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Nieuwsbrief 3 

April – mei – juni 2022 
 

 

Nieuws van de voorzitter 
Welkom bij de derde editie van de Nieuwsbrief van de Brugsche Globetrotters. Door het versoepelen 
van nagenoeg alle coronaregels, kunnen de wandelclubs hun geplande wandelorganisaties terug laten 
doorgaan. Zo konden wij ook onze 1ste wandeltocht van dit jaar organiseren op zaterdag 12 maart 2022. 
Het deelnemersaantal viel ietwat tegen, slechts 896 deelnemers waaronder 37 medewerkers. Maar iedereen 
was vol lof over het parcours dat onze adjunct-parcoursmeester, Maria Michels, had uitgestippeld. Ook ons 
Jubileumbier, dat speciaal werd gebrouwen ter gelegenheid van onze 35ste verjaardag, werd massaal 
gesmaakt. Voor de personen die het nog niet geproefd hebben, geen probleem, op de komende 
wandeltochten van 18 september en 17 december zal dit biertje eveneens in ons drankenaanbod aanwezig 
zijn. 

In het komende kwartaal staat slechts één wandeltocht gepland, en meer specifiek de 1ste 
Herdenkingstocht Eric Schreel. Verder in deze Nieuwsbrief staat alle informatie hieromtrent. Ook zullen 
we, na 2 jaar van afwezigheid, terug onze ééndagsbusreizen inrichten. In mei gaan we naar Zaventem en 
Lommel, en begin juli naar Zoutleeuw. Hopelijk mogen we jullie terug massaal verwelkomen. Enkel de 
meerdaagse wandelreis naar Pools Sudetenland staat eventjes op de helling, maar volgens de reisleider 
dienen we ons momenteel geen zorgen te maken. Alle vooringeschrevenen zullen tijdig geïnformeerd 
worden over de stand van zaken. 

Ook nog een klein geheugensteuntje voor Levensloop, die na 2 jaar ook terug haar wandelactiviteit 
herneemt, en waaraan enkele Brugsche Globetrotters tevens hun medewerking verlenen. Dit jaar is deze 
activiteit gepland op 23 april. Geïnteresseerden kunnen in elk geval met stip deze datum in hun agenda 
plaatsen. 

In het voorbije kwartaal moesten we jammer genoeg eveneens afscheid nemen van Erwin Fiems, één van 
de drie stichters van de Brugsche Globetrotters. In deze Nieuwsbrief staat een korte terugblik op zijn rijk 
gevulde (parcours) carrière.  

Nog veel wandelplezier, en tot ergens te velde bij een of andere wandeltocht, of bij één van onze 
clubactiviteiten. 

Luc Vermeersch   
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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 

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 

 

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 januari is mevrouw Liliane Soudan op 84-jarige leeftijd overleden. Liliane was de echtgenote van 
Antoon Torfs, de moeder van Carine en Marleen Torfs, en de schoonmoeder van Martin Verbrugge en 
Dominiek Franco. Ze was jarenlang, samen met haar echtgenoot Antoon, een trouw medewerkster in de 
ploeg van Dominiek. Op 13 januari werd in de kerk van Sint-Kruis afscheid genomen. Namens de 
wandelclub werd gezorgd voor een rouwkrans. Aan de beproefde familie bieden wij, in naam van allen, 
onze innige deelneming aan. 

Op 10 februari vernamen wij het overlijden van Erwin Fiems. Erwin was één 
van de stichters van de Brugsche Globetrotters, en overleed op 76-jarige 
leeftijd in WZC De Potterie. De meesten onder ons hebben Erwin gekend als 
een gedreven parcoursmeester, die steeds op zoek was naar nieuwe paden en 
wegen. Hij startte zijn job als parcoursmeester bij de toenmalige Suzuki 
Blarentrappers in 1983. Op 1 oktober 1986 stichtte hij samen met Leo Vande 
Zande en wijlen Lisette Verbruggen (overleden 27 juli 2016) de Brugsche 
Globetrotters. Tijdens zijn bestuursperiode is Erwin steeds parcoursmeester 
geweest en beëindigde zijn carrière in schoonheid in december 2012, waarbij 
hem de status van ereparcoursmeester werd toegekend . Gedurende zijn ganse 
carrière heeft hij ongeveer 300 wandeltochten uitgestippeld, zeker een 
palmares om “U” tegen te zeggen.  

