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Na maanden van ellende eindelijk eens goed nieuws! Binnen afzienbare 
tijd is er het prikje van de hoop en … het verlangen op een betere 
toekomst. 2020 heeft getoond hoe kwetsbaar we zijn. Het stelde onze 
veerkracht op de proef. 
Wie had zich kunnen inbeelden dat niets nog vanzelfsprekend zou zijn? 
Zomaar bij iemand binnenspringen kon plots niet meer, ons vrije leven 
werd aan banden gelegd. 
2021 moet de drijfveer worden om vooruit te gaan, om nieuwe dingen 
mogelijk te maken. Laat ons de gemiste kansen van vorig jaar achter 
ons laten. Voorwaarde is nu wel dat de vaccinatiecampagne snel en 
vlekkeloos zal verlopen. Een vaccin voor de zomer is namelijk iets 

helemaal anders dan een vaccin na de zomer. Het rijk van de vrijheid is weer in zicht. Alle hoop 
ten spijt ligt de sport- en vrijetijdssector nog lang niet in een veilige haven, daarvoor is het vast 
nog enkele weken (maanden?) bang wachten. 
 

De dagen tussen Kerstmis en Nieuwjaar waren niet zoals ooit tevoren. Niet alleen de donkerste, 
maar ook de somberste. Dagen waarvan het humeur in het rood ging.  
Intussen zijn we bijna de maand februari ingerold en ‘corona’ zuigt nog steeds alle aandacht op. 
Hierdoor worden opnieuw alle georganiseerde wandeltochten en andere nevenactiviteiten voor 
de volgende maand geblokkeerd. Toch biedt onze club in tegenstelling tot deze blokkades heel 
wat weerwerk. Onze corona(club)wandelingen winnen dankzij de sociale media en het 
wandelblog van Wandelsport Vlaanderen aan slagkracht. Hopelijk gaan ook nog Lommelse 
dagjeswandelaars overstag en treden zij binnenkort mee in de voetsporen van onze wandelclub. 
Wandelen is op dit ogenblik zonder meer de trendsetter op het vlak van de meest gezonde en 
bedreven sporten. Laat ons de vingers gekruist houden en voorzichtig kijken wat de toekomst 
brengt en die toont meer dan een handvol perspectieven. We gaan niet op de feiten 
vooruitlopen, want die toekomst is slechts bestreken met een dun laagje vernis. Voor je het weet 
is dat laagje verdwenen!          
Tijdens de maand februari legt onze club andermaal haar focus op permanent bewegwijzerde 
wandelparkoersen (zie pagina 7). Met vertreklocaties als de Soeverein en feestzaal Den Horst 
schieten we zonder meer de hoofdvogel af. 
Hopelijk strooien de weergoden geen roet meer in het eten, want ondanks dat winters mooi, 
kunnen we toch al uitkijken naar het lengen van de dagen. Aan de stille opwinding voel je al dat 
alles wat leeft daarvan doortrokken is. De sneeuwklokjes geven alvast het goede voorbeeld. 
Tot volgende maand.  
 

Frans 
 

Zondag 14 februari … Valentijnsdag! Aan alle Valentino’s en Valentina’s 

een leuke ‘Valentijn’. 
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Nieuwe leden:  
Hartelijk welkom aan: 
 Mevr. Miranda Cairo uit Lommel en de fam. Herwig en Charlotte Friet-Willekens uit Lommel 
 

Overlijden 
Rosa Bleyen (08.11.1938 - 16.12.20) 
 

Heel onverwachts werd Rosa getroffen door een beroerte en die kende 
een noodlottig einde. In januari 1994 sloot Rosa zich bij onze vereniging 
aan en was direct een graag geziene verschijning, niet alleen om haar 
uiterlijk, maar ook om haar ijver. Ruim 20 jaar runde ze op onze 
wandeltochten samen met zus Alda (inmiddels ook overleden) de 
broodjes, taarten en koffiebar. 
Het verlies van Rosa betekent niet alleen een aderlating voor de club, 
maar vooral voor haar wekelijkse wandelvrienden. 
Onze club biedt de familie en naasten haar oprecht medeleven aan. 

 
 
 

 

 
 
 
 
 

 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

Hartelijk dank voor het sturen van de vele 

kaartjes, e-mails, e-cards, videoclips en 

andere. 

Frans en Yvette 
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Milieu 2000 
wandelkalender  
  

Februari 2020 
 

Datum Organiserende club          
Afstanden  
 Startplaats 
 Vertrekuren. Verplaatsing 
vanuit Lommel-Centrum 
 Naam van de tocht 
 

P.S. Wandeltochten in het grijs 
gebarreerd mogen niet op de 

tochtenkaart 
 
 
 

 
2043 WSV Milieu 2000 

Lommel vzw 
Lid Wandelsport Vlaanderen 

 

www.wsv-milieu-2000.be 
 

Voorzitter: Frans Smets 
Nieuwe Dijk 11, 3920 Lommel 
tel +32 (0)11 54 15 84 
gsm 0484 34 60 70 
e-mail: smets.frans@skynet.be 

 

Secretaris - parkoersen: 
Jean Engelen 
Kruisboogstraat 10, 3920 Lommel 
tel + 32 (0)11 54 30 83 
gsm 0485 78 10 81 
e-mail: jean_engelen@telenet.be 

 

Penningmeester: Yvette Weyts 
Nieuwe Dijk 11, 3920 Lommel 
tel +32 (0)11 54 15 84 
gsm 0477 34 83 71 

