
 
 

 

 nieuwsbrief oktober 2022 - aangepast  

 

Infoavond 'Lang op Reis', Gent, zaterdag 3 december  
 

 

Het kan weer: reizen, zelfs langdurig reizen. En dus kunnen jullie weer dromen 

en plannen maken. En kunnen wij met Wegwijzer voor de informatie zorgen. 

We doen dat het liefst met de hulp van ervaren reizigers, net terug van weg. En 

kijk, die zijn er weer en ze komen je informeren op onze infoavond ‘Lang op 

Reis’. 

 

Wat je mag verwachten? Een 20-tal doorgewinterde reizigers, die er minstens 

een half jaar maar vaak heel wat langer op uit trokken. Naar zowat alle 

https://www.wegwijzer.be/


 

uithoeken van de wereld en dat op heel diverse manieren (met openbaar 

vervoer, per fiets, te voet, met kinderen,…). Ze zitten een lange avond voor  je 

klaar om je persoonlijk op weg te helpen om je plannen ook waar te maken. 

 

Wanneer? Zaterdag 3 december van 18 tot 22 u. 

Waar? Loods 25, Vissersdijk 1, 9000 Gent. 

Prijs? 10 euro; gratis voor jongeren tot 31 jaar. 

Een idee van de avond krijg je al hier 

Maar veel beter is je meteen hier inschrijven!  

  

 

Reismarkt 2023, Brugge, zondag 5 maart 

 

Ook Reismarkt kan eindelijk weer doorgaan, na 3 jaar onderbreking. Reizigers 

kunnen weer reizigers informeren, op het originele en grootste evenement dat 

deze formule centraal stelt. 

 

Jij bent zo’n reizig(st)er die alles zelf uitkient, die enthousiast bent over een 

bestemming en die graag je informatie deelt met mensen met plannen? Dan 

bieden wij je daarvoor met Reismarkt het leukste forum om dat te doen! Als je 

meewerkt, wordt het ook voor jou een zondag vol boeiende ontmoetingen met 

mensen met reisdromen. 

https://www.wegwijzer.be/infoavond-lang-op-reis
https://docs.google.com/forms/d/18jEBuMGj5tTzal_e72eVaupoXzo7uNDrimyS9EFwJIA/viewform?edit_requested=true


 

Je maakte 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 

Je wil op een andere manier als vrijwilliger meewerken aan Reismarkt? Laat 

het weten aan joyce@wegwijzer.be 

Je wil je toeristische product laten kennen aan het publiek van Reismarkt? Laat 

dat weten aan vera@wegwijzer.be 

  

 

Ledenbevraging Wegwijzer  

 

 

Wij houden bij Wegwijzer van feedback. Onze leden krijgen een aanbod van 

reisverslagen, reistips, fysieke en virtuele evenementen en externe 

ledenvoordelen. Maar kan het ook beter? Wij stellen je enkele vragen 

Onder de deelnemers geven we 3 gratis lidkaarten van een jaar weg. 

  

 

Webinar 'Budgetvriendelijk reizen'  

mailto:filip@wegwijzer.be
mailto:joyce@wegwijzer.be
mailto:vera@wegwijzer.be
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSem9oLGF1mC22XTXMhU-nRgUiWTJnUoZ3TkXkNaI8E2gneHuw/viewform
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSem9oLGF1mC22XTXMhU-nRgUiWTJnUoZ3TkXkNaI8E2gneHuw/viewform


 

 

Je bent jong en je wil de wereld ontdekken maar je hebt een klein budget? 

Geen probleem, dat is gewoon mogelijk! Wij verklappen hier onze tips en tricks 

over budgetvriendelijk reizen. De webinar wordt tweemaal georganiseerd, op 

woensdag 30 november en zaterdag 10 december. 

Schrijf je hier in. 

  

 

Q & A 

 

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSe_VXrxk8w3lwpQz2MBnLUbFirGidLJc6GHvkQ6PM5904U1BQ/viewform


 

Je zit nog met reisvragen? Dan is dit het moment! Elke donderdag van 

november organiseren wij Q&A Thursday. Het principe is simpel: jullie stellen 

een reisvraag via onze socials, 

zoals https://www.instagram.com/wegwijzer.reisinfo/ en wij antwoorden!  

  

 

Go Strange, Mechelen, zaterdag 29 oktober 

 

 

Reizigers zijn nooit klaar met reizen. Misschien is vrijwilligerswerk of een 

buitenlandse stage wel de volgende stap? Als je niet weet hoe eraan te 

beginnen of je kunt financiële steun gebruiken, ga dan naar het Go Strange 

event op 29 oktober! 

Vrijwilligerswerk, groepsuitwisselingen, stages, inleefreizen, studeren of werken 

in het buitenland, alles komt aan bod. 

Iedereen is welkom. Spring binnen wanneer je wil, snuister rond en ontdek alle 

internationale mogelijkheden in het infosalon of check het programma en kom 

af voor de sessie die jij interessant vindt. 

Meer info hier 

  
 

Op wegwijzer.be vind je onder andere: 

Over Wegwijzer                               Snelmenu                                     Activiteiten 

Over ons                                           Reisbib                                        Reismarkt 

Lidgeld betalen                                  Reiskrant                                     Reis, Schrijf & Win 

https://www.instagram.com/wegwijzer.reisinfo/
http://gostrange.be/event
https://www.wegwijzer.be/over-ons
https://www.wegwijzer.be/de-reisbib
https://www.wegwijzer.be/reismarkt
https://www.wegwijzer.be/membership-checkout/nojs
https://www.wegwijzer.be/reiskrant
https://www.wegwijzer.be/reis-schrijf-win


 

Ledenvoordelen                                 Lang op Reis                                Infoavond Lang op Reis 

Vrijwilligerswerk                                Reisvraag stellen                           Kampverslagenwedstrijd 

Doe een gift                                      Buitenlands kamp                         Fotowedstrijd 

Verhuur                                            Jongerenreizen                             Instagram Take Over 

Pers                                                 Scholen       

 

 

Blijf op de hoogte via onze kanalen:         

  

 

 

 

https://www.wegwijzer.be/ledenvoordelen
https://www.wegwijzer.be/lang-op-reis-0
https://www.wegwijzer.be/infoavond-lang-op-reis
https://www.wegwijzer.be/vrijwilligerswerk
https://www.wegwijzer.be/reisvragen
https://www.wegwijzer.be/kampverslag
https://www.wegwijzer.be/laat-wegwijzer-voortbestaan
https://www.wegwijzer.be/buitenlands-kamp
https://www.wegwijzer.be/fotowedstrijd
https://www.wegwijzer.be/verhuur
https://www.wegwijzer.be/georganiseerde-reizen-voor-jongeren
https://www.wegwijzer.be/instagram-take-over
https://www.wegwijzer.be/pers
https://www.wegwijzer.be/scholen
https://www.facebook.com/WegwijzerReisinfo/
https://www.instagram.com/wegwijzer.reisinfo/?hl=nl
https://www.wegwijzer.be/

