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Vorige maand begon ik mijn voorwoord met het ‘prikje van de hoop”. De 
eerste Belgen kregen toen hun vaccin toegediend en het zorgde 
inderdaad voor een gevoel van hoop met uitzicht op een normale zomer. 
Vandaag is er van dat euforische gevoel niet veel meer over. De 
vaccinatiecampagne verloopt op een sukkeldrafje en nieuwe strategieën 
zetten ons alweer aan tot doemdenken. Er was het voorbije jaar al geen 
zomer, geen kerst, geen nieuwjaar en dat huidige sprankeltje hoop is 
alweer afgegleden. We hebben leren relativeren, dat wel, maar zijn 
ondertussen zowat murw geslagen. Als brave burgers hebben wij wel het 
besef dat er inspanningen gedaan worden en moeten worden om onze 
vrijheid terug te krijgen en niet om ons van onze vrijheid te beroven. 

Plotseling schieten vaccinproducenten als paddenstoelen uit de grond. Niet allemaal met 
eenzelfde etiket. Zorgt dit niet voor argwaan en zelfs een begrijpbare angst? Ikzelf ben realistisch 
genoeg om toe te geven dat wanneer we strijdvaardig blijven, geduld uitoefenen en de moed 
niet laten zakken dat het ons gaat lukken.  
 

Intussen blijven we bij onze leden druk uitoefenen om het wandelgevoel op te poken. Aan onze 
corona(club)wandelingen wordt massaal deelgenomen. Het motiveert onze groep van 
parkoersbouwers. Niet alleen eigen clubleden, maar ook wandelaars van andere verenigingen of 
zelfs gelegenheidswandelaars liggen op de loer om onze landschapsspots te komen bewonderen. 
Ondertussen tikt de tijd helaas weg zonder enig uitzicht op een toekomstperspectief. In maart 
worden de Pijnventocht (16 maart), de clubwandeling in Retie (20 maart) en de algemene 
vergadering (27 maart) noodgedwongen afgevoerd. Afwachten in hoeverre de toestand evolueert  
in april. 
 

Eveneens een triest verhaal is het wegvallen van het wandelweekend naar Traben-Trarbach. Ook 
in Duitsland heeft de coronacrisis het mes gezet in het hotelwezen. 
Hotel Gonzlay liet weten dat het geen garantie meer kon bieden om onze groep in september 
(23-26/9/2021) te ontvangen. Dus hebben we noodgedwongen alle deelnemers genadeloos 
moeten teleurstellen. 
 

Stilaan beginnen we het schild van de winter af te schudden. Elke dag gaan we meer en meer 
verlangen naar de lente. Bij een heldere ochtend geeft het goudglanzend oostenlicht het 
landschap vorm en kleur … wat een streling voor het oog! Ook de hazelaar steekt zijn vlaggen al 
uit en in de tuin kon ik de sneeuwklokjes en krokussen al uit de grond kijken. Het waren beelden 
waarvan je vrolijk wordt. Half februari echter was die pret plots ver weg en werd de winter even 
terug koning. Bomen stonden als verlamd, het landschap stak onder een laagje sneeuw en het ijs 
groeide op de sloten. De dagen trokken een grijs deken over zich heen. Dagen waarin nog een 
venijnig staartje winter zat.       
 

Tot volgende maand, 
Frans 
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Nieuwe leden:  
Hartelijk welkom aan: 
 Mevr. Maria Meuris uit Veldwezelt 
Mijnh. Herman Van Camp uit Lommel 

Overlijden 

Maria Philipsen (30.12.1934 – 17.01.2021)
 

Toen in oktober 2018 de echtgenoot van Maria (Ferdinand Christiaens) 
overleed nam ze de wijze beslissing om haar intrek te nemen bij de dochter 
in Hasselt. Het contact met de club viel toen weg, maar we blijven Maria 
herinneren als trouw clublid en een van de toonaangevende vrouwen 
tijdens de memorabele wandeling Parijs-Lommel in 1990. 
Maria is in het bijzijn van haar naasten zachtjes ingeslapen. 
Onze club wenst de familie haar oprecht medeleven te betuigen. 

 
 

mailto:smets.frans@skynet.be
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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 
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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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. 
 

