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Nieuws van de voorzitter
In de eerste plaats mijn beste wensen voor een gezond en gelukkig 2022 met veel wandelplezier langs
binnenlandse en buitenlandse wandelwegen. Het kan alleen maar beter zijn dan de voorbije 2 jaren …
Ik heet jullie tevens van harte welkom op de tweede editie van de Nieuwsbrief van de Brugsche
Globetrotters. Aangezien we geen opmerkingen op de eerste editie mochten ontvangen, kunnen we hieruit
concluderen dat deze manier van werken in de smaak valt. Dat het gelezen wordt blijkt eveneens uit de
massale hernieuwing van het lidgeld 2022, de deelnames aan de voorbije Vives Campustocht en de
deelnames aan het jaarlijkse souper.
Op deze zaken wens ik nog eens kort terug te blikken. Bij het schrijven van mijn voorwoord hebben reeds
284 leden hun lidkaart hernieuwd, waarvoor dank. Van 87 leden hebben wij nog geen reactie ontvangen.
Misschien vergeten in de drukte van de voorbije feestdagen? Verder in deze Nieuwsbrief staan de
modaliteiten om dit alsnog te regulariseren.
Ook over de voorbije VIVES Campustocht van zondag 24 oktober 2021 mogen we tevreden zijn. We
hadden gerekend op max. 1.000 deelnemers en het werden er uiteindelijk 1.275 (waarvan 1.007 leden van
wandelclubs, 229 individuele wandelaars en 39 medewerkers). Het parcours door de westelijke bosrijke
omgeving van Brugge werd bijzonder gesmaakt. Alle medewerkers hebben hun beste beentje voorgezet om
alles in goede banen te leiden, waarbij meermaals extra aankopen dienden te gebeuren.
Het voorbije souper was eveneens een schot in de roos met 83 deelnemers. Het was trouwens ook een
feesteditie in het kader van 35 jaar Brugsche Globetrotters. Ik heb de indruk dat iedereen er zich
geamuseerd heeft en genoten heeft van de vele gesprekjes met de andere leden, die ze al zo lang niet meer
gezien hebben. De coronamaatregelen werden door de deelnemers ook massaal gerespecteerd, waarvoor
zeer veel dank.
Jammer dat corona en omikron terug ‘roet in ons eten’ hebben gegooid, waardoor we ons paradepaardje
‘Brugge Binnenste Buiten in Kerstsfeer’ voor de 2de keer op rij niet konden organiseren. Verder in deze
Nieuwsbrief staat info om alsnog de 2 kortste afstanden van deze wandeltocht via RouteYou te kunnen
wandelen.
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Hopelijk kunnen we eindelijk eens uitkijken naar een ‘normaler’ jaar 2022. Tot en met 30 september 2022
is dit nog steeds ons jubileumjaar (35 jaar Brugsche Globetrotters). In ons jubileumjaar richten we de 35ste
Globetrotterstocht in op 12 maart 2022 en organiseren we tevens voor de 1ste keer in onze
clubgeschiedenis een regionale wandeldag (West-Vlaanderen Wandelt op 18 september 2022). Ik zou
zeggen allen daarheen. En … vergeet tevens de organisaties van 31 mei en 17 december niet.
De aandachtige lezer zal in de jaarkalender eveneens 5 eendaagse busreizen zien staan en we hebben
hierbij geopteerd om de collega’s van de andere regionale wandeldagen een bezoekje te brengen. Ik hoop
dat bestemmingen als Zaventem, Lommel, Zoutleeuw, Lebbeke en Mechelen eenieder zal aanspreken en
we bijgevolg op massale inschrijvingen kunnen rekenen. Alle modaliteiten hiervoor worden in de volgende
edities van deze Nieuwsbrief gepubliceerd.
Na 2 uitgestelde edities, doen we in 2022 een 3de poging (hopelijk 3de keer, goede keer) om de meerdaagse
wandelreis naar Pools Sudetenland in te richten. Verder in deze Nieuwsbrief staat alle info hierover.
Tenslotte namen we op 31 december 2021 afscheid van onze sympathieke Christian Meersseman als
bestuurslid. Na een periode van 11 jaar bestuursactiviteiten heeft Christian besloten om het wat rustiger aan
te doen en zijn mandaat van bestuurder neer te leggen. Uiteraard respecteren wij ten volle zijn beslissing.
Christian, bedankt voor alle jaren van noeste arbeid binnen onze bestuur. Je werk aan het vernieuwde
(papieren) Wandelkrantje en je heen en weer geloop voor de zaalreservaties zullen ons zeker bij blijven.
Voor de overname van zijn specifieke bestuurstaken moet er op de eerstvolgende bestuursvergadering nog
een en ander worden vastgelegd. Daarbij kunnen we voor de komende wandeltochten nog steeds op hem
rekenen als medewerker.
Blijf in elk geval verder wandelen, hou het veilig en gezond en hopelijk tot binnenkort eens …
Luc Vermeersch
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Welkom nieuwe leden
In het voorbije kwartaal (periode 1 oktober 2021 t/m 31 december 2021) mochten we 19 nieuwe leden
verwelkomen in onze wandelclub.
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.
Beernaert Maarten
Declerck Koen
Devriendt Sibylle
Luyten Audrey
Putaturo Chiara
Van Brugghe Rita
Verhaeghe Julie

