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Beste wandel- en natuurliefhebbers,
Hier de 6de uitgave van de online nieuwsbrief van de VZW Natuurwandelaars. Meteen de eerste
van ons tweede werkjaar.
We sluiten het eerste werkjaar af met welgeteld 50 leden. Een succes, want dat cijfer was onze
doelstelling. Geïnteresseerde, geëngageerde en actieve wandelaars zijn nog steeds welkom.
Maar we beperken ons ledenaantal wel tot een tachtigtal.
Inn 2021 programmeerden we 17 geleide groepswandelingen plus een vierdaagse. Samen goed
voor 21 halve dag of dagtochten. Waaraan in totaal 372 personen deelnamen. Wat een gemiddelde
van bijna 18 deelnemers per wandeling betekent. Dat wil zeggen dat bij elke wandeling 36 % van
onze leden aanwezig zijn. Cijfers die weinig of geen klassieke wandelclubs kunnen voorleggen…
En voor de stevige vierdaagse in juni 2022 in Duitsland zijn 24 (mogelijk 25) leden ingeschreven.
In deze nieuwsbrief gaat de nodige aandacht naar onze vijf wandelingen in januari en februari. We
hebben een extra wandeling gepland in januari omdat er momenteel door de Coronamaatregelen
zo goed als geen georganiseerde wandelingen van Wandelsport Vlaanderen kunnen plaatsvinden.
Ondertussen is al mooi deel van het jaarprogramma 2022 bekend. Een programma waar natuur
ervaren en beleven centraal zullen staan. Maar tegelijk cultuur er erfgoed aan bod komen, samen
met randactiviteiten zoals bezoeken en aandacht voor streekproducten. Wij focussen op een 25tal wandelingen, de helft halve dagtochten (8 à 12 km), de andere helft dagtochten (20 km of meer)
Neem alvast een kijkje op https://www.natuurwandelaars.eu/jaarprogramma-2022.
In deze nieuwsbrief, zoals steeds, ook actuele informatie over nieuwe wandelingen en wandelen natuur-initiatieven.
Wie nog Natuurwandelaars-kledij nodig heeft, vindt verder een overzicht van de huidige stock.
Je kunt alle info over Natuurwandelaars vzw (en onze vorige nieuwsbrieven) terugvinden op
onze site, meer bepaald op de pagina www.natuurwandelaars.eu/wie-wat-nieuwsbrief.
Wandelgroep Natuurwandelaars vzw dank haar sponsors van het voorbije jaar en is nog op
zoek naar extra sponsors voor 2022. Kent u een bedrijf dat geïnteresseerd is? Een heel jaar uw
logo met weblink op onze website en 6 keer in onze nieuwsbrief, het kan al voor 50 Euro!

Komende activiteiten
Het gedetailleerde programma van de komende activiteiten vind je op de pagina
www.natuurwandelaars.eu/activiteiten van onze website.
Met telkens een link naar de initiatiefnemer van de route (zoals een toeristische dienst) of - als het om
een zelf ontworpen route van Natuurwandelaars gaat – naar het RouteYou parcours.
Steeds vooraf inschrijven via natuurwandelaars@telenet.be
Leden hebben voorrang bij een beperkt deelnemersaantal.
Zoals mensen die al meegewandeld hebben weten, ontvang je na elke wandeling op papier
de nodige informatie over de wandeling, de natuur(gebieden) en de bezienswaardigheden.
Vervoer: met eigen wagens (carpooling – vooraf af te spreken via Natuurwandelaars)
De volgende winterwandelingen vinden enkel plaats als het weer het toelaat
Bij té slechte weersomstandigheden, verwittigen we iedereen tijdig van de annulering

Zondag 9 januari (namiddag) - NIEUWJAARSWANDELING!
Den Dotter wandelroute - Aaigem (Haaltert) - 9,5 km, 88 hoogtemeters

Over het wandelnetwerk Routen van Toerisme Oost-Vlaanderen
https://www.routen.be/den-dotter-wandelroute
Thema's: Natuurgebied Den Dotter, de Gotegemberg (geliefde training van Lucien Van Impe),
Aaigem (woonplaats van zanger Jan De Wilde en door hem bezongen in ‘Hier in Aaigem’)
https://music.youtube.com/watch?v=sJJyOhIns3k&list=RDAMVMsJJyOhIns3k
Vertrek: 13:00 u. op de parking van de sporthal, Dendermondestraat, Merchtem
of 13:45 u. aan de kerk, Aaigemdorp, 9420 Aaigem
Eventueel (vrijblijvende) drinkstop mogelijk na de wandeling.
Inschrijven: natuurwandelaars@telenet.be en dit uiterlijk woensdag 5 januari.
Leden Natuurwandelaars: gratis - niet-leden: 3 Euro

Zaterdag 15 januari (namiddag)
Oxdonkwandeling (licht uitgebreid) - Kapelle-op-den-Bos – 8,6 km

Over het wandelnetwerk Rivierenland
Thema’s: natuurgebied het bos van Aa, het kasteel Koningsteen met zijn prachtig park, de
gedempte Echelput (waar men zich vroeger liet behandelen met bloedzuigers)
Ons parcours: https://www.routeyou.com/nl-be/route/view/10051387/wandelroute/oxdonkwandeling
Vertrek: 13:40 u. op de parking van de sporthal, Dendermondestraat, Merchtem of om 14:00 u. aan
kasteel Koningsteen, Oxdonkstraat 168, Kapelle-op-den-Bos
Inschrijven: Leden: gratis - Niet-leden: € 3 - Inschrijven tot uiterlijk woensdag 12 januari

Zondag 23 januari (dagtocht)
De GR512 Brabantse Heuvelroute & Neigembos – 20 km, 182 hoogtemeters

Over het wandelnetwerk Pajottenland-Zennevallei en over de GR512
Rondwandeling vanuit Gooik naar Oetingen via de Woestijn, het Neigembos en Lieferinge
Middagstop (met eigen lunchpakket) in Oetingen
Thema: het heuvelachtige Pajottenland, het Neigembos
Ons parcours: https://www.routeyou.com/nl-be/route/view/9952348/wandelroute/gooik-woestijn-neigembos-oetingen
Vertrek: 8:45 parking sporthal Merchtem of 9:30 Wijngaardstraat 5, 1755 Gooik
Inschrijven: Leden: gratis - Niet-leden: € 3 - Inschrijven tot uiterlijk woensdag 19 januari

Zaterdag 19 februari (dagtocht)
Kempense Hoven & GR565 Sniederspad - 19 km - 81 hoogtemeters

Rondwandeling over het vernieuwde Wandelnetwerk Kempense Hoven
Thema's: kasteeldomein Schildehof, provinciaal domein kasteel Vrieselhof, Fort van Oelegem,
het Driehoekbos, de landhuizen Puttenhof en Hazelfhof.
Met een authentiek café voor de middagpauze (eigen lunchpakket) in Halle (Zoersel) en aan het
eindpunt in Schilde.
Ons parcours: https://www.routeyou.com/nl-be/route/view/10055020/wandelroute/schilde-halle
Vertrek: 8:30 u. parking sporthal Merchtem of 9:30 u. Dorpsstraat 27, 2970 Schilde
Inschrijven: Leden: gratis - Niet-leden: € 3 - Inschrijven tot uiterlijk woensdag 16 februari

Zondag 27 februari (namiddag)
Vierbossen wandeling (inclusief een deel van het Kamsalamander-pad) – 10,9 km

Rondwandeling van de toeristische dienst van de gemeente Wetteren
Thema's: 4 bossen, een vallei, vlonderpaden en té veel natuur om op te sommen…
Info gemeente Wetteren: https://www.wegvanwetteren.be/4-bossenwandeling-2
Parcours en beelden: https://www.verocious.be/4-bossenwandeling-kamsalamanderpad/
Vertrek: 13 u. parking sporthal Merchtem of 13:45 u. Smetledesteenweg 142- 9230 Wetteren
Inschrijven: Leden: gratis - Niet-leden: € 3 - Inschrijven tot uiterlijk woensdag 23 februari

Natuurwandelaars -kl ed ij
Op onze webpagina https://www.natuurwandelaars.eu/natuurwandelaars-kledij vind je een
overzicht van ons aanbod aan Natuurwandelaars-kledij: T-shirts, poloshirts (allebei in dames en
heren model), hoodies (met kap), sweaters, fleece-jackets (met volledige rits) en windbreakers
(met volledige rits en kap). Opgelet: de dames T-shirt en poloshirt maten vallen klein uit…
Bij het verschijnen van deze nieuwsbrief hebben we de volgende kledij nog in stock:
 T-shirts man: 2 XL - 1 XXL
 T-shirts lady: 1 XL
 Poloshirt man: 1 XL
 Poloshirt lady: 1 M - 1 XL
 Hooded sweater (unisex): 1 L
 Fleece jacket (unisex): 1 M - 1 L - 1 XL

Actu a
Natuurwandelaars vzw krijgt als informatieplatform heel wat informatie aangeleverd door
toeristische diensten en wandelorganisaties in binnen- en buitenland. In deze nieuwsbrief
kunnen we slechts een beperkt overzicht daarvan geven. Bekijk daarom regelmatig eens onze
webpagina www.natuurwandelaars.eu/actua, die we regelmatig bijwerken.
Veel info vind je ook terug op de blog van de Wandelkrant: https://wandelkrant.be/category/blog/
Op onze webpagina www.natuurwandelaars.eu/actua vinden jullie onder meer nieuws over:
-

RouteYou maakt de lijst van de populairste wandelingen in België bekend
Nieuw bos aangeplant in Brussegem en nieuwe wandelweg op komst
Fiets en Wandel beurs Gent (19-20 februari) en Utrecht (25-26 februari) afgelast
Longlist met de 13 kandidaten voor de trofee ‘Beste Benelux wandelroute van het jaar’
Nieuwe Walking wandelgids van Wandelsport Vlaanderen is er
Toerisme Antwerpen vernieuwt wandelnetwerk Kempense Hoven
Twee nieuwe cursussen van Natuurpunt

Voor de meest recente wandelactualiteit verwijzen we ook graag naar de wekelijkse gratis
nieuwsbrief van de Wandelkrant. Abonneren kan via https://wandelkrant.be/nieuwsbrief/

Wandelprogramma 2022
We werken aan een gevarieerd en origineel programma voor 2022. Met zowel kortere
wandelingen van 8 à 12 km als stevige tochten van 20 à 25 km. Meestal tijdens het weekend.
Het basisprincipe is dat we elke maand minstens twee wandelingen aanbieden, dus een 25-tal
per jaar. Met in principe telkens een halve dag wandeling en een dagtocht. En dat vooral in de
provincies Vlaams-Brabant, Oost-Vlaanderen en Antwerpen. Maar ook Limburg, WestVlaanderen en Wallonië komen aan bod, evenals Nederland. Sommige wandelingen kunnen
samengaan met een bezoek en/of rondleiding onderweg, een degustatie van streekproducten.
Een aantal wandelingen wordt begeleid door gespecialiseerde gidsen.
Alle wandelingen zijn thematisch, wandelen om de kilometers alleen zal nooit het doel zijn.
En vanzelfsprekend is er ook opnieuw een vierdaagse (dit keer in de Hunsrück in Duitsland).
Alle info vind je al op https://www.natuurwandelaars.eu/jaarprogramma-2022

Lid worden van Natuurwandelaars

VZW

Op onze website vind je op de pagina https://www.natuurwandelaars.eu/lid-worden-contact
alle nodige info en voorwaarden om lid te worden én te blijven. Wie lid wordt engageert zich om aan
minstens 3 wandelingen per jaar deel te nemen en zich te abonneren op de Wandelkrant-nieuwsbrief.
Interesse om lid te worden? Stuur dan een mailtje naar info@natuurwandelaars.eu met je naam
& voornaam, volledig adres, geboorteplaats en -datum of RR-nummer. En het email adres
waarop je bij voorkeur te contacteren bent. En (eventueel) je telefoonnummer.
Na onze bevestiging kan je de ledenbijdrage van €15 als volwaardig lid van Wandelgroep
Natuurwandelaars vzw overschrijven naar onze rekening. Daarna bezorgen we je zo snel
mogelijk de lidkaart, het mutualiteitsattest en de 20% kortingkaart van TopSport Lebbeke.
Gewoon lid worden aan €5 (zonder verzekering, zonder mutualiteitsattest en zonder officiële
Wandelsport Vlaanderen lidkaart) kan eventueel ook.

Lidkaarten en l idgel den 2022
Er zijn twee soorten lidkaarten beschikbaar
 Lid van Wandelgroep Natuurwandelaars vzw aan €15 (basis lidmaatschap)
Met een officiële lidkaart van Wandelsport Vlaanderen plus een attest waarmee je dit lidgeld integraal
terugtrekt van je mutualiteit. Als lid geniet je hiermee van allerlei verzekeringen, zoals een bijkomende
verzekering voor lichamelijke ongevallen (binnen- & buitenland en ook tijdens privéwandelingen),
rechtsbijstand en burgerlijke aansprakelijkheid. Je krijgt kortingen bij door verenigingen van Wandelsport
Vlaanderen georganiseerde wandelingen, je ontvangt 4 x per jaar het Walking Magazine enz.
 Gewoon lid van Natuurwandelaars vzw aan €5
Deze lidkaart is speciaal bedoeld voor mensen die al actief betrokken zijn bij een
wandelvereniging (bijvoorbeeld als bestuurslid) en dus al een officiële lidkaart van
Wandelsport Vlaanderen hebben.
Wat verzekering en dergelijke betreft, zijn deze leden dus afhankelijk van hun wandelvereniging.
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