 

Bestuurslid: Piet Geboers - publiciteit 
Drift 53, 3920 Lommel 
gsm 0479 42 71 39 

e-mail: pietgeboersgsm@gmail.com 
 

Bestuurslid: Pierre Vandenberk 
Parkoersverantwoordelijke 
Hees 79, 3920 Lommel 
tel +32 (0) 11 54 02 18 
gsm 0489 44 23 22 
e-mail: pierre.vandenberk1@gmail.com 

 

Bestuurslid: Annick Helsen 
verantwoordelijke scannen - website 
Vreyshorring 190, 3920 Lommel 
gsm 0477 95 46 92 
e-mail: helsenannick@gmail.com 
 

Bestuurslid: Gert Van Dommelen 
verantwoordelijke stockbeheer 
Jacob Van Arteveldestraat 7,  
3920 Lommel 
gsm 0477 41 80 86 
e-mail: vandommeleng@skynet.be 
 

Bestuurslid: Veronique Bielen 
verantwoordelijke GDPR (privacy) 
Jacob Van Arteveldestraat 7,  
3920 Lommel 
gsm 0494 39 02 93  
e-mail: bielenveronique@gmail.com 

 

Bankrelatie: 
Crelan 853 854 4908 16 
IBAN BE72 8538 5449 0816 
BIC  NICABEBB 
 
 

 

http://www.wsv-milieu-2000.be/
mailto:smets.frans@skynet.be
mailto:jean_engelen@telenet.be
mailto:helsenannick@gmail.com
mailto:vandommeleng@skynet.be
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Jarigen in de maand februari 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

Stelten Lucia      Hellemans Yvonne      Michiels Jan 

Stelten Gerard      Claes Maria      Engelen marie-Rose 

Geuens Kristof      Vandenberk Marie-Jeanne    Hendriks Yvo 

Snoeckx Pierre                           Conjaerts Louis      Cremers Johanna 

Vandenberk Yana      Korsten Helena      Geysels Arlette 

Ghijsbrechts Augusta      Jansen Maria      Mertens Rina 

Vandenberk Lisette                   Van Den Eynde Jos      Geerits Joannes 

Lemmens Hendrik                    Bouwens Maria      Plekkenpol Dick 

Luijten Jan                                 Bielen Veronique      Baeten Marie-Louise 

Smets Frans Geuens Rina                  Renckens Georges 

Willekens Lucia      Ieven Frans      Van Bommel Jan 

Hoeben Arlette      Berckmans Annie      Bielen Jean 

Maes Maria      Vlemmix Henk      Timmermans Anita 

Poets François      Van Boxelaere Nicole       Peters Willem  

Mannaerts Rita                          Maes Josée                    Verstrynge Liliane 

Brans Maria                               Greif Julien                            Verstrynge Diane 

Geboers Jean       Boers An                                Jansen Maria 

mailto:smets.frans@skynet.be
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Vanaf de tweede lockdown (13 december 2020) tot en met heden 
gingen of gaan onderstaande organisaties niet door: 
 

 

Zaterdag 19 december 2020: busreis Stekene. 
 

Woensdag 23 december 2020: Kerstavondwandeling. 
 

Dinsdag 29 december 2020: Grenstocht 
 

Zondag 17 januari 2021: Edelweisstocht. 
 

Donderdag 18 februari 2021: Clubwandeling Bocholt/Lozerheide. 
 

Zaterdag 27 februari 2021: Krokustocht. 
 
Onze club zal alle aanpassingen en/of wijzigingen zo snel mogelijk 

communiceren 

 

 

 

 

Milieu 2000: wandelkalender voor 
februari 2021 



Milieutoeter: februari 2021 

 

 

6 

 

Zoals afgesproken mag men de tochtenkaart met het jaartal 2020 (groene kleur) ongeacht 
het aantal stempels verder gebruiken voor het jaar 2021. 
 

Bij het inleveren van deze volle tochtenkaart ontvang je onmiddellijk je geschenk onder de 
vorm van een ‘Kadobon’ met het jaartal 2020 (waarde € 15). 
 

Deze ‘Kadobon’ kan je voor allerlei doeleinden gebruiken: bv. in de clubwinkel, bij busreizen, 
als betaalmiddel bij het clubfeest, zelfs voor het aankopen van consumptiebonnen en andere 
clubaangelegenheden gedurende de periode van 01.01.2021 tot en met 15.05.2022. 
 

OPGELET: tochtenkaarten kunnen voortaan alleen persoonlijk afgegeven worden 
bij de inschrijftafel op één van onze 14 wandeltochten of op de algemene 
vergadering. 
Hiermee willen we de jaarlijkse discussies vermijden, die al of niet terecht opduiken over 
verstuurde kaarten die verloren zijn gegaan of tochtenkaarten die afgegeven werden aan 
derden en hun einddoel voorbijschoten (waar of niet waar). 
 

De ‘Kadobon’ kan niet omgeruild worden tegen geld. Op de ‘Kadobon’ wordt ook geen geld 
weergegeven.  

 

OMWILLE VAN DEZE AANGEPASTE 

REGLEMENTERING ZAL DIT ARTIKEL  

ELKE MAAND WORDEN HERHAALD. 

