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Woordje vooraf 
 
Beste leden, wandelaars, 
 
Met de feestdagen in aantocht komen over allerlei 
onderwerpen de jaaroverzichten naar boven. 
Wij kunnen en mogen niet achterblijven. 
 
In 2022 bevestigden we met glans onze doorstart na 
de corona periode van de voorbije jaren. Gebaseerd 
op de feedback en resultaten van onze eigen 
organisaties kunnen we stilaan aanzien worden als 
een vaste waarde op de wandelkalender. 
De groepswandelingen bleven ook dit jaar hun 
populariteit behouden, waardoor er nog steeds 

nieuwe mensen aansluiten die ons via deze weg 
leren kennen. 
Waar we als wandelclub nog ‘grote’ stappen kunnen 
zetten is de participatie aan organisaties van andere 
wandelverenigingen. Laat dat ons goed voornemen 
voor 2023 zijn. Vergeet daarbij de spaarkaart niet! 
 
Ondertussen is het ook de hernieuwing van het 
lidmaatschap volop aan de gang. Hartelijk dank aan 
iedereen die zich reeds terug aansloot voor 2023.  
De begeleidende brief en attest voor de mutualiteit 
vallen weldra in de bus.  
Verder in de nieuwsbrief nog een warme oproep aan 
de mensen die nog een duwtje nodig hebben. 
 
Zich verbonden voelen met andere leden van de 
wandelclub is niet altijd evident. We kunnen elkaar 
ontmoeten op wandelingen van andere clubs, of door 
deel te nemen aan de groepswandelingen. 
Net daarom nemen we begin 2023, na corona, de 
draad van ons ledenfeest terug op om bij een 
receptie en een warme maaltijd deze verbondenheid 
aan te wakkeren. Verder in deze nieuwsbrief kan u de 
nodige details terugvinden. 
 
De digitalisering zet zich ook binnen onze club verder 
door. Om het proces rond de clubkledij te 
vereenvoudigen lanceren we nu een eigen webshop 
om de bestellingen beter bij te houden en tijdig de 
bestelde goederen te kunnen leveren. 
 
Om te besluiten wens ik ieder van jullie nu al een 
prettige Kerst en een gelukkig nieuwjaar.  
Hopelijk zien we elkaar in 2023 regelmatig op één 
van onze eigen organisaties, of elders op een 
georganiseerde wandeling. 
 
Tot in 2023 !! 
 
Sportieve groeten, 
 
 
Jullie voorzitter, 
Thomas 
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Agenda 
 
EIGEN ORGANISATIES: 
(meer info op de website) 

 
2023 

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

• Di 14/02/2023, 19:30 – Maandelijkse 
Groepswandeling (Sporthal Lede) 

• Vr. 17/02/2023, 18:30 – Ledenfeest 
(Sparrenhof, Oud-Smetlede) 

• Di 14/03/2023, 19:30 – Maandelijkse 
Groepswandeling (Sporthal Lede) 

• … 

• 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 

Lidgeld 2023 
 
Graag bedanken we de leden die reeds besloten om 
ook in 2023 het project van de wandelclub te blijven 
ondersteunen. Voor de mensen die nog twijfelen 
doen we graag een warme oproep om alsnog jullie 
lidmaatschap te hernieuwen. 
[Enkel voor leden aangesloten voor 24/09/2022] 
 
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. 
 
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 !! 
 

Ledenfeest – vrijdag 
17/02/2023, 18:30 
 
Samenhorigheid is ook binnen een wandelclub 
belangrijk. Daarom (her)lanceren we ons jaarlijks 
ledenfeest op vrijdag 17/02/2023 in brasserie-taverne 
‘t Sparrenhof (Oud-Smetlede 100, 9340 Lede) om 
18:30. 
Sparrenhof: Brasserie-Taverne in Oud-Smetlede - 
Oordegem (hetsparrenhof.be) 
 
De receptie/aperitief geeft ons de tijd om terug te 
blikken op 2022 en het clubprogramma van 2023 
voor te stellen.   
Aansluitend genieten we (rond 19:30) van een 
heerlijk ‘Vlaams buffet’ om af te sluiten met een 
gezellig samenzijn. 
 
 

https://www.hetsparrenhof.be/
https://www.hetsparrenhof.be/
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Tijdens het ‘Vlaams buffet’ heeft u keuze uit: 

- Balletjes in tomatensaus 
- Vol au vent van hoevekip 
- Stoofvlees van varkenswangetjes 

 
Dit alles met groentjes, frietjes en puree 
 
Deelname: 25 EUR per volwassene / 12 EUR per 
kind (tussen 3 en 12 jaar)  
- Inclusief: receptie & ‘Vlaams buffet’ 
- Exclusief: extra drankjes 
 

Reservatie: door overschrijving op rekening BE18 

7360 3801 4465 (mededeling: ledenfeest 2023 + 

naam). 

Inschrijven kan tot en met dinsdag 17/01/2023. 

 

Hopelijk tot dan! 

 

Flanders Trails 
 

 

Zoals jullie misschien wel al weten is dat enkele jaren 

geleden het idee voor de lancering van de 

wandelclub is gegroeid tijdens de 

voorbereidingstochten voor de Dodentocht. 

Lange afstandswandelingen spreken nog steeds tot 

de verbeelding en worden ook steeds populairder. 

Dat heeft ook ‘Wandelsport Vlaanderen vzw’ goed 

begrepen en zo lanceerden zij het label ‘Flanders 

Trails’. 

 

Onder de noemer ‘Flanders Trails’ bundelen ze 

enkele bijzondere wandelevenementen specifiek voor 

langeafstandswandelaars en dit gespreid over het 

Belgische wandellandschap. De doelstelling hierbij is 

om nog meer mensen aan het wandelen te krijgen en 

daarbij leuke plekjes te (her)ontdekken. 

Meer info: Flanders Trails 

 

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. 
 
 
 
 
 
 
 
 

https://www.flanderstrails.be/
http://www.walkinginbelgium.be/
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Wandelen - Spaarkaart 
 
Een extra stimulans om deel te nemen aan 
organisaties van ‘Wandelsport Vlaanderen’ is 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. 
 
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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WhatsApp – 
‘Wandelagenda – WSV 
GZBL’ 
 

Om ons goed voornemen in 2023 kracht bij te zetten 

lanceerden we recent een WhatsApp-groep 

‘Wandelagenda – WSV GZBL’. Enerzijds om 

‘reclame’ te maken voor interessante wandelevents, 

maar anderzijds zeker ook om clubleden te kans te 

geven af te spreken om samen ergens te gaan 

wandelen. 

Word lid door het klikken op onderstaande link en 

geef je wandelagenda meer kleur: 

https://chat.whatsapp.com/IJQPJAUUdwl1vBZfb2x7O

A  

 

BEDANKT! 

 

Clubkledij - Webshop 
 

In 2022 werd onze nieuwe kledinglijn met succes 

gelanceerd. Al heel wat mensen pronken met een 

nieuwe T-shirt en/of fleece trui van de club. 

Aangezien de truien op bestelling zijn, stellen we vast 

dat het niet zo eenvoudig is om alles netjes bij te 

houden. We riepen ‘alweer’ wat technologische hulp 

in om dit proces te verbeteren. 

Op de website van de club is er nu een webshop 

voorhanden: Webshop :: Wsv-gezellige-blommes 

(webnode.be) 

 

Na het doorgeven van een bestelling komt dit 

gestructureerd in onze mailbox terecht, waarna de 

nodige opvolging mogelijk is. 

Neem alvast een kijkje. 

 

[De reeds bestelde truien zijn klaar, en worden weldra 

geleverd] 

 

Het digitale tijdperk – 
Wandel.be 
 

Wandelen is tegenwoordig hipper dan ooit. Steeds 

meer en meer mensen willen bewegen en dragen 

een actieve en gezonde levensstijl hoog in het 

vaandel. Doelstellingen als 10.000 stappen per dag 

halen en een goede conditie opbouwen, behoren niet 

langer tot de streefdoelen van enkelingen.  

En dan wordt steeds vaker aan wandelen gedacht. 

Wandelsport Vlaanderen staat voor wandelen in al 

haar facetten. Iedereen op een verantwoorde manier 

aan het bewegen=wandelen krijgen is de opdracht. 

Zo dragen we bij aan een gezondere en vitalere 

levensstijl. 

Neem Wandelsport Vlaanderen overal mee in je 

broekzak en download de nieuwe ‘Wandel.be’ app op 

je smartphone: 

- Blijft altijd op de hoogte van het laatste 

wandelnieuws van WSVL. 

- Beschik steeds over de meest recente 

wandelkalender, duid je favoriete of komende 

tochten aan. 

- Beschik steeds over de meest recente 

wandelkalender, duid je favoriete of komende 

tochten aan. 

https://chat.whatsapp.com/IJQPJAUUdwl1vBZfb2x7OA
https://chat.whatsapp.com/IJQPJAUUdwl1vBZfb2x7OA
https://wsv-gezellige-blommes.webnode.be/shop/
https://wsv-gezellige-blommes.webnode.be/shop/
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- Neem je digitale lidkaart(en) altijd en overal 

mee, handig om te laten scannen tijdens het 

deelnemen aan de diverse tochten. 

- Krijg de laatste meldingen: nieuwe acties, 

tochten of de laatste wijzigingen die je zeker 

niet mag missen. 

Naast de huidige functionaliteiten zal de Wandel.be 

app verder ontwikkeld worden, waarbij nieuwe 

functionaliteiten en continue optimalisaties centraal 

staan. 

 

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. 

 

Deelnames 
 
Tot ons groot genoegen vernamen we dat onze leden 
sinds de vorige nieuwsbrief deelnamen aan 
verschillende tochten. Onderstaande tabel werd 
opgemaakt op basis van de Cronolive-scanning, tot 
en met 23/12/2022) 
 
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 

 

https://www.facebook.com/groups/2566768306937009
https://www.facebook.com/groups/2566768306937009
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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) 
 
Met ons goed voornemen om in 2023 ons meer 
kenbaar te malen aan de buitenwereld kan deze 
grafiek enkel nog mooier worden. 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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Datum Organisatie Wandeling Deelnemers details 

30/10/2022 WSV WETTEREN 66e Voettochten der Tuinbouwstreek 5 details 

31/10/2022 WSV EGMONT ZOTTEGEM Halloween Pompoenentocht 4 details 

3/11/2022 Wandelclub D&A Frontalierstocht 2 details 

4/11/2022 GITSE WANDELCLUB 'VOETJE VOOR VOETJE' Wandel Mee Dag 2 details 

5/11/2022 FLORASTAPPERS GENT VZW Spokentocht 4 details 

5/11/2022 WANDELCLUB DE ZILVERDISTEL 28e Filosofentocht 3 details 

6/11/2022 WSV LAND VAN RHODE 34e Pannenkoekentocht 5 details 

12/11/2022 WSVL Federatieleden WalkOn Autumn 2 details 

12/11/2022 WND DE NATUURVRIENDEN DEINZE 40e Wandel-Mee-Dag - Viggaaltocht 1 details 

13/11/2022 WSVL Federatieleden WalkOn Autumn 2 details 

13/11/2022 BOERENKRIJGSTAPPERS OVERMERE Boerenkrijgstapperstocht 7 details 

13/11/2022 GODELIEVESTAPPERS RUDDERVOORDE VZW Lakebosschentocht 1 details 

15/11/2022 DE WINKELSE STAPPERS 48e Meerhoektocht 2 details 

16/11/2022 WSV EGMONT ZOTTEGEM Glühwein midweekwandeling 2 details 

18/11/2022 DE MARGRIETE STAPPERS Novembertocht 2 details 

19/11/2022 VRIENDENKRING PARA-COMMANDO Vriendenkring Para-Commando 2 details 

20/11/2022 WSV DE VOSSEN BUGGENHOUT Herfsttocht 6 details 

22/11/2022 AVIFLORASTAPPERS Aviflorawandeltocht - Herfsttocht 2 details 

25/11/2022 WSV HORIZON OPWIJK 30e Tweedaagse Herfstwandelingen 2 details 

26/11/2022 DE PUINSTAPPERS Zeebriestocht 2 details 

26/11/2022 WSV HORIZON OPWIJK 30e Tweedaagse Herfstwandelingen 1 details 

27/11/2022 WANDELKLUB TEMSE Kaailoperstocht 1 details 

3/12/2022 WATEWYSTAPPERS Sinterklaaswandeling 2 details 

4/12/2022 WANDELCLUB DE LACHENDE KLOMP Sinterklaaswandeling 2 details 

4/12/2022 De Eekske Stappers Sinterklaastocht 1 details 

10/12/2022 WSV 'T HOEKSKEN HAMME Durmetocht - 48 jaar Wintertochten 2 details 

10/12/2022 FLORASTAPPERS GENT VZW Gent bij Nacht 4 details 

11/12/2022 SCHELDESTAPPERS ZINGEM 41e Sint-Bavotocht - Viggaaltocht 2 details 

14/12/2022 PADSTAPPERS GERAARDSBERGEN Wafelentocht 2 details 

17/12/2022 WJSV DE BRUGSCHE GLOBETROTTERS Brugge Binnenste Buiten in kerstsfeer 2 details 

17/12/2022 WSV LAND VAN RHODE Wafelentocht 4 details 

18/12/2022 ROOSENBERG WANDELKLUB WAASMUNSTER Kersttocht RWK 1 details 

18/12/2022 WSV DE KEIGNAERTTRIPPERS OOSTENDE VZW 14e Wandeltocht Oostende met kerstlicht 2 details 

18/12/2022 WAK (WANDELCLUB AL KONTENT) Eindejaarstocht 2 details 

20/12/2022 AVIFLORASTAPPERS Aviflorawandeltocht - Eindejaarstocht 2 details 

https://wandelen.cronos.be/cronolive/clubrapport.wandeling?k3A=A0FF05A4179FC4DB0B742099654859841045E56E42ABA072996DA7F47906F296&k1A=BF5214946DDB7B5445B7CF7BC5B3BBBB49BCC7E305A359A4526EB5F3E7BFC05B
https://wandelen.cronos.be/cronolive/clubrapport.wandeling?k3A=70994693DE430D29B80B7A5EDC4E4A18856F0BA9AA2C0CDB372C26B1E33EAE75&k1A=BF5214946DDB7B5445B7CF7BC5B3BBBB49BCC7E305A359A4526EB5F3E7BFC05B
https://wandelen.cronos.be/cronolive/clubrapport.wandeling?k3A=0CBBF4571010F92CB781713CAA19101B5D351C7F027D41D28F265C8F1C2C13F7&k1A=BF5214946DDB7B5445B7CF7BC5B3BBBB49BCC7E305A359A4526EB5F3E7BFC05B
https://wandelen.cronos.be/cronolive/clubrapport.wandeling?k3A=FF26CAFF7641D85DC37AD11A8D18E597E42B4FBB1B8D32CB3B403A24D65D245B&k1A=BF5214946DDB7B5445B7CF7BC5B3BBBB49BCC7E305A359A4526EB5F3E7BFC05B
https://wandelen.cronos.be/cronolive/clubrapport.wandeling?k3A=FF26CAFF7641D85DA5D821826D89DA7FD568689680EF5B1F3E99B6895F1B40CA&k1A=BF5214946DDB7B5445B7CF7BC5B3BBBB49BCC7E305A359A4526EB5F3E7BFC05B
https://wandelen.cronos.be/cronolive/clubrapport.wandeling?k3A=1303621C8D92DA03941BBF5A3687B42C328455EA6DF5C9CC8913C40DF4991877&k1A=BF5214946DDB7B5445B7CF7BC5B3BBBB49BCC7E305A359A4526EB5F3E7BFC05B
https://wandelen.cronos.be/cronolive/clubrapport.wandeling?k3A=A80B734F099BC09438457221B8761F65CB314C1D9A1DE36BDB2C9B24E61534E6&k1A=BF5214946DDB7B5445B7CF7BC5B3BBBB49BCC7E305A359A4526EB5F3E7BFC05B
https://wandelen.cronos.be/cronolive/clubrapport.wandeling?k3A=38BB0285D1F053FE7016ECC739F7686154F200CA74701E7089841A63C903EAB7&k1A=BF5214946DDB7B5445B7CF7BC5B3BBBB49BCC7E305A359A4526EB5F3E7BFC05B
https://wandelen.cronos.be/cronolive/clubrapport.wandeling?k3A=F3919900571252965C22A01318260ABB72518E9AF23016E8D2380953F478D678&k1A=BF5214946DDB7B5445B7CF7BC5B3BBBB49BCC7E305A359A4526EB5F3E7BFC05B
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https://wandelen.cronos.be/cronolive/clubrapport.wandeling?k3A=29A8EAFC62AB341B1710E560A07DF918C628ACD95FF25F4F418031A6A1301065&k1A=BF5214946DDB7B5445B7CF7BC5B3BBBB49BCC7E305A359A4526EB5F3E7BFC05B
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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: 
 

 
 
 
 

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 
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https://www.facebook.com/WSVGezelligeBlommes/
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