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

communiceren 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Milieu 2000: wandelkalender voor 
maart 2021 
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Donderdag 21 januari 2021, de dag begon wisselend bewolkt met opklaringen, wolkenvelden en 
rukwinden tot 80 km per uur. De temperatuur zou stijgen tot 8 graden, zo luidde het verdict van 
Frank Deboosere. Tot de tanden gewapend met aangepaste kledij, maar met een opgewekt 
humeur, want de muizenissen van corona moesten even aan de kant. Het wandelparkoers zat 
weer als gegoten. Kronkelende boswegeltjes wrongen zich als een wurgslang doorheen een wilde 
natuur. Af en toe moesten de bossen wijken voor stoere landschappen die deel uitmaken van het 
Wijerken. In de verte lag de intieme achtertuin van de Sahara … water en zandvlakten. Er 
heerste rust en stilte. Af en toe keek ik naar de opgejaagde wolken die sporadisch een zijdezacht 
licht spreidden over de uitgestoelde weidse vlakten. Wandelaars uit andere contreien waarmee 
we onderweg een korte babbel sloegen verklaarden zonder bellen of toeters over al het moois 
van de Lommelse natuur. Ondanks dat deze wandeling aan beperkingen was blootgesteld 
hebben velen van deze uitstap genoten. Het feest was pas compleet geweest als we ons op de 
‘Hees’ hadden kunnen laten overvleugelen door een ‘goeie’ Leffe.  
 

 

 

 

 

 

 

 

Waar is de tijd dat wandelaars de zandvlakte van de Sahara nog verafschuwden? Wat we de dag 
van vandaag en zeker in deze coronatijd vaststellen houd je bijna niet voor mogelijk. Alsof er een 
poort van een hemels paradijs is opengegaan. 
Vooral voor wandelaars van andere clubs zorgt het woord ‘Sahara’ nogal voor wat verwarring. 
Maar eens ze in deze hapklare en onversneden natuur zijn beland steken ze hun enthousiasme 
niet meer weg. Zelfs de spiegelvijvers gaven zo’n imposante aanblik dat ik groepen in een 
ganzenpas, langs de waterlijn zag passeren. Velen gingen ook de 30 meter hoge uitkijktoren op 
om zich een blik te gunnen over dit uniek gebied. Ondanks de nog spaarzame natuurlijke kleuren 
toonden de combinaties van landschappen, bossen en zandputten momenten van pure euforie. 
Voeg er nog de serene stilte van de Bleker-en Riebosserheide aan toe en je bevindt je in het 
‘Louvre’ van de natuur. Wanneer je er ook nog eens, zoals op ‘mijn’ wandeldag het 
verleidingsspel van wolken, van licht en lucht en van alles wat vliegt en vlucht bijneemt, zal het 
niemand verbazen dat deze coronawandeling een bron aan publiciteit heeft opgeleverd. Ik ben 
ervan overtuigd dat deze wandeltocht bij sommigen nog wel eens opnieuw in hun dromen zal 
passeren.  
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Op zeer jammerlijke wijze heeft hotel Gonslay in Traben-Trarbach (Duitsland) 
te kennen gegeven dat ze geen garantie meer kunnen bieden op het 
wandelweekend dat gepland stond van 23-26 september 2021. Bijgevolg 
wordt deze korte vakantie geannuleerd en ontvingen de deelnemers 
inmiddels hun voorschot op deze uitstap terug.  
 

Sommige clubleden informeerden of ze het geschiedenisboek later ook nog in 
het wandelwinkeltje kunnen aankopen. Gezien de contractuele afspraken met 
de drukker is dit helaas niet mogelijk. 
Momenteel zijn de clubleden die het boek bestelden en daarvoor een 
voorschot betaalden zeker van een exemplaar. 
 

Volgend jaar pakt Wandelsport Vlaanderen uit met een reeks nieuwe 
maatregelen. Enkele maanden geleden kregen jullie al een voorsmaakje. We 
houden iedereen op de hoogte. 