Opnieuw hadden we onze hoop gevestigd op een versoepeling van de coronamaatregelen, maar 
die liepen andermaal op een sisser uit. We hadden in de maand februari zo graag uitgepakt met 

een schilderspalet van winterse schoonheden. Het zijn dan vooral de rijpende kleuren die de 
omgeving rond Lommel-Werkplaatsen een bijzondere facelift geven. In de omringende bossen is 
het in de vroege uren nog zo stil dat je zelfs de echo van je eigen stem tegen de hoge 
boomstammen hoort opklauteren. En wanneer je na een flink eind stappen verzeilt in de 
verlatenheid van een onbekend landschap, zorgen grote delen voor een feeëriek panorama. Als 
daarbij een zonnige vrieslucht nog eens het turkoois ijs van enkele omliggende zandputten 
oplicht dan hadden we de start van deze Krokustocht niet gemist. De wandelpaden slingerden 
ongetwijfeld langs bospaden, over dammen en kleine lapjes grasland. Heel vroeger woekerde 
hier de heide en dat zorgde voor een behoorlijk hoog avonturiergehalte. Veel wandelaars uit het 
verleden vonden deze streek altijd een verademing. Velen houden van het dolen door licht en 
schaduwen, door stilte en eenzaamheid. In de luwte van dit verlaten land is de voorbije jaren 
heel wat nieuw leven geblazen. Jammer dat deze tocht niet heeft mogen plaatsvinden 
 
      

Reglementering met betrekking tot de tochtenkaarten 2020 
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Van donderdag 21.01.2021 tot en met donderdag 04.02.2021 kan men nog steeds permanent 
over door onze club uitgezette wandelroutes wandelen. De vertreklocatie is voorzien vanaf 
Buurthuis Het Zand, Frederik Van Eedenstraat te Lommel-Heeserbergen en dit over 5 of 10 km 
(mogelijk te combineren = 15 km). 
 

De bewegwijzering gebeurt met de traditionele Milieu 2000 wandelpijlen. Aan de startplaats vind 
je een afdruk van de wandelroutes en de telefoonnummers waarop je eventuele problemen kunt 
melden. Ook op onze website www.wsv-milieu-2000 vind je de nodige informatie.  
Een QR code kan ter plaatse met de smartphone gescand worden. 
Respecteer de regels van ‘social distancing’, houd 1,5 meter afstand en wandel niet in groep. 
 

 
 

Vanaf zaterdag 06 februari 2021 ligt er een nieuwe permanent gepijlde wandelroute klaar die je 
kan bewandelen tot en met zaterdag 20 februari 2021. 
Vertrekken kan je vanaf de parking van de Soeverein, Sportveldenstraat 10 te Lommel. 
Afstanden 5 of 10 km (te combineren tot 15 km) 
 
Een tweede route is beschikbaar vanaf dinsdag 23 februari 2021 tot en met dinsdag 09 maart 
2021 met vertrek vanaf feestzaal Den Horst te Lommel-Gelderhorsten. 
Afstanden 5 of 10 km (te combineren tot 15 km) 
De bewegwijzering gebeurt ook hier met de traditionele Milieu 2000 wandelpijlen. Aan de 
startplaats vind je een afdruk van de wandelroutes en de telefoonnummers waarop je eventuele 
problemen kunt melden. Ook op onze website www.wsv-milieu-2000 vind je de nodige 
informatie.  
Een QR code kan ter plaatse met de smartphone gescand worden. 
Respecteer de regels van ‘social distancing’, houd 1,5 meter afstand en wandel niet in groep. 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.wsv-milieu-2000/
http://www.wsv-milieu-2000/
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Op zaterdag 13 maart 2021 organiseren ons clublid Louis Jansen samen met 
collega Yvo Goosens hun jaarlijkse Euraudaxtocht vanuit Lommel-Centrum. 
Volgende maand hierover meer nieuws! 
‘ 

Sommige clubleden die zich een ‘Walking in Belgium’ (wandelkalender) 
aanschaften informeerden naar de betekenis van de icoontjes bij de 
wandeltochten. De betekenis daarvan vind je terug op de bladwijzer die in de 
kalender steekt. 
 

Heel wat clubleden gingen in op onze wenk om ook eens gebruik te maken 
van het wandelknooppunten netwerk. Met succes overigens. 
 

Sommige clubleden mailden ons dat ze deelgenomen hadden aan het 
‘wedstrijdje’ op de knooppuntenwandeling van het Pijnven of Hageven, maar 
vergeten waren een foto te nemen. Helaas voor hen, maar het reglement was 
duidelijk. 
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Beloning voor wie ons ook in 2021 een nieuw lid of leden aanbrengt! 
 

Een bericht dat geldig is voor onze leden! 
Ook in 2021 blijven we clubleden belonen die ons een nieuw of nieuwe leden aanbrengen.  
 

