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Nieuwsbrief 1 

Oktober – november – december 2021 
 

 

Nieuws van de voorzitter 

Welkom op de eerste editie van ons digitale wandelkrantje: de Nieuwsbrief van de Brugsche 
Globetrotters. Zoals de naam doet vermoeden, wordt hierin heel wat nuttig nieuws verstrekt omtrent het 
wandelgebeuren binnen onze wandelclub, met nadruk op de komende activiteiten. 

Na alle coronaperikelen, oogt het 4de kwartaal van 2021 behoorlijk druk. En ik denk dat de meeste leden 
hiernaar uitkijken, aangezien we allen het sociale contact binnen onze wandelclub te lang gemist hebben. 
Hopelijk mogen we jullie massaal op onze diverse activiteiten verwelkomen. 

Aarzel niet om eventuele opmerkingen aangaande deze nieuwsbrief aan ons te laten weten. 

Veel leesplezier, en hopelijk tot binnenkort …   

Het bestuur 

 
Voorzitter/financiën/web/FB   Vermeersch Luc                      luc@brugsche-globetrotters.be 0478/911 440 

Ondervoorzitter/clubwinkel      Hilderson Dorine                   dorine@brugsche-globetrotters.be  0479/692 563 

Zaalreservaties   Meersseman Christian           christian@brugsche-globetrotters.be 0477/495 397 

Secretaris/verslaggeving/PR   Meersseman Jean-Pierre        jean-pierre@brugsche-globetrotters.be 0489/423 281 

Magazijn/materialen/vervoer          Franco Dominiek dominiek@brugsche-globetrotters.be 0498/256 905 

Parcours/kwaliteit         Clauw Erik erik@brugsche-globetrotters.be  0485/128 387 

 

 

 



2 
 

Clubinfo 

Secretariaat: Daverlostraat 124, 8310 Assebroek 

Website: www.brugsche-globetrotters.be               

Facebook: www.facebook.com/Brugsche.Globetrotters 

Nummer bankrekening: IBAN-code = BE49 6528 2706 9471 ; BIC-code = BBRUBEBB (op 
naam van Brugsche Globetrotters vzw, Canadezenstraat 96, 8380 Lissewege). 

Lief en leed in de globetrottersfamilie 

Op 7 augustus is de heer Roland Verdonck op 69-jarige leeftijd overleden. Roland was lid van onze 
wandelclub en velen onder ons zullen hem gekend hebben als een zeer actief wandelaar. Op 13 augustus 
werd in beperkte kring afscheid genomen. Namens de wandelclub werd gezorgd voor een rouwkrans. Aan 
de beproefde familie bieden wij, in naam van allen, onze innige deelneming aan. 

Welkom nieuwe leden 

In het voorbije kwartaal (periode 1 juli 2021 t/m 30 september 2021) mochten we 7 nieuwe leden 
verwelkomen in onze wandelclub. Hierdoor komt onze ledenteller op 362 leden. 

Van harte welkom aan de volgende personen, en hopelijk kunnen we elkaar regelmatig eens ontmoeten op 
onze komende activiteiten van dit jaar en van de volgende jaren.  

Alleman Nathalie De Weirdt Céline Ketels Rita 

Racquette Diane Rotsaert Jana Stroo Eva 

Syoen Jana   

Lidgeld 2022 

Binnen ons bestuur werd beslist om het lidgeld 2022 met € 2,00 te verhogen, zodat het nieuwe lidgeld nu € 
15,00 bedraagt. En de terugbetaling door de ziekenfondsen blijft nog steeds van toepassing.  

Bij de hernieuwing van het lidgeld wordt de lidkaart opnieuw geactiveerd en krijgt men een bewijs van de 
hernieuwing (en een ingevuld attest voor het ziekenfonds). Er wordt geen nieuwe geplastificeerde lidkaart 
afgeleverd (men behoudt de lidkaart van vorig jaar).  

Voor de hernieuwing van het lidgeld zijn 2 data voorzien: 

1. Op zaterdag 13 november 2021 tussen 17.00 uur en 19.00 uur in Restaurant – Feestzaal Lodewijk 
van Male, Maalsesteenweg 488, Sint-Kruis (voorafgaand aan ons jaarlijkse souper). 

2. Op zaterdag 18 december 2021 tijdens onze wandeltocht Brugge Binnenste Buiten in Kerstsfeer 
(Sint-Lodewijkscollege, Magdalenastraat 30, Sint-Andries). 

