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Gezocht: langdurige reizigers 
  

 

 

Maakte je een lange reis? Was je 6 maand, een jaar of langer onderweg? 

Dan is dit je kans om je onvergetelijke ervaringen te delen met 

gelijkgestemde reizigers. 

Voor de jaarlijkse infoavond ‘Land op Reis’, die doorgaat op zaterdag 3 

december 2022, zoeken wij nog enthousiastelingen die voor een lange 

periode op reis trokken. Het liefst een recente reis, maar gezien de 

coronaperikelen, laten we ook reizigers waarvan de reis al even voor de 

pandemie doorging hun avontuur weer opdissen. 

Ben of ken jij zo iemand? Laat het ons even weten via filip@wegwijzer.be 

  

  

 

Gezocht: enthousiaste reizigers allerlei 
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Reismarkt is terug op zondag 5 maart 2023, met zijn beproefde formule: 

reizigers informeren reizigers. Jij bent zo’n reizig(st)er die alles zelf uitkient, die 

enthousiast bent over een bestemming en die goed kent en die graag je 

informatie deelt met mensen die plannen maken? Dan bieden wij daarvoor met 

Reismarkt het leukste forum om dat te doen! 

Reismarkt is als medewerker een onvergetelijke ervaring: een zondag vol 

stuwend enthousiasme om zo goed mogelijk te informeren en boeiende 

ontmoetingen met mensen met reisdromen. Je maakte recentelijk – 

uitzonderlijk mag dat ook net voor de pandemie zijn – een reis waar je vol van 

bent? En je wil anderen begeesteren over die bestemming? Grijp je kans om 

mee te werken en laat dat weten aan filip@wegwijzer.be 

Wil je op een andere manier meewerken aan Reismarkt 2023? In de bar, aan 

de deuren, de techniek, ..., stuur dan naar joyce@wegwijzer.be 

  

  

 

Tweedehandse reisgidsen en kaarten voor een prikje 
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Wegwijzer houdt zijn reisbibliotheek steeds zo up to date mogelijk. Maar wat 

met de vorige edities van reisgidsen en kaarten? Leden van Wegwijzer 

kunnen die kopen aan een spotprijsje of krijgen die zelfs gratis! 

Op dit eigenste ogenblik is er een aanbod van twee levensgrote rekken 

afgevoerde reisgidsen: een rek gratis en een rek aan € 0,5 tot € 6. 

Kom eens snuisteren tijdens onze openingsuren en ga voor een prikje naar 

huis met materiaal voor je reisplannen van de volgende jaren. De reisbib is 

open op woensdagnamiddag van 14 tot 18 uur en zaterdag 10 tot 18 uur. 

  

  

 

(Waar) ging de Vlaamse jeugd op buitenlands kamp? 
 

  

 

Wegwijzer inventariseerde de buitenlandse kampen van de Vlaamse 

jeugdbewegingen. 



 

In de voorbije zomer van 2022 vonden maar liefst 884 buitenlandse kampen 

plaats, het hoogste aantal ooit! Corona maakte plaats voor een ongeziene 

reislust bij de jeugd(bewegingen). Ze speelden op veilig en bleven weg uit de 

buurlanden van Oekraïne. De populairste bestemmingen vind je, net als 

andere gegevens, op deze interactieve kaart. 

  

  

 

Reizen we nu weer als voorheen?  
 

  

 

 

De vraag was of we na corona weer zouden reizen als voorheen? Op 

dezelfde manier? Meer of minder? Of misschien bewuster? Of misschien wel 

nog massaler en vaker, door een onstuitbare reislust na twee jaar verbod en 

verplichte beheersing? 

Op diverse plaatsen werd al met ja geantwoord: onze reisdrang zou groter 

zijn dan ooit, de massatoeristische plaatsen lopen weer vol, de cijfers van 

voor de pandemie zouden geëvenaard worden en zelfs overtroffen, ons 

gedrag is niet veranderd en all-in is weer het populairst. 

Is dat echt zo? Een opinie: wegwijzer.be/we-reizen-nog-niet-zoals-voorheen 
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