Op een eenvoudige afscheidsdienst in de Aula van het Crematorium Blauwe Toren werd op 16 februari in 
beperkte kring afscheid genomen. Namens de wandelclub werd een rouwkrans afgeleverd. We wensen de 
familie en naaste vrienden heel veel sterkte in deze moeilijke periode.  

mailto:luc@brugsche-globetrotters.be
mailto:dorine@brugsche-globetrotters.be
mailto:jean-pierre@brugsche-globetrotters.be
mailto:dominiek@brugsche-globetrotters.be
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Welkom nieuwe leden 
In het voorbije kwartaal (periode 1 januari 2022 t/m 31 maart 2022) mochten we 18 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.  

Coppens Maria De Keersgieter Suzanne Demeyer Annemie 
Derycke Axel Desmet Dries Dumazy Yanik 
Fiers Ann Sabbe Willy Tanghe Chris 
Timmerman Christine Van Acker Chris Van Hauwaert Sonia 
Van Vlaenderen Patrick Vande woestyne Annick Vandenberghe Martine 
Vanherle Guido Vanoudendycke Julie Wouters Ann 

Op datum van uitgifte van deze Nieuwsbrief hebben reeds 332 leden hun lidgeld voor 2022 hernieuwd (57 
hebben nog niet hernieuwd). 

 

Wandelen met bewoners van ‘Ons Huis’ 

Door de Welzijnsvereniging Ons Huis (Sint-Annarei 6 te Brugge) werd ons de vraag gesteld of er binnen 
onze wandelclub geen interesse bestaat om samen te wandelen met leden van deze vereniging. Het betreft 
personen die er begeleid zelfstandig wonen en een mentale beperking hebben. 

Geïnteresseerden kunnen hiervoor contact opnemen met Charlotte Devriendt, email: 
charlotte.devriendt@onshuisbrugge.be, tel: 050/32 71 70.  

 

Levensloop 2022 – zaterdag 23 april 2022 
Dit jaar kan Levensloop, voor het eerst na corona, weer doorgaan op zaterdag 23 april 2022. 
 
Zoals jullie weten zetten we daar met enkelen van onze club de schouders onder. Ook dit jaar gaan we daar 
weer staan met een stand voor verkoop van eten en drinken. 
 
We rekenen ook weer op jullie om daar minstens 1 uur te komen wandelen. Je kan daarvoor inschrijven 
door 10 euro over te schrijven op rek.nr. BE83 0011 7924 0215, met vermelding LL2022. 

Dit bedrag gaat volledig naar Levensloop. Ook de clubstempel zal aan onze stand klaarliggen om jullie 
blad en boekje af te stempelen (na bewijs van inschrijving). 

We hopen, door een hoog bedrag te kunnen schenken, fier te kunnen zijn dat er zoveel leden van onze 
wandelclub het hart op de juiste plaats hebben. 

Alvast bedankt en graag tot 23 april 
 
Dorine, Anna en Fabienne 
 

mailto:charlotte.devriendt@onshuisbrugge.be
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1ste Herdenkingstocht Eric Schreel – dinsdag 31 mei 2022 

Op 31 mei 2021 namen we afscheid van onze erevoorzitter, Eric Schreel. Vanaf dit jaar wordt jaarlijks 
een herdenkingstocht ingericht, en meer specifiek op de laatste dinsdag van mei. Het toeval wil dat de 
editie 2022 op 31 mei zal plaats vinden (precies één jaar na zijn overlijdensdatum). Door het 
engagement van Eric voor het Ariane-Leukemiefonds wordt het inschrijvingsgeld aan dit goede doel 
geschonken. 