Personen die in de onmogelijkheid zijn om op één van deze data aanwezig te zijn, mogen het bedrag van € 
15,00 overschrijven op de clubrekening BE49 6528 2706 9471, en we zorgen er dan voor dat alle 
hernieuwingsdocumenten tijdig worden afgeleverd. Let wel: deze overschrijving dient vóór 31 december 
2021 te gebeuren (zo niet, dan wordt men verondersteld geen lid meer te zijn in 2022). 
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Walking in Belgium 2022 

Voor 2022 kunnen de leden de ‘Walking in Belgium 2022’ opnieuw bekomen aan de gunstprijs van € 6,50 
per exemplaar. Deze zijn eveneens te bekomen op zaterdag 13 november 2021 en op zaterdag 18 december 
2021 (zie hoger). 

Personen die in de onmogelijkheid zijn om op één van deze data aanwezig te zijn, mogen eveneens het 
bedrag van € 6,50 per exemplaar overschrijven op de clubrekening BE49 6528 2706 9471, en we zorgen er 
dan voor dat de Walking(s) tijdig worden afgeleverd. Let wel: voor verzending via bpost dient een extra 
bedrag van € 6,00 voor de verzendkosten te worden betaald. 

Afhaalpunten poncho’s en rugzakken 

Hieronder kan men de afhaalpunten terugvinden van het speciale Limited Edition wandelboekje. Bij 
voldoende aantal stempels kan men zijn boekje inruilen voor de geschenken. De wandelaar dient te kiezen 
voor welk gadget hij/zij spaart. Bij 15 stempels ontvangt men een poncho of bij 25 stempels ontvangt men 
een rugzak. 

 Zondag 07/11/2021        WSV Schelle (A) : Octaaftocht 
 Zondag 14/11/2021        WSV De Keignaerttrippers Oostende (W-VL) : West-Vlaanderen Wandelt 
 Zondag 28/11/2021        WSV De Lachende Wandelaars Aalter (O-VL) : Uilenspiegeltocht 
 Zaterdag 11/12/2021      Wandelclub Nooit Moe Boezinge (W-VL) : Ieper in de winter 
 Zondag 12/12/2021        WSV De Bosdravers Eksel (L) : Wintertocht 
 Zondag 19/12/2021        De Bosgeuzen – Voorkempen Schilde (A) : Donkeredagentocht 
 Zondag 26/12/2021        WSV Egmont Zottegem (O-VL) : Wafelentocht 
 Zondag 26/12/2021        Hanske de Krijger Oudenaarde (O-VL) : Oudenaarde in kerstsfeer 
 Zondag 16/01/2022        Wandelclub Tornado Boortmeerbeek (VL-BR) : Wintertocht 

Meer info over deze tochten kan men vinden op de wandelkalender van Wandelsport Vlaanderen. 

Zondag 16/01/2022 is de allerlaatste kans om je gadget op te halen! Er kunnen geen volle stempelboekjes 
ingeruild worden op de secretariaten van Wandelsport Vlaanderen in Maldegem of in Hasselt. Er worden 
geen gadgets verstuurd per post. 

© Wandelsport Vlaanderen | Posted on 21 september 2021 

RouteYou opleidingen 

Een eenvoudige opleiding om te leren werken met RouteYou 

Als je regelmatig gaat wandelen op de wandelingen van Wandelsport Vlaanderen zal je waarschijnlijk al 
gemerkt hebben dat er de laatste tijd aan de start regelmatig kaartjes opduiken van RouteYou.  

RouteYou is een website waarop je wandel- of fietsroutes kan zoeken en downloaden. Je kan ze uitprinten 
of sturen naar je smartphone of ze via een computerprogramma op je GPS-toestel zetten. En uiteraard kan 
je ook zelf routes opmaken en die dan wandelen of fietsen. Klinkt allemaal nogal ingewikkeld, maar mits 
een degelijke opleiding ben je er zo mee weg. 

De Brugsche Globetrotters bieden je nu de mogelijkheid om zo’n opleiding te volgen. We organiseren die 
zelf en houden dus rekening met wat de ‘cursisten’ kunnen. En die opleiding is gratis! 

Er zijn 2 sessies: 

 19 oktober 2021: kennismaking met RouteYou, hoe een route zoeken, hoe ze uitprinten of naar je 
smartphone sturen, enz.… 
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 9 november 2021: met de basiskennis van de eerste opleiding gaan we nu zelf een route opmaken, 
we maken way-points, we maken variaties op een bestaande route, we bundelen meerdere routes op 
1 kaart, enz. 

