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Nieuwsbrief 4 

Juli – augustus – september 2022 
 

 

Nieuws van de voorzitter 
Wij zijn ondertussen reeds halverwege 2022, en de meeste wandelclubs hernemen stilaan terug hun 
normale activiteiten, wat de wandelsport alleen maar ten goede komt.  

Zo hebben wij, na bijna 2 jaar, een poging gedaan om onze succesvolle busreizen te hervatten. Helaas zijn 
de deelnemersaantallen wat tegen gevallen. Voor de voorbije busreizen naar Zaventem, Lommel en 
recentelijk Zoutleeuw noteerden we een gemiddelde bezetting van 28 personen per bus. Dit kan zeker beter 
naar de toekomst toe. Daarom lanceer ik hierbij reeds een warme oproep om deel te nemen aan de 
busreizen naar Lebbeke (31 juli) en Mechelen (2 oktober). De personen die reeds mee geweest kunnen 
beamen dat dit steeds leuke uitstapjes zijn, en gelet op de dure brandstofprijzen, is zo’n busreis zeker niet 
duur. Voor de wandelaars van de kortste afstanden wordt ook, in de mate van het mogelijke, een extra 
busuitstapje in de namiddag voorzien. 

In het voorbije kwartaal organiseerden wij de 1ste Herdenkingstocht Eric Schreel op dinsdag 31 mei. We 
mochten 547 deelnemers noteren, waaronder 12 medewerkers, zeker niet slecht voor een midweektocht. Er 
was zeer veel waardering voor het natuurparcours dat adjunct-parcoursmeester Maria door de groene 
omgeving van Assebroek en Ver-Assebroek had uitgestippeld. 

In het komende kwartaal staat één van onze wandeltoppers op het programma. Onze wandelclub 
organiseert op zondag 18 september Kroenkelen (tevens West-Vlaanderen Wandelt). Het wordt 
sowieso een drukke dag waarbij we terug 3 posten in eigen uitbating hebben. Ook voorzien WSVL en Stad 
Brugge de nodige infostands en randanimatie, zodat het zowel voor wandelaars, als voor medewerkers een 
leuke dag moet worden. Verder in deze Nieuwsbrief staat alle informatie hieromtrent.  

Op vrijdag 2 september is er nog een extra activiteit t.v.v. Levensloop. Dorine en haar team organiseren 
dan immers een spaghetti avond, waarvan de opbrengst integraal naar dit goede doel gaat.  

Tenslotte verwelkomen we Maria Michels als nieuw bestuurslid binnen onze kleine bestuurskern. Maria is 
adjunct-parcoursmeester, hetgeen ze reeds met glans heeft bewezen tijdens de 2 voorbije wandeltochten, en 
tevens het aanspreekpunt voor de medewerkers.  

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 

Adj.-parcours/medewerkers   Michels Maria maria@brugsche-globetrotters.be 0498/708 838 

 

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 22 mei is de heer Paul Mariën op 75-jarige leeftijd overleden. Paul was jarenlang een vast medewerker 
in de startzaal van onze wandeltochten. We verliezen een zeer sympathiek persoon, die alles kon 
relativeren met de nodige dosis humor. Op 27 mei werd afscheid genomen in de kerk van Sint-Kruis. 
Namens de wandelclub werd gezorgd voor een rouwkrans. 

We vernamen eveneens het overlijden van mevrouw Leontina Laermans op 12 juni. Leontina had de 
gezegende leeftijd van 97 jaar bereikt. Zij was de moeder van wijlen Marcel Raeves en de schoonmoeder 
van Anna Taccoen. In de aula van uitvaartcentrum Verlinde werd op 16 juni afscheid genomen.  

Aan de beproefde families bieden wij, in naam van allen, onze innige deelneming aan. 

 

Welkom nieuwe leden 
In het voorbije kwartaal (periode 1 april 2022 t/m 30 juni 2022) mochten we 7 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.  

Deketelaere Martin Flore Katrien Lambert Katrien 
Mathys Martine Sierens Heidi Vaneenoo Bart 
Vanparys Godelieve   

Op datum van uitgifte van deze Nieuwsbrief hebben reeds 342 leden hun lidgeld voor 2022 hernieuwd. 

mailto:luc@brugsche-globetrotters.be
mailto:dorine@brugsche-globetrotters.be
mailto:jean-pierre@brugsche-globetrotters.be
mailto:dominiek@brugsche-globetrotters.be
mailto:maria@brugsche-globetrotters.be
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West-Vlaanderen Wandelt – Kroenkelen – zondag 18 september 2022 

Op 18 september organiseert onze wandelclub de West-Vlaamse Wandeldag. Onze leden kennen Brugge 
natuurlijk al, maar toch raden we iedereen aan om naar Kroenkelen te komen. Een woordje uitleg door 
onze parcoursmeester, Erik Clauw. 

Erik, wat hebben jullie in petto op 18 september? 

Heel wat! We hebben parcours van 4 tot 42 km zodat zeker iedere wandelaar groot of klein, getraind of niet 
aan zijn trekken komt.  

En wat zullen we te zien krijgen in Brugge? 

Veel! We hebben ons suf gezocht naar een passend thema voor deze West-Vlaamse Wandeldag. We 
dachten aan ‘Brouwerijen’, daar hebben we er wel een aantal van in Brugge, zelfs nog 2 actieve in de 
historische binnenstad: de Brouwerij Brugse Zot en Bourgogne des Flandres. Of ‘kerken’: de St.-
Salvatorskerk, de Onze-Lieve-Vrouw-Kathedraal, de overdadig versierde Sint-Walburga- of Sint-
Jacobskerk of de meer intieme Jeruzalemkerk. We kunnen ook de burgerlijke gebouwen ‘in the picture’ 
zetten: het gotisch Stadhuis, het Brugse Vrije, de Halletoren... Er zijn de prachtige parken: Astridpark, 
Sebrechtspark, Minnewater of Visartpark. Tja, welke thema moet je er dan uitnemen? Altijd blijven een 
aantal zaken onderbelicht. Tot ik op een bepaald moment de stad binnen fietste en het bord zag staan: 
‘Brugge Unesco Werelderfgoed’. 

Laat me raden: dat wordt jullie thema? 

Correct. Dat vat eigenlijk de hele stad en dat is ook wat we zullen tonen. De kortere afstanden zullen 
natuurlijk niet alles zien, maar toch het Minnewater, het Begijnhof, het hospitaal Oud-Sint-Jan, de 
Onze-Lieve-Vrouw-Kathedraal, het Gruuthusemuseum, de Burg met het gotisch Stadhuis, de Markt 
met de Halletoren en het Provinciaal Hof,…  

Dus de mensen die de 6 km wandelen zullen daar overal passeren? 

Jawel! En uiteraard zullen de grotere afstanden nog meer te zien krijgen! Voor deze wandeldag werken we 
zoals ieder jaar samen met de Sportdienst van Stad Brugge die Kroenkelen organiseert. En ik kan je 
verzekeren: kroenkelen zullen we doen in de historische binnenstad. Straatje in, straatje uit om alles gezien 
te hebben. Voor de kortere afstanden raden we dan ook aan om de tijd te nemen om ook eens een kerk of 
ander historisch gebouw binnen te stappen om ook van de mooie interieurs te genieten. By the way: het 
toerisme in Brugge trekt na corona terug aan. De toeristen komen terug, weliswaar nog niet in de mate 
zoals voor corona. Nu is dus het goede moment om Brugge te bezoeken want – neem van mij aan – vanaf 
volgend jaar is het terug op de koppen lopen en zo gezellig is het dan niet meer. 

Wat met de grotere afstanden? 

