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Nieuwsbrief 6 

Januari – februari – maart 2023 
 

 

Nieuws van de voorzitter 
In de eerste plaats mijn beste wensen voor een gezond en gelukkig 2023 met heel veel wandelplezier langs 
binnenlandse en buitenlandse wandelwegen. Hopelijk kunnen en mogen we dit het ganse jaar blijven doen. 

Omwille van diverse omstandigheden is de publicatie van deze Nieuwsbrief later dan gewoonlijk, maar 
zeker nog op tijd tegen onze eerstvolgende activiteit, zijnde de wandeltocht van zondag 19 februari 2023. 

Traditiegetrouw blik ik graag eens terug op het voorbije kalenderjaar 2022. We konden toen terug 4 
wandeltochten organiseren, waarbij we in totaal 5.268 deelnemers mochten noteren, met als absolute 
uitschieter 2.422 deelnemers op Brugge Binnenste Buiten in Kerstsfeer, waaronder 77 wandelende 
Brugsche Globetrotters en 61 medewerkende Brugsche Globetrotters. We waren eveneens verheugd om 11 
wandelclubs te mogen verwelkomen, die ons met 13 bussen kwamen bezoeken, en 1 wandelclub die ons 
met 72 leden met de trein kwam bezoeken. Ook het vernieuwde parcours, naar de hand van Maria, werd 
door alle wandelaars meer dan gesmaakt. Tenslotte een dikke merci voor alles bestuursleden en 
medewerkers die tijdens deze wandeling hun beste beentje hebben voorgezet. 

In het voorbije kwartaal hadden we eveneens het jaarlijkse souper. De opkomst (52 deelnemers) viel ietwat 
tegen, maar de sfeer was er daarom niet minder om. We konden terug genieten van een heerlijk 
driegangenmenu in de Lodewijk van Male, en dansen tot in de vroege uurtjes op de tonen van DJ Tony. 
Voor dit jaar zullen we het concept aanpassen. In de plaats van een avondfeest komt een middagfeest op 
zondag 12 november dat opnieuw muzikaal zal afgesloten met onze disco. Hopelijk mogen we dan meer 
deelnemers verwelkomen.  

Verder in deze Nieuwsbrief staat onze jaarkalender met 6 eendaagse busreizen, verspreid over Vlissingen, 
Oud-Turnhout, Beverlo, Kruibeke, Diest en Doornik. Deze laatste is een combinatie van een landelijke 
wandeling met een kerstwandeling. Hopelijk spreken deze bestemmingen jullie aan en kunnen we rekenen 
op massale inschrijvingen. De deelnameprijs aan de busreizen is wel gestegen door de duurder geworden 
huur van onze bussen. Telkens moet onze wandelclub zelfs bijleggen om een busreis te kunnen 
organiseren. En … het inschrijvingsgeld voor de wandeltocht is nog steeds inbegrepen. 

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 18 oktober is de heer Jean-Pierre Deloose op 76-jarige leeftijd overleden. Jean-Pierre was reeds 5 jaar 
lid van onze wandelclub, en in die periode een vaste waarde op onze clubactiviteiten en tevens medewerker 
tijdens de eigen wandeltochten. Naar de uitdrukkelijke wens van Jean-Pierre was er geen 
afscheidsplechtigheid voorzien. Aan de beproefde familie bieden wij, in naam van allen, onze innige 
deelneming aan. 

Welkom nieuwe leden 
In de periode van 1 oktober 2022 tot heden mochten we 27 nieuwe leden verwelkomen in onze 
wandelclub. 

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

Adams Daniella Bilaey Tania Burggraeve Vincent 
De Cuyper Katie De Witte Koen Decramer Dany 
Dehondt Marie-Rose Delarue Yves Demuynck Jan 
Derudder Geert D’Hondt Nicole Dienelt Sylvia 
Huys Manon Huys Yana Latruwe Claudine 
Laureys Jens Maenhaut Jean-Pierre Persyn Maxim 

 Plovie Hycke Rosseel Linda Salomez Stefanie 
Suvée Gilbert Vandecasteele Colette Vandenbruaene Nathalie 
Vanleke Nina Vanwildemeersch Peter Verstraete Bart 

Op datum van uitgifte van deze Nieuwsbrief hebben 336 leden hun lidgeld voor 2023 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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Schrapping van het Rijksregisternummer in de database WSVL 
Recentelijk werd binnen het Bestuursorgaan van WSVL beslist om het Rijksregisternummer niet meer bij 
te houden in hun database. Dit betekent dat wij ook niet langer deze info dienen op te vragen bij onze 
leden.  

Jammer genoeg zijn de hernieuwingsbewijzen en de mutualiteitsattesten niet in die zin aangepast, en staat 
het veld ‘Rijksregisternummer’ nog steeds vermeld (uiteraard zonder info). Enkele verontruste leden 
hebben hiervan reeds melding gemaakt, maar bij deze kunnen wij nogmaals herhalen dat deze info niet 
meer vereist is.  

Bestelling van clubkledij 
Binnenkort zullen we overgaan tot de bestelling van extra clubkledij: polo’s (korte mouw) en fleeces. Om 
een idee te hebben van het aantal en de maten, zou het nuttig zijn dat geïnteresseerden hun wensen vóór 31 
januari doorgeven aan onze verantwoordelijke voor de clubwinkel, Dorine Hilderson, via 
hilderson.dorine@telenet.be. Hou er eveneens rekening mee dat alles duurder geworden is, en dat de 
aankoopprijzen hoger zullen zijn dan in het verleden.  

  

De wandelingen van de Brugsche Globetrotters in 2023  
Zo, 2022 zit er op en het is mooi geweest! Er komt terug volk naar onze wandelingen, helaas niet zoveel als 
voor corona, maar dat laat ons niet ontmoedigen. Integendeel: we hebben terug heel wat nieuwe 
medewerkers, zelfs een compleet nieuwe ploeg en we vliegen er weer in. 

Onze eerste tocht staat zelfs al geprogrammeerd op 19 februari. Een tocht met 2 namen zelfs! Eerst en 
vooral: de 36ste Brugsche Globetrotterswandeltocht en omdat we starten op de Vives-Campus noemt 
deze tocht ook 14de Vives-Campustocht. Vanuit de Vives-Campus verkennen we de bosrijke omgeving 
van de 3 gekende kastelen: Tillegem, Tudor en Beisbroek. Een nieuwe locatie die we bezoeken is de Abdij 
van Zevenkerken. We hebben daar voor de eerste keer ook een rustpost en we maken gebruik van een 
bospad dat normaliter enkel door pelgrims mag gebruikt worden.  
De Herdenkingstocht Eric Schreel krijgt een tweede editie op 30 mei. We starten andermaal aan de 
cafetaria van Daverlo maar voor het parcours gaan we richting Moerbrugge. Het wordt dus een rustige 
tocht langs het kanaal Brugge-Gent en door het natuurgebied De Warandeputten. 
Op 17 september komt dan natuurlijk de gekende klassieker Kroenkelen. Maar ook bij deze wandeltocht 
verkennen we nieuwe horizonten. Uiteraard kroenkelen we terug door de binnenstad maar in plaats van 
richting Sint-Michiels stappen we nu naar Koolkerke. Deze tocht is nog volop in voorbereiding, dus 
kunnen we er nog niet veel over kwijt.  
Het jaar afsluiten doen we uiteraard met de Brugge Binnenste Buiten in Kerstsfeer op 23 december. Hier 
geen verrassingen. Dat hoeft ook niet! Het is een prachtige tocht door de sfeervolle Brugse binnenstad met 
volop kerstverlichting en een Wintergloed waar we ons helemaal kunnen aan vergapen en verwarmen. 
Onze leden zijn meestal Bruggelingen en die hebben dan het voordeel dat ze zich niet ver hoeven te 
verplaatsen om gratis aan al deze prachtige tochten deel te nemen. Onze spaarkaartactie loopt uiteraard 
verder en tegen het eind van het jaar kan je terug een lekker potje confituur in de wacht slepen! We hebben 
trouwens ook nog een voorraad van 1.500 flesjes Jubileumbier dat na iedere wandeling heel lekker smaakt. 
 