 

Op dit ogenblik zijn er bij WSVL zowat 170 wandelclubs die permanente wandelparkoersen 
aanbieden. 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 

Vromans Marcel      Friet Jean      Vanderschoot Yvonne 

Donckers Rita      Vossen Willya      Beysen Lizette 

Dekens Irene      Berckmans Chris                   

Wouters Carine                          Cairo Miranda       

Bernaerts Chris      Stas Odette       

Daams Mieke      Vanduffel Liliane       

Vromans Jean                            Van Endert Henri       

Cools Frans                                Lambrechts Godelief       

Mol Juliette                                 Cox Jean       

van Montfort Frits Janssens Lisette                   

Vandebriel André      Jansen Jacques       

Andelhofs Pierre     Mariën Marita       

Basten Lieke      Pallandt Paul       

Daems Liliane      van Vlerken Mieke         

Diels Ferdinand                          Grevendonk August                    

Belmans Sylvia                         Vaneylen André                             

Bouman Joanna       Brouwers Christiaan                                
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De eeuwig vredige wijk Gelderhorsten zal tussen 23 februari 
en 9 maart weer abrupt wakker geschut worden door het 
heen en weer kuierend wandelvolk. Niemand zal ze echter 
van hun gepolijste opwinding kunnen beroven. Opmerkelijk 
toch, nu hier over de stiltegebieden al een tijd een diepe rust 
heerst. Her en der zie je enkel nog verwilderde akkers en 
gerooide bomen, die een scherpe harsgeur verspreiden. Met 
de ziel onder de arm kun je nu doelloos ronddwalen. Hopelijk 
begaat het weer geen bokkensprongen, alhoewel we ons 
geen rad voor de ogen moeten draaien, het is per slot van rekening nog winter. De voorbije 
corona(club)wandelingen hebben ons gegeven wat werd verwacht, overal stak de passie voor de 
natuur er bovenuit. Dat kruipt onder je huid! Ook hier op Gelderhorsten is een ongenaakbare 
charme van de natuur in geen geld of goud te betalen. Onderweg krijgen de wandelaars als 
toemaatje nog af te rekenen met hobbelige zandwegen en eilandjes van hei … roerloos in een 
zwijgzame vrede. 
 

 

Vanaf donderdag 11 maart 2021 ligt er alweer een nieuwe permanent gepijlde wandelroute klaar 
die je kan bewandelen tot en met donderdag 25 maart 2021. 
Vertrekken kan je vanaf feestzaal De Moffel, Martinus van Gurplaan 39 te Lommel-Werkplaatsen. 
Afstanden 5 of 10 km (te combineren tot 15 km) 
 

Indien de Paastocht op maandag 05 aprili NIET doorgaat dan voorzien we ook 
onderstaand permanent parkoers. 
Van zaterdag 27 maart 2021 tot en met zaterdag 10 april 2021 met vertrek vanaf de 
voetbalkantine van KFC Kattenbos Sport, Oude Diestersebaan, 3920 Lommel-Kattenbos. 
Afstanden 5 of 10 km (te combineren tot 15 km) 
 

Elke wandelroute wordt bewegwijzerd met de traditionele Milieu 2000 wandelpijlen. 
Aan de startplaats vind je telkens 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. 
 

Reacties: 
- Wij willen jullie bedanken voor de mooie afgepijlde wandelingen met vertrek van het 

station, maar ook vanaf buurthuis Het Zand. Dikke pluim voor jullie. Hopelijk volgen er 
nog! Van 4 Pompoenstappers 

 

- Bedankt voor de mooie wandeling op ’t Zand. 
           André Seroeyen, De Bosdravers. 
 

- Zéér mooie wandeling (99% bos), heel rustig doorheen de Lommelse Sahara, 0% 
modder, echt iets naar onze tand en al evengoed als de vorige coronawandeling. Doe zo 
verder! BEDANKT! 

           Jos en Lisette, leden van Sporton Deurne-Diest. 
 

- Eerst en vooral een dikke proficiat voor jullie geweldig initiatief met deze 
coronawandelingen. Die op het Kattenbos hebben we al gedaan. Nu gaan we die op de 
Heeserbergen doen. Wij vinden het zeer fijn. Doe zo voort. Vriendelijke groeten van een 
beginnende wandelaar. 

http://www.wsv-milieu-2000/
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           Janny van de Heyden 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 

Pierre Vandenberk 
 

 
Op donderdag 14 januari 2021 werd Pierre voor zijn honderdste bloedgift 
gehuldigd. 
Vanwege WSV Milieu 2000 de hartelijke felicitaties. 
 
 

 
 

 
 

Henny Cornelissen 
Na Jean Engelen en Pierre Vandenberk is nu Henny ook mee een stuwende 
kracht achter de permanente coronawandelingen van onze club. Dankjewel 
daarvoor Henny.  