Wie ons op een van onze wandeltochten of via de website een nieuw lid of leden kan 
aanbrengen, ontvangt samen met de nieuwkomers gratis een kop koffie/thee en taart. 
Ook nieuwe leden die zonder meer lid worden genieten van dit initiatief. 
OPGELET! 
Wie hiervoor in aanmerking komt zal van de club een cadeaubon ontvangen. Hiermee moet 
men zich melden bij de afdeling bonnenverkoop waar deze ingeruild kan worden. De waarde 
van de cadeaubon wordt niet omgeruild in geld. 
 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

Na het opschorten van onze wekelijkse corona(club)wandelingen in november 2020 werd het 
zoeken naar alternatieven zoals o.a. knooppuntwandeltochten. Meerdere clubs schakelden ook 
over op permanent gepijlde wandelroutes. Dat systeem droeg onze parkoersbouwers ook een 
warm hart toe en op dinsdag 05 januari waren ze er klaar mee. Iedereen was in het prille begin 
van 2021 dolblij om weer aan te knopen met datgene wat we graag doen. Het vertrek vanaf het 
stationsplein te Lommel-Kattenbos was een ideale plek om de omgeving van de Katterijen tot 
Den Horst af te schuimen zonder om te kijken. 
De temperatuur was zacht en het grijze dak van de wereld bleef gesloten. Het waren dus ideale 
omstandigheden om op avontuur te trekken. De drang om er een gezonde uittocht van te maken 
was enorm. Rond de klok van 9 uur stortten de eerste wandelaars zich - alle 
veiligheidsvoorschriften in acht genomen - als een Partizanenleger op de nabijgelegen bossen. 
Onder het dak van deze hoge, groene sparren leken enkele nukkige hellingen roet in eten te 
strooien, maar niets was minder waar. Het mooie aan deze wandeldag was – ongeacht de 
hoeveelheid ervaring – dat de omgeving bleef verbazen. Zelfs de meest kromlijnige deelnemer 
zal zich verbaasd hebben aan de natuurkunstwerken van Will Beckers of aan de fiere 
Leyssensmolen. Maar er waren ook de historische oude zandkotters (ontstaan in 1891) die de 
aandacht trokken. Wie echter nog meer oog had voor details zal ervaren hebben dat dit gebied 
nog veel meer blikvangers verborgen houdt. Absoluut een kei van een wandeltocht.  
 

Reacties: 
Beste, vandaag 10 km gewandeld. ZEER MOOI, 100% goed begaanbaar door 
bos, heel afwisselend, goed afgepijld, 0% modder, echt een aanrader voor wie 
zulke wandelingen verkiest! 
Met vriendelijke groeten 
Jos en Lisette, Zonhoven, lid Sporton vzw 
 

Mijn vriendin en ik kwamen van Aalter om in Lommel deel te nemen aan een 
SUPER SUPER mooie wandeling. We hebben er zelfs wandelaars ontmoet die 
van Poperinge waren. 
Marleen Snoeck 
 

Nog meer reacties kan je bekijken op onze Facebookpagina. 
 

 

 

 

 
 
 

http://www.google.be/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0CAcQjRxqFQoTCKDMk_Cwx8gCFYQIGgodmJULoA&url=http://www.partycentrumparola.nl/zalen/vergaderzaal-spiegelzaal/&bvm=bv.105454873,bs.2,d.d2s&psig=AFQjCNHUHsUQwAkykA8a9jDbu-97zqTH5A&ust=1445098290794241
http://www.google.be/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0CAcQjRxqFQoTCPe677iwx8gCFcKrGgodfkYFKg&url=http://www.rollingstoned.nl/onno-hoes-krijgt-wietboemerang-smoel/&bvm=bv.105454873,bs.2,d.d2s&psig=AFQjCNFARUyziLBKYw2qc9c_WmdV2si9bA&ust=1445098190539871
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Wandelen langs de ‘Doodendraad’in Hamont-Achel 
December heeft 
vaak een wrange 
nasmaak. De 
ochtenden zijn rauw 
en houden het 
warmtegevoel ver 
af, maar als je de 
huiselijke warmte 
durft te ruilen voor 
een stukje avontuur dan maakt het niks uit of de koude je ‘s 
morgensvroeg in je aangezicht snijdt. Samen met enkele 
wandelvrienden had ik mijn zinnen gezet op een wandeling 
met een luguber verleden nabij de Achelse Kluis in Hamont-
Achel, vlak bij de grens met Nederland in de Beverbeekse 
duinen. 
De weersvoorspellingen waren nog gunstig, gezien de tijd 
van het jaar, maar ondanks alles bleven we toch niet 
wachten op een beloofde winterzon die aan de horizon nog 
onzichtbaar was. We vertrokken vanaf de parkeerplaats 
rechtover de abdij en namen de route gemarkeerd met een 
klaproos, symbool van de oorlogsherdenking. Toen we 
vertrokken was de ochtend nog angstvallig stil, in alles 

overheerste er rust en zo verzeilden we al snel in 
een mysterieus, desolaat niemandsland en dat 
werd nog mysterieuzer toen de eerste 
zonnestralen als een kunstzinnige hand het ijzige 
landschap bepotelde. We stapten tussen bos en 
hei over een zandig pad dat naadloos beide 
landen (België en Nederland) scheidde. In dit 
verruigd heidegebied tref je onwezenlijk veel 
grenspalen (14). Soms moet je een hele 
krachttoer uithalen om erbij te komen. Bijzonder 
zijn twee palen vlak naast mekaar. Enerzijds 
grenspaal 176 en anderzijds een vierkante 
baroniepaal van Hees en Leende en de baronie Cranendonck. Je kunt er rondkijken zonder dat 
een huis of wat dan ook de horizon breekt … een onversneden smokkelgebied. Toen België in de 
Eerste Wereldoorlog bezet was hunkerde men hier naar een sneer boter, een hompje tabak, 
granen en die gingen ze bij de buur Nederland halen. 
In het duinengebied van Beverbeek stootten we op een indrukwekkende reconstructie van zo’n 
200 meter lange ‘Doodendraad’. Langsheen deze reconstructie staan infoborden die wandelaars 
extra info verstrekken over de oorspronkelijke constructie in 1916 en de vele 
ontsnappingsmethoden die vanuit België werden ondernomen. Maar ook de dramatische verhalen 
die zich aan de draad hebben afgespeeld. Langs de wandelroute vind je 3 locaties van deze 
‘Doodendraad’. 

Een nieuw hels wapen: 
Duitsland viel in 1914 op brutale wijze het neutrale België binnen. De grensbewoners, zoals die 
van Hamont-Achel, kregen het hard te verduren door de aanleg van een hermetische afsluiting 
van de grens. De Duitse bezetter wilde elk contact met het vrije Nederland beletten. In de 
volksmond noemde men deze gehate afsluiting ‘de elektrische draad’, de ‘Dodendraad’ of ‘Draad 
des Doods’. Zo stond het stroomstootwapen bekend dat door de Duitsers werd ingezet langs de 
hele grens tussen Nederland en België. Op de 180 km lange versperring van Vaals tot Cadzand 
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stond een spanning van 2000 Volt en meer. Na meer dan 100 jaar is de draad nog altijd niet 
vergeten. 

De Duitsers trachtten met dit waanzinnig plan letterlijk de 
Belgische bevolking te kooien. Een ten top gedreven 
vrijheidsberoving met een nieuw hels wapen. Heel wat 
mensen probeerden telkens weer hun vrijheid te heroveren, 
velen waren succesvol bij het doorbreken van deze dodelijke 
draadversperring, maar helaas waren er ook vreselijke 
mislukkingen met dodelijke afloop. 
Over de hele grens vielen er meer dan 1000 slachtoffers bij 
ontsnappingspogingen. Het waren meestal onbekende 
burgerlijke slachtoffers die letterlijk aan de draad bleven 
hangen. 
Tegen de verwachtingen van de Duitse overheid in, werd de 
draadversperring zelfs een aantrekkingspool voor 

smokkelaars, maar ook spionnen lieten zich niet zomaar afschrikken. Ook jongens die naar het 
front wilden gaan en gewone mensen die de vrijheid wilden in het neutrale Nederland 
trotseerden de draad.  
Op deze bizarre plaatsen hebben we een tijdje op de rem gestaan en het verleden laten 
binnendringen. Toen we een andere draad, die van de wandelroute weer opnamen bleef de 
bizarre ervaring nog even nazinderen. Bij het keerpunt van de wandeling ‘aan de Ezel’ staat in 
het bos andermaal nog een merkwaardige grenspaal van de admiraliteit van de Maze.  
Regens van de voorbije dagen hadden sporen nagelaten en de lage winterzon was niet bij 
machte geweest om de natte bossen op te drogen. Alles glinsterde, de rottende bladeren, de 
spinnenwebben, de plassen. Modder kleefde aan mijn schoenen. 
Gedreven door een briesje, roken we op 
onze route houtvuur, rook van 
dennenblokken die in slierten opsteeg vanuit 
enkele schoorstenen, spookhuizen in the 
middle of nowhere. Binnen een afspanning 
liepen luidkeels blaffende honden. Toen we 
toekwamen aan de Warmbeek raakten we 
onder de indruk van, een volgens ons riante 
beverdam terwijl in de verte de gebouwen 
van de Sint-Benedictusabdij van Achel 
terug opdoken. De monniken zijn vertrokken, het bier is gebleven. In de Sint-Benedictusabdij, 
beter bekend als de Achelse Kluis, deden de laatste twee broeders in januari 2018 het licht uit. 
Ze vervulden geen actieve rol meer in het klooster. In de hoogtijdagen verbleven er rond de 
honderd monniken in de abdij. F.S. 
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Het is midden december 2020 en dankzij het 
prachtig weer een ideale dag om de 
wandelschoenen aan te binden. We kozen 
voor een dagtrip door het natuurgebied ‘de 
Malpie” en trokken daarvoor naar de 
Nederlandse buurgemeente Borkel en Schaft. 
De wagen parkeerden we op een ‘gratis’ 
parkeerterrein achter de oude school in de 
Pater Aartslaan.  
Op de hoek van de Dorpstraat en de Pater 
Aartslaan pikten we aan bij, knooppunt 05 en 
volgden die in de richting van het nummer 
98. Voor deze wandeluitstap putten we de 
motivatie uit het raadselachtige waarvoor de 
‘Malpie’ staat. 
Dit natuurgebied bestaat uit twee delen: 
enerzijds de Malpiebeemden en anderzijds de 
Malpiebossen, vennen en heidelandschappen 
gelegen tussen Borkel en Schaft en 
Valkenswaard. Samen beslaan ze meer dan 
600 ha. De meeste bekendheid geniet dit 
natuurgebied dankzij de Grote Heide, één 
van de laatste heidegebieden van Noord-
Brabant en de talrijke vennen zoals het Molenven, het 
Pastoorven, het Wasven, het Vaarven en het Groot 
Malpieven. Daarbij stroomt de rivier De Dommel nabij de 
Malpiebeemden dwars door de Malpie. Onze tocht begon 
als een pastoraal stilleven onder een milde winterzon, 
waarbij we onze speurneus staken in een avontuur dat 
begon doorheen fluisterstille bossen. Die bossen werden 
omzoomd door lovers waarvan de stammen bedekt waren 
met een fluwelen groene sluier. Deze oude eiken staan er 
als monumenten in een eeuwenoud landschap. Een bos in 
de winter is de winter zelf, het is de rust, de gelatenheid, 
de weemoed. Het bos sterft niet, maar slaapt langzaam in. 
We wandelden over een uitgerold tapijt van gevallen 
bladeren en toen al bleek duidelijk, deze streek was onbeschaamd romantisch … een 
benijdenswaardig natuurgebied. De opkomende zon deed er nog een schepje bovenop, de hemel 
leek één groot knetterend haardvuur en luttele tijd later leken de laatste restjes wolken nog maar 
op wat haastig aangebrachte verfstrepen.  
In deze grootse eenzaamheid voelden we ons klein, beroerd en onmachtig. De stoere 
landschappen hadden iets grilligs en onberekenbaars, maar ze zaten als gegoten. Het is een 
streek die zwanger is van zoveel voorouderlijke geschiedenis. Breekbare nevels overschaduwden 
het water en de heidevlaktes. Af en toe verlieten we bij een poel het pad voor een mooi plaatje. 
En ondanks het feit dat de aanstormende winter al alle kleuren uit het landschap had 
weggehaald droegen de hulststruiken meer bessen dan ooit. 
In het isolement van de indrukwekkende Malpiebeemden vloeit gestaag de Dommel. Een barre 
woestenij waar Gallowayrunderen vrij rondlopen en het beekdal begaanbaar houden. 
Ondanks de onverwachts veel wandelaars onderweg ondervonden we hoe men hier 
gedragscodes en de stilte respecteert.  
Eens de Sint-Servatiuskerk en de molen Sint-Antonius Abt weer in het gezichtsveld verscheen 
was een uitzonderlijke wandeldag voorbij. F.S. 
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EHBO-koffertje voor wandelaars en fietsers 
Wie op stap gaat, voorziet zich het best van een kleine set middelen om kleine problemen op te 
lossen. Een ontsmettingsmiddel voor het geval men een schram oploopt of een kleine val doet. 
Een pleister om dit te behandelen of een beginnende blaar te beschermen. Proper water is 
eveneens een noodwendigheid om een wonde of schram proper te maken vooraleer verder te 
behandelen. In de EHBO-set zit ook een nooddeken en dat komt soms goed van pas. Deze 
dekens zijn gemaakt uit een folie en hebben een zilverkleurige en een goudkleurige kant. Het 
nooddeken kan gebruikt worden om jezelf of een slachtoffer te beschermen. Voor onderkoeling 
gebruik je de gouden kant naar buiten en voor oververhitting gebruik je de zilverkleurige kant 
naar buiten. Het nooddeken neemt bijna geen plaats in en kan een leven redden in geval van 
nood. In de handel zijn er voldoende mogelijkheden om een EHBO-set aan te schaffen. 
Regelmatig controle van de inhoud is echter noodzakelijk om steeds alles bij de hand te hebben.  
 