Maria Michels - Erik Clauw - Parcoursmeesters 
 

mailto:hilderson.dorine@telenet.be
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14de VIVES-Campustocht – 36ste Globetrotterswandeltocht                  
zondag 19 februari 2023 

 
• Onze eerste tocht van het nieuwe jaar 2023 start op de VIVES Campus in Sint-Michiels. We 

verwelkomen je in de ruime refter waar je meteen van een lekkere koffie kan genieten. 

Dan de parcours: de 4 en de 6 km blijven uiteraard in de buurt maar er is wel een rustpost voorzien bij 
Viro, een tehuis voor mensen met een beperking. Deze parcours zijn ook rolstoelvriendelijk. 

Voor de grotere afstanden hebben we een totaal ander programma. Allen trekken ze naar de rustpost 
Het Anker. De 12 km keert terug langs de 3 kastelen: Kasteel Beisbroek, Kasteel Tudor en het Kasteel 
van Tillegem. Dit parcours verloopt volledig in een bosrijke omgeving. 

Vanaf de 18 km hebben we iets nieuw in de aanbieding. We trekken namelijk naar de Abdij van 
Zevenkerken. Daar hebben we ook een rustpost. De 18 en de 24 km komen dan via rustige bospaden en 
langs het Kasteel van Tillegem terug naar de startplaats. Na een rustpost bij Viro doet de 24 km nog 
een uitstapje langs het Domein Rode Poort in Sint-Michiels. 

De flinke stappers van de 30 km volgen vanuit het Domein Zevenkerken een afwisselend parcours 
langs de Diksmuidse Heerweg en het sympathieke dorpje Snellegem. Na terug een rustmoment in Het 
Anker keren ze via de 3 voornoemde kastelen terug met ook een stop bij Viro en dan nog een 
uitgebreide lus door Sint-Michiels. Een pittig parcours maar met heel wat bezienswaardigheden. 

Iedere wandelaar komt op zijn parcours zeker aan zijn trekken en we hopen dan ook veel wandelaars te 
mogen verwelkomen. 

• Tocht in samenwerking met VIVES en Viro. 

• Tocht telt mee voor de spaarkaart van de Brugsche Globetrotters. 

• Startplaats: VIVES Campus Sint-Michiels, 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 400 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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Busreis naar Vlissingen op zaterdag 4 maart 2023 

 
Op zaterdag 4 maart 2023 gaan wij met de bus naar Vlissingen (provincie Zeeland in Nederland) om er 
deel te nemen aan de “Ruytermars” ingericht door wandelclub “WSV Willen is Kunnen”. 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 Vlissingen (ongeveer 2 uur rijden) kan men 10, 15, 20 of 30km wandelen binnen het aanwezige 
tijdsbestek (er is mogelijkheid om een recreatieroute van 5km te wandelen, maar die is niet uitgepijld en 
moet via een routebeschrijving worden gewandeld). 
 
De voornaamste bezienswaardigheden zijn afhankelijk van de gekozen afstand maar bij alle routes is 
“Michiel de Ruyter”, de prachtige Boulevard van Vlissingen, de Westerschelde en een stukje van de 
binnenstad Vlissingen opgenomen. De wat langere routes zullen, naast de bovengenoemde locaties, 
richting Middelburg gaan en ook het unieke duingebied aandoen. 

Deelname aan deze busreis kost: € 16,00 voor leden en € 18,00 voor niet-leden 
 

De betaling dient te gebeuren vóór 18 februari 2023 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 4 maart 2023’. Bij annulering van deze busreis door de deelnemer, 
wordt de helft van het inschrijvingsbedrag terugbetaald, ongeacht de annuleringstermijn. 

 
 

Busreis naar Oud-Turnhout op zondag 30 april 2023 

 
Op zondag 30 april 2023 gaan wij met de bus naar Oud-Turnhout (provincie Antwerpen) om er deel te 
nemen aan “Vlaanderen Wandelt Antwerpen” ingericht door wandelclub “De Korhoenstappers vzw”. 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 Oud-Turnhout (ongeveer 2 uur rijden) kan men 5, 7, 12, 18, 25 of 32km wandelen binnen het aanwezige 
tijdsbestek. 
 
Afhankelijk van de gekozen afstand wordt er gewandeld langs bos Den Doolhof, de Ravelse bossen, 
Natuurlandschap De Liereman en de Echelkuil. In de startplaats kan men eveneens genieten van 
streekproducten. 

Deelname aan deze busreis kost: € 16,00 voor leden en € 18,00 voor niet-leden 
 

De betaling dient te gebeuren vóór 16 april 2023 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 30 april 2023’. Bij annulering van deze busreis door de deelnemer, 
wordt de helft van het inschrijvingsbedrag terugbetaald, ongeacht de annuleringstermijn. 
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Meerdaagse wandelreis 2023 
Zoals vermeld in onze jaarkalender 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.  

De inschrijvingen zijn zeer succesvol verlopen waardoor we momenteel op een deelnemersaantal van 52 
uitkomen. Intersoc heeft ons tevens gemeld dat het hotel praktisch volledig vol zit, waardoor extra 
inschrijvingen zeer moeilijk worden om alsnog in te plannen. 

Mochten er toch nog geïnteresseerden zijn, dan mogen die hun naam (namen) doorgeven aan Luc 
Vermeersch via luc@brugsche-globetrotters.be (of via 0478/911.440), en we kunnen die op een wachtlijst 
plaatsen. In samenspraak met Intersoc wordt dan uitgekeken voor eventuele reservatiemogelijkheden. 

 
 
 

 

mailto:luc@brugsche-globetrotters.be
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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 deze Nieuwsbrief. 

Zaterdag 4 maart 
Busreis naar Vlissingen (Nederland) – Organisatie: WSV Willen is Kunnen 
De Ruytermars 
Alle inlichtingen in deze Nieuwsbrief. 

Zondag 30 april 
Busreis naar Oud-Turnhout – Organisatie: De Korhoenstappers vzw  
Vlaanderen Wandelt Antwerpen 
Alle inlichtingen in deze Nieuwsbrief en in de Nieuwsbrief van het 2de kwartaal. 

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. 

Donderdag 15 juni t/m 
vrijdag 23 juni 

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

Vrijdag 21 juli 
Busreis naar Beverlo – Organisatie: De Mijnlamp Beringen-Mijn vzw 
Lus van het Zwarte Goud 
Alle inlichtingen in de Nieuwsbrieven van het 2de en het 3de kwartaal. 

Zondag 20 augustus 
Busreis naar Kruibeke – Organisatie: Wandelclub De Lachende Klomp vzw 
Barbierbeektocht – 50 jaar Wandelclub De Lachende Klomp 
Alle inlichtingen in de Nieuwsbrief van het 3de kwartaal. 

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. 

Zondag 15 oktober 
Busreis naar Diest – Organisatie: VOS Schaffen vzw 
26ste Oranjetocht 
Alle inlichtingen in de Nieuwsbrieven van het 3de en het 4de kwartaal. 

Zondag 12 november 

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. 

Zaterdag 16 december 
Busreis naar Doornik – Organisatie: Mont-Marche Tournai 
Autour de Tournai en 24e Marche des Illuminations 
Alle inlichtingen in de Nieuwsbrieven van het 3de en het 4de kwartaal. 

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. 

 