 
 

 

 
 
Fons en Anny Schildermans-Machielsen 
 

Deden ook mee aan de knooppunten wedstrijd (Milieutoeter 
januari 2021) en wonnen eveneens een lekkere taart naar 
keuze 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

Maandag 18 januari 2021 

HAGEVEN 

Fam. Schildermans-Machielsen 
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Hieronder vermelden we het slechte nieuws dat ons bereikte over het wandelweekend in 
Duitsland. 
 

Guten Abend, sehr geehrte, liebe Familie Engelen, 
 

Wir befinden uns in einer sehr schwierigen Situation. 
Ich kann Ihnen den Termin für September heute leider nicht 
bestätigen. 
Seit dem 2. 11. 2020 sind wir geschlossen, wir haben keine 
Ahnung wann wir wieder öffnen können und keine Ahnung wie. 
Mittlerweile haben wir auch keine Mitarbeiter mehr, müssen erst 
wieder ein neues Konzept überlegen und vor allem Mitarbeiter 
finden. 
Vielleicht können wir nur noch Übernachtung mit Frühstück 
anbieten und nur noch Zimmer für 25 - 30 Personen, wir haben 
keine Ahnung was geschieht. 
Deshalb bitte ich um Verständnis, wir können die Anfrage für die Reservierung im 
September nicht bestätigen. 
 

Mit freundlichen Grüßen 
Adelheid Schneiders  
 

Het is niet genoeg dat we ons best doen, 
soms moeten we doen wat nodig is! 
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Het is absoluut niet nodig om een aparte 
winteruitrusting aan te schaffen. In principe kan 
je, op het ondergoed en een extra warm vest of 
een donsjas na, de kledingstukken gebruiken die 
je ook ’s zomers aantrekt. Wel is ’s winters, nóg 
meer dan ‘s zomers, het zogenaamde 3-lagen 
systeem van belang. Dat houdt in dat je 
verschillende laagjes over elkaar heen draagt, 
minimaal twee, vaak drie en soms tijdens het 
stilstaan of uitrusten zelfs vier. 
Het drie-lagen systeem biedt ook de gelegenheid 
om wat uit te trekken als je ergens naar binnen 
stapt. Cruciaal bij het werken met laagjes is wel 
dat je actief een laag aan- of uittrekt, bij 
voorkeur vóórdat je het respectievelijk te koud of 
te warm krijgt. 
De eerste laag 
De belangrijkste functie van de eerste-, basis- of onderlaag is het afvoeren van 
transpiratievocht. In gewone taal hebben we het dan over een ondershirt en een lange 
onderbroek. Dat ondershirt heeft lange mouwen en eventueel een kol, al dan niet met een 
korte rits aan de voorkant. De eerste laag moet het vocht (zweet) goed af kunnen voeren 
en het lichaam droog en warm houden. De eerste laag moet daarom goed aansluiten op 
het lichaam, zonder te knellen. Een onderlaag van katoen is ongeschikt want katoen houdt 
het vocht vast in plaats van het door te geven aan de volgende laag. En een vochtig 
katoenen ondershirt onttrekt warmte aan het lichaam waardoor we het koud krijgen. 
Materialen als polyester of polypropyleen houden weinig of geen vocht vast en zijn daarom 
wél geschikt als eerste laag. Wol is ook zeer geschikt: het kan veel vocht opnemen en blijft 
zelfs in natte toestand goed isoleren. 
De belangrijkste functie van de eerste-, basis- of onderlaag is het afvoeren van 
transpiratievocht. 
De tweede laag 
Het vocht moet via de eerste laag doorgegeven kunnen worden aan de tweede- of 
tussenlaag. Die tussenlaag wordt gedragen over het ondergoed en onder een winddichte 
buitenlaag. Polyester fleece is bij uitstek geschikt als tussenlaag. Het voert vocht verder af 
naar buiten en houdt tegelijkertijd een behoorlijke hoeveelheid stilstaande lucht vast die 
voor warmte-isolatie zorgt. De tussenlaag mag iets ruimer vallen want dan kan er meer 
stilstaande lucht vastgehouden worden. Te ruim (slobberen) is echter niet de bedoeling 
want dan moet er té veel lucht opgewarmd worden. Fleece is er in verschillende diktes en 
kwaliteiten. Doorgaans wordt het betere (duurdere) fleece verkocht in de buitensportzaak 
maar de laatste jaren kom je ook in andere kledingwinkels letterlijk voor een prikkie soms 
prima fleecetruien tegen. Let er daarbij wel op dat het kledingstuk zowel bij de manchetten 
als de hals goed afgesloten kan worden. Bij wisselende omstandigheden is een fleecevest 
natuurlijk ideaal: eenvoudig open- of dichtritsen al naar gelang de omstandigheden dat 
verlangen. Fleece is er in verschillende diktes en kwaliteiten. 
De derde laag 
De derde- of buitenlaag moet zeker in de winter winddicht zijn, om te voorkomen dat 
warme lucht onder die laag af kan koelen doordat de wind dwars door je kleding blaast. 
Verder is die buitenste laag meestal ook ‘ademend waterdicht’ wat wil zeggen waterdamp 
er van binnen naar buiten wel doorheen kan maar waterdruppels van buiten naar binnen 
niet. Zo’n ademende regenjas komt uiteraard ook in alle andere seizoenen van pas. 
Wanneer de temperatuur echter serieus onder het vriespunt zakt en er valt neerslag, is dat 
geen regen maar sneeuw. Bij dat weertype voegt de regenjas niets toe. Ter vervanging van 
die regenjas en eventueel zelfs ook van het fleecevest kan dan voor een gevoerde 

