B797BE59F9114B71376313E4558E3A61758849E84A3AA0ECEF5&k1A=BF5214946DDB7B5445B7CF7BC5B3BBBB49BCC7E305A359A4526EB5F3E7BFC05B
https://wandelen.cronos.be/cronolive/clubrapport.wandeling?k3A=BB76B632E4D11B79371028DFED8013B2F1BD5CDB9871E766A1648765B5FB4CAC&k1A=BF5214946DDB7B5445B7CF7BC5B3BBBB49BCC7E305A359A4526EB5F3E7BFC05B
https://wandelen.cronos.be/cronolive/clubrapport.wandeling?k3A=33FF2AE1DA11F0F52F199F3ED5052CDFA6AFDB8D293DDD3B8304FABB2BD93B9B&k1A=BF5214946DDB7B5445B7CF7BC5B3BBBB49BCC7E305A359A4526EB5F3E7BFC05B
https://wandelen.cronos.be/cronolive/clubrapport.wandeling?k3A=ED1C2FA7E886ACD82DD5E6B43225475934CA8FD4B8404138C4D9E76C90BAB9CF&k1A=BF5214946DDB7B5445B7CF7BC5B3BBBB49BCC7E305A359A4526EB5F3E7BFC05B
https://wandelen.cronos.be/cronolive/clubrapport.wandeling?k3A=AB8BF1A43D9A42389597C8FA1A21BE42C312CA0B3CA2B48E22F9C5315D6F74D2&k1A=BF5214946DDB7B5445B7CF7BC5B3BBBB49BCC7E305A359A4526EB5F3E7BFC05B
https://wandelen.cronos.be/cronolive/clubrapport.wandeling?k3A=A579B38FC68E0D866989C18FE44E5209360E1FBDDBFDE9E76E5FACA694FE1272&k1A=BF5214946DDB7B5445B7CF7BC5B3BBBB49BCC7E305A359A4526EB5F3E7BFC05B
https://wandelen.cronos.be/cronolive/clubrapport.wandeling?k3A=17493EB1DC9BCB9927AD5E0B9717B059EE80C727110735F81688A59CAA191C18&k1A=BF5214946DDB7B5445B7CF7BC5B3BBBB49BCC7E305A359A4526EB5F3E7BFC05B
https://wandelen.cronos.be/cronolive/clubrapport.wandeling?k3A=10F680A80421A26C4954B3F87593BFC9A3A67ADF4F0FC40A49F9B4D576D5DBB8&k1A=BF5214946DDB7B5445B7CF7BC5B3BBBB49BCC7E305A359A4526EB5F3E7BFC05B
https://wandelen.cronos.be/cronolive/clubrapport.wandeling?k3A=61A952AA5D8495E55D198CFE0AC63DEEE985182CE5702CDB2E5E5753BE80F499&k1A=BF5214946DDB7B5445B7CF7BC5B3BBBB49BCC7E305A359A4526EB5F3E7BFC05B
https://wandelen.cronos.be/cronolive/clubrapport.wandeling?k3A=8F7594E36D84909493298D0A7E4CED42DB323DC8F13A50014277CE14BC1F13B9&k1A=BF5214946DDB7B5445B7CF7BC5B3BBBB49BCC7E305A359A4526EB5F3E7BFC05B
https://wandelen.cronos.be/cronolive/clubrapport.wandeling?k3A=0C714A5C38B5D36CE4218F6FB296A9DA42ACCE4BCA3AC568A9953B8B607C10A4&k1A=BF5214946DDB7B5445B7CF7BC5B3BBBB49BCC7E305A359A4526EB5F3E7BFC05B
https://wandelen.cronos.be/cronolive/clubrapport.wandeling?k3A=3B9E29A412B12C485096ADA85D6E825CD378C0279AC84BFE2363C9145F9210DF&k1A=BF5214946DDB7B5445B7CF7BC5B3BBBB49BCC7E305A359A4526EB5F3E7BFC05B
https://wandelen.cronos.be/cronolive/clubrapport.wandeling?k3A=D10933C9F4519D69F348634C6E6E30E92F5E11A01EA15BC04AB32356DD363055&k1A=BF5214946DDB7B5445B7CF7BC5B3BBBB49BCC7E305A359A4526EB5F3E7BFC05B
https://wandelen.cronos.be/cronolive/clubrapport.wandeling?k3A=3B9E29A412B12C48BB1504FE3765C7B7EFD78BBE98853326AA528C76DAEAFF6E&k1A=BF5214946DDB7B5445B7CF7BC5B3BBBB49BCC7E305A359A4526EB5F3E7BFC05B
https://wandelen.cronos.be/cronolive/clubrapport.wandeling?k3A=39579181047DE355DB5C1005F6E338594E01A8A5D1E9E8CE18E09638E2617F4A&k1A=BF5214946DDB7B5445B7CF7BC5B3BBBB49BCC7E305A359A4526EB5F3E7BFC05B