Inhoud Wandel- en fietssetje 
Afmetingen: 13 cm x 12,5 cm x 5 cm 
 

Algemene EHBO-artikelen 
1 x Verbandschaar 
1 x Pincet 
1 x Paar vinyl handschoenen 
1 x Reddingsdeken 
2 x Alcoholdoekje 
1 x Blarenprikkers (10 stuks) 
1 x Plastic tekenpincet 
 

Algemene verbandartikelen 
1 x Compeed blarenpleisters (5 stuks) 
1 x Wondpleister assortiment 3 maten (15 stuks) 
1 x Snelverband gerond 6 cm x 8 cm 
1 x Mitella 
1 x Elastische windel 8 cm x 4 m 
2 x Gaaskompres steriel 5 cm x 5 cm 
1 x Rol hechtpleister 1,25 cm x 5 m 
 

Kostprijs: € 18,48 (incl. btw) 
 

Extra aanbevolen EHBO-artikelen 
Wanneer u een fietstocht of wandeltocht gaat maken, is het raadzaam om ook te denken aan 
andere extra EHBO-producten naast uw wandel- en fietssetje. Denk dan bijvoorbeeld 
aan blarenpleisters, paracetamol, een reddingsdeken, Betadine jodium en Care Plus ORS 
Sachets ter voorkoming en behandeling van uitdroging. 
 

Dit koffertje kan je online bestellen: Zie website https://www.EHBO-koffer/product/wandel-en-
fiets-setje  
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https://www.ehbo-koffer.be/product/compeed-blarenpleisters/
https://www.ehbo-koffer.be/product/reddingsdeken-goud-zilver/
https://www.ehbo-koffer.be/product/care-plus-ors-sachets/
https://www.ehbo-koffer.be/product/care-plus-ors-sachets/
https://www.ehbo-koffer/product/wandel-en-fiets-setje
https://www.ehbo-koffer/product/wandel-en-fiets-setje
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Ook het afgelopen jaar 2020 waren we van plan om weer ons regelmatigheidscriterium, “10 van 
de 14” te organiseren. Hierin houden we bij wie van onze leden aanwezig zijn op de 12 
wandelingen ingericht door WSV Milieu 2000 Lommel, de algemene ledenvergadering en het 
jaarlijks Kerstfeest.  
Helaas besliste het verdomde Coronavirus hier anders over. Slechts 2 van onze wandelingen 
vielen niet ten prooi aan deze wereldwijde pandemie en al de andere activiteiten moesten we 
annuleren. 
 