https://www.wandel.nl/wandeluitrusting/wandelkleding/regenjas-wandelen-kopen-tips.htm
https://www.wandel.nl/wandeluitrusting/wandelkleding/tips-bij-het-kopen-van-een-softshell-jas.htm


Milieutoeter: maart 2021 

 

 

11 

softshell worden gekozen. Die is winddicht, sluit beter aan op het lichaam en houdt 
probleemloos smeltende sneeuw tegen. 
De vierde laag 
De vierde laag is lang niet altijd noodzakelijk maar is wel extra comfortabel bij serieuze 
kou, of is een extra warmhouder bij een meerdaagse wandeling. Bij de vierde laag hebben 
we het over de donsjas. Die kan gevuld zijn met, uiteraard, dons óf met een kunstvezel 
zoals Primaloft. Dons houdt per gram gewicht meer warmte vast dan welk ander materiaal 
dan ook, dus het is de ideale isolator. Een donsjas weegt weinig en je kunt dons zeer goed 
samendrukken (comprimeren) waardoor zo’n jas soms al in z’n eigen binnenzak past. Hij is  
in ieder geval heel makkelijk en klein mee te nemen. De buitenlaag van een donsjas is 
altijd winddicht maar vrijwel nooit waterdicht. Ook dat is geen probleem want nogmaals, 
onder nul regent het toch niet. In de praktijk is het de bedoeling dat je de donsjas alleen 
uit je rugzak haalt wanneer je pauzeert of stilzit. Tijdens het wandelen zelf is een donsjas 
vrijwel altijd te warm waardoor je het risico loopt op overtollig transpiratievocht. Dat komt 
uiteindelijk in die jas terecht waar het zich ophoopt, want dons houdt helaas vocht vast. En 
nat dons isoleert niet en het droogt héél traag, waarmee je vanaf dat moment een zinloos 
kledingstuk bij je hebt. 
Warm hoofd: Muts, hoofdband, capuchon, sjaal & bril 
Bij lage temperaturen gaat er schrikbarend veel lichaamswarmte verloren via het 
onbeschermde hoofd. Een muts om het hoofd en de oren warm te houden is dus 
noodzakelijk. Een capuchon kan de klus ook klaren, maar mutsen of hoofdbanden geven 
een beter zicht en meer bewegingsvrijheid, waarna als het echt guur wordt de capuchon 
altijd nog opgezet kan worden. Ook een dunne, korte sjaal voor de nek is fijn bij gure wind. 
Het bij de hand hebben van een goede zonnebril beschermt tegen eventuele hinderlijke 
straling die weerkaatst wordt door de sneeuw of de laagstaande zon. 
Wandelschoenen in de winter 
De meeste wandelongevallen in de winter zijn het gevolg van glijpartijen. Oude sneeuw 
verandert in ijs en hup, je ligt zo op je neus. Een prima hulpmiddel tegen uitglijden is een 
paar wandelstokken. Er bestaan ook hulpmiddelen voor om de schoenzool in de vorm van 
zeer betaalbare (vanaf € 10,-) antislip zooltjes. De Petzl Spiky Plus, de Rubytec Alaska 
Gripfeet en de Snowsteps zijn voorbeelden van eenvoudige rubberen modellen met metalen 
pinnetjes aan de onderkant die je om je schoen kan spannen. Op ijs werken ze, op sneeuw 
zijn ze iets minder inzetbaar. 
De betere schoenenmerken hebben overigens wandelschoenen met 
speciale zolen die op sneeuw en ijs goede grip geven. Zo maakt 
Hanwag de speciale Ice Grip-zool, Meindl de Ice Trek-zool en Lowa 
de G3-zool. Alle drie pakken ze het op een andere manier aan 
(Hanwag d.m.v. kleine glasdeeltjes in de zool, Meindl houdt het 
rubber zacht en ruw en Lowa verwerkt textiel in het rubber) maar 
ze hebben met elkaar gemeen dat ze prima grip bieden op sneeuw en ijs én dat ze prijzig 
zijn. Ze zijn hun investering daarom alleen waard als je iedere winter van plan bent over 
sneeuw of ijs te wandelen. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

