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Het rijk van de vrijheid komt nu echt wel dichtbij, de coronacrisis zal 
straks een verre nachtmerrie zijn. Het komt er nu op aan om weer te 
kunnen doen wat we voor maart 2020 ook al deden. Toch is onze vrijheid 
nog altijd niet onvoorwaardelijk. Zelfs al zijn we dan misschien allemaal 
gevaccineerd dan nog bestaat de mogelijkheid dat er aan de noodrem 
moet getrokken worden. Niemand kan immers plots opduikende varianten 
van het virus voorspellen. Zeker niet tot ook de rest van de wereld de 
situatie de baas is. 
Met wat gevoel voor overdrijving zouden we kunnen zeggen dat we uit 
een diepe slaap ontwaken. Het gevoel meer te mogen is een verademing, 
zeker nu de zomer voor de deur staat. Toch heb ik wat dat betreft een 

minder fraaie mededeling. De clubvakantie naar het Oostenrijkse Stubaital (11-18 juli) is omwille 
van nogal wat onzekerheden afgelast. Ondanks het Europees coronapaspoort dat begin juli 
uitgereikt zal worden blijft het puzzelen omdat elk land andere verplichtingen oplegt. 
Onbekommerd en zorgeloos reizen is nog niet aan de orde. De meerderheid van de reizigers koos 
voor een velige oplossing en dus worden de plannen voor een jaartje opgeborgen. 
Goed nieuws is er wel voor wat het wandelprogramma betreft. Onze eerste wandeltocht voor dit 
jaar, met name de Tocht der 7 Heerlijkheden, is inmiddels gepasseerd. Hierover waren er bij het 
samenstellen van dit clubblad nog geen resultaten bekend. De volgende organisatie ‘Vlaanderen 
Wandelt Lokaal’ staat ook al in de startblokken en gaat door op zondag 27 juni (bekijk daarvoor 
de wandelkalender). 
De maanden juli en augustus maken we vol met de Grensparkwandeling (13 juli) en de 
Internationale Teutentocht (01 augustus). Op zondag 08 augustus tenslotte trekken we met de 
bus naar de Vlaamse Ardennen in Oudenaarde voor de Ronde van Vlaanderen voor wandelaars. 
Meer nieuws over deze plannen lees je verderop in dit tijdschrift. 
Tijdens deze drukke periode (juli en augustus) zal je slechts beroep kunnen doen op één 
Milieutoeter. Ook wij nemen even de tijd om uit te blazen. 
Uit ondervinding weten we dat tijdens de zomermaanden de vlam in ons wandellijf een beetje 
dooft, dat we de stoffige wandelwegen liever kwijt zijn dan rijk. Maar als je toch de moed kunt 
opbrengen om in je wandelschoenen te duiken en de prikken van een vroege ochtend wilt 
voelen, dan ligt er een ganse wereld vol levensvreugde aan je voeten. Het gevoel dat je dan op 
deze planeet bekruipt is met geen pen te beschrijven. Aan jullie om mij het tegendeel te 
bewijzen.  
 
Tot over twee maanden, 
Frans 
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overlijden 

 

Magda Waterschoot (13.03.1940-29.04.2021) 
 

Magda was de vrouw van ons clublid Romain Heynderickx. Zij overleed op 29 
april in het Noorderhart Mariaziekenhuis in Pelt aan de gevolgen van een 
longziekte. Bij Maria zat het sportieve minder diep dan bij Romain, maar  was 
daarom niet minder verdienstelijk. Zo was ze onder andere lid van Samana en 
vrijwilligster van het Rode Kruis en aktief in het Vluchtelingencentrum 
(Valkenhof)  waar ze de vluchtelingen de Nederlandse taal aanleerde. 
Onze club biedt Romain en de dochter haar oprechte deelneming aan. 
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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 
gsm 0485 78 10 81 
tel + 32 (0)11 54 30 83 
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 
gsm 0473 38 53 92 
tel +32 (0) 11 54 02 18 
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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Vanaf de maand januari tot en met heden gingen of gaan onderstaande 
organisaties niet door: 
 

Zondag 17 januari 2021: Edelweisstocht. 
 

Donderdag 18 februari 2021: Clubwandeling Bocholt/Lozerheide. 
 

Zaterdag 27 februari 2021: Krokustocht. 
 

Dinsdag 16 maart 2021: Pijnventocht. 
 

Zaterdag 20 maart 2021: Daguitstap en wandeling in Retie. 
 

Zaterdag 27 maart 2021: Algemene vergadering. 
 

Maandag 05 april 2021: Paastocht. 
 

Dinsdag 13 april 2021: Clubwandeling Landgoed ‘De Utrecht’ in Esbeek NL. 
 

Zondag 25 april 2021: Vlaanderen Wandelt Lokaal. 
 

Zaterdag 08 mei 2021: Voettocht naar Scherpenheuvel. 
 

Donderdag 13 mei 2021: Kolonietocht. 
 

Zondag 23 mei 2021: Jubileumtocht. 
 

Zaterdag 12 juni 2021: Gratis Ontbijtwandeling. 
 

 

Zaterdag 24 juni 2021: WAB Clubwandeling (Wandelen Anders Beleven). 
 

Zaterdag 24 juli 2021: Helpersfeestje. 
 

Zaterdag 10 augustus 2021: Clubwandeling Ter Dolen (Helchteren) 
 
 

Onze club zal alle aanpassingen en/of wijzigingen zo snel mogelijk 

communiCeren. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Een gouden paar! 
 

Vorige maand vierden onze leden Robert en Marie-Louise 
Vanhelden-Peeten hun gouden bruiloft. Stilzitten staat in 
geen van beiden hun woordenboek. Voor Robert is geen 
klus te zwaar, te licht, te koud of te warm en Marie-
Louise is vrijwilligster in het Noorderhart Mariaziekenhuis 
in Pelt. Hun grootste hobby’s zijn natuurlijk wandelen, 
maar ook fietsen en … nog lang van het leven genieten! 
PROFICIAT vanwege het ganse Milieu 2000 team. 
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Vrijdagse Trefpuntwandelingen opnieuw van start 
 

Tengevolge van de verplichte COVID-maatregelen konden 
groepsactiviteiten de voorbije maanden niet of nauwelijks 
doorgaan, waardoor ook de verschillende 
gezondheidswandelingen vanuit verschillende 
startlocaties én onze wekelijkse Trefpuntwandeling (met 

vertrek aan het WZC Hoevezavel) niet konden doorgaan'. 
 