We beëindigden 2020 met een totaal van 531 clubleden. Hiervan namen er 442 clubleden (op 
1734 deelnemers) deel aan onze Edelweisstocht op 19 januari 2020 terwijl er 403 Milieu 2000 
stappers (op 1210 inschrijvingen) present waren op de Krokustocht onze tweede en laatste tocht 
van 29 februari 2020. 
 

We hebben besloten om het criterium van 2020 te laten vervallen maar zullen wel de aanwezigen 
van deze 2 tochten uit 2020 noteren bij de aanwezigen voor het criterium “10 van de 14” van de 
jaargang 2021. 
 

TE KOOP  

Rechtstreeks van bij de imker 
 

Vanaf heden terug honing verkrijgbaar. Zich wenden tot Pierre Vandenberk, 
Hees 79 te Lommel  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

10 van de 14 – jaar 2020 
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Donderdag 23 tot en met zondag 26 september 2021 
 

Voor ons wandelweekend van 2021 trekken we zoals we vorig jaar beloofden naar Duitsland. We 
kozen voor het stadje Traben-Trarbach in deelstaat Rijnland-Palts in de prachtig kronkelende 
Moezelvallei. Zoals de naam aangeeft bestaat het stadje uit twee delen gescheiden door de 
Moezel en toch verbonden door de grootse Moselbrücke met zijn imposante Brückentor uit 1899. 
De ruïne Grevenburg (uit 1350), het Buddha-museum, de ondergrondse wijnkelders met hun 
jaarlijkse befaamde kerstmarkt zijn enkele van de grootste aantrekkingspolen van het stadje. 
Traben-Trarbach telt momenteel een kleine 6.000 inwoners. 
 

Onze verblijfplaats is hotel “Gonzlay” mooi en rustig gelegen langs de oever van de Moezel op 
ongeveer 1.3 km van het centrum van deelgemeente Trarbach. Er is een binnenzwembad dat 
gratis gebruikt kan worden door de hotelgasten. www.gonzlay.de   
Adres: Hotel Gonzlay, Am Goldbach 3, D 56841 Traben-Trarbach.                                                                                                                   
De capaciteit van het hotel is ongeveer 50 personen (afhankelijk van de kamerbezettingen) en 
met maximum 7 éénpersoonskamers. 
 

Het arrangement omvat het volgende: 
- Ontvangst met koffie/thee en een stuk taart bij aankomst donderdag voor 11.00 uur. 
- Om 12.00 uur lunch (soep en belegde broodjes, koffie/thee). 
- 3 x ontbijtbuffet. 
- 3 x 3-gangen diner. 
- 3 x lunchpakket (belegde broodjes, fruit en ½ liter drank) voor tijdens de 

wandelingen.                                     
- De prijs voor het beschreven arrangement is € 220 per persoon, zowel voor 

een één- als tweepersoonskamer. Zoals steeds gebeurt de verplaatsing naar Traben-
Trarbach met eigen vervoer en is carpoolen wenselijk en ten zeerste aanbevolen. 
Het voorlopige wandelprogramma voorziet onder meer in: 

- Donderdag: Wandeling naar Traben en door de omringende wijnbergen met uitzicht 
op de Moezel. Mogelijkheid tot verkennen van het stadje en vrije tijd in Traben. (+/- 
9 km). 

- Vrijdag: Trekken we naar het dorpje Starkenburg (met rustpost in café 
Hüttenzauber) en via de Grevenburgruïne terug naar Trarbach. De wandelaars van de 
kortere afstand gaan dan terug naar het hotel (+/- 9 km), de stappers van de lange 
afstand maken nog een ommetje over de Koppelberg (+/- 14 km). 

- Zaterdag: Wandelen we richting Bernkastel (in vogelvlucht 6 km en langs de 
kronkelende Moezel 20 km van Trarbach). Via de Koppelberg en uitgestrekte wouden 
bereiken we de    picknickplaats “Am Eiseren Weinkarte”. De kortere afstand stappers 
keren van hieruit terug naar Traben en kunnen daar nog een rustpauze nemen (+/- 
12 km). De anderen wandelen verder naar Bernkastel (rustpauze) en keren via Maria 
Zill terug (+/- 20 km).        

- Zondag: Na het ontbijt rijden we met de auto’s naar het bezoekerscentrum Geierlay 
in Mörsdorf waar we de mooie Geierlayschleife (6.4 km lang) gaan wandelen, onder 
en over de Geierlayhangbrug (360 meter lang en 100 meter hoog boven het dal). Met 
de weg van en naar de Schleife is dit in het totaal zowat 8 km. 
Hierna gaat het terug richting Lommel met voor de liefhebbers nog een afsluitend 
etentje in restaurant “Waldesblick” in Lahr (niet in prijs inbegrepen). 
 

Alle deelnemers die inschreven hebben hun voorschot betaald. 
Het resterend bedrag van € 120 per persoon storten voor 01 augustus op 
het rekeningnummer: BE72 8538 5449 0816 t.n.v. WSV Milieu 2000 
Lommel vzw 
 

 

WANDELWEEKEND 2020 TRABEN-TRARBACH 

http://www.gonzlay.de/
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• Tot op 01 januari 2021 betaalden 481 wandelvrienden hun ledenbijdrage aan WSV Milieu 
2000 Lommel vzw voor het wandeljaar 2021, terwijl 55 leden van 2020 hun lidmaatschap 
(nog?) niet verlengden. 