https://www.wandel.nl/wandeluitrusting/wandelkleding/tips-bij-het-kopen-van-een-softshell-jas.htm
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Toen 11 jaar geleden, op donderdag 20 mei in 2010 onze club haar eerste ‘Pijnventocht’ wist te 
versieren konden we eindelijk de sfeer in dit omvangrijk staatdomein gaan opsnuiven. Wie ooit in 
dit mysterieus Pijnvenbos heeft rondgedoold moest bijna hopen op een wonder om het juiste pad 
te houden. Het was geen sinecure om dit voorwerelds domein zonder kennis te betreden. Sinds 
Bosland alle openbare natuurgebieden van de gemeenten Lommel, Hechtel-Eksel, Pelt en Peer 
beheert, maar daarnaast ook met Natuur en Bos van de Vlaamse Overheid daar nog eens meer 
dan 1000 ha privébos aan toevoegt (totaal 5.137 ha) is zij het grootste bosrijk gebied van 
Vlaanderen.  
De bedoeling is om de mooie en kwalitatieve Boslandse natuur te behouden en verder te 
ontwikkelen, maar ook waar mogelijk open te stellen voor het grote publiek. Daarbij 
staat duurzame ontwikkeling voorop. Sindsdien zijn er wandelpaden en speelbossen 
aangelegd. 
Vooral ’s morgens is het Pijnvenbos mysterieus. De vochtige ondergrond condenseert en hult het 
bos in een mistige brij. Dan welft en deint het wolkendeken tussen de bomen. Maar als op zo’n 
vredevolle ochtend de eerste zonnestralen fonkelen in die melkzee dan merk je pas die 
uitzonderlijke natuur die zo kenmerkend is voor het Pijnven. 
Ik onthoud nog een eigenaardigheid over mijn trektochten door en langs het Pijnven dat dateert 
uit de periode van de eerste Pijnventocht (2010). 
Ik passeerde ergens langs de wandelroute een scheefgezakte langgevelhoeve en las er op een 
bordje bij een onder het stof en hooi weggestoken oude jeep: ‘NIET te koop’. Net op het 
moment toen ik van het grappige beeld een foto wilde nemen, kwam de boer buiten. “Vier jaar 
lang heb ik geprobeerd om hem te verkopen,” wees hij naar het uitgeleefde wrak. “Ik raakte hem 
aan de straatstenen niet kwijt. Niemand wilde hem. Hoe zou het ook? Hier passeert niemand. 
Toen heb ik het bord aangepast en de tekst ‘te koop’ gewijzigd in ‘NIET te koop’.” Boerenlogica 
die mijn petje te boven ging. 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 

Deze bon geeft recht op 
5% korting 

bij een aanbesteding van 
 25 euro 
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Elk jaar willen we voor de aanwezige 
leden, voorafgaand aan de algemene 
vergadering een belevenisvolle dag maken. 
Daarvoor zoekt de club telkens naar een 
interessant actueel thema. 