Vanaf 18 km doe je het ganse traject in de binnenstad. Daarna keert de 18 km terug naar de startplaats. 
Vanaf 24 km is het gedaan met de kroenkelstraatjes en hebben we een rustiger programma. Langs het 
kanaal Brugge-Gent en het Lappersfortbos gaat het richting Sint-Michiels. Na de rustpost bij de 
Xaverianen (een gemeentelijk ontmoetingscentrum) is het tijd voor een boswandeling. En ook hier hebben 
we mooie gebouwen in de aanbieding. Vooreerst het prachtige en middeleeuwse Kasteel van Tillegem en 
voor de 42 km-stappers ook nog het Kasteel Tudor in de gelijknamige stijl en het bescheidener Kasteel 
Beisbroek. 
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Wordt het ook op een ander vlak genieten? 

Zeker! Er zijn voldoende rustposten voorzien met voldoende spijs en drank en we hebben zelfs een heel 
speciale verrassing… 

Je maakt ons nieuwsgierig!!! 

Tja, ik kan het dan maar beter meteen verklappen zeker? We bestaan dit jaar 35 jaar en om dat gepast te 
vieren hebben we een speciaal bier laten brouwen door de Brugse brouwerij Fort Lapin. En toepasselijker 
kan niet, het heet Jubileumbier. En die er al van geproefd hebben zijn vol lof over dit smakelijk biertje! 

Tot slot, heb je nog een paar tips? 

Zoals ik reeds stelde: doe de wandeling in de binnenstad rustig aan en geniet van de historische gebouwen, 
zowel buiten- als binnenkant. Er is met de autoluwe binnenstad trouwens heel wat animatie voorzien! 

En een tweede tip: op zaterdag is er nog een wandeling in Groot-Brugge. Dan organiseren onze collega’s 
van de Brugse Metten Wandelclub hun Arsebrouctocht. Vanuit Assebroek gaan ze op verkenning naar de 
Assebroekse Meersen, de Gemene Weidebeek, enz. Maak er een tof Brugs weekendje van en geniet van de 
vele mooie plekjes in Brugge zowel in de stad als in de natuur. 

We zijn er zeker van dat de West-Vlaamse Wandeldag een groot succes wordt. Niet in het minst 
omdat we veel leden van de Brugsche Globetrotters verwachten. En weet dat onze leden terug gratis 
aan deze wandeling mogen deelnemen! 

 

Praktische info: 

• Deze tocht telt mee voor de spaarkaart 

• Startplaats: Sint-Lodewijkscollege, Magdalenastraat 30, 8200 Sint-Andries (Brugge) 

• Parkeren: In de omliggende straten rond de startplaats is het blauwe zone, d.w.z. met blauwe 

parkeerschijf max. 4 uur parkeren (tussen 9.00 uur en 18.00 uur). 

Vlakbij de startplaats is de gratis randparking “Magdalenastraat” (198 parkeerplaatsen). 

Betaalparkings aan beide zijden van Station Brugge, ter hoogte van Kanaaleiland-Bargeweg en op 

’t Zand (ondergrondse parking). 

• Openbaar vervoer: Station Brugge (uitgang Sint-Michiels) op 600 meter van de startplaats 

• Starturen: 7.00 – 15.00 uur (aankomst vóór 18.00 uur) 

• Afstanden: 4-6-12-18-24-30-36-42 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) 
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Spaghetti-avond t.v.v. Levensloop – vrijdag 2 september 2022 
Als afsluiter van de grote vakantie is het misschien eens leuk om vakantieverhalen boven te halen ... 
Op vrijdag 2 september om 18.30 uur staan Fabienne, Anna, Marleen en ikzelf klaar om jullie te 
verwennen met een lekkere spaghetti. 
Er is plaats voor max. 60 personen, dus snel inschrijven is de boodschap. 
Prijs: € 12,00 per persoon 
Locatie: De Filharmonie, Baron Ruzettelaan 52 te Assebroek  
Je bent pas ingeschreven na betaling van het bedrag op rek.nr. BE83 0011 7924 0215 met vermelding van 
uw naam en het aantal personen.  
De opbrengst van deze avond gaat integraal naar Levensloop. 
Graag tot dan 
Dorine 

Komende busreizen 
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 busuitstappen naar Lebbeke op 
31 juli en naar Mechelen op 2 oktober.  