https://wandelen.cronos.be/cronolive/clubrapport.wandeling?k3A=E602BECEDA47C8C9AE38BCAC87FB336C36C3DBB161B62CDCE7A5049017593E1E&k1A=BF5214946DDB7B5445B7CF7BC5B3BBBB49BCC7E305A359A4526EB5F3E7BFC05B
https://wandelen.cronos.be/cronolive/clubrapport.wandeling?k3A=D10933C9F4519D69D3BC1DB4BF1FDF5207EF07B9C0B53CCB20EB82A95AA64018&k1A=BF5214946DDB7B5445B7CF7BC5B3BBBB49BCC7E305A359A4526EB5F3E7BFC05B
https://wandelen.cronos.be/cronolive/clubrapport.wandeling?k3A=4854A5114AE4E970883421B59CB53F3EFBFE514F260556F5CD6E97BC2BC3FBA6&k1A=BF5214946DDB7B5445B7CF7BC5B3BBBB49BCC7E305A359A4526EB5F3E7BFC05B
https://wandelen.cronos.be/cronolive/clubrapport.wandeling?k3A=3A4EA76053B19FDFC42706BEA9C87937BD87D23B741ED85075700AC9119649ED&k1A=BF5214946DDB7B5445B7CF7BC5B3BBBB49BCC7E305A359A4526EB5F3E7BFC05B
https://wandelen.cronos.be/cronolive/clubrapport.wandeling?k3A=6FA457F75C279FA02D64E9D5A3C7F3EF366494DFD7515F39D63AE8B17A773BD3&k1A=BF5214946DDB7B5445B7CF7BC5B3BBBB49BCC7E305A359A4526EB5F3E7BFC05B
https://wandelen.cronos.be/cronolive/clubrapport.wandeling?k3A=C593A99C841EAEEC7E14034F5010D7FBE3EE19F45A0BCE2AE3FEA08C17C5AF3A&k1A=BF5214946DDB7B5445B7CF7BC5B3BBBB49BCC7E305A359A4526EB5F3E7BFC05B
https://wandelen.cronos.be/cronolive/clubrapport.wandeling?k3A=3A4EA76053B19FDF1628EFFD12D19D5192E0C32E04CD0E0AB577E5C7DC0D0B45&k1A=BF5214946DDB7B5445B7CF7BC5B3BBBB49BCC7E305A359A4526EB5F3E7BFC05B
https://wandelen.cronos.be/cronolive/clubrapport.wandeling?k3A=4EB870C74F0136875BFA337EB4183AB431AC10BDAF65C5F78AB4F241B0A7B66D&k1A=BF5214946DDB7B5445B7CF7BC5B3BBBB49BCC7E305A359A4526EB5F3E7BFC05B
https://wandelen.cronos.be/cronolive/clubrapport.wandeling?k3A=4EB870C74F013687D26B4F55B1DFB1ECE8CF0D45DE4B999FE979336B65E4AA30&k1A=BF5214946DDB7B5445B7CF7BC5B3BBBB49BCC7E305A359A4526EB5F3E7BFC05B
https://wandelen.cronos.be/cronolive/clubrapport.wandeling?k3A=D30EE6FDA5631B0961CEC645F3E57277DCEFAE75CCCE95FB7C8356B7F1575444&k1A=BF5214946DDB7B5445B7CF7BC5B3BBBB49BCC7E305A359A4526EB5F3E7BFC05B
https://wandelen.cronos.be/cronolive/clubrapport.wandeling?k3A=87378D129B54FCA8D1507BA17DD93B6C1304AC1E8EFBC1663CEA4FD6D8407329&k1A=BF5214946DDB7B5445B7CF7BC5B3BBBB49BCC7E305A359A4526EB5F3E7BFC05B
https://wandelen.cronos.be/cronolive/clubrapport.wandeling?k3A=6F30DA0CCC8B121E0E7EA5F4038DD5A1280BE4D5EBD6966EA37AE8AFD57D52A7&k1A=BF5214946DDB7B5445B7CF7BC5B3BBBB49BCC7E305A359A4526EB5F3E7BFC05B
https://wandelen.cronos.be/cronolive/clubrapport.wandeling?k3A=D30EE6FDA5631B09CCC56514060960F8BF99412A56D6B9C5B5DA15B17FE09A3D&k1A=BF5214946DDB7B5445B7CF7BC5B3BBBB49BCC7E305A359A4526EB5F3E7BFC05B
https://wandelen.cronos.be/cronolive/clubrapport.wandeling?k3A=8A057D4470703634B6217F4E8CDFE65125CDFADECE6114960EE8AC8F7CDF7618&k1A=BF5214946DDB7B5445B7CF7BC5B3BBBB49BCC7E305A359A4526EB5F3E7BFC05B
https://wandelen.cronos.be/cronolive/clubrapport.wandeling?k3A=04EC325D32F575F980B6285F6C54C374BF35E512BF7EDDE224E59CC20B9835F6&k1A=BF5214946DDB7B5445B7CF7BC5B3BBBB49BCC7E305A359A4526EB5F3E7BFC05B
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17/08/2022 WSV EGMONT ZOTTEGEM IJsjes midweektocht 5 details 

