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Woordje vooraf 
 
Beste leden, wandelaars, 
 
Ondersteund door de late nazomerzon ligt de fase 
van decompressie na onze eigen wandeltocht 
nagenoeg achter ons. Een eigen organisatie vraagt 
toch wel wat fysieke en mentale energie in 
combinatie met onze andere dagelijkse bezigheden. 
 
Dankzij de steun van vele vrijwilligers kunnen we 
terugkijken op een zeer geslaagde editie van onze 
‘Gezellige Blommes’-wandeltocht afgelopen 
25/09/2022. 
Met 737 registraties, vanuit 56 verschillende 
wandelclubs, hielden we goed stand tegen de andere 

grote wandeltochten in Oost-Vlaanderen in 
Geraardsbergen en Stekene. 
Verder in deze nieuwsbrief vinden jullie een 
uitgebreid verslag. 
 
Met de komst van de maand november kijken we 
toch ook al meer en meer richting het nieuwe 
(wandel)jaar. In deze nieuwsbrief lanceren we 
opnieuw de vraag naar hernieuwing van het 
lidmaatschap bij onze wandelclub voor 2023. 
 
Om ook in 2023 het wandelen de nodige aandacht te 
geven lanceerden we recent onze nieuwe WhatsApp-
groep ‘Wandelagenda – WSV GZBL’. 
Deze heeft als opzet om clubleden te stimuleren om 
samen op pad te gaan – en zo het wandelplezier 
misschien nog wel te vergroten. 
Belangrijk aandachtspunt: vergeet jullie spaarkaart 

niet 😊 

 
Voor nu alvast een prettige herfstvakantie en hopelijk 
nog enkele mooie herfstdagen. 
 
Sportieve groeten, 
 
 
Jullie voorzitter, 
Thomas 
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Agenda 
 
EIGEN ORGANISATIES: 
(meer info op de website) 

 
2022 

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

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

2023 

• Di 10/01/2023, 19:30 – Maandelijkse 
Groepswandeling (Sporthal Lede) 

• Di 08/02/2023, 19:30 – Maandelijkse 
Groepswandeling (Sporthal Lede) 

• 11/02/2023 of 17/02/2023 – Ledenfeest 
(onder voorbehoud) 

• … 

• Zo 18/06/2023, 07:00 – 15:00 – 
Wandelzoektocht (OC Wanzele); 6 – 12 – 18 
km 

• Zo 24/09/2023, 07:00 – 15:00 – 5de Gezellige 
Blommes wandeltocht (OC Wanzele); 6 – 12 – 
15 – 18 – 24 km 
 

4de Gezellige Blommes 
Wandeltocht 
(Zo 25/09/2022) 
 
Na onze succeseditie in 2021 (net voor de 4de 
coronagolf) keken we reikhalzend uit naar onze 
grootste organisatie van het jaar, en dit zonder 
coronamaatregelen. 
 
 

Enkele vroege starters openden de scanning iets 
voor 07:00. De volgende 2 volle uren bleef het kalm 
in de startzaal, TE kalm. Achteraf gezien bleek de 
wereldtitel van Remco Evenepoel toch ook vele 
wandelharten sneller te doen slaan. Want eenmaal 
de Brabançonne weerklonk op het podium in 
Wollongong (Australië) stegen onze inschrijvingen 
met rasse schreden. 
Om 15:00 klokten we af op 737 registraties, wat 
gezien de stevige concurrentie in Oost-Vlaanderen 
een steengoed resultaat is. 
 
Graag willen we via deze weg opmerken dat onze 
burenclubs een opmerkelijke inspanning deden. ‘De 
Schooiers’ uit Wichelen daagden met maar liefst 84 
leden op, gevolgd door ‘De Kadees’ uit Aalst en 
‘Denderklokjes’ uit Lebbeke met respectievelijk 52 en 
39 deelnames. 
 
Wandelaars hadden dit jaar vanuit het ‘OC Wanzele’ 
de keuze uit 5 verschillende afstanden: 6, 12, 15, 18 
of 24 km. Een gesmaakte nieuwigheid op het 
parcours was de passage door de geitenboerderij ‘De 
Klaverlochting’ te Impe.  
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Dankzij de rustpost in de polyvalente zaal van ‘De 
Bron’ kunnen we de wandelaar ook wat sightseeing in 
Lede-centrum aanbieden. Verder lieten we onze 
deelnemers opnieuw proeven van het rijke aanbod 
aan trage wegen in onze gemeente. Het parcours 
blijft de kern van een wandeltocht, waardoor de veelal 
lovende commentaren achteraf heel veel deugd 
doen. 
 

 
 
De organisatie van een eigen wandeltocht is uiteraard 
niet mogelijk zonder de steun van een hele ploeg 
vrijwilligers. Nogmaals een welgemeende BEDANKT 
aan iedereen die rechtstreeks of onrechtstreeks 
zijn/haar steentje bijdroeg aan deze succeseditie. 
 
Mede voor deze mensen die bij de start en/of rustpost 
aan de slag waren staan onze parcours nog steeds 
online. Door het downloaden van het GPX-bestand 
kan je deze meenemen op smartphone of wandel-
gps. 
 
Op naar 2023!! 
 

Brouwerij Danny - 
Kwibus 
 
Brouwerij Danny is officieel van start gegaan in het 
voorjaar van 2008.  
 
De brouwer, Danny Hoffelinck, is eigenlijk al heel lang 
bezig met bier brouwen. Als lid van een wijn-en 
biergilde groeide de passie voor het bier brouwen en 
werd de interesse om het zelf te gaan doen steeds 
groter. De eerste experimenten en bierbrouwsels 
lieten niet lang op zich wachten. Na positieve reacties 
en aanmoedigingen vanuit zijn directe omgeving, 
besloot Danny dat meer mensen zijn bier zouden 
moeten kunnen proeven! Na het volgen van diverse 
brouwcursussen en het halen van de nodige 
certificaten en onderscheidingen, zet Danny 
uiteindelijk in 2008 de stap om zijn bier te 
commercialiseren. 
 
Danny's eerste echte bier "KWIBUS" werd geboren. 
 
Deze speelse naam verwijst naar een 
kwajongensnaam die een soort jovialiteit suggereert 
ten opzichte van mensen die misschien wel al iets 
mispeuterd hebben, maar waarop men eigenlijk niet 
kwaad kan zijn, dus in de goede zin van het woord, 
een speelvogel, deugniet. 
 
Na het snelle succes in eigen dorp werd al snel 
duidelijk dat de auto in de garage plaats moest 
maken voor het bier brouwen. In de garage, waar 
vandaag al het bier nog wordt gemaakt, werd elke 
vierkante centimeter benut, om een capaciteit van 
500 liter te kunnen brouwen. 
 
Brouwerij Danny heeft momenteel 3 bieren in 
aanbod; Kwibus  blond, kwibus donker en Kwibus 
Tripel. 
 
Meer info: Nieuws - Brouwerij Danny (brdanny.be) 

http://www.brdanny.be/news/
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WhatsApp – 
‘Wandelagenda – WSV 
GZBL’ 
 

Dat feedback en inbreng van onze leden in acht 

worden genomen vertaalt zich nu in de lancering van 

onze eigen WhatsApp-groep: ‘Wandelagenda – WSV 

GZBL’. 

Meermaals kregen we vraag hoe we, naast onze 

groepswandelingen, het samen wandelen binnen de 

wandelclub konden versterken. 

Op dit moment benutten als club het ruime aanbod 

van wandelingen in WalkingInBelgium  te weinig. 

Deze WhatsApp groep heeft nu als doel om meer van 

onze leden (samen) naar andere wandelorganisaties 

te krijgen. 

Word lid door het klikken op onderstaande link en 

geef je wandelagenda meer kleur: 

https://chat.whatsapp.com/IJQPJAUUdwl1vBZfb2x7O

A  

BEDANKT! 

 

 

 

 

 

 

 

 

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. 
 

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://chat.whatsapp.com/IJQPJAUUdwl1vBZfb2x7OA
https://chat.whatsapp.com/IJQPJAUUdwl1vBZfb2x7OA
http://www.walkinginbelgium.be/
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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 enkel 
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). 
 
 

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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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. 

 

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 
29/10/2022) 
 
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 er steeds meer 
verschillende leden de wandelschoenen aantrekken. 
Een logisch gevolg is dat ons totaal aantal deelnames 
tot ongekende hoogtes klimt. 

 
 
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 actief 
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 

26/08/2022 DE PAJOTTEN HEKELGEM Abdijtocht 2 details 

27/08/2022 De Trekvogels Boekhoute vzw 6e Mosselfeestenwandeling 2 details 

28/08/2022 WC DE GRASHOPPERS Wittetocht 2 details 

31/08/2022 ROAD RUNNERS TORHOUT 16e Terug naar de Natuurtocht 2 details 

1/09/2022 BOERENKRIJGSTAPPERS OVERMERE 
Vennetocht - 3e tocht Donkmeertrofee 
2022 

2 details 

3/09/2022 SCHELDESTAPPERS ZINGEM 18e Scheldevalleitocht 2 details 

4/09/2022 POSTILJON WANDELCLUB MERELBEKE 
Merelbeekse Wandeltocht - 
Herdenkingstocht Maurice De Bruyne 

1 details 

4/09/2022 WSV DE VOSSEN BUGGENHOUT Internationale Kwaktocht 3 details 

9/09/2022 WANDELCLUB KADEE BORNEM Kadee Wandelt 2 details 

10/09/2022 HANSKE DE KRIJGER OUDENAARDE Scheldemeersentocht 2 details 

11/09/2022 WSV DE KADEES AALST 8e Ajuintocht 4 details 

13/09/2022 KKRO GENT VZW MARS LEGER-NATIE De Vrijheid In Zicht 2 details 

15/09/2022 Wsv De Lachende Wandelaars Aalter vzw Rondom Bellem 2 details 

17/09/2022 VERDIGYM COLLINES FLOBECQ Marche de La Houppe 2 details 

18/09/2022 GROEP 'T SINGEL 17e Speculoostocht 2 details 

18/09/2022 DE RANDSTAPPERS 20e Kasseidorptocht 2 details 

20/09/2022 BAVOSTAPPERS BAVIKHOVE Met vlasboer Bavo op de buiten 2 details 

21/09/2022 WSV EGMONT ZOTTEGEM Herdenkingstocht overleden leden 2 details 

22/09/2022 TOERISME HAMME 51e Wuitensmarsen 2 details 

23/09/2022 TOERISME HAMME 51e Wuitensmarsen 2 details 

24/09/2022 TOERISME HAMME 51e Wuitensmarsen 2 details 

25/09/2022 WSV GEZELLIGE BLOMMES 4e Gezellige Blommes Wandeltocht 44 details 

28/09/2022 BURCHTSTAPPERS HERZELE Duivenboswandeling 4 details 

1/10/2022 WSV TERVUREN BOS 46e Internationale Herfsttocht 2 details 

2/10/2022 WANDELCLUB DE SCHOOIERS WICHELEN VZW 14e Nonnenbostocht 16 details 

5/10/2022 'T WANDEL VOETJE Rode Neuzentocht 2 details 

5/10/2022 WANDELCLUB BEERNEM VZW Wandel- en Sneukeltocht 2 details 

6/10/2022 SPORTRAAD LENDELEDE 2e Nazomertocht 2 details 

8/10/2022 WRC MANKE FIEL Baamistochten 4 details 

9/10/2022 ROOSENBERG WANDELKLUB WAASMUNSTER 49e Oktober- en Kastanjetochten 2 details 

9/10/2022 WANDELCLUB ST PIETERS-LEEUW Streekbierentocht 4 details 

9/10/2022 HANSKE DE KRIJGER OUDENAARDE Hanske in Ronse 2 details 

16/10/2022 WSV DE KADEES AALST Nazomertocht 2 details 

19/10/2022 WSV EGMONT ZOTTEGEM Hotdog midweekwandeling 2 details 

https://wandelen.cronos.be/cronolive/clubrapport.wandeling?k3A=06E2D20DF62FAB40A9D9D61A6041811F05A5880E962F11C98C4BE24226FB3ADC&k1A=BF5214946DDB7B5445B7CF7BC5B3BBBB49BCC7E305A359A4526EB5F3E7BFC05B
https://wandelen.cronos.be/cronolive/clubrapport.wandeling?k3A=A689DA9F952B39C4DED80AD68EC4DD1987E841808C6BB27A85EA452CC134ECB2&k1A=BF5214946DDB7B5445B7CF7BC5B3BBBB49BCC7E305A359A4526EB5F3E7BFC05B
https://wandelen.cronos.be/cronolive/clubrapport.wandeling?k3A=876F8E201E69B3AF272069DAD1F7743C03D1DA26DEE3437E6A40F6DB37DE0EE1&k1A=BF5214946DDB7B5445B7CF7BC5B3BBBB49BCC7E305A359A4526EB5F3E7BFC05B
https://wandelen.cronos.be/cronolive/clubrapport.wandeling?k3A=5DDE9B580F736EFE47766EB0F1D9129E6A0FB1C87BA6E6F8DEF8BF46A5CF45BC&k1A=BF5214946DDB7B5445B7CF7BC5B3BBBB49BCC7E305A359A4526EB5F3E7BFC05B
https://wandelen.cronos.be/cronolive/clubrapport.wandeling?k3A=644FB614C38EDD18DCA4E43B3FA985D40A99E04BA084DE7C3BF8D3CCBE25C577&k1A=BF5214946DDB7B5445B7CF7BC5B3BBBB49BCC7E305A359A4526EB5F3E7BFC05B
https://wandelen.cronos.be/cronolive/clubrapport.wandeling?k3A=A7847250F6C6F741A36E2DF5815404EE2E798FA872777DAEF617A422ADA6CACB&k1A=BF5214946DDB7B5445B7CF7BC5B3BBBB49BCC7E305A359A4526EB5F3E7BFC05B
https://wandelen.cronos.be/cronolive/clubrapport.wandeling?k3A=9A94212724FCAB47E6A16C774DDCBB378D007765D96D70A3672E5AEAE8C54CFC&k1A=BF5214946DDB7B5445B7CF7BC5B3BBBB49BCC7E305A359A4526EB5F3E7BFC05B
https://wandelen.cronos.be/cronolive/clubrapport.wandeling?k3A=9A94212724FCAB471C5D15DB00A95B396D0DE6D23728EB84F0B5B7735AF364A1&k1A=BF5214946DDB7B5445B7CF7BC5B3BBBB49BCC7E305A359A4526EB5F3E7BFC05B
https://wandelen.cronos.be/cronolive/clubrapport.wandeling?k3A=644FB614C38EDD18C3E8B9C5ABCAD498B3D6BC7498976BB62364EF2DF4F10C2F&k1A=BF5214946DDB7B5445B7CF7BC5B3BBBB49BCC7E305A359A4526EB5F3E7BFC05B
https://wandelen.cronos.be/cronolive/clubrapport.wandeling?k3A=E6C3B507FFF2943F59A2163857C58C6A8638C2FCFB16460BA835AF1A92E60674&k1A=BF5214946DDB7B5445B7CF7BC5B3BBBB49BCC7E305A359A4526EB5F3E7BFC05B
https://wandelen.cronos.be/cronolive/clubrapport.wandeling?k3A=374E55026CBABD477343AB05BCBAC2E0C1FA9D5B72BF12C7B9072D73F5C4EDFE&k1A=BF5214946DDB7B5445B7CF7BC5B3BBBB49BCC7E305A359A4526EB5F3E7BFC05B
https://wandelen.cronos.be/cronolive/clubrapport.wandeling?k3A=0E1E52FAAB97763B53A54C92F984F3E970C2A69B86327501827C09E4F3FCDEE0&k1A=BF5214946DDB7B5445B7CF7BC5B3BBBB49BCC7E305A359A4526EB5F3E7BFC05B
https://wandelen.cronos.be/cronolive/clubrapport.wandeling?k3A=1F68FAEC302B8C542959ECD9DF762049B2EA3C6A559B7386E3F41CB6245BD161&k1A=BF5214946DDB7B5445B7CF7BC5B3BBBB49BCC7E305A359A4526EB5F3E7BFC05B
https://wandelen.cronos.be/cronolive/clubrapport.wandeling?k3A=B2E1DA6E389E84810325FC8A2CA5CCCECDE9B4FD72961DEE1879AA8153BF9FAE&k1A=BF5214946DDB7B5445B7CF7BC5B3BBBB49BCC7E305A359A4526EB5F3E7BFC05B
https://wandelen.cronos.be/cronolive/clubrapport.wandeling?k3A=4B9F13C1CAF303A8915BFC4412B36463F0D63E4C051C2875796D975CE6C3F6E0&k1A=BF5214946DDB7B5445B7CF7BC5B3BBBB49BCC7E305A359A4526EB5F3E7BFC05B
https://wandelen.cronos.be/cronolive/clubrapport.wandeling?k3A=4B9F13C1CAF303A85873EAC9CFF6AE167EA4FB2DF048F9A83E2850E34897D5F7&k1A=BF5214946DDB7B5445B7CF7BC5B3BBBB49BCC7E305A359A4526EB5F3E7BFC05B
https://wandelen.cronos.be/cronolive/clubrapport.wandeling?k3A=7D7DD9BBEBA94E4C19B52DD78CADFCC257E86804B80D6B636BEFC926C5A08999&k1A=BF5214946DDB7B5445B7CF7BC5B3BBBB49BCC7E305A359A4526EB5F3E7BFC05B
https://wandelen.cronos.be/cronolive/clubrapport.wandeling?k3A=0E1E52FAAB97763B2D2AAE2391AAE8DC44289D7186648FEBE9B32D2DD69D286D&k1A=BF5214946DDB7B5445B7CF7BC5B3BBBB49BCC7E305A359A4526EB5F3E7BFC05B
https://wandelen.cronos.be/cronolive/clubrapport.wandeling?k3A=7D7DD9BBEBA94E4CF0E992E5D3355856DAAF3030B5F606D566AF29BD1EED7020&k1A=BF5214946DDB7B5445B7CF7BC5B3BBBB49BCC7E305A359A4526EB5F3E7BFC05B
https://wandelen.cronos.be/cronolive/clubrapport.wandeling?k3A=7D7DD9BBEBA94E4C556C53A4036FB26CA4F56B3E91674A52E642CAB27AE6144C&k1A=BF5214946DDB7B5445B7CF7BC5B3BBBB49BCC7E305A359A4526EB5F3E7BFC05B
https://wandelen.cronos.be/cronolive/clubrapport.wandeling?k3A=1572E62E177181A287BAC912CFC323892BCADEC966848DDB3872089D11160A7F&k1A=BF5214946DDB7B5445B7CF7BC5B3BBBB49BCC7E305A359A4526EB5F3E7BFC05B
https://wandelen.cronos.be/cronolive/clubrapport.wandeling?k3A=0F72CB44B035208BBCB3F22AAD62DB7D51FFBC662AD9C1EDD256F39F1F1F1BEB&k1A=BF5214946DDB7B5445B7CF7BC5B3BBBB49BCC7E305A359A4526EB5F3E7BFC05B
https://wandelen.cronos.be/cronolive/clubrapport.wandeling?k3A=32A06A81CB3C4FD968F48129672AF5C2EF15B5F594C94C5DA63F221E69B3EA1B&k1A=BF5214946DDB7B5445B7CF7BC5B3BBBB49BCC7E305A359A4526EB5F3E7BFC05B
https://wandelen.cronos.be/cronolive/clubrapport.wandeling?k3A=64654394F8C3491673134D9C1FD8839FF2E67A37ADB5BBA6D4ED6D2C0EEA21CF&k1A=BF5214946DDB7B5445B7CF7BC5B3BBBB49BCC7E305A359A4526EB5F3E7BFC05B
https://wandelen.cronos.be/cronolive/clubrapport.wandeling?k3A=64654394F8C349166B36A34ABCF399F84A8167135168D8C5B48512B32DD2FEAB&k1A=BF5214946DDB7B5445B7CF7BC5B3BBBB49BCC7E305A359A4526EB5F3E7BFC05B
https://wandelen.cronos.be/cronolive/clubrapport.wandeling?k3A=CB89CCA9F30AF2C43C982B4139E1B62AF6B633086CBEDBCAE65641C7BBF7CFB2&k1A=BF5214946DDB7B5445B7CF7BC5B3BBBB49BCC7E305A359A4526EB5F3E7BFC05B
https://wandelen.cronos.be/cronolive/clubrapport.wandeling?k3A=CB89CCA9F30AF2C4E8126A4E713181D3EFEABC1AAAA0E4D0427CFFC0F1EB1185&k1A=BF5214946DDB7B5445B7CF7BC5B3BBBB49BCC7E305A359A4526EB5F3E7BFC05B
https://wandelen.cronos.be/cronolive/clubrapport.wandeling?k3A=6C74BAF6074665697056DAE63BB04155B3A04881061860C2742ECA51B76770C8&k1A=BF5214946DDB7B5445B7CF7BC5B3BBBB49BCC7E305A359A4526EB5F3E7BFC05B
https://wandelen.cronos.be/cronolive/clubrapport.wandeling?k3A=75FB7A90E4F2DDCA3CD0B6FBE37B0A330ABE60995B9FCF98AC832E9BD4729781&k1A=BF5214946DDB7B5445B7CF7BC5B3BBBB49BCC7E305A359A4526EB5F3E7BFC05B
https://wandelen.cronos.be/cronolive/clubrapport.wandeling?k3A=EDF64896C2E11407926495B8909365629AA68D94DCDC4C065F24D15F61477131&k1A=BF5214946DDB7B5445B7CF7BC5B3BBBB49BCC7E305A359A4526EB5F3E7BFC05B
https://wandelen.cronos.be/cronolive/clubrapport.wandeling?k3A=3B2F04642E9490DDA1446E75AE8857591CE1FD900B5C96718B5AF65C7DE82CE0&k1A=BF5214946DDB7B5445B7CF7BC5B3BBBB49BCC7E305A359A4526EB5F3E7BFC05B
https://wandelen.cronos.be/cronolive/clubrapport.wandeling?k3A=27E51A1DC4966C90688F7726920A929B8F82ECC24D88B6BA9E298F31E2C0ADCB&k1A=BF5214946DDB7B5445B7CF7BC5B3BBBB49BCC7E305A359A4526EB5F3E7BFC05B
https://wandelen.cronos.be/cronolive/clubrapport.wandeling?k3A=B62F7C00EE3873F821F2F48BA8816EA8FD29B86C25066D818C8F7A62DB0ED61D&k1A=BF5214946DDB7B5445B7CF7BC5B3BBBB49BCC7E305A359A4526EB5F3E7BFC05B
https://wandelen.cronos.be/cronolive/clubrapport.wandeling?k3A=B995D88E4045581A872B7A5CE4045C7EE14527C3D22032FEC73443D932D758E8&k1A=BF5214946DDB7B5445B7CF7BC5B3BBBB49BCC7E305A359A4526EB5F3E7BFC05B
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22/10/2022 WTC NIEUWPOORT Jeanne Pannetocht 2 details 

23/10/2022 VZW EQUICURA Herfstwandeling in de Kalkense Meersen 3 details 

23/10/2022 SCHELDESTAPPERS ZINGEM Herfsttocht 4 details 

25/10/2022 AVIFLORASTAPPERS Aviflorawandeltocht 2 details 

27/10/2022 DE TEXTIELTREKKERS VZW VICHTE 17e Zaaitocht 2 details 

29/10/2022 Reynaertstappers VZW 8e Herfsttocht 2 details 

29/10/2022 PADSTAPPERS GERAARDSBERGEN Winteruurtocht 4 details 

 
 

https://wandelen.cronos.be/cronolive/clubrapport.wandeling?k3A=2AAEB1B3FB007A549955BCE3D12E7117FF6473D867C962BD23F30789A98AB138&k1A=BF5214946DDB7B5445B7CF7BC5B3BBBB49BCC7E305A359A4526EB5F3E7BFC05B
https://wandelen.cronos.be/cronolive/clubrapport.wandeling?k3A=06EA211E7780725832977DAEE7E8F7199448990C0EFA4A6453C319F819C13A40&k1A=BF5214946DDB7B5445B7CF7BC5B3BBBB49BCC7E305A359A4526EB5F3E7BFC05B
https://wandelen.cronos.be/cronolive/clubrapport.wandeling?k3A=B62F7C00EE3873F8CBBCA1A4A1A953B857250B171349ED142ED1B4065C8EEFFB&k1A=BF5214946DDB7B5445B7CF7BC5B3BBBB49BCC7E305A359A4526EB5F3E7BFC05B
https://wandelen.cronos.be/cronolive/clubrapport.wandeling?k3A=1BED3F7263E8775BBC227D41AD8C36ABADE793191A2750F5FA6974FF517C3928&k1A=BF5214946DDB7B5445B7CF7BC5B3BBBB49BCC7E305A359A4526EB5F3E7BFC05B
https://wandelen.cronos.be/cronolive/clubrapport.wandeling?k3A=1BED3F7263E8775BE834171644015C20298CAB4E2D9A014919B7AEEEDC672CCE&k1A=BF5214946DDB7B5445B7CF7BC5B3BBBB49BCC7E305A359A4526EB5F3E7BFC05B
https://wandelen.cronos.be/cronolive/clubrapport.wandeling?k3A=1BED3F7263E8775B8A2EAC3520E48CB4A0A6F23DA2DAAF49DEF5E3C7EE3A0473&k1A=BF5214946DDB7B5445B7CF7BC5B3BBBB49BCC7E305A359A4526EB5F3E7BFC05B
https://wandelen.cronos.be/cronolive/clubrapport.wandeling?k3A=70994693DE430D29AFED85E024AFD4E32724E3D4FF494B935B9908948BF7F4BA&k1A=BF5214946DDB7B5445B7CF7BC5B3BBBB49BCC7E305A359A4526EB5F3E7BFC05B
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Lidgeld 2023 
 
Graag bedanken we de vele leden die de wandelclub 
in 2022 hielpen ondersteunen. 
Met november in zicht denken we ook stilaan aan het 
nieuwe wandeljaar. 
 
Via deze weg doen we graag nogmaals een warme  
oproep om onze wandelclub, en de wandelsport in  
het algemeen, ook in 2023 te blijven ondersteunen. 
 
Wie ook in 2023 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 2023", 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 24/09/2021] 
 
OPMERKING: je kan je verzamelde wandelbudget 
vanop de spaarkaarten besteden bij de betaling van 
het lidgeld. Ook onvolledige spaarkaarten kunnen 
worden gebruikt, ter waarde van 0,25 EUR per 
stempel. 
 
De huidige PVC-lidkaart kan je na betaling van het  
lidgeld verder gebruiken in 2023. Je zal dus geen  
nieuwe lidkaart ontvangen (maar wel een  
begeleidende brief), samen met het attest voor de  
mutualiteit. 
Dit attest kan je in 2023 indienen bij je  
gezondheidsfonds om een deel van het betaalde  
lidgeld terugbetaald te krijgen. 
De documenten worden per post bezorgd. 
 
BEDANKT !! 

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 
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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 hebben we een mooie doorstart 
gemaakt na de coronacrisis.  
 
 

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 
 
 

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/
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