Vorig jaar stond er na een gezamenlijk ontbijt, een bezoek (onder 
begeleiding) aan het Pijnven gepland. Helaas moesten we dit alles toen 
omwille van de coronamaatregelen, samen met de algemene vergadering 
en de afsluitende broodmaaltijd annuleren. 
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Toch wel opmerkelijke cijfers. 
(Ingestuurd door Mark Jansen, webmaster en lid van de werkgroep). 

Ik heb de laatste weken speciale aandacht besteed aan het opvolgen van de 
bezoeken op de website en Facebook. 
Van zodra de permanente coronawandelingen gestart zijn merk ik een duidelijke 
stijging van de bezoeken, zowel op facebook als op de website. 
Op de website mogen we dagelijks ongeveer 100 bezoekers verwelkomen, 
opvallend meer dan voor de coronawandelingen. 
Op Facebook zijn de cijfers des te opvallender. Na de aankondiging op Facebook 

van de 2de coronawandeling (21 januari 2021) zijn er ruim 3700 bezoeken geweest, en met de 
minuut stijgend. Bovendien zijn de reacties op Facebook super positief en merk je dat mensen 
elkaar uitnodigen om samen gaan te wandelen (uiteraard niet in groep). 
De aankondiging van de initiatieven van de geburenclubs lijkt ook een positief effect te hebben. 
Misschien een goed idee om via de Milieutoeter de mensen aan te moedigen om de Facebook 
pagina van Milieu 2000 te ‘liken’ en te volgen. 
Ik ben trots op onze club en alle vrijwilligers, daarom dat ik je dit niet wil onthouden. 
 

Warme groeten, 
Mark 
 
 

 

Het stormde buiten toen we even vóór de tweede 
lockdown in oktober vorig jaar onze tanden 
(figuurlijk) zetten in één van de ‘Klavervijf’ 
wandelingen in Postel. De wind roste het land af, 
blies onze jassen bol, joeg bladeren op de vlucht, 
ging als een bolderkar over de daken en door 
bladloze boomkruinen. Het krakend hout kreunde. 
Postel was plots niet meer wat je van deze drukke 
site gewend bent. Op enkele auto’s na was de 
parking in de buurt van gasthof ‘De Beiaard’ 

nagenoeg leeg. Voor het vertrek staken we eerst nog even onze neuzen aan het venster in de 
Norbertijnenabdij. Sinds de oprichting in de 12de eeuw (1140) leven hier de ‘Witheren’ (vanwege 
hun witte pij) van Postel. Deze kloosterlingen wijden hun hele leven aan religie. Maar het 
mysterie van zo’n kloostergemeenschap draagt veel verder. Om in hun levensonderhoud te 
voorzien doen ze aan bosbouw, landbouw en veeteelt. Ze brouwen bier, bakken brood en maken 
kaas. Ondertussen is die handel uitgegroeid tot een ware ambachtelijke industrie, eentje waar 
toeristen graag op afkomen. 
We verlieten de gebouwen, oude en nieuwe, 
onsamenhangend, maar mooi. Rond de abdij valt ook 
direct een overweldigende natuur op. Het zachtgrijze 
landschap was sober en verstild, al rukte en geselde de 
wind alles wat binnen bereik lag. Naarmate onze tocht 
vorderde werden we ondergedompeld in een intensieve 
wandeldoolhof. Nu eens droge heide, dan weer grove 
dennen, oude bossen en hooiland. Een korte pauze namen 
we bij de ‘Ronde put’, een favoriete plek voor alles wat 
gevleugeld is. Wilde eenden en ganzen bevolkten de 
meeste eilandjes. Het is een streek die het heden hip optilt, maar tegelijk trots het verleden 
omarmt. Het leek wel een verdwaalde postkaart. Voor wie weet heeft over de lokale 
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ontstaansgeschiedenis van Postel is dit zonder meer een meeslepende wandeling. Onderweg 
ontmoetten we nog een groepje wandelaars vergezeld van goedmoedige loebassen (honden). 
Ook zij staken hun bewondering voor de omgeving niet onder stoelen of banken. Ik wil hier nog 
terugkomen, maar zelfs met tien bezoeken krijg ik de streek niet doorgrond … een vat vol 
geschiedenis en passie. Eens we rond het middaguur weer door de kleurrijke lange lanen rond de 
abdij slenterden konden we nog profiteren van een kop koffie in gasthof ‘De Beