
 

   

Persmoment 'Vlaanderen Wandelt te Koksijde' 
   

Op zondag 26 april 2020 zet Wandelsport Vlaanderen vzw i.s.m. Lokaal Bestuur 

Koksijde en Wandelclub Nieuwpoort de recreatieve wandelsport in de kijker. 

  

Het persmoment 'Vlaanderen Wandelt' vond gisterenvoormiddag plaats in 

het gemeentehuis van Koksijde.  

 

Voorzitter Lieven Hostens van Wandelsport Vlaanderen vzw is zeer verheugd met 

deze samenwerking. Vlaanderen Wandelt is een hoogdag voor alle aangesloten leden, 

maar we willen dat het ook een wandelfeest wordt voor de talrijke occasionele 

wandelaars. Zondag 26 april 2020 zou het mekka moeten worden voor de hele 

wandel minnende populatie. Hopende jullie op dit fantastisch evenement van 

Wandelsport Vlaanderen vzw te mogen verwelkomen.  

  

→  Als bijlage: persmap, affiche en foto ©Sofhie Legein – Lokaal Bestuur 

Koksijde 

(eerste rij v.l.n.r. 

diensthoofd Toerisme Mieke Ghesquière, voorzitter VVV Greta Delie-Suber, burgemeester Marc 
Vanden Bussche, voorzitter Wandelsport Vlaanderen vzw en Wandelclub Nieuwpoort Lieven 
Hostens, verantw. externe communicatie Wandelsport Vlaanderen Nathalie Didden en schepen 
Stephanie Anseeuw – 2de en 3de rij: medewerkers dienst Toerisme, bestuursleden en leden van 
Wandelclub Nieuwpoort) 

  

  

Zojuist binnengekregen! Extra topics tijdens Vlaanderen Wandelt te 

Koksijde: 

  

→ Sport Vlaanderen voorziet een interactieve LU wall op de luchtmachtbasis van 

Koksijde. Neem eens een kijkje op hun website. Ideaal voor jong en oud. 

→ Sport Vlaanderen voorziet 2 tussenstops tijdens de kidswandeling van 5km: een 

leuke en sportieve fotobooth waarbij iedereen zijn/haar foto krijgt en een gezond 

tussendoortje dankzij de sappentrapper. 

  

  

https://ymlptr5.net/006fbhjjqanaehwewazajsakauwmju/click.php
https://eur01.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fsportwerk.be%2Fsportpakketten%2Flu-interactieve-speelwand%2F&data=01%7C01%7Cstefaan.bailleur%40wandelsport.be%7C664b1317b8f74cfce96808d7aa3b25f5%7Cbdab01dea07e419fa16417bad07c7b05%7C1&sdata=Tpew0OAFQxkX5b3eeog3bxcjy60diPeCPd2grIKvWyE%3D&reserved=0
https://ymlptr5.net/93f85hjjwapaehwewarajsaxauwmju/click.php


MET MEDEWERKING VAN 

  

   

 
   

 Walking in Belgium, de complete 
wandelkalender voor iedere wandelaar 

  

In de wandelkalender 'Walking in Belgium' vind je alles wat je 

nodig hebt om in uw buurt of verder weg een mooie wandeling 

te maken!   

  

Om en bij de 2000 wandeltochten in Vlaanderen en Wallonië 

staan erin  verzameld. Daarmee is deze kalender de perfecte 

informatiebron voor  elke actieve wandelaar. U leest er immers 

alles over de parcours, de  wandelafstanden, starturen, info 

over bereikbaarheid met het openbaar  vervoer en nog veel meer. 

  

Voor de pers: Wenst u een lezersactie te koppelen aan de aankondiging van dit 

persbericht, dan stellen wij u graag vijf exemplaren van Walking in Belgium 

2020 ter beschikking. Stel ons uw lezersactie voor en vraag uw boeken aan 

via nathalie.didden@wandelsport.be. De cover van Walking in Belgium in hoge 

resolutie vindt u HIER. Wij krijgen graag een bewijsexemplaar van de publicatie in 

uw medium.  

   

 

 

        

       

  

  

  

  

 

Kantoor Maldegem: Industrielaan 11 

bus 3 

9990 Maldegem, T 050/40.51.40 

info@wandelsport.be 

 

Kantoor Hasselt: Bedrijfsstraat 10 

bus 3 

3500 Hasselt, T 011/24.78.20 

info@wandelsport.be 
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