
NIEUWSBRIEF 2023/1 – WSV DE WELLENSE BOKKERIJDERS vzw

Als je deze lijntjes leest komt 2023 al om de hoek piepen. Wij bieden jullie dus onze beste
wensen aan voor een gezond en voorspoedig wandeljaar!
Het afgelopen jaar was het eerste in de post-coronatijd waarin we, na bijna twee jaar pauze,
opnieuw met veel plezier onze tochten konden organiseren zoals voorheen. Het aantal
wandelaars kwam bij de eerste tochten wat aarzelend op gang, maar stelselmatig zien we
het aantal deelnemers terug uit het dal opklimmen. Op naar een volledig herstel in 2023.

Lidmaatschap

Ondertussen hebben ruim 200 leden hun lidgeld voor 2023 reeds betaald en heten we een
10-tal nieuwe leden welkom in onze club. Een beperkt aantal leden hebben hun lidgeld voor
2023 nog niet betaald. Op 1 januari worden niet-betaalde leden automatisch op niet-actief
gezet. Breng je betaling dus nog voor 1 januari in orde. Dit door betaling van €15 op het
rekeningnummer BE19 7353 4908 6012 met vermelding van ‘Lidgeld 2023_Je Naam’.

 Leden die op 1 januari 2023 niet geregistreerd zijn als lid, zullen niet meer als lid aan
wandeltochten kunnen deelnemen.

 Je inschrijfgeld zal in dat geval ook stijgen van € 1,50 naar €3,00
 Je bent op dat ogenblik niet meer verzekerd bij individuele wandelsportbeoefening

(Telkens men te voet onderweg is: naar de bakker, apotheek, met de hond een uitje
doen,...).

 Niet-geactiveerde leden worden bij de scanning niet opgenomen in de registratie
voor het clubkampioenschap.

Wandelagenda in januari en februari:

Zo 1/01: Peer; ma 2/01: Diepenbeek; wo 4/01: Bocholt; do 5/01: Heusen-Zolder; zo 8/01:
Landen, Kwaadmechelen(Ham), Kinrooi; ma 9/01: Borgloon; do 12/01: Paal; za 14/01:
Wijshagen; zo 15/01: Genk, Heppen; do 19/01: Halen; vr 20/01: Eksel; za 21/01: Bilzen,
Hamont, Schaffen, Wihogne; zo 22/01: Lummen, Neerlinter, Wihogne; ma 23/01: Vechmaal;
di 24/01: Deurne-Diest; do 26/01: Oostham; za 28/01: Wellen; zo 29/01: Gellik, Beverlo;
30/01: Geetbets;

Wo 1/02: Wijchmaal; za 4/02: Houthalen-Helchteren; zo 5/02: Kortessem, Overpelt; ma
6/02: Diepenbeek; di 7/02: Leopoldsburg; do 9/02: Koersel; za 11/02: Houthalen-Helchteren;
zo 12/02: Opitter; ma 13/02: Hasselt; wo 15/02: Kleine-Spouwen; do 16/02: Grote-Brogel; za
18/02: Opoeteren, Herk-de-Stad: zo 19/02: Heusden-Zolder, Ellikom; do 23/02: Oostham; za
25/02: Sint-Huibrechts-Hern (Hoeselt); zo 26/02: Paal; ma 27/02: Aalst; di 28/02:
Tesssenderlo;

Wo 1/03: Bocholt; za 4/03: Lommel, Munsterbilzen

Rechtzetting:

 Wandel Mee Brueghel vzw- Nieuwjaarstocht: Er is wel catering op de
Nieuwjaarstocht (In WIB staat dat geen catering is)



 Wandelclub Paul Gerard Beringen: Wandelclub Paul Gerard organiseert op 5
november 2023 de ‘Herdenkingstocht August Molenberghs’ Deze toch is jammer
genoeg getroffen door de zetduivel staat niet vermeld in Walking in Belgium. Wie
gebruik maakt van de papieren wandelgids noteert deze tocht er best even bij. Op de
app en op de website van Wandelsport Vlaanderen wordt deze toch wel vermeld.

Nieuwsbrief

Sinds een tweetal jaar hebben we als clubbestuur ervoor gekozen om geen clubblad meer op
te maken, maar via een nieuwsbrief alle nieuwtjes te delen met de clubleden. Iedereen die
zijn email-adres heeft doorgegeven ontvangt de nieuwbrief per email. Al de overige leden
ontvangen een papieren versie. Ontvang jij de nieuwbrief digitaal, maar wil je hem toch
liever op papier ontvangen, geef Willy dan een seintje en we zorgen ervoor dat de volgende
nieuwsbrief ook in je klassieke brievenbus terecht komt. Ben je op zoek naar een nieuwtje in
één van de vorige nieuwbrieven? Op de website onder het item ‘Nieuwsbrief’ of via deze link
kan je de voorgaande versies steeds raadplegen.