'Het voorbije jaar keken de deelnemers aan de Trefpuntwandeling dan ook erg uit naar het 
moment dat hun wekelijkse babbel tijdens en na de wandeling weer mogelijk was. Het wegvallen 
van die contacten werd immers ervaren als een erg gemis aan sociaal contact'. 
 

Nu is er licht aan het einde van die tunnel. Vanaf 9 juni zijn er weer heel wat versoepelingen 
doorgevoerd, waardoor wandelen in grotere groep weer mogelijk is. Meer concreet betekent dit 
dat de wekelijkse Trefpuntwandeling met de voltallige groep weer kan georganiseerd worden, 
ook al moeten  
er nog steeds een aantal spelregels gevolgd worden.    
 

Eindelijk kunnen we melden dat we op korte termijn (eind juni/ begin juli) elke vrijdag opnieuw 
onze Trefpuntwandeling willen laten doorgaan. Na de wandeling kan er dan ook weer bijgepraat 
worden bij de bekende tas koffie, weliswaar op het terras en aan tafels bij het WZC Hoevezavel. 
Ook de toiletten in het WZC Hoevezavel kunnen dan terug gebruikt worden door de wandelaars. 
Alle vroegere deelnemers van de Trefpuntwandeling zullen persoonlijk verwittigd worden over de 
precieze startdatum. Uiteraard zijn ook nieuwe geïnteresseerde wandelaars welkom op 
vrijdagvoormiddag (om 9.30u) aan de inkom van het WZC Hoevezavel, Jan Davidlaan 11 
(gehucht Heeserbergen) in Lommel om samen een uurtje te wandelen en nadien te genieten van 
de tas koffie.   
 

Tot op heden verzorgde Fons Schildermans (lid Milieu 2000) de coördinatie van de 
vrijdagwandelingen. Helaas kan hij op korte termijn om medische redenen de opstart niet 
begeleiden. Daarom wordt in overleg met de coördinator van het Lokaal Dienstencentrum 't 
Trefpunt uit Lommel, mevrouw Lutgarde Lambrechts, gezocht naar één of meerdere personen 
die zijn taak willen opnemen. Geïnteresseerden kunnen zich melden bij Fons Schildermans 
(011/54.00.02 - schildermans.fons@skynet.be) of bij Lutgarde Lambrechts (011/39.71.12 - 
lutgarde.lambrechts@zorggroeplommel.be).  
Wil je meer hierover weten, dan kan je ook terecht bij deze 2 personen.   
 
Met veel plezier kijken we samen uit naar de nieuwe start en hopen weer velen (terug) te 
ontmoeten.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Deze bon geeft recht op 
5% korting 

bij een aanbesteding van 
 25 euro 

 

mailto:schildermans.fons@skynet.be
mailto:lutgarde.lambrechts@zorggroeplommel.be
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Milieu 2000 wandelkalender 
juli 2021 

 

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 
 

Don 01 VOS Schaffen vzw 4-6-8-12-20 km 
  Gildenzaal, Pastorijstraat 1, Schaffen (Diest) 
  Vertrek van 7-15 uur. Verplaatsing 39 km 
  Berkentocht 
 

Vrij 02 Bejaardencentr. Trefpunt, Jan Davidln, Lommel-Heeserbergen 
    Vertrek om 9.30 uur. Verplaatsing 2 km     ±1h wandelen 
    Trefpuntwandeling vanuit Hoevezavel 2 
 

Zon 04 De Vredezonen Meerhout 4-8-12-16-20 km 

  Parochiezaal Zittaart, Lindestraat 24, Meerhout 
  Vertrek van 7-15 uur. Verplaatsing 24 km 
  Huttentocht – PROMOTOCHT 
 

Zon 04 De Ijsetrippers vzw 4-7-11-14-18-21 km 

  CC De Bosuil, Witherendreef 1, Overijse  
  Vertrek van 7-15 uur. Verplaatsing 97 km 
  Bosuiltocht in ‘t Zoniënwoud 
 

Maa 05 WSV De Schoverik Diepenbeek 4-6-12-18-22 km 
  Beversheem, Zonhoevestraat4, Beverst 
  Vertrek van 7-15 uur. Verplaatsing 56 km 
  Vakantietocht 
 

Din 06 Koninklijke Rust Roest Maaseik vzw 6-12-20 km 
  Schutterslokaal St.-Dionysius, Driepaalweg 23, Opoeteren 
  Vertrek van 7-15 uur. Verplaatsing 46 km  
  Bergerventocht 
 

Woe 07 Koninklijke Rust Roest Maaseik vzw 4-6-8-10-14 km 
  Schutterslokaal St.-Dionysius, Driepaalweg 23, Opoeteren 
  Vertrek van 7-15 uur. Verplaatsing 46 km  
  Schanstocht 
 

Woe 07 De Bollekens vzw Rotselaar 4-6-8-10-12-14-16-20 km 
  Feestzaal meubelen Verhagen, Grote Baan 115, Betekom 
  Vertrek van 7-15 uur. Verplaatsing 69 km 
  Zomertocht 
 

Vrij 09 Bejaardencentr. Trefpunt, Jan Davidln, Lommel-Heeserbergen 
    Vertrek om 9.30 uur. Verplaatsing 2 km     ±1h wandelen 
    Trefpuntwandeling vanuit Hoevezavel 2  
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Zat 10 Blijf Jong Genebos 4-7-12-15-20 km 
  Sparrenhof, Paddenhoek, Tessenderlo 
  Vertrek van 7-15 uur. Verplaatsing 32 km  
  45ste Zomertocht  - PROMOTOCHT 
 

Zon 11 WSC Langdorp vzw 42-50 km 
  Parochiezaal, Rillaarsebaan 134, Gelrode 
  Vertrek van 6-8 uur. Verplaatsing 58 km  
  42 - 50 km van het Hageland  
 