Let wel: als je enkel de eerste opleidingssessie wil volgen dan kan dat gerust. Maar de 2de opleiding volgen 
zonder basiskennis raden we af. 

Breng je laptop mee zodat je alles meteen – onder begeleiding - kan uitproberen. 

De opleidingen vinden plaats in het Gemeentelijk Centrum De Xaverianen, Xaverianenstraat 3, 8200 Sint-
Michiels. 

De zaal is open vanaf 19u00 zodat je tijdig jouw laptop kan klaarzetten, verbinden met internet, enz. Vanaf 
19u30 start dan de opleiding. 

Vooraf inschrijven is wel een must. 

Stuur een mailtje naar erik.clauw@gmail.com of je 1 of 2 sessies wilt volgen. 

14de VIVES-Campustocht – zondag 24 oktober 2021 

 Prachtige wandeling in de bossen ten westen van Brugge langs de kastelen van Tillegem, Tudor en 

Beisbroek. De grotere afstanden gaan richting kasteel van Loppem en verder richting Oostkamp. 

 Tocht in samenwerking met Vives Hogeschool 

 Tocht telt mee voor de spaarkaart 

 Startplaats: VIVES-Campus, Xaverianenstraat 10, 8200 Sint-Michiels (Brugge) 

 Parkeren: Ruime parking op de campus en in de buurt van de startplaats 

 Openbaar vervoer: Vanaf Station Brugge: Buslijn Brugge – Sint-Michiels – Sint-Andries (Sint-

Willibrordus), halte VIVES op 250 meter van de startplaats 

 Starturen: 8:00 – 15:00 uur (aankomst vóór 18:00 uur) 

 Afstanden: 4-6-12-18-24-30 km (4 en 6 km toegankelijk voor rol- en kinderwagens) 

 Inschrijvingsprijs: € 2,00 (€ 1,50 voor leden van wandelfederatie, op vertoon van lidkaart) ; gratis 

voor kinderen jonger dan 12 jaar (inschrijving wel verplicht) ; gratis voor leden Brugsche 

Globetrotters (inschrijving wel verplicht) 

 Volg in elk geval onze website / facebook voor alle last minute informatie 

Souper – zaterdag 13 november 2021 

Na een jaar van afwezigheid gaat op zaterdag 13 november 2021 het jaarlijkse souper door in Restaurant 
– Feestzaal Lodewijk van Male, Maalsesteenweg 488, 8310 Sint-Kruis (Brugge). Deze editie is tevens een 
feesteditie in het kader van 35 jaar Brugsche Globetrotters. 

Die avond kan iedereen vanaf 17.00 uur het lidgeld voor 2022 vernieuwen en de ‘Walking in Belgium 
2022’ bekomen. Aangezien zowel de lidkaarten (€ 15,00) als de Walking (€ 6,50) pas beschikbaar zijn 
vanaf 9 november, is dit de 1ste mogelijkheid waarop deze zaken kunnen aangeschaft worden. 

Vanaf 19.00 uur worden de ingeschrevenen voor het souper verwacht. Na een korte verwelkoming door 
de voorzitter, wordt aan alle aanwezigen een aperitief aangeboden. 
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Vanaf 20.00 uur start het souper, bestaande uit een voorgerecht, een hoofdgerecht en een dessert. 

M E N U 
 

APERITIEF 
Schuimwijn (of vers fruitsap), vergezeld van culinaire hapjes 

 
VOORGERECHT 

Butternutsoep met curry 
 

HOOFDGERECHT 
Fazantenfilet ‘Brabançonne’ witloof ‘Fine Champagne’, vergezeld van garnituur met herfstgroenten 

en kroketjes 
 

DESSERT 
Winterpeertje met karamel en vanille-ijs 

Koffie of thee met babbelsnoepjes 

 
Personen die geen vlees eten, dienen hiervoor contact op te nemen met Luc Vermeersch (0478/91 14 40 – 
na 18.00 uur) vóór 30 oktober 2021. Voor deze personen wordt als hoofdgerecht een veggie alternatief 
voorzien: Groenteschotel met aubergine, courgette, zoete aardappel en tomaat. 

Na de maaltijd zal een disco de avond muzikaal afsluiten. Op de dansvloer kan men alle opgedane 
calorieën wegwerken (tot in de vroege uurtjes!). 

Voor deze feesteditie van ons jaarlijkse souper wordt aan alle deelnemende leden een korting van € 10,00 
gegeven.  

Voor de leden komt dit op € 50,00/persoon en voor de niet-leden € 60,00/persoon 

In deze prijs zijn tevens begrepen: 

 dranken tijdens het voorgerecht en het hoofdgerecht: rode of witte wijn, plat en bruisend water, 
bieren en frisdranken 

In deze prijs zijn niet begrepen:  

 dranken na de koffie 

De betaling dient te gebeuren vóór 30 oktober 2021 met vermelding van uw naam en ‘Souper 13 
november 2021’. Alle bedragen kunnen gestort worden op rekeningnummer BE49 6528 2706 9471 (BIC: 
BBRUBEBB) op naam van Brugsche Globetrotters vzw, Canadezenstraat 96, 8380 Lissewege. 

Brugge Binnenste Buiten – zaterdag 18 december 2021 

 Door het mooie, historische centrum van Brugge in kerstsfeer. Van drukke pleinen naar smalle stille 

straatjes en terug. Het ‘Wintergloedparcours’ wordt zoveel mogelijk in het parcours geïntegreerd. 

 2de tocht Vierkunststedentrofee 

 Tocht telt mee voor de spaarkaart 

 Startplaats: Sint-Lodewijkscollege, Magdalenastraat 30, 8200 Sint-Andries (Brugge) 
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 Parkeren: Gratis randparking ‘Magdalenastraat’ (100 plaatsen). Gratis ‘park & ride’ parkings (en met 

het openbaar vervoer naar de startplaats). Betaalparkings aan beide zijden van het Station (op 500 meter 

van de startplaats). 

 Openbaar vervoer: Op 500 meter van Station Brugge (volg wandeltochtpijlen vanaf de achterkant van 

het station) 

 Starturen: 9:00 – 17:00 uur (aankomst vóór 20:00 uur) 

 Afstanden: 6-11-15-20 km (alle afstanden toegankelijk voor rol- en kinderwagens) 

 Inschrijvingsprijs: € 2,00 (€ 1,50 voor leden van wandelfederatie, op vertoon van lidkaart) ; gratis 

voor kinderen jonger dan 12 jaar (inschrijving wel verplicht) ; gratis voor leden Brugsche 

Globetrotters (inschrijving wel verplicht) 

 Volg in elk geval onze website / facebook voor alle last minute informatie 

1ste Herdenkingstocht Eric Schreel 

Als eerbetoon aan onze overleden erevoorzitter, Eric Schreel, werd binnen het bestuur beslist om vanaf 
2022 jaarlijks een herdenkingstocht in te richten. Deze extra wandeltocht zal doorgaan op de laatste 
dinsdag van de maand mei, en voor 2022 wordt dit bijgevolg dinsdag 31 mei 2022. 

Er wordt gestart in Daverlo Sportcafé te Assebroek, en het parcours gaat via diverse natuurgebieden en 
bossen richting Ver-Assebroek (met rustpost in ’t Leenhof). En door het engagement van Eric voor het 
Ariane-Leukemiefonds wordt het inschrijvingsgeld van deze wandeltocht integraal aan dit goede doel 
geschonken.  

Zodoende organiseren wij in 2022 de volgende 4 wandelingen: 

o Zaterdag 12 maart 2022: 35ste Globetrotterswandeltocht 
o Dinsdag 31 mei 2022: 1ste Herdenkingstocht Eric Schreel 
o Zondag 18 september 2022: West-Vlaanderen Wandelt – Kroenkelen 
o Zaterdag 17 december 2022: Brugge Binnenste Buiten in kerstsfeer 

Mooie herinnering aan onze overleden erevoorzitter 

Als herinnering aan onze overleden erevoorzitter werd een fles 
champagne op de markt gebracht met de foto van Eric op de fles en op de 
capsule.  

De prijs is € 25,00 per fles. De opbrengst gaat integraal naar het Ariane-
Leukemiefonds, waarvoor Eric zich ook erg heeft ingezet. 

De champagne kan besteld worden bij Norbert (Ariane-Leukemiefonds) 
of bij Dorine (bestuur). 

Ook op de komende wandeltochten van 24 oktober (en 18 december, 
indien nog voorradig) zal deze verkocht worden via de clubwinkel van 
Dorine. 

Wees er snel bij want het aantal flessen is beperkt ! 