• Tocht telt mee voor de spaarkaart 
• Startplaats: Daverlo, Dries 2, 8310 Assebroek 
• Parking: ruime parking in de buurt 
• Openbaar vervoer: Vanaf Station Brugge: Buslijn Brugge – Assebroek (Sint-Lucas), halte De 

Lelie, Weidestraat Assebroek op 300 meter van de startplaats 
• Starturen: 8:00 – 15:00 uur (aankomst vóór 18:00 uur) 
• Afstanden: 4-7-14-21 km (4 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) 

• Hoe ziet de tocht eruit? Met dank aan Erik Clauw voor de parcoursinfo 
We starten met een parcours van 4 km dat helemaal rolstoelvriendelijk is en rustig door Assebroek 
flaneert.  

De 7 km volgt een stukje dit parcours maar heeft toch wel wat meer te bieden. We passeren de 
Centrale Begraafplaats van Assebroek dat je zeker eens moet bezoeken, er liggen een aantal 
bekende personen zoals de dichter Guido Gezelle begraven. Dan passeren we de vroegere 
ingangspoort van de ‘Brugeoise et Nivelles’, een belangrijke fabrikant van spoorwegmaterieel en 
staalconstructies die nu nog altijd moderne treinen maakt onder de naam Bombardier. Je ziet de 
fabrieksterreinen vanop de Brugeoise-fiets- en wandelbrug. 

Dan gaat het langs het kanaal en door het Lappersfortbos. Vervolgens steken we het kanaal over en 
lopen we een heel stuk langs de Abdijenroute, de vroegere spoorweg naar Eeklo. Als afsluiter 
wandelen we langs De Bergskens - een groen stukje Assebroek - terug naar Daverlo. 

Wie iets meer wil doen kan opteren voor de lus van 14 km. Dit is een compleet aparte lus die zowat 
alle groene weiden, meersen en bossen van Assebroek bezoekt: de Lobeekweidemeersen, 
Ryckevelde, de Gemene- en Loweidemeersen… In het vroegere dorp Ver-Assebroek is er 
gelegenheid voor een rustpauze op het mooie terras van ’t Leenhof. Dan gaat het verder door de 
Assebroekse Meersen, de Chartreuzemeersen en de Steenbrugse bosjes. Via het St.-Trudoledeken - 
een beek die ontspringt op de Oedelemberg - en de Centrale Begraafplaats keren we terug naar 
Daverlo. 

Wie al dit moois wil zien kan uiteraard de lussen van 7 en 14 km aaneenrijgen en heeft dan een 
compleet parcours van 21 km.  
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Komende busreizen 
Vanaf dit jaar doen wij terug een poging om onze succesvolle busreizen te hervatten. Zoals in de vorige 
Nieuwsbrief vermeld, brengen wij dit jaar busbezoeken aan de collega’s organisatoren van de andere 
regionale wandeldagen. In deze Nieuwsbrief promoten wij reeds busuitstappen naar Zaventem op 8 
mei, naar Lommel op 22 mei en naar Zoutleeuw op 3 juli.  

Aangaande eventuele coronamaatregelen werd ons door de busfirma medegedeeld dat een mondmasker 
aangeraden wordt, maar zeker niet verplicht is. Ook een flesje handgel kan altijd nuttig zijn.  

Noteer eveneens dat een paar extra schoenen nooit een overbodige luxe is. 

Binnen het bestuur werd beslist om vanaf 2022 voor alle busreizen een vaste prijs van € 13,00 te 
hanteren (ongeacht te bestemming). Niet-leden dienen € 16,00 te betalen.  