Zon 11 WSC Langdorp vzw 4-8-12-16-20-30 km 
  Parochiezaal, Rillaarsebaan 134, Gelrode 
  Vertrek van 6-15 uur. Verplaatsing 58 km  
  34ste Zomertocht  
 

Zon 11 Wandelclub Paul Gerard Beringen 4-6-8-10 km 
  Buurthuis De Kardijk, Burgemeester Heymansplein 14A, Beverlo 
  Vertrek van 7-15 uur. Verplaatsing 20 km   
  Vakantiertocht 
 

Din 13 WSV Milieu 2000 Lommel vzw 4-6-9-12-18 km 
  Parochiezaal Heide-Heuvel, Heide 253, Lommel-Heide/Heuvel 
  Vertrek van 7-15 uur. Verplaatsing 3 km 
  25ste Grensparkwandeling 
 

Vrij 16 Bejaardencentr. Trefpunt, Jan Davidln, Lommel-Heeserbergen 
    Vertrek om 9.30 uur. Verplaatsing 2 km     ±1h wandelen 
    Trefpuntwandeling vanuit Hoevezavel 2  
 

Zon 18 De Demerstappers Bilzen 4-6-12-20 km 
  Sporthal Munsterbilzen, Appelboomgaardstraat 3, Munsterbilzen 
  Vertrek van 7-15 uur. Verplaatsing 49 km 
  Sint-Amortocht – PROMOTOCHT 
 

Maa 19 WSV De Trotters vzw 4-7-12-16-19 km 
  OC Runkst, Runkstersteenweg 149, Hasselt 
  Vertrek van 8-15 uur. Verplaatsing 44 km 
  Hooitocht 
 

Woe 21 De Mijnlamp Beringen-Mijn 4-7-12-20 km 
  Zaal Neanias, Korpelsesteenweg 69, Beverlo (Beringen) 
  Vertrek van 6-15 uur. Verplaatsing 19 km 
  Lus van het Zwarte Goud 
 

Vrij 23 Bejaardencentr. Trefpunt, Jan Davidln, Lommel-Heeserbergen 
    Vertrek om 9.30 uur. Verplaatsing 2 km     ±1h wandelen 
    Trefpuntwandeling vanuit Hoevezavel 2  
 

Zat 24 WSV Wandelend Paal vzw 4-7-12-16-20-25-30-42-50 km 
  Spectrumcollege Campus Beringen, Bogaarsveldstraat 16, Beringen 
  Vertrek van 6-15 uur. Verplaatsing 24 km  
  Hoogzomertocht – 50 km Beringen-Eversel-Beringen - Trofee Harten Vijf  
 

Zat 24 Wanderfalken Weywertz 4-7-13-21-30-45 km 
  Skihütte Weywertz, Im Himmelchen 12, Bütgenbach 
  Vertrek van 6.30-14 uur. Verplaatsing 130 km 
  45e Internationale Sommerwanderung 
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Zon 25 W.S.V.  Mol 4-6-9-13-18-22-27 km 
  Hof van ’t Rauw, Kiezelweg 181, Mol 
  Vertrek van 7-15 uur. Verplaatsing 7 km 
  Zomertocht 
 

Zon 25 De Lummense Dalmatiërs vzw 4-6-12-20-30 km 
  Gildenzaal  Sint-Lambertus, Hoogstraat 83, Lummen 
  Vertrek van 7-15 uur. Verplaatsing 31 km 
  Bos- en natuurtocht 
 

Maa 26 WC Aviat Sint-Truiden vzw 6-9-13-17-21 km 
  Zaal ’t Paenhuis, Ridderstraat, Heers 
  Vertrek van 7-15 uur. Verplaatsing 80 km 
  Haspengouws mooiste   
 

Don 29 Torenvrienden Oostham 4-6-10-16 km 
  Kristoffelheem, Schoolstraat 10, Oostham 
  Vertrek van 7-15 uur. Verplaatsing 21 km  
  Vakantietocht 
 

Vrij 30 Bejaardencentr. Trefpunt, Jan Davidln, Lommel-Heeserbergen 
    Vertrek om 9.30 uur. Verplaatsing 2 km     ±1h wandelen 
    Trefpuntwandeling vanuit Hoevezavel 2  
 

Zat 31 Wellense Bokkerijders vzw 4-6-8-12-15-20 km 
  Zaal Sportpark, Houtstraat 35, Wellen 
  Vertrek van 7.30-15 uur. Verplaatsing 64 km 
  Maupertuustocht 
 

Zat 31 WSV De Heikabouters As 4-8-12-20-30 km 
  Parochiezaal Niel (achter de kerk), Hoogstraat 115, Niel-bij-As 
  Vertrek van 7- 15 uur. Verplaatsing 46 km 
  2Daagse Heidetocht  
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Op dinsdag 13 juli is onze club weer aan zet voor de organisatie van de 25ste 
Grensparkwandelingen. Van de acht verenigingen uit de omliggende grensparkgemeenten is 
het alleen onze club die deze wandeltocht in de vakantiemaanden zal organiseren. Omwille 
van de coronamaatregelen hebben Eersel, Bergeijk-Weebosch, 
Luyksgestel, Bladel, Reusel-De-Mierden en Valkenswaard voor 
Nederland hun tocht afgelast terwijl WSV Mol haar deelname 
verplaatst heeft naar dinsdag 21 september. 
‘Grenspark De Kempen’ die aan beide zijden van de landsgrens een 
groene driehoek vormt waarrond zich zeven typische Kempische 
gemeenten hebben verenigd is één groot en prachtig natuurgebied 
met gezellige dorpjes, uitgestrekte bossen, akkers, 
weidelandschappen en waterplassen. Een luxe om er doorheen te 
wandelen. 
Als vertrekplaats kozen we dit jaar voor de parochiezaal van Heide-
Heuvel.  
 