Ook voor deze busreizen wordt de vaste prijs van € 13,00 gehanteerd (ongeacht te bestemming). Niet-leden 
dienen nog steeds € 16,00 te betalen.  

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

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 Lebbeke op zondag 31 juli 2022 
Op zondag 31 juli 2022 gaan wij met de bus naar Lebbeke (provincie Oost-Vlaanderen) om er deel te 
nemen aan de “33e Dender- en Scheldetocht” (tevens Oost-Vlaanderen Wandelt) ingericht door 
“Wandelclub Denderklokjes Lebbeke”. 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 Lebbeke (ongeveer 1 ¼ uur rijden) kan men 6, 12, 18, 24 of 32km wandelen binnen het aanwezige 
tijdsbestek. 
 
De diverse parcours gaan door Groot-Lebbeke en de deelgemeenten Denderbelle en Wieze, en het 
charmant gehucht Heizijde. De parcoursmeesters garanderen dat 85% van de wandelpaden langs rustige 
en mooie veldwegels loopt. Verdere info is te lezen op blz. 54 en 55 van het laatste Walking Magazine 
(editie juni 2022). 
 

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

De betaling dient te gebeuren vóór 21 juli 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 31 juli 2022’. Bij annulering van deze busreis door de deelnemer, 
wordt de helft van het inschrijvingsbedrag terugbetaald, ongeacht de annuleringstermijn. 

 

mailto:luc@brugsche-globetrotters.be
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Busreis naar Mechelen op zondag 2 oktober 2022 
Op zondag 2 oktober 2022 gaan wij met de bus naar Mechelen (provincie Antwerpen) om er deel te 
nemen aan de “Maneblusserswandeling” (tevens Antwerpen Wandelt) ingericht door “Wandelclub 
Opsinjoorke Mechelen”. Wij vertrekken om 7.00 uur STIPT aan het Sint-Lodewijkscollege, 
Magdalenastraat 30, Sint-Andries. Terugkomst in Sint-Andries wordt rond 18.30 uur verwacht. 
 
In Mechelen (ongeveer 2 uur rijden) kan men 5, 10, 15, 20, 25 of 32km wandelen binnen het aanwezige 
tijdsbestek. 
 
De wandelingen gaan door de historische binnenstad van Mechelen met doorgang naar de Brouwerij “Het 
Anker” en het Begijnhof. Via de Vismarkt gaat het verder langs het wandelpad van de Dijle naar de 
Botaniek. De grotere afstanden wandelen door het Mechels Broek en langs de Dijledijk. 
 

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

De betaling dient te gebeuren vóór 18 september 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 2 oktober 2022’. Bij annulering van deze busreis door de deelnemer, 
wordt de helft van het inschrijvingsbedrag terugbetaald, ongeacht de annuleringstermijn. 
 

 
Jaarkalender van onze vereniging in 2022 

 

Zondag 31 juli 
Busreis naar Lebbeke – Organisatie: Wandelclub Denderklokjes Lebbeke 
Oost-Vlaanderen Wandelt – 33e Dender- en Scheldetocht 
Alle inlichtingen in deze Nieuwsbrief. 

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 deze Nieuwsbrief. 

Zondag 2 oktober 
Busreis naar Mechelen – Organisatie: Wandelclub Opsinjoorke Mechelen 
Antwerpen Wandelt – Maneblusserswandeling 
Alle inlichtingen in deze Nieuwsbrief. 

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. 

 
 


