
 

  

 

  

 

Nieuwsbrief Wandelbeurs 2019, Wandelsport 
Vlaanderen vzw 

Wandelbeurs 2019, Laat je inspireren! 

  

Het is weer bijna zover! Op 28 en 29 september zal de tweede editie van de 

Wandelbeurs weer doorgaan in de Nekkerhal in Mechelen. 

  

We zijn zeer tevreden om dit jaar weer een interessante wandelbeurs aan te kunnen 

bieden waarop elke wandelaar de nodige inspiratie zal kunnen opdoen. We hopen 

natuurlijk al onze leden te mogen verwelkomen voor een leuke, sportieve en 

inspirerende dag. Profiteer dus van uw ledenvoordeel en kom helemaal gratis naar de 

Wandelbeurs 2019. Vergeet natuurlijk uw lidkaart niet mee te nemen. 

  

Geen lid van Wandelsport Vlaanderen? Koop nu uw ticket online via 

www.wandelbeurs.be  aan voordeeltarief en maak kans op een reis ter waarde van 

800 € met Thomas Cook. 
   

  

Een nieuwe wandeluitdaging of de perfecte wandeltuitrusting? 

  

Iedereen die graag wandelt weet dat een goede uitrusting belangrijk is voor een 

aangename en comfortabele wandeltocht. Ben je dus nog op zoek naar de perfecte 

wandelschoen of een wandelgps die je eenvoudig helpt bij het vinden van de juiste 

paden? 

  

Dan vind je op de wandelbeurs gegarandeerd advies en materialen op jouw maat. 

Voor de wandelaars die al helemaal uitgerust zijn maar nog op zoek zijn naar nieuwe 

wandelmogelijkheden in binnen- en buitenland hebben we ook dit jaar een 

uitgebreid aanbod. Wandelregio’s, hotels en gespecialiseerde reisorganisaties 
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helpen u graag bij het vinden van de mooiste plaatsen om te gaan wandelen. En met 

een beetje geluk vind je op de wandelbeurs ook verschillende mooie aanbiedingen! 

  

Dit jaar zullen meer dan 95 exposanten aanwezig zijn om hun wandelmogelijkheden 

en uitrusting aan U voor te stellen! Benieuwd naar welke exposanten je allemaal kan 

vinden op onze wandelbeurs? Kijk dan even op www.wandelbeurs.be voor het 

overzicht.  
   

  

 

 

Verken het Tatragebergte, De gastregio op de Wandelbeurs 2019 

 

We hebben deze editie ook voor de eerste keer een gastregio op onze Wandelbeurs. 

Het Tatrgabergete in Slovakije zal tijdens de wandelbeurs zorgen voor culinaire en 

culturele beleving met wijndegustaties, dansvoorstellingen en natuurlijk 

uitgebreide informatie over de wandelmogelijkheden in de regio. 

  

Ga dus zeker even langs aan hun stand en laat je verassen door de schoonheid en 

aantrekkingskracht van deze prachtige wandelregio. Er zullen ongeveer 20 dansers om 

het uur lokale dansen uit het Tatragebergte in Slovakije brengen. Het publiek wordt 

uitgenodigd om hieraan deel te nemen. 

  

Verder zullen er lokale producten te proeven zijn zoals een lokale likeur, wijnen uit de 

streek en enkele lekkere kazen. Voor extra info over de Tatraregio en 

verblijfmogelijkheden zal er een infostand voorzien worden. Dus breng ons zeker eens 

een bezoekje! We ontvangen jullie graag. 
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Test je materialen tijdens een wandeling! 

  

Naast het uitgebreide beursaanbod geven we bezoekers van de wandelbeurs dit jaar de 

kans om wandelschoenen of wandelstokken te testen op een korte wandeling in 

de omgeving van de beurshal. 

  

Op die manier kan u zelf ervaren of deze materialen echt geschikt zijn om mee te 

nemen tijdens uw komende wandeltochten.  
   

  

  



 

  

Wandelen in een virtuele wereld 

  

Op een unieke manier kennismaken met het Vlaamse wandellandschap? Dit jaar kan je 

het ervaren via een Virtuele wandeling op de wandelbeurs 2019. 

  

Met een echte VR-bril kunnen de bezoekers kennismaken met de verschillende 

landschappen die Vlaanderen te bieden heeft en tegelijk ervaren hoe het is om in 

een virtuele wereld rond te stappen. Een unieke ervaring met de wandeling van de 

toekomst! 
   

  

  



 

  

Wandelbeurs 2019, ook voor Kids! 

  

Ook de kids kunnen zich amuseren op de klimmuur waar kan geklommen worden 

onder begeleiding van echte klimmers. Een sportieve uitdaging voor de echte durvers! 

Daarnaast hebben we weer een indoor blotevoetenpad waar je naar hartenlust kan 

ploeteren over zandheuvels en door waterpartijen. 

  

Of wil je meer leren of planten en kruiden die je zelf kan vinden in de natuur? Dan kan 

je samen met een echte herboriste leren waar je deze planten kan vinden en wat je 

er allemaal mee kan maken. 

  

Ten slotte hebben we dit jaar ook een workshop voorzien waarin speciale aandacht 

wordt gegeven om wandelen met kinderen aan te passen zodat het een leuke en 

interessante bezigheid is voor het hele  
   

  

  



 

  

Wandelvoetbal 

  

Al gehoord van wandelvoetbal? Deze leuke sport maakt de combinatie tussen 

voetbal en wandelen en wordt steeds populairder bij sporters die houden van de 

technische aspecten van voetbal maar minder kunnen inzetten op het fysieke aspect 

van de sport. Op de Wandelbeurs geven twee echte wandelvoetbalploegen u graag een 

demonstratie van deze leuke sport en U krijgt ook de kans om zelf een stap op het veld 

te zetten en mee te doen! 
   

 

 

 

  

 