Alle verdere info aangaande deze busreizen en activiteiten kunt u bekomen bij Luc Vermeersch via 
GSM 0478/91.14.40 (na 18.00 uur) of via e-mail luc@brugsche-globetrotters.be 

 

 

Busreis naar Zaventem op zondag 8 mei 2022 
Op zondag 8 mei 2022 gaan wij met de bus naar Zaventem (provincie Vlaams-Brabant) om er deel te 
nemen aan de “Airportwandeling” (tevens Vlaams-Brabant Wandelt) ingericht door “Wandelclub De 
Parkvrienden Zaventem”. Wij vertrekken om 7:30 uur STIPT aan het Sint-Lodewijkscollege, 
Magdalenastraat 30, Sint-Andries. Terugkomst in Sint-Andries wordt rond 18.30 uur verwacht. 

 
In Zaventem (ongeveer 1,50 uur rijden) kan men 5, 8, 12, 15, 20, 25 of 30km wandelen binnen het 
aanwezige tijdsbestek. 

 
Deze wandeling staat volledig in het teken van de nationale luchthaven Brussels Airport. Het wordt 
genieten van een portie natuur langs holle wegen en langs velden met vergezichten, en een exclusief 
bezoek aan de herstellingsloods H-08 is mogelijk. Een verrassende wandeling met een mix van natuur 
en cultuur. 

 
Verdere info is te lezen op blz. 18 en 19 van het laatste Walking Magazine (editie maart 2022). 

 
Deelname aan deze busreis kost: € 13,00 voor leden en € 16,00 voor niet-leden 

 
De betaling dient te gebeuren vóór 24 april 2022 op rekeningnummer BE49 6528 2706 9471 (BIC: 
BBRUBEBB) op naam van Brugsche Globetrotters vzw, Canadezenstraat 96, 8380 Lissewege met 
vermelding van uw naam en ‘Busreis 8 mei 2022’. Bij annulering van deze busreis door de deelnemer, 
wordt er € 1,50 administratiekost aangerekend, ongeacht de annuleringstermijn. 

 

 

 

 

 

mailto:luc@brugsche-globetrotters.be
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Busreis naar Lommel op zondag 22 mei 2022 
Op zondag 22 mei 2022 gaan wij met de bus naar Lommel (provincie Limburg) om er deel te nemen 
aan de “Saharatocht – 40 jaar WSV Milieu 2000 Lommel” (tevens Limburg Wandelt) ingericht door 
wandelclub “W.S.V. Milieu 2000 Lommel”. Wij vertrekken om 6:30 uur STIPT aan het Sint-
Lodewijkscollege, Magdalenastraat 30, Sint-Andries. Terugkomst in Sint-Andries wordt rond 18.30 
uur verwacht. 

 
In Lommel (ongeveer 2,50 uur rijden) kan men 5, 6, 12, 15, 20, 22, 25 of 30km wandelen binnen het 
aanwezige tijdsbestek. 

 
Deze wandeling gaat nagenoeg volledig door de unieke natuur van Lommel. Er wordt gewandeld door 
mooie natuurruimten zoals de Sahara, de Blauwe Kei, de Bleker- en Riebosserheide, de Wateringen en 
het Kattenbos (met zijn Land Art kunstwerken van kunstenaar Will Beckers). De organiserende 
wandelclub garandeert een fabelachtig mooie wandeldag met droomlandschappen in lentetooi. 

 
Verdere info is te lezen op blz. 50 en 51 van het laatste Walking Magazine (editie maart 2022). 

 
Deelname aan deze busreis kost: € 13,00 voor leden en € 16,00 voor niet-leden 

 
De betaling dient te gebeuren vóór 8 mei 2022 op rekeningnummer BE49 6528 2706 9471 (BIC: 
BBRUBEBB) op naam van Brugsche Globetrotters vzw, Canadezenstraat 96, 8380 Lissewege met 
vermelding van uw naam en ‘Busreis 22 mei 2022’. Bij annulering van deze busreis door de 
deelnemer, wordt er € 1,50 administratiekost aangerekend, ongeacht de annuleringstermijn. 

 
 

Busreis naar Zoutleeuw op zondag 3 juli 2022 
Op zondag 3 juli 2022 gaan wij met de bus naar Zoutleeuw (provincie Vlaams-Brabant) om er deel te 
nemen aan de “Twee Getentocht” (tevens Vlaams-Brabant Wandelt) ingericht door “Wandelklub 
Halewijn Zoutleeuw vzw”. Wij vertrekken om 6:30 uur STIPT aan het Sint-Lodewijkscollege, 
Magdalenastraat 30, Sint-Andries. Terugkomst in Sint-Andries wordt rond 18.30 uur verwacht. 

 
In Zoutleeuw (ongeveer 2,50 uur rijden) kan men 4, 6, 12 of 20km wandelen binnen het aanwezige 
tijdsbestek. 

 
Deze wandeling gaat door de velden van Groot-Zoutleeuw met doortocht van Het Vinne. Er wordt 
eveneens gewandeld langs de Gete en door het historische stadscentrum van Zoutleeuw. 
 
Verdere info zal te lezen zijn in de volgende editie van het Walking Magazine (editie mei 2022). 

 
Deelname aan deze busreis kost: € 13,00 voor leden en € 16,00 voor niet-leden 

 
De betaling dient te gebeuren vóór 19 juni 2022 op rekeningnummer BE49 6528 2706 9471 (BIC: 
BBRUBEBB) op naam van Brugsche Globetrotters vzw, Canadezenstraat 96, 8380 Lissewege met 
vermelding van uw naam en ‘Busreis 3 juli 2022’. Bij annulering van deze busreis door de deelnemer, 
wordt er € 1,50 administratiekost aangerekend, ongeacht de annuleringstermijn. 
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Jaarkalender van onze vereniging in 2022 

 

Zondag 8 mei 
Busreis naar Zaventem – Organisatie: Wandelclub De Parkvrienden Zaventem  
Vlaams-Brabant Wandelt – Airportwandeling 
Verdere inlichtingen in deze Nieuwsbrief. 

Zondag 22 mei 
Busreis naar Lommel – Organisatie: WSV Milieu 2000 Lommel 
Limburg Wandelt – Saharatocht – 40 jaar WSV Milieu 2000 Lommel 
Verdere inlichtingen in deze Nieuwsbrief. 

Dinsdag 31 mei 

1ste Herdenkingstocht Eric Schreel: Wandeltocht door ons ingericht. 
Daverlo, Dries 2, Assebroek 
Start: 8:00 - 15:00. Aankomst vóór 18:00. Afstanden 4-7-14-21 km 
Verdere inlichtingen in deze Nieuwsbrief. 

Zondag 19 juni            
t/m zondag 26 juni 

Meerdaagse wandelreis naar Pools Sudetenland (verplaatsing per bus). 
Onder voorbehoud 
Alle inlichtingen in de vorige Nieuwsbrief (1ste kwartaal 2022). 

Zondag 3 juli 
Busreis naar Zoutleeuw – Organisatie: Wandelclub Halewijn Zoutleeuw 
Vlaams-Brabant Wandelt – Twee Getentocht 
Verdere inlichtingen in deze Nieuwsbrief. 

Zondag 31 juli 
Busreis naar Lebbeke – Organisatie: WJC Denderklokjes Lebbeke 
Oost-Vlaanderen Wandelt – 33e Dender- en Scheldetocht 
Alle inlichtingen in de Nieuwsbrief van het 3de kwartaal. 

Zondag 18 september 

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. 

Zondag 2 oktober 
Busreis naar Mechelen – Organisatie: Wandelclub Opsinjoorke Mechelen 
Antwerpen Wandelt – Maneblusserswandeling 
Alle inlichtingen in de Nieuwsbrief van het 3de kwartaal. 

Zaterdag 12 november 

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. 

Zaterdag 17 december 

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. 

 
 

 