 

Cardinaels Sven      Van Hoorewrghe Hanna      Vreys Luc 

Broeckmans Maria      Schollaert Yvan      Rampen Rian 

Soons Jan      Jansen Antoinette                 van der Meys Peter 

Geysen Jeannine                       Gielen Hilde       Heynderickx Romain 

Van de Weyer Magda      Van Endert Jurgen        

Lemmens Charly      Theunis Jeaninne        

Gijbels Elly                                 Vanhoof Frans        

Vosters Barbara                           Meekers Lut            

Bergmans Pierre                         Stessens Ria         

Janssen Monique  Boonen Monique                   

Vanham Maria       Bierens François       

Adriaens Etienne       Verdonk Frits       

Michiels Kim       Luyckx Gaby       

Keysers Martin       Tormans Suzanne         

Weyts Yvette                              Van Brussel Urbain                   

Bloemen Anne-Marie                  Lodewijks Martine                                                         

Neyens Luce       Roeland Ivan 
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Er zijn mensen, die vol geduld sterven, 
maar er zijn ook gehoorzame mensen, 

die met geduld blijven leven 
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Milieu 2000 wandelkalender 
augustus 2021 

 

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 
 

Zon 01 WSV Milieu 2000 Lommel vzw 5-9-13-16-20-23 km 
  Feestzaal Klosterhof, Oude Diestersebaan 1, Lommel-Kattenbos 
  Vertrek van 7-15 uur. Verplaatsing 3 km  
  39ste Int. Teutentocht – PROMOTOCHT 
 

Zon 01 WSV De Heikabouters As 4-8-12-20-30 km 
  Parochiezaal Niel (achter de kerk), Hoogstraat, Niel-bij-As 
  Vertrek van 7- 15 uur. Verplaatsing 46 km 
  2Daagse Heidetocht – PROMOTOCHT 
 

Maa 02 WSV De Schoverik vzw Diepenbeek 4-6-12-18-22 km 
  OC Lutselus, Pastorijstraat 7, Diepenbeek 
  Vertrek van 7-15 uur. Verplaatsing 56 km 
  Oogsttocht 
 

Woe 04 Wandel Mee Brueghel vzw 4-7-10-14-16 km 
  Zaal De Wuft, Hoogveld 26, Wijchmaal (Peer) 
  Vertrek van 7-14 uur. Verplaatsing 17 km 
  8ste Woensdagtocht 
  

Vrij 06 Bejaardencentr. Trefpunt, Jan Davidln, Lommel-Heeserbergen  
    Vertrek om 9.30 uur. Verplaatsing 2 km   ± 1h wandelen 
    Trefpuntwandeling vanuit Hoevezavel 2  
 

Zat 07 Terug Op Stap Post vzw 4-6-9-13-21 km 
  Zaal De Wimbert, Wimmertingenstraat 5, Wimmertingen 
  Vertrek van 8-15 uur. Verplaatsing 59 km 
  Zomertocht 
 

Zon 08 De Pompoenstappers vzw 4-6-10-15-20-25-30-35-40 km 
  MPI De 3master, Pater Damiaanstraat 10, Kasterlee 
  Vertrek van 6-15 uur. Verplaatsing 32 km 
  Kabouterbergwandeling 
 

Zon 08 De IJsetrippers Overijse vzw 4-6-12-18-24-30 km 
  Markthal, Stationsplein, Overijse 
  Vertrek van 7-15 uur. Verplaatsing 92 km 
  Omloop van de Druivenstreek – PROMOTOCHT 
 

Zon 08 BUS  -  BUS  -  BUS 
  Hanske De Krijger Oudenaarde 6-12-18-21-27-35-42 km 
  Stedelijke Sporthal, Rode Los, 1A, Oudenaarde 

Vertrek met de bus om 7.30 uur bij taverne Lommel Broek, Kanaalstraat 91, 
Lommel- Kerkhoven. Verplaatsing 159 km 

             Ronde van Vlaanderen voor wandelaars. 
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Woe 11 De Bollekens vzw Rotselaar 4-6-8-10-12-14-16-20 km 
  Feestzaal meubelen Verhagen, Grote Baan 115, Betekom 
  Vertrek van 7-15 uur. Verplaatsing 77 km 
  Vakantietocht 
 

Don 12 WSV De Rakkers vzw 3-6-9 km 
  Witte zaal Bolderberg, Kluisstraat 1, Heusden-Zolder 
  Vertrek van 7-15 uur. Verplaatsing 41 km 
  Donderdagtocht 3-6-9 
 

Don 12 WSV Milieu 2000 Lommel vzw 5-9 km 
  Eetcafé De Hutten, Luikersteenweg 626, 3920 Lommel 
  Vertrek 5 km om 10.15 uur – 9 km om 14 uur. 
  Clubwandeling De Hutten (voor meer gegevens zie pagina …) 
   

Vrij 13 Bejaardencentr. Trefpunt, Jan Davidln, Lommel-Heeserbergen  
    Vertrek om 9.30 uur. Verplaatsing 2 km   ± 1h wandelen 
    Trefpuntwandeling vanuit Hoevezavel 2  
 

Zat 14 OK 50 Zonhoven 4-6-9-12-17-24 km  

  Gemeenschapscentrum Tentakel, Kneuterweg 2, Zonhoven 
  Vertrek van 7-15 uur. Verplaatsing 34 km 
  Heidetochten OK 50 
 

Zo 15 Tongerse Wandelvrienden 4-8-12-16-21 km 
  VIIO Humaniora College, Sint truidersteenweg 17, Tongeren 
  Vertrek van 7-14.30 uur. Verplaatsing 77 km 
  Eburonentocht – PROMOTOCHT 
 

Zon 15 WSV De Kampse Wandelaars  4-6-8-12-22 km 
  Zaal Orbis, Nicolaylaan 77, Leopoldsburg  
  Vertrek van 7-15 uur. Verplaatsing 15 km 
  Chazaltocht  
 

Di 17 WSV De Dragonders Hasselt 5-8-13-20 km 
  Schutterij Sint-Hubertus, Kanaalweg 80, Heusden-Zolder 
  Vertrek van 8-15 uur. Verplaatsing 37 km 
  Oogsttocht 
 

Vrij 20 Bejaardencentr. Trefpunt, Jan Davidln, Lommel-Heeserbergen  
    Vertrek om 9.30 uur. Verplaatsing 2 km   ± 1h wandelen 
    Trefpuntwandeling vanuit Hoevezavel 2  
 