18/08/2022 FLORASTAPPERS GENT VZW Stropkestocht 2 details 

20/08/2022 WANDELCLUB DE SCHOOIERS WICHELEN VZW 24e Schooierstocht 4 details 

21/08/2022 DE HORIZONSTAPPERS 33e Hagelandwandeling 2 details 

23/08/2022 Vierdaagse van de IJzer vzw Vierdaagse van de IJzer 2022 5 details 

24/08/2022 BURCHTSTAPPERS HERZELE Midweekse Zomertocht 2 details 

 
 

https://wandelen.cronos.be/cronolive/clubrapport.wandeling?k3A=9A9907E789C424948A213F554E2F2BFF0ABED5E8B34BA49D3C4F79EC889BCA13&k1A=BF5214946DDB7B5445B7CF7BC5B3BBBB49BCC7E305A359A4526EB5F3E7BFC05B
https://wandelen.cronos.be/cronolive/clubrapport.wandeling?k3A=A689DA9F952B39C4375EEC9110676D3C6C83F89B0165F395E0C9B95C718024E7&k1A=BF5214946DDB7B5445B7CF7BC5B3BBBB49BCC7E305A359A4526EB5F3E7BFC05B
https://wandelen.cronos.be/cronolive/clubrapport.wandeling?k3A=9A9907E789C4249435AC87EC28F1EDB9A849D5144A130E0DE70C99053249BF37&k1A=BF5214946DDB7B5445B7CF7BC5B3BBBB49BCC7E305A359A4526EB5F3E7BFC05B
https://wandelen.cronos.be/cronolive/clubrapport.wandeling?k3A=E1D8CA4E3A503E0E1CE1DDF6DE03A111098961D960FA17C415DCA9A4EB24DD03&k1A=BF5214946DDB7B5445B7CF7BC5B3BBBB49BCC7E305A359A4526EB5F3E7BFC05B
https://wandelen.cronos.be/cronolive/clubrapport.wandeling?k3A=2B422DCAF607B54D6FF1F5354DD9DC8857728FA019415FC0568031ED003805ED&k1A=BF5214946DDB7B5445B7CF7BC5B3BBBB49BCC7E305A359A4526EB5F3E7BFC05B
https://wandelen.cronos.be/cronolive/clubrapport.wandeling?k3A=5DDE9B580F736EFEBF99D9A9EA8D0A4C347A1CF188E3B8215022145D945EDDF9&k1A=BF5214946DDB7B5445B7CF7BC5B3BBBB49BCC7E305A359A4526EB5F3E7BFC05B
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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. 
 

 
 
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 enkel 
binnen de club besteed worden: lidgeld, kledij, 
ledenfeest, … 
(Het is niet de bedoeling om rechtstreeks geld terug 
te storten). 
 

 

 

 

 

 
 
 
 
 

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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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.  
 
 

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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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 input gerust naar: 
wsvgezelligeblommes@gmaill.com 
 
 

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

