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Nieuwsbrief 5 

Oktober – november – december 2022 
 

 

Nieuws van de voorzitter 
We kunnen met zijn allen terugblikken op een warme en droge zomer, en hopelijk heeft iedereen op zijn 
manier genoten van wandelingen in binnen- en/of buitenland. 

In het voorbije kwartaal stond bijna ons ganse clubgebeuren in functie van West-Vlaanderen Wandelt 
(Kroenkelen). Op zondag 18 september mochten we dit wandelevent organiseren (in samenwerking met 
de Sportdienst van Stad Brugge). Ondanks de vele activiteiten in Brugge, mede door de autoloze zondag, 
konden we toch 1403 deelnemers registreren, waaronder 68 wandelende Brugsche Globetrotters en 72 
medewerkende Brugsche Globetrotters. Voor dit laatste noteerden we zelfs 15 personen die voor de 1ste 
keer hun medewerking hebben verleend. Hierdoor zijn we praktisch verzekerd van voldoende medewerkers 
voor onze volgende grote organisatie, Brugge Binnenste Buiten in Kerstsfeer op zaterdag 17 december, 
waarvoor dank aan Maria om dit allemaal te coördineren. Nieuwe medewerkers mogen trouwens nog 
steeds hun naam doorgeven aan Maria. Ook over het parcours van Kroenkelen was iedereen vol lof (met 
dank aan Erik om dit uit te werken). De Brugse binnenstad werd werkelijk “doorkroenkeld”, en voor de 
langere afstanden was een bosrijke omgeving voorzien. Uiteraard mogen we de andere bestuursleden ook 
niet vergeten voor de vele extra uurtjes die in deze organisatie werden gestoken. Een dikke merci aan alle 
bestuursleden en medewerkers ! 

De 2 laatste busreizen van dit jaar (Lebbeke en Mechelen) waren weer wat ondermaats wat betreft het 
aantal deelnemers. Hopelijk kan dit alleen maar verbeteren in 2023. In de komende weken (maanden) 
proberen we terug een mooi aanbod te geven, en hopelijk mogen we jullie dan massaal verwachten. 

Verder in deze Nieuwsbrief staat reeds ons wandelprogramma voor 2023 (terug 4 wandeltochten). In de 
volledige jaarkalender is eveneens onze wandelreis van 2023 vermeld. Ditmaal gaan we in samenwerking 
met Intersoc naar Leysin (Zwitserland). Op basis van de reeds verstuurde mail m.b.t. de infovergadering 
blijkt de interesse voor deze reis super te zijn. Misschien kunnen we met een volle bus richting Zwitserland 
vertrekken? 

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 20 augustus waagden Martin Verbrugge en Carine Torfs eindelijk de grote sprong, en stapten in het 
huwelijksbootje. Beiden zijn reeds jarenlang een trouw medewerker, en namens de wandelclub werd hen 
dan ook een passend geschenk aangeboden. Proficiat en nog vele gelukkige jaren samen. 

Een andere medewerkster, Fabienne Dhondt, werd op 30 augustus voor de vierde keer oma, ditmaal van 
een flinke kleinzoon, Tibe. Ook een welgemeende proficiat aan de familie. 

Jammer genoeg vernamen we ook een overlijden. Op 24 september is mevrouw Cecilia Tacq op 98-jarige 
leeftijd overleden. Zij was de moeder van Alex Plasschaert (teamchef en medewerker van onze centrale 
rustpost). In de aula van uitvaartcentrum Bleyaert werd op 1 oktober afscheid genomen. Aan de beproefde 
familie bieden wij, in naam van allen, onze innige deelneming aan. 

 

Welkom nieuwe leden 
In het voorbije kwartaal (periode 1 juli 2022 t/m 30 september 2022) mochten we 6 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.  

Formesyn Tom Galiullina Alsu Louw Carine 
Pyfferoen Greta Slos An Steen Maria 

Op datum van uitgifte van deze Nieuwsbrief hebben 348 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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Lidgeld 2023 
Binnen ons bestuur werd beslist om het lidgeld 2023 niet te verhogen, zodat het lidgeld € 15,00 blijft. 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 12 november 2022 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 17 december 2022 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 
2022 te gebeuren (zo niet, dan wordt men verondersteld geen lid meer te zijn in 2023). 

 

Walking in Belgium 2023 
Voor 2023 kunnen de leden de ‘Walking in Belgium 2023’ bekomen aan de gunstprijs van € 7,00 per 
exemplaar. Deze zijn eveneens te bekomen op zaterdag 12 november 2022 en op zaterdag 17 december 
2022 (zie hoger). 

Personen die in de onmogelijkheid zijn om op één van deze data aanwezig te zijn, mogen eveneens het 
bedrag van € 7,00 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 € 6,50 voor de verzendkosten te worden betaald. 

 

Verkoop van chocolades t.v.v. Levensloop 
Het laatste trimester van het jaar is gestart. Op naar de gezellige, warme dagen van de kerst- en 
nieuwjaarsperiode. Samenzijn met vrienden, familie.... 

Ook wij zijn weer van de partij: de voorverkoop van onze superlekkere chocolades. 

Ondanks alle prijsstijgingen, zijn die van de chocolades niet verhoogd. Als dat niet positief is !!! 

We hopen weer op een massale verkoop ten voordele van Levensloop. Verwen jezelf of een dierbare met 
dit lekkers ! 

Truffels   250gr   € 7,00     500gr   € 13,00 
Suikervrije pralines   250gr   € 9,00    500gr   € 17,00 
Kerstpralines   250gr   € 8,00   500gr    € 15,00 
Kerstfiguren    250gr   € 8,00    500gr    € 14,00 
 
Te bestellen bij Dorine (0479/692 563), Anna (0473/527 433) of Fabienne (0497/940 597), of op zaterdag 
12 november (voorafgaand aan het souper).  

Alvast bedankt aan iedereen om dit te steunen. 
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Souper – zaterdag 12 november 2022 
Op zaterdag 12 november 2022 gaat ons jaarlijkse souper door in Restaurant – Feestzaal Lodewijk van 
Male, Maalsesteenweg 488, 8310 Sint-Kruis (Brugge). 

Die avond kan iedereen vanaf 17.00 uur het lidgeld voor 2023 vernieuwen en de ‘Walking in Belgium 
2023’ bekomen. Aangezien zowel de lidkaarten (€ 15,00) als de Walking (€ 7,00) pas beschikbaar zijn 
vanaf 8 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. 

Vanaf 20.00 uur start het souper, bestaande uit een voorgerecht, een hoofdgerecht en een dessert. 

M E N U 
 

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

 
VOORGERECHT 

Zeebaars met boschampignons en jonge spinazie 
 

HOOFDGERECHT 
Filet van hert ‘Grand Veneur met veenbessen’, vergezeld van garnituur met herfstgroenten en 

kroketjes 
 

DESSERT 
Appelbeignets met vanille-ijs 

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

Deelname aan deze editie van het jaarlijkse souper kost:  

 € 70,00/persoon voor de leden en € 80,00/persoon voor niet-leden 

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 29 oktober 2022 met vermelding van uw naam en ‘Souper 12 
november 2022’. Alle bedragen kunnen gestort worden op rekeningnummer BE49 6528 2706 9471 (BIC: 
BBRUBEBB) op naam van Brugsche Globetrotters vzw, Canadezenstraat 96, 8380 Lissewege. 

Voor de betaling kunnen eveneens ‘Medewerkersbons’ en ‘Aankoopbons – vol tochtenblad’ in mindering 
worden gebracht. Deze bons kunnen dan bij aanmelding voor het souper worden afgegeven. 

 

 

 



5 
 

Brugge Binnenste Buiten – zaterdag 17 december 2022 

• 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 (zie verder voor alle info over de 4 tochten). Na deelname aan ten 

minste drie van de vier tochten, ontvangt men een nuttig geschenk (zolang de voorraad strekt). 

• Tocht telt mee voor de spaarkaart 

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

• Parkeren: Gratis randparking ‘Magdalenastraat’ (198 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: 4-6-11-15-20 km (alle afstanden 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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Jaarkalender van onze vereniging in 2023 
 

Zondag 19 februari 

14de VIVES-Campustocht - 36ste Globetrotterswandeltocht: Wandeltocht door 
ons ingericht. 
VIVES Campus, Xaverianenstraat 10, 8200 Sint-Michiels 
Start: 8:00 – 15:00. Aankomst vóór 18:00. Afstanden 4-6-12-18-24-30 km 
Alle inlichtingen in de Nieuwsbrief van het 1ste kwartaal 2023. 

Dinsdag 30 mei 

2de Herdenkingstocht Eric Schreel: Wandeltocht door ons ingericht. 
Daverlo, Dries 2, 8310 Assebroek 
Start: 8:00 - 15:00. Aankomst vóór 18:00. Afstanden 4-7-14-21 km 
Alle inlichtingen in de Nieuwsbrief van het 2de kwartaal 2023. 

Donderdag 15 juni t/m 
vrijdag 23 juni 

Meerdaagse wandelreis naar Leysin (Zwitserland) (verplaatsing per bus). 
Verdere inlichtingen in deze Nieuwsbrief. 

Zondag 17 september 

26ste 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 km 
Alle inlichtingen in de Nieuwsbrief van het 3de kwartaal 2023. 

Zaterdag 23 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 2023. 

Nog te bepalen datum 
(november 2023) 

Souper in restaurant Lodewijk van Male, Maalsesteenweg 488, 8310 Sint-Kruis. 
Vooraf is er de vernieuwing van de lidkaarten 2024 en mogelijkheid tot aankoop 
van “Walking in Belgium 2024”.  
Alle inlichtingen in de Nieuwsbrief van het 4de kwartaal 2023. 

Nog te bepalen data 
Voorlopig zijn er nog geen busreizen gepland. In de loop van de maanden 
november – december worden deze vastgelegd. Alle info hierover zal te lezen zijn 
in de diverse Nieuwsbrieven van 2023. 

 
 

Meerdaagse wandelreis 2023 
Volgend jaar is een meerdaagse wandelreis gepland naar Leysin (in Zwitserland) via Intersoc. Deze zal 
doorgaan van donderdag 15 juni 2023 tot en met vrijdag 23 juni 2023 en de verplaatsing heen en terug 
gebeurt per touringcar. Op bladzijden 7 en 8 kunnen jullie de promotieflyer m.b.t. deze wandelreis vinden. 

Voor de geïnteresseerden is een infovergadering voorzien op vrijdag 14 oktober 2022 in het 
wijkcentrum Xaverianen (Polyvalente zaal C), Xaverianenstraat 13/003, 8200 Sint-Michiels om 19.30 
uur. Een afzonderlijke mail werd hiervoor reeds uitgestuurd. 

Personen die in de onmogelijkheid zijn om op deze infovergadering aanwezig te zijn, maar toch wensen 
mee te gaan, kunnen hiervoor contact opnemen met Vera Verbeeck (accountmanager bij Intersoc) via 
vera.verbeeck@intersoc.be. Gelieve hierbij dan duidelijk te vermelden dat je lid bent van wandelclub De 
Brugsche Globetrotters. 

 

mailto:vera.verbeeck@intersoc.be
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