Zat 21 WSV De Natuurvrienden Zoersel 6-11-17-20-25 km 
  Koetshuis, Kasteeldreef 55, Halle 
  Vertrek van 6-15 uur. Verplaatsing 62 km 
  Midzomertocht 
 

Zon 22 Lummense Dalmatiërs 5-8-10-15-20-30-35 km 
  Zaal Oosterhof, Dr. Vanderhoeydonckstraat 56, Lummen 
  Vertrek van 7-15 uur. Verplaatsing 31 km   
  Limburg Wandelt - Kermistocht – PROMOTOCHT 
 

Zon 22 WSV De Bosdravers Eksel 4-8-12-20 km 
  Don Boscocollege, Don Boscostraat 72, Hechtel  
  Vertrek van 7-15 uur. Verplaatsing 15 km 
  Zomertocht 
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Zon 22 Club des Marcheurs des Hautes Fagnes – Sourbrodt ASBL 4-7-12-21-30 km 
  Salle ‘Al Neure Ewe, Rue de Bosfagne 2, 4950 Sourbrodt 
  Vertrek van 7-14 uur. Verplaatsing 143 km   
  48ste Int. Tocht van de Hoge Venen  
 

Maa 23 WC Aviat Sint-Truiden 4-8-10-12-16-21 km 
  Zaal Lindenhof, Gelinden-Dorp, Gelinden 
  Vertrek van 7-15 uur. Verplaatsing 77 km   
  Oogsttocht 
 

Don 26 Torenvrienden Oostham 4-6-10-16 km 
  Kristoffelheem, Schoolstraat 10, Oostham 
  Vertrek van 7-15 uur. Verplaatsing 22 km 
  Zomertocht 
 

Vrij 27 Bejaardencentr. Trefpunt, Jan Davidln, Lommel-Heeserbergen  
    Vertrek om 9.30 uur. Verplaatsing 2 km   ± 1h wandelen 
    Trefpuntwandeling vanuit Hoevezavel 2  
 

Zat 28 Samen Uit Samen Thuis 4-8-12-16-20-24 km 
  Zaal De Plas, Binnenvaartstraat, Houthalen-Helchteren 
  Vertrek van 7-15 uur. Verplaatsing 32 km  
  Heidetocht – Kelchterhoef 
 

Zon 29 Samen Uit Samen Thuis 4-8-12-16-20-24 km 
  Zaal De Plas, Binnenvaartstraat, Houthalen-Helchteren 
  Vertrek van 7-15 uur. Verplaatsing 32 km  
  Heidetocht – Kelchterhoef 
 

Zon 29 WC De Grashoppers VZW 5-10-12-16-20-25-30-42-50 km 
  Sporthal Averbode, Vorststraat 55, Averbode 
  Vertrek van 6-15 uur. Verplaatsing 41 km 
  Wittetocht – Trofee Harten Vijf 
 

din 31 WSV Blijf Jong Genebos vzw  4-7-10 km 
  Kantine FC Germeer, Heistraat 47, Olmen 
  Vertrel van 7-15 uur. Verplaatsing 20 km 
  Najaarstocht 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Corona(club)wandeling ‘De Meerpaal’  

 



Milieutoeter: juli – augustus 2021 

 

 

14 

Corona(club)wandeling ‘De Meerpaal’  

van 29.04.2021 tot 13.05.2021. 
Zaterdag 1 mei: onder de blote hemel was het vooralsnog droog, al maakte het kwik weer rare 
sprongen … te koud voor de tijd van het jaar. Omdat jachthaven/taverne De Meerpaal geen 
toelating gaf om wagens toe te laten op hun parkeerterrein en er een totaal parkeerverbod geldt 
voor de Boskantstraat, kon de club in deze noodsituatie rekenen op de goodwill van een warme 
industriële ziel. Langsheen de jachthaven en de vaargeul die aansluit met het kanaal Herentals-
Bocholt trokken we over deinende boswegels die gewrongen lagen tussen de kanaaloever en een 
uitgestrekte waterplas van een ontgonnen zandgroeve. Het bos beklemtoonde fraaie beelden, 
maar ons getreuzel op de smalle wegeltjes zette wel eens kwaad bloed bij getraumatiseerde 
mountainbikers. Zo bereikten we de ‘Spijssloot’ of de ‘Grote Fossé. Deze sloot of kanaaltje werd 
in het begin van de 19de eeuw gegraven met als doel een grootschalig irrigatieproject op te 
zetten in Lommel-Kolonie. De irrigatie met kanaalwater moest van de woeste Heuvelse 
heidegronden vruchtbaar akkerland maken, maar dat mislukte en in 1860 werden de gronden 
met de 20 staatsboerderijen verkocht. Even hielden we halt bij de restanten van een oude brug. 
Hier rees de vraag wat voor brug dit ooit is geweest. We kennen de bruggen 9 (Joe’s bridge in de 
Barrier) en 11 (in de Slinkerstraat), maar waar is dan brug 10 gebleven? 
Enkele vissers wierpen hun lijn uit langs de inmiddels flink verloederde boorden van de Grote 
Fossé, hun leefnetten lagen echter nog op het droge. In waarschijnlijk de enige nog intakte 
Lommelse schuilhut op onze uitstap dronken we koffie uit de thermos. Intussen baadde de zon in 
een zilverwit licht en helgroene boomkruinen prikkelden de verbeelding … er viel een gat in de 
tijd! Het landschap richting Wateringen toonde zich als een blinkende parel die eenzaam 
schitterde in de groene leegte. Genieten van deze plattelandsstilte duurde helaas niet lang. 
Tractoren en andere landbouwvoertuigen raasden ons voorbij. Gelukkig liepen we terug de 
bossen tegemoet. De natuur had hier opvallende accenten gelegd, want we werden niet alleen 
verrast met geurige dennen, maar ook met eeuwenoude verweerde eiken en statige pilaargladde 
beuken. De onwaarschijnlijke contrasten leken wel overgewaaid van een andere planeet. Met het 
einde in zicht dribbelden we ons nog eens doorheen smalle kronkelweggetjes tot bij de ligweide 
en de oevers van het Parelstrand. Aan de overkant doken weer de gebouwen op van de 
Meerpaal, inmiddels uitgegroeid tot een aantrekkelijke taverne met jachthaven. Wat me erg 
verraste was dat het alweer 21 jaar geleden is dat hier de eerste steen werd gelegd, men zegge 
en schrijve: 20 september 2000. F.S.  
 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Corona(club)wandeling ‘De Blekerheide’  