Buchet Micheline
Depondt Aafje
Janssens Dennis
Myaux Georges
Strynckx Marc
Vanpoucke Jacky

Danneels Hilde
Devreker Sonja
Janssens Mike
Neyt Julie
Valcke Bernard
Vanreybrouck Kristien

Op datum van uitgifte van deze Nieuwsbrief hebben reeds 284 leden hun lidgeld voor 2022 hernieuwd (87
hebben nog niet hernieuwd)

Lidgeld 2022
Zoals hierboven vermeld hebben 87 leden hun lidgeld voor 2022 nog niet in orde gebracht. Via deze
Nieuwsbrief wensen wij deze personen er nogmaals aan te herinneren dat hun lidmaatschap hiermee op 31
december 2021 geëindigd is. Een ander gevolg is dat er bij deelname aan een georganiseerde wandeling in
2022 € 3,00 deelnameprijs moet betaald worden i.p.v. het normale bedrag van € 1,50. Tenslotte wordt dit
dan ook meteen de laatste Nieuwsbrief die u in uw mailbox (brievenbus) zal ontvangen.
Mocht u dit om de een of andere reden toch vergeten zijn, dan is dit een warme oproep om uw lidgeld 2022
alsnog te betalen. Het bedrag is € 15,00 en kan betaald worden op de clubrekening BE49 6528 2706 9471.
Na betaling wordt uw lidkaart terug geactiveerd en kunt u de vroeger ontvangen geplastificeerde lidkaart
(met barcode) verder blijven voorleggen op georganiseerde wandelingen. De terugbetaling door de
ziekenfondsen blijft nog steeds van toepassing.
Ook zijn er nog een aantal exemplaren van “Walking in Belgium 2022” in voorraad. Geïnteresseerden
kunnen die nog steeds bekomen na overschrijving van € 6,50 op de gekende clubrekening.

RouteYou wandelingen ‘Brugge Binnenste Buiten in Kerstsfeer’ 2021
Omwille van de stijgende coronacijfers enerzijds en verstrengde coronamaatregelen anderzijds, dienden wij
onze wandeltocht van 18 december 2021 jammer genoeg te annuleren. Aangezien de parcours reeds afgewerkt
waren, stellen wij die van 6km en 12km ter beschikking via RouteYou. Op basis van de QR-code per afstand
kunnen beide afstanden alsnog via de Smartphone bewandeld worden.
De start van beide wandelingen is voorzien aan de voorzijde van het Station van Brugge, net voorbij de
voetgangersbrug aan het zebrapad richting Oostmeers.
Gelieve hierbij eveneens met de volgende richtlijnen rekening te houden:
 Na 18.00 uur is het Sebrechtspark gesloten. In dit geval dient men gewoon de Beenhouwersstraat te
volgen.
 Voor de 12km is er een splitsing voorzien in de Ezelstraat (net voor Jeugdhotel De Snuffel): de 1ste
maal gaat het rechtsaf in de Jan Boninstraat, de 2de maal gaat het rechtdoor in de Ezelstraat en dan
linksaf door het Pastoor Van Haeckeplantsoen).
Alle verdere info is te vinden op onze website: https://www.brugsche-globetrotters.be/nieuwsberichten/
Op bladzijden 4 en 5 staan de kaartjes van beide afstanden.
3