• Ook in het afgelopen jaar moesten we helaas weer afscheid nemen van een aantal club 
en oud clubleden. Dorus Ven, onze ouderdomsdeken André Geenen, Henri Witters, Pierre 
Hufkens en recent nog Rosa Bleyen, overleden in 2020. 

• Niet minder dan 13 nog steeds actieve leden: François Bierens, Leontine Bosmans, 
Jeanne Broeckmans, het echtpaar Breughelmans Hilda en Theuwissen Ferdinand, Helena 
Korsten, Henri Linsen, Paula Luits, Jos Ooms, François Poets, Ida Van Broeckhoven, 
Dionisius Van Bommel en Wilhelmina Van Kooten ronden de kaap van 80 jaar en 
versterken onze galerij van ereleden, die nu in totaal 37 leden telt.  

• De echtparen Wouters Jan – Boets Marie-Louise en Van Bommel Dionisius – Jutten 
Christiane en ook Pierre Andelhofs mogen we van harte feliciteren en bedanken voor hun 
25 jaar trouw lidmaatschap bij onze wandelclub.  

• Voor 10 jaar lid bij WSV Milieu 2000 bedanken we ook de families Engelen – Dekens, 
Neeskens – Rampen, Van der Heyden – Bormans, Van Broekhoven – Berkmans, Stessens 
Frans, Hoeben Magda en Bierens François. 

• Normaal zouden we onze 80-jarigen en leden met 25 of 10 jaar dienst bij onze club 
huldigen op ons jaarlijks clubfeest begin februari. Helaas beslisten de Coronamannetjes 
hier anders over, maar niet getreurd we zullen hen later dit jaar zeker nog vieren en een 
geschenkje bezorgen. 

• 2 wandeltochten, ons jaarlijks clubfeest met 217 deelnemers en een bus uitstap van 44 
stappers naar wandelclub De Noorderkempen in Hoogstraten waren de enige activiteiten 
van ons uitgebreid jaarprogramma 2020 die konden doorgaan. 

• Om onze leden toch nog wat wandelgelegenheid te geven bij onze club startten we in juli 
met wekelijkse zogenaamde “Coronawandelingen” doorheen gans Lommel. Helaas kon 
het virus dit ook niet verdragen en moesten we bij een nieuwe opkomende tweede golf in 
de loop van oktober ook dit initiatief stopzetten. 

• Ook de geplande vieringen van ons 40-jarig bestaan, met een Jubileumtocht, een 
eenmalige Kris Kras door Lommel (5-10-20-30 en 40 Km) en receptie vielen in het water. 

• Ondertussen werkten we verder aan het nieuwe jaarprogramma voor 2021 in de hoop 
van zo snel als mogelijk de draad van het “normale leven” weer terug te kunnen 
oppakken. 

• Maar, stil blijven zitten kunnen we niet. In januari pikten we de draad weer op met een 
nieuwe versie van onze Coronawandelingen waarbij we ditmaal wandelingen uitpijlden 
waarvan de bewegwijzering gedurende twee weken blijft hangen. Zolang er geen 
georganiseerde wandeltochten plaatsvinden zullen we iedere maand twee van deze 
tochten aanbieden.  

• Toch willen we niet nalaten om al onze trouwe medewerkers ook voor 2020 te bedanken 
en hopen we in de toekomst verder op hen te kunnen rekenen, ook al zullen de 
omstandigheden er zeker niet op vergemakkelijken door de nieuwe en nogal eens 
wijzigende richtlijnen voor het mogen inrichten van een wandeltocht.  

 
 
 
 
 
 
 

 

Deze bon geeft recht op 
5% korting 

bij een aanbesteding van 
 25 euro 
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Hieronder de clubleden die deelnamen aan de knooppunten 

wedstrijd (zie Milieutoeter van januari 2021). Ze ontvingen per 

bubbel een bon voor een lekkere taart naar keuze. 

 

 

 

 

 

 

     
 

  
 
 
                              

 

 

 

 

  

                                                                                   
 

  

 
 

 

 

  

 

 

 

Vrijdag 25 december 2020 

PIJNVEN 

Fam. van Asten-Vosters 

Vrijdag 25 december 2020 

HAGEVEN 

Fam. Claes-Van Den Eynde 

Vrijdag 25 december 2020 

PIJNVEN 

Fam. Van Broekhoven-Berkmans 

Vrijdag 25 december 2020/HAGEVEN 

Hilde Gielen & Katja Nijs 

Woensdag 30 december 2020 

HAGEVEN. Fam. Melis-Berckmans 

Woensdag 25 december 2020 
HAGEVEN 

Fam. Smets-Weyts 

Zaterdag 02 januari 2021/PIJNVEN 

Fam. Cox-Verstrynge 

Fam. Bollen-Korsten 
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Zondag 02 januari 2021 
PIJNVEN 

Jules Geukens & Julien Greif 

Zondag 02 januari 2021 
PIJNVEN 

Marie-Louise Seigers & 

Juliette Mol 

Vrijdag 25 december 2020 
PIJNVEN 

Fam. Brouwers-Van 

Broekhoven 

Zondag 10 januari 2021 

PIJNVEN 
Fam. Ackx-Christiaens 

Zondag 10 januari 2021 

PIJNVEN 
Greif Mario & Van Dingenen 

Ann 

Woensdag 13 januari 2021 

PIJNVEN 
Fam. Meurs-van Heeswijk 