van 15.05.2021 tot 30.05.2021. 
Op  de ruimte waar ooit taverne de Lossing welig tierde verrasten me tientallen mobilhomes. Het 
was weekend en dus zochten gezinnen andere comfortzones op. Door corona speelt het leven 
zich als het ware volledig op straat af. Wat er ook gebeurde we namen snel de biezen en 
wandelden via de voetgangersbrug richting Bleker- en Riebosserheide. Hoe meer de lente zich 
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ontplooit, hoe meer er harmonie zit in het landschap. Je zoekt ook automatisch dingen op. Het 
feit dat de wandeling ons leidde naar de twee heidegebieden was voor mij een teken dat ik 
vooral mijn levendige fantasie in toom moest houden. Ze zijn mijn stokpaardje, vooral omdat het 
een streek is die onder haar grandeur nog zoveel hoekjes en 
kantjes verbergt. Sinds het Life+ Project Together/natura 2000  
afgerond is heeft een ruim omsloten heidegebied rust gebracht bij 
heel wat inheemse fauna en flora. Mensen denken vaak dat het 
alleen maar een bordkartonnen decor voorstelt, maar dat is niet 
zo. Dat tal van vlindersoorten, de gladde slang, de nachtzwaluw, 
de veldleeuwerik en vooral de lentevuurspin - die men alleen in 
Lommel aantreft - terug zijn is een teken aan de wand. In deze 
omgeving was het ook flirten met de Nederlandse grens en ook zij kennen er wat van om 
spaarzaam met de natuur om te gaan. Het gebied is gelukkig ook dooraderd met wandelpaden. 
Deze wandeling was weer ongekunsteld en juist in alle verhoudingen in mekaar gestoken. Voor 
mij blijven de heidegebieden, maar ook de Sahara één grote toegangspoort waar heel veel 
accenten bijdragen aan al het moois er omheen. F.S.    
 

Corona(club)wandeling ‘Pijnvenbos’  

van 01.06.2021 tot 15.06.2021. 
 

Op zaterdag 5 juni, daags nadat zware onweders ons Belgenland teisterden met wateroverlast, 
ondergelopen straten en kelders snoerden we de schoenveters voor een wandeltocht door 
wellicht een van de mooiste bosgebieden van Vlaanderen: het Pijnvenbos. 
Het Pijnven is een beetje een open deur binnenstappen, waar je op zoek kunt gaan naar de bron 
van boeiende verhalen en legendes. De sporen van het natuurgeweld daags voordien waren nog 
duidelijk zichtbaar. Jonge lovers kromgeslagen door het regenwater overspanden de 
wandelwegen als een ‘triomfboog’ en spinnenwebben glinsterden in de ochtenddauw op de tinten 
van de regenboog. We genoten van de bossen, de vegetatie en een sublieme stilte. Goed 
weggemoffelde plekjes werden eens te meer door onze parkoersbouwers ontsluierd. We bleven 
ons door de weelderige vegetatie wurmen die door de voorbije regen nu schokkend mooi oogde. 
Onder de 10 meter hoge constructie van ‘fietsen door de bomen’ en langs de ‘ijzeren paal’ 
(referentiepunt om exacte afstand- en hoogtemetingen te verrichten) trokken we naar de 
‘Vlindervallei’. Voordien waren we nog aan de babbel geraakt met Jos en Rosette, maar die zijn 
een stuk sneller dan wij en dus verdwenen ze alweer heel snel tussen het groen. In de 
Vlindervallei was het onheilspellend stil, geen snelweg, geen luchtverkeer. Hier kon je dromen 
van tijdloze momenten en van een natuur die mag betijen. Voor zo’n relaxte wandeling kan 
niemand ongevoelig blijven. F.S. 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Milieutoeter: juli – augustus 2021 

 

 

16 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Mandervelt Romain      Berkmans Josephine      Jansen Mark 

Huibers Jos      Sauviller Martine     Van Den Eynde Dominique 

vandenberk Noella      Deliën Liliane                       Branders Griet 

Van Den Eynde Yvonne            Verdonk Henri      Oeyen Franciscus 

Schols Guido      Schippers Leny                     Vander Mierse Johan        

Sleurs Marcel      Tips Roger                             Tips Sonja        

Kelgtermans Hilda                    Lemmens Rosette                  Lathouwers Ria        

Lathouwers Lutgarde                 Haagdoren Liezet                  Rabijns Jaak           

Hooyberghs Maria Catharina    Cuyvers Erik                         Berkmans Willy         

Truijen Lisette  Bosmans Leontine                   

Mannaerts Adrienne       Hoeks Louis       

Vliegen Rina       van Asten Frans       

Teunkens Jan       Van Geel Alex       

Wellens Odette       Stessens Marcel         

Hurkmans Elza                          Bleyen Maria                   

Boonen Jos                                   Geens Pauline                                                        

Tielens Nelly       Ras Tjalling 
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Het laat geen twijfel, de coronacrisis heeft een sterke invloed gehad op ons gedrag en meer nog op 
de onzekerheden waarin we gevangen zaten. Toch moeten we onszelf onder druk durven te zetten 
en niet bij de pakken blijven zitten. De eerste wandeltochten zijn maar bij mondjesmaat op gang 
gekomen, daar bestaat geen twijfel over. Als de Internationale Teutentocht tot de toonaangevers 
van deze nieuwe start behoort dan zullen wij dit in dank aanvaarden. De lente is als het ware onze 
neus voorbijgeschoten en we lopen ook al voor een stuk op de staart van de zomer.  
Geven de laatste maanden van het jaar ons nog hoop en zuurstof om wat van de opgelopen 
achterstand in te halen? Aan de natuur zal het niet mankeren, want wie vandaag de Katterijen 
intrekt baadt ogenschijnlijk door een doodse wereld, maar niets is minder waar. De eeuwenoude 
landschappen, de glooiende akkers en weilanden zijn als een sprookje en vormen de grafiek voor 
een gezonde hartslag. Als wandelaar wordt je getroffen door de kracht en de luister van wat je ziet. 
Deze tocht heeft vast en zeker voldoende troeven in huis om met een gedoseerde mix aan bossen 
en heide iedereen te overtuigen. 
Vertrekplaats: feestzaal Klosterhof, Oude Diestersebaan, Lommel-Kattenbos. 
 