‘Brugge Binnenste Buiten in Kerstsfeer’ 2021 – Kaartje 6km
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‘Brugge Binnenste Buiten in Kerstsfeer’ 2021 – Kaartje 12km
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Welke wandelingen hebben we in 2022 in de aanbieding?
Heel wat nieuws! Het start al met onze eerste tocht, de ‘35ste Brugsche Globetrotterstocht’. Een
jubileumtocht in dit jubileumjaar! We zijn volop bezig om een prachtig parcours uit te bouwen. Met heel
wat nieuws: in eerste instantie een nieuwe startlocatie. We vertrekken vanuit De Linde op de Brieversweg
in Sint-Kruis en trekken dan zuidwaarts naar Ver-Assebroek en de Assebroekse Meersen. Het wordt een
verrassend parcours want we hebben een parcoursmeester in opleiding die carte blanche heeft om haar
eerste parcours te bouwen. Maria Michels – zo heet onze nieuwe adjunct-parcoursmeester – wordt
technisch bijgestaan door Erik, onze vertrouwde parcoursmeester, maar zich moeien in hoe de tocht er
moet uitzien, nee, dat doet hij niet.
Ook de tweede tocht van dit jaar heeft een aantal verrassingen in petto. We organiseren namelijk terug een
midweektocht en doen dit ter herinnering aan Eric Schreel – onze sympathieke gewezen voorzitter – die
vorig jaar schielijk overleden is. We starten aan de cafetaria van Daverlo en het parcours is andermaal in
handen van Maria.
“En waar houdt Erik Clauw – onze parcoursmeester – zich dan mee bezig?”, vraag je je af… Wel, Erik is
druk bezig met de West-Vlaamse Wandeldag 2022 die onze club organiseert. Dit wordt geen katje om
zonder handschoenen aan te pakken. De West-Vlaamse Wandeldag wordt georganiseerd in samenwerking
met de Sportdienst van Stad Brugge en onder toezicht van Wandelsport Vlaanderen. We hebben trouwens
een totaal vernieuwde startzaal in Sint-Lodewijks. Die zaal hadden we graag uitgetest op de Brugge
Binnenste Buiten op 18 december laatst, maar dat feestje ging niet door. Daarnaast hebben we ook een
totaal nieuwe rustpost in het centrum van Stad Brugge. Het parcours volgt dus een beetje het stramien van
de traditionele Kroenkelen met een stevige lus in de binnenstad en een even stevige lus richting SintMichiels en voor de grotere afstanden het domein van Tillegem. We bieden afstanden tot 40 km. Als
Covid-19 geen roet in het eten gooit met een zoveelste variant verwachten we tot 3.000 deelnemers. Met
deze uitdagingen houdt Erik zich dus bezig…
De Vives-Campuswandeling zullen we dit jaar overslaan en hopelijk kunnen we dan op het eind van het
jaar - na twee annulaties - terug de Brugge Binnenste Buiten in Kerstsfeer organiseren.
We verwachten vele Brugsche Globetrotters op dit mooie programma en aarzel niet om als medewerker
zelf een handje toe te steken. By the way: alle wandelingen worden op voorhand met de medewerkers
verkend, dus je hoeft als wandelaar niets te missen!
Erik Clauw - Parcoursmeester

35ste Globetrotterswandeltocht – zaterdag 12 maart 2022


Deze tocht is een aaneenschakeling van diverse groene zones rond Brugge: Assebroekse Meersen,
Gemene Weidebeek, Ryckeveldebos, Paalbos, Veltembos en langs de kastelen van Ryckevelde en
Male.



Tocht telt mee voor de spaarkaart



Startplaats: Freinetschool Context, Brieversweg 185, 8310 Sint-Kruis (Brugge)



Openbaar vervoer: Vanaf Station Brugge: Buslijn Brugge – Male, halte Puienbroek op 350 meter van
de startplaats



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



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



Inschrijvingsprijs: € 3,00 (€ 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
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Wandelreis Pools Sudetenland – Zondag 19.06.2022 t/m zondag 26.06.2022
Organisatie van een 8-daagse reis naar het gebied van de Poolse Sudeten om een aantal wandeltochten
te ondernemen met een divers karakter en dit zowel in een vlak als een bergachtig terrein, te midden van
lieflijke valleien en nationale natuurparken, in bergachtig gebied met karakteristieke rotspartijen en
afgewisseld met bezoeken aan de stad Jelenia Góra, een kasteel en diverse culturele en/of historische
objecten.
De heen- en terugreis (dagreizen) naar de stad Jelenia Góra, alsook het dagelijks vervoer naar de
vertrekplaatsen van de wandelingen en de bezoeken, worden ondernomen met een luxe-bus. Het verblijf,
op basis van volpension, vindt plaats in het goed uitgerust hotel Mercure Jelenia Góra, gesitueerd aan de
rand van de gelijknamige stad Jelenia Góra.
De reis vindt plaats onder permanente begeleiding van een gids/reisleider/tolk Nederlands/Pools.
Periode van de reis : van zondag 19 juni tot met zondag 26 juni 2022
Het programma omvat de volgende wandelingen en bezoeken
Stadswandeling in Jelenia Góra
Hoofdplaats van het Pools Sudetenland : een stadje met een pittoresk
marktplein omzoomd door kleurrijke huizen en een centraal op het plein
gelegen barok Raadhuis, met de aanwezigheid van diverse
horecagelegenheden en met leuke terrassen en een uitgebreid
winkelaanbod.

Bergwandeling naar de top van de Śnieżka - (Sneeuwkopje)
Na het bezoek aan het pittoresk Noors staafkerkje
Wang (881m) in het plaatsje Karpacz wordt de
tocht aangevat doorheen het Nationaal Natuurpark
van Karkonosze (het Reuzengebergte) naar de top
van de hoogste berg t.p. - Śnieżka (1602m) - met
onderweg een stop in de bergherberg “Śląski Dom”
(Huis van Silezië - 1353m).
Tocht door de vallei van de rivier Bóbr
In het keteldal van de stad Jelenia Góra (aan de voet van het Reuzengebergte) wordt gestart met de wandeling
aan de stuwdam van Pilchowice. De tocht voert langsheen de rivier de Bóbr, met
zachte hoogteverschillen, schaduwrijke
bospartijen, stuwdammen en de herberg
“Perła Zachodu” (de parel van het Westen).
Onderweg wordt een bezoek gebracht aan de
verrassende Middeleeuwse Woontoren van
het dorpje Siedlęcin.
Bergrugwandeling in het IJzergebergte – Góry Izerskie
In het IJzergebergte wordt vanaf de Pools-Tsjechische grens (893m) in Jakuszyce een traject afgelegd via de hoge
bergrug van het IJzergebergte in een
beboste en met monoliete rotspartijen
bezaaide omgeving. Het tracé van de
wandeling loopt langs de bergherberg
“Wysoki Kamień”- (Hoge Steen - 1058m)
en eindigt t.p. van de beruchte “Zakręt
Śmierci“ (Dodenbocht) - nabij Szklarska
Poręba.
Tijdens deze dag wordt eveneens de kristalblazerij “Julia” bezocht.
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Wandeltocht doorheen het landschap van de uitgedoofde vulkanen
De tocht voert langs getuigen van
uitgedoofde vulkanen in de vorm van
rotskloven en afzettingsgesteenten. Het
geheel vormt een parkgebied met een rijke
fauna en flora. Eveneens zijn er diverse
sporen terug te vinden van middeleeuwse
bewoning .Net buiten het gebied wordt in
de stad Jawor een unieke “Vredeskerk”
bezocht.
Bezoek aan de voormalige historische Benedictijnen en Cisterciënzers-abdij van Krzeszów en aan het
kasteel van Książ nabij de stad Wałbrzych
-Door de uitgebreide fresco’s dewelke de
verschillende religieuze gebouwen sieren wordt de
abdij een “Europese parel van Barok “ genoemd.
De abdij bevat de grootste verzameling van fresco’s
ten noorden van de Alpen en de verwijzing naar de
barokke schilderkunst van de school van Rubens is
frappant.
-Het kasteel van Książ was van oorsprong een XII-de -eeuwse vesting en
later uitgebreid, bewoond en verfraaid door diverse adellijke families. Het is het grootste Kasteel in de regio Silezië
en het derde grootste kasteel van Polen. Met zijn functie als Nazi-hoofdkwartier tijdens W.O. II vormt het, samen
met de ondergrondse gangen, een sleutelrol in de zoektocht naar de verdwenen en mysterieuze goudtrein van de
Nazi-bezetter.
DEELNAMEPRIJS VOOR BRUGSCHE GLOBETROTTERS: 825,00 euro per persoon in tweepersoonskamer
In deze prijs zijn begrepen:
 Bustransfer Brugge – Polen en terug
 Lokale bustransfers
 Verblijf in hotel Mercure Jelenia Góra (7 nachten) op basis van volpension
 Toegangsprijzen en alle kosten voor gidsen en chauffeurs
Niet inbegrepen zijn:
 Supplement 1 persoonskamer: + 120,00 euro
 Maaltijden en dranken tijdens de heen- en terugreis
 Dranken bij de maaltijden
 Annulatie- en bijstandsverzekering
Door de grote interesse voor deze wandelreis wordt aan alle geïnteresseerden gevraagd om zo vlug mogelijk
reeds een voorschot van 85,00 euro per persoon te betalen, waardoor deelname aan de wandelreis definitief
verzekerd is.
Er kunnen maar maximaal 48 personen aan deze wandelreis deelnemen. De eerste 48 ingeschrevenen gaan
sowieso mee (en … de volgorde van betaling bepaalt de volgorde van inschrijving). Latere inschrijvers komen
op een reservelijst terecht. Dus tijdig voorinschrijven is de boodschap !
Alle betalingen dienen te gebeuren op rekeningnummer BE72 0018 3972 3016 op naam van Poolse
Gemeenschap Genk p/a Witold Pasternak, Maretakstraat 29, 3600 Genk met de vermelding “Voorschot Pools
Sudetenland 2022 + namen deelnemers”.
In een latere fase wordt door Witold een gedetailleerd programma en een betalingsplan van deze meerdaagse
opgemaakt. Deze info wordt dan zo vlug mogelijk aan alle ingeschrevenen bezorgd.
Alle verdere informatie is verkrijgbaar bij Luc Vermeersch, te bereiken via GSM 0478 / 91 14 40 (na
18.00 uur) of via e-mail luc@brugsche-globetrotters.be
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Jaarkalender van onze vereniging in 2022

Zaterdag 12 maart

Zondag 8 mei

Zondag 22 mei

Dinsdag 31 mei
Zondag 19 juni
t/m zondag 26 juni
Zondag 3 juli

Zondag 31 juli

Zondag 18 september

Zondag 2 oktober

Zaterdag 12 november

Zaterdag 17 december

35ste Globetrotterswandeltocht: Wandeltocht door ons ingericht.
Freinetschool Context, Brieversweg 185, Sint-Kruis
Opgelet: startplaats gewijzigd t.o.v. Walking in Belgium 2022
Start: 8:00 – 15:00. Aankomst vóór 18:00. Afstanden 4-6-12-18-24-30 km
Verdere inlichtingen in deze Nieuwsbrief.
Busreis naar Zaventem – Organisatie: Wandelclub De Parkvrienden Zaventem
Vlaams-Brabant Wandelt – Airportwandeling
Alle inlichtingen in de Nieuwsbrief van het 2de kwartaal.
Busreis naar Lommel – Organisatie: WSV Milieu 2000 Lommel
Limburg Wandelt – Saharatocht – 40 jaar WSV Milieu 2000 Lommel
Alle inlichtingen in de Nieuwsbrief van het 2de kwartaal.
1ste Herdenkingstocht Eric Schreel: Wandeltocht door ons ingericht.
Daverlo, Dries 2, Assebroek
Start: 8:00 - 15:00. Aankomst vóór 18:00. Afstanden 4-6-7-14-21 km
Alle inlichtingen in de Nieuwsbrief van het 2de kwartaal.
Meerdaagse wandelreis naar Pools Sudetenland (verplaatsing per bus).
Verdere inlichtingen in deze Nieuwsbrief.
Busreis naar Zoutleeuw – Organisatie: Wandelclub Halewijn Zoutleeuw
Vlaams-Brabant Wandelt – Twee Getentocht
Alle inlichtingen in de Nieuwsbrief van het 2de kwartaal.
Busreis naar Lebbeke – Organisatie: WJC Denderklokjes Lebbeke
Oost-Vlaanderen Wandelt – 33e Dender- en Scheldetocht
Alle inlichtingen in de Nieuwsbrief van het 3de kwartaal.
West-Vlaanderen Wandelt – Kroenkelen: Wandeltocht door ons ingericht.
Sint-Lodewijkscollege, Magdalenastraat 30, 8200 Sint-Andries
Start: 7:00 - 15:00. Aankomst vóór 18:00. Afstanden: 4-6-12-18-24-30-36-42 km
Alle inlichtingen in de Nieuwsbrief van het 3de kwartaal.
Busreis naar Mechelen – Organisatie: Wandelclub Opsinjoorke Mechelen
Antwerpen Wandelt – Maneblusserswandeling
Alle inlichtingen in de Nieuwsbrief van het 3de kwartaal.
Souper in restaurant Lodewijk van Male, Maalsesteenweg 488, 8310 Sint-Kruis.
Vooraf is er de vernieuwing van de lidkaarten 2023 en mogelijkheid tot aankoop
van “Walking in Belgium 2023”.
Alle inlichtingen in de Nieuwsbrief van het 4de kwartaal.
Brugge Binnenste Buiten in Kerstsfeer: Wandeltocht door ons ingericht.
Sint-Lodewijkscollege, Magdalenastraat 30, 8200 Sint-Andries
Start: 9:00 - 17:00. Aankomst vóór 20:00. Afstanden: 4-6-11-15-20 km
Alle inlichtingen in de Nieuwsbrief van het 4de kwartaal.
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