Heb je een interessant wandel-gerelateerd artikel of nieuwtje dat je wil delen met de
clubleden, heb je mooie foto’s om de nieuwbrief op te vrolijken of kruip je zelf graag in je
pen en wil je meeschrijven aan een volgende nieuwsbrief? Aarzel dan niet om één van de
bestuursleden te contacteren.

Busuitstappen 2023:

Ook in 2023 zullen we voor onze busuitstappen samenwerken met De Lummense Dalmatiërs
en WSV Iris Kortessem.

De eerste busuitstap wordt georganiseerd door De Lummense Dalmatiërs op 11 februari. De
bus vertrekt om 7 uur bij Baus op de parking.

Noteer alvast ook de volgende data in jullie agenda want dan gaan wij op stap naar de
volgende interessante bestemmingen:

5 maart 2023 - Mol, Smoutebollentocht

4 juni 2023 - Nieuwpoort, Buencamino vzw Step Forward

17 september 2023 - Deinze, De Gordel der Leiestreek

26 november 2023 - Hoeilaart, Zoniën-woud-wandeltocht

Aanmelden bij Filip: GSM 0476 46 17 30 of Tel. 011 96 51 61 na 18 uur of per mail:
borgers.filip@gmail.com;

Ook de data van de busreizen kan je raadplegen via de website onder het item ‘busuitstappen’ of
via deze link. Daarnaast gaan we de busuitstappen tijdig aankondigen via de facebookpagina van de
club. We hopen jullie massaal te mogen verwelkomen op één van onze volgende busuitstappen.

Wandeltochten van de club:

Neem je kalender meteen bij de hand om de volgende 5 data te noteren:



28 januari: Wintertocht

19 april: Bloesemtocht

9 juni: Int. Bokkerijderstocht

24 september: Herfsttocht

9 december: Mikmannentocht

We verwelkomen jullie graag op onze tochten en dit als wandelaar of als helper. Zoals jullie
kunnen zien staat de Maupertuustocht in 2023 niet meer op de agenda. Doorheen de jaren
was dit de toch met het laagste aantal deelnemers omdat die midden in de vakantieperiode
plaatsvond en vaak onder tropische temperaturen gebukt ging. Bijgevolg hebben we er voor
gekozen om deze tocht niet langer te organiseren.

App Wandelsport Vlaanderen: wandel.be

Onlangs lanceerde Wandelsport Vlaanderen de app Wandel.be. Via deze app, die zowel
beschikbaar is via de Google Play Store en de App Store. Via de QR-code, op de affiche in
bijlage, kan je de app rechtstreeks downloaden. Via de app kan je de wandelkalender
raadplegen, word je op de hoogte gebracht van de laatste nieuwtjes van Wandelsport
Vlaanderen en ontvang je ook last minute wijzigingen van wandeltochten. Verder is je
lidkaart ook beschikbaar via de app en kan je gebruiken bij het inscannen.

De app zal de komende tijd nog verder ontwikkeld worden, waarbij nieuwe functionaliteiten
en continue optimalisaties centraal staan! Heb je suggesties of verbeterpunten? Laat het ons
dan zeker weten, wij maken jullie optimalisaties over aan Wandelsport Vlaanderen.

Wandelen zonder Betalen

Op zondag 22 januari 2023 bieden wij jullie gratis inschrijving en 1 gratis consumptie aan
voor de Geeneindetocht van Wandelclub WSV De Dragonders Hasselt vzw. Startplaats: GCOC
Oosterhof, Dr. Vanderhoeydonckstraat 56, 3560 Lummen. Starten vanaf 8 uur. Via de
scanning van lidkaart ontvang je gratis inschrijving en 1 consumptie.

Het Bestuur van WSV De Wellense Bokkerijders vzw



App features
NIEUWS
Blijft altijd op de hoogte van het laatste 
wandelnieuws van Wandelsport Vlaanderen.

AGENDA
Beschik steeds over de meest recente 
wandelkalender, duid je favoriete of 
komende tochten aan.

ZOEK CLUBS
Krijg een snel en duidelijk overzicht van de 
meer dan 320 wandelclubs die verbonden 
zijn aan Wandelsport Vlaanderen.

DIGITALE LIDKAART
Neem je digitale lidkaart altijd en overal  
mee, handig om te laten scannen tijdens  
het deelnemen aan de diverse tochten.

NOTIFICATIES
Krijg de laatste meldingen: nieuwe acties, 
tochten of de laatste wijzigingen die je  
zeker niet mag missen.