 
 

Kort verslag van de bestuursvergadering gehouden op donderdag 17 juni om 
19.00 uur in buurthuis Het Zand, Frederik Van Eedenstraat 9, Lommel-
Heeserbergen. 
 

 opening van de vergadering door de voorzitter   
 goedkeuring verslag van donderdag 15 oktober 2020 
 bijkomende punten op de dagorde (voor de verg. bekendmaken) 
 briefwisseling 
 kasverslag 
 verslag over de online infovergadering (WSVL) van 25 mei 2021  
 voorbereiding Tocht der 7 Heerlijkheden van zaterdag 19 juni 2021 
 voorbereiding van Vlaanderen Wandelt Lokaal van zondag 27 juni 2021 
 aanpassen prijslijsten 
 cashless betaalsysteem 
 situatie afronden rond de tochtenkaarten, busbonnen en 10 van de 14 
 voettocht naar Scherpenheuvel: dit jaar nog laten doorgaan? 
 contact met advocaat Mertens i.v.m. de nieuwe vzw-wet 
 clubwandeling ‘De Hutten’ op donderdag 12 augustus 2021 

 volgende vergadering dinsdag 06 juli 2021 om 19.00 uur in het clublokaal Lommel Broek.     
Einde vergadering 
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Na een voorzichtige start van de wandelingen komen ook de busuitstappen weer aan bod. We kozen 
meteen voor een serieuze kanjer: de Ronde van Vlaanderen voor wandelaars in Oudenaarde. Deze 
Oost-Vlaamse stad is in feite het mekka van de wielersport, maar ook wandelclub Hanske de Krijger 
pakt uit om al stappend dicht bij de historische ziel van deze legendarische ‘Ronde’ te komen. 
Deze gemeenschappelijke heuvelstreek heeft een uniek landschap en is een uitdaging voor de 
wandelaar. Het is een regio die je bij het nekvel grijpt. Eens op weg naar de hellingen word je 
overrompeld door opzienbarende landschappen, wijdse horizonten, kasseien en zoveel meer. 
Niet alleen geoefende wandelaars krijgen voorgeschoteld waarvan ze dromen: Kwaremont, 
Paterberg en Koppenberg. Ook families en andere doorsnee stappers krijgen heel veel moois te zien 
om deze beleveningsvolle dag op te vullen. Spijtig voor hen rijd dit jaar de gratis shuttlebus naar de 
voet van de Kwaremont niet uit.  
Bewonderenswaardig zijn natuurlijk ook de koninklijke fontein op het marktplein en het fraaie 
laatgotische stadhuis van Oudenaarde met z’n twee meter hoog verguld standbeeld van de 
legendarische vaandeldrager Hanske de Krijger. 
Vertrekken doen we om 7.30 uur aan het clublokaal Lommel Broek in de Kanaalstraat 91 te 
Lommel-Kerkhoven. De prijs bedraagt 12,00 euro per persoon. Hierin is ook het inschrijfgeld voor 
deelname aan de wandeltocht begrepen. 
De inschrijving voor deelname aan deze busuitstap kan je invullen (zie achteraan) en binnenbrengen 
bij één van de bestuursleden tot uiterlijk maandag 02 augustus. Zoals gebruikelijk is er vóór het 
vertrek nog gratis een kop koffie of thee. Zorg ook voor reserve schoeisel op de bus!   

 
 

Overzicht waar en met hoeveel onze clubleden in mei 
2021 gingen wandelen 

Datum Organiserende club Locatie Totaal Deelnemers 

      deelnemers WSV Milieu 

        2021 

zo 9/5/21 Sinjorenstappers Wilrijk vzw Wilrijk  492 1 

za 15/5/21 WSV Wandelend Paal vzw Diest 544 3 

zo 16/5/21 WSV Wandelend Paal vzw Diest 719 16 

do 20/5/21 WSC Langdorp vzw Herselt 407 6 

zo 23/5/21 De Korhoenstappers vzw Oud-Turnhout 797 14 

zo 30/5/21 De Bollekens vzw Rotselaar Rotselaar 1193 9 
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Na de avonturen met de permanente coronawandlingen waarmee we jullie, maar ook heel wat 
andere wandelaars, maandenlang de Lommelse natuur instuurden heeft onze club besloten om  
onder de clubleden terug eens uit te pakken met een goeie ouderwetse clubwandeling. De hoogste 
tijd om weer eens samen te wandelen, samen te ontspannen, samen zoveel te vertellen en samen 
wat te eten. Dit laatste is echter niet verplicht 
Deze clubwandeling zal plaatsvinden op donderdag 12 augustus vanuit eetcafé De Hutten op 
de Luikersteenweg 626 te Lommel-Kolonie. Het eetcafé ligt vlakbij de grens met Nederland, richting 
Valkenswaard en sluit aan op het natuurgebied van de ‘Plateaux-Hageven’. 
We stellen je hieronder de mogelijkheden voor om iedereen de kans te geven deel te nemen.  

1.  We voorzien 2 afstanden: ± 5 km en ± 9 km (men kan ook beiden combineren = samen ± 14 
km).  

2.  Deelnemers aan de 5 km verzamelen om 10 uur en 
vertrekken in groep om 10.15 uur.  

3.  Rond het middaguur zijn we rond met deze wandeling. 
4.  Wie graag een hapje eet kan kiezen tussen: 
-  een club sandwich (wit of bruin brood, kipfilet, bacon, 

gebakken eitje, coctailsaus en frietjes.  
- of een ’t 12 uurtje (kopje tomatensoep, broodje kroket of 

frikandel, uitsmijtertje en een sla-garnituur). 
5.  De prijs voor beide keuzes bedraagt € 14,50. Hiervoor moet men vooraf inschrijven. 
6.  Wie alleen aan de 5 km deelneemt kan na de wandeling of na het eten beschikken. 
7.  Liefhebbers die alleen deelnemen aan de 9 km, maar mee willen eten verzamelen eveneens 

rond het middaguur in het eetcafé. 
8.  De namiddagwandeling van ± 9 km vertrekt om 14 uur.  

  

Vul achteraan een deelnameformulier in en breng het binnen bij een van de bestuursleden uiterlijk 
op zaterdag 07 augustus. 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

Akkers, weilanden en versnipperde bossen zorgen rond het ‘Kattenbos’ voor een subtiel samenspel. 
De streek brengt wandelaars in een permanente verleiding. Het kroonjuweel is ongetwijfeld de heide 
die rond einde augustus helaas aan uitblazen toe is. Heel wat insecten en vlinders zorgen echter nog 
voor veel activiteit, maar zijn helaas ook de laatste glimp van de zomer. Anderzijds zorgen vooral nu 
de schaapskudden voor een uitermate gevarieerd landschapsbeeld. 
Roestbruine zandwegen clusteren overal samen of verdwijnen in het niets. Bij 
oeroude ‘zandkotters’ houdt de tijd zijn adem in, hier en daar tref je 
sculpturen van gevlochten wilgentakken (kunstenaar Will Beckers). De 
aantrekkingskracht hiervan wordt nog versterkt door enkele rustbanken 
rondom. Tussen een ogenschijnlijke eentonigheid zie je soms bomen die alle 
wisselvalligheden van de natuur overleefd hebben … het is hier even narillen 
over zoveel verleden. Kattenbos leeft nu eenmaal met zijn eigenzinnigheden, 
maar het is en blijft een Lommels gehucht dat altijd zal fascineren! 
 
 

Kattenbosserheidetocht van 

donderdag 02 september 
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Het wandelboekje Limited Edition waarmee iedereen 15 of 25 stempels kon 
verzamelen en daarmee een poncho of een rugzak heeft verdiend, worden eindelijk 
verdeeld. Voor Limburg kan je deze attributen op vertoon van de vergaarde 
stempels afhalen op zondag 22 augustus in Lummen op de wandeling ‘Limburg 
Wandelt’ of op zondag 12 december op de Wintertocht in Hechtel-Eksel. Om het 
gekozen geschenk elders op te halen moet je het Walking Magazine juni 2021 
raadplegen (pagina 44). 
 

De tochtenkaarten 2020-2021 (groene kleur) worden verlengd tot 31.12.2021. De 
reeds verzamelde stempels blijven behouden. Gebruik jullie tochtenkaart dus weer 
gewoon verder. 
 

De ‘Kadobon 2019’ die je misschien al hebt ontvangen kan nog geconsumeerd 
worden tot 31.12.21. 

 

Clubleden die nog beschikken over één of meerdere busbonnen waarop het jaartal 2020 vermeld 
staat mogen die nog gebruiken tot en met de laatste busuitstap in 2021. 
 
 
 

 

Reis naar Oostenrijk neemt onverwachte wending 
 

Ondanks de gunstige evolutie in de coronacijfers bleef de vrees onder 
de deelnemers groot om tussen 11 en 18 juli in het Oostenrijkse 
Neustift naar een ‘zorgeloze’ zomervakantie toe te leven. Ruim 2/3 van 
de groep leefde in onzekerheid, wilden geen risico’s nemen en 
verzochten hun vakantie te annuleren. De reden lag voor de hand en 
was volkomen terecht. Niet iedereen zou op 11 juli al volledig 
gevaccineerd zijn en dus niet over een EU-vaccinatiepaspoort kunnen 
beschikken. De eventuele PCR-tests (polymerase chain reaction test) 
vóór of na de reis, samen met verplichtingen die in elk land anders zijn, 
schrok velen af. 
Omdat de keuze volledig in handen lag van de groep werd besloten de vakantie voor 2021 NIET 
DOOR TE LATEN GAAN. 
Met hotel ‘Zum Holzknecht’ werd een nieuwe overeenkomst bereikt om de vakantie te 
verschuiven naar 10 – 17 juli 2022. Wordt het dan derde keer … goede keer? 
De geplande bijeenkomst als voorbereiding op de huidige vakantie en voorzien op donderdag 24 
juni gaat gewoon door. Hierop horen we graag reacties en krijgt iedereen de kans om de 
vakantie voor volgend jaar te hernieuwen. Trouwens op deze bijeenkomst is iedereen welkom! 
De plaats van afspraak is buurthuis Het Zand, Frederik Van Eedenstraat 8 te Lommel-
Heeserbergen. 
Aanvang om 19.30 uur. 
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Ondergetekende wenst deel te nemen aan de busreis naar Oudenaarde op zondag 08 augustus 
2021. 
 
Naam : 
 
Adres 
 
Telefoonnummer (noodzakelijk bij onvoorziene omstandigheden) 
 
Aantal : …….. X 12 euro = …………… euro 
 
Bezorg dit formulier uiterlijk op maandag 02 augustus aan één van de bestuursleden. 
 

   
____________________________________________________________ 
 

 
 
 
 
 
Ondergetekende wenst deel te nemen aan de clubwandeling ‘De Hutten’ op donderdag 12 
augustus.  
Ik wens gebruik te maken van een maaltijd en betaal daarvoor 14,50 euro per persoon. 
Maak een keuze uit 2 soorten maaltijden. Vermeld je keuze! 
 

 Keuze 1: Club sandwich (wit of bruin brood, kipfilet, bacon, gebakken eitje, coctailsaus en 
frietjes. 
 

 Keuze 2: ‘t 12 uurtje (kopje tomatensoep, broodje kroket of frikandel, uitsmijtertje en een 
sla-garnituur. 

 
 

Naam: 
 
 

Naam: 
 
 

Adres: 
 

Telefoonnummer (noodzakelijk bij onvoorziene omstandigheden) 
 

Aantal: ………. X 14,50 euro = ………………. euro. 
 

Bezorg dit formulier uiterlijk op 07 augustus aan één van de bestuursleden. 
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Wij zijn nu nog 
alleen 

om straks weer 
allemaal 

samen te kunnen 
zijn 

 
 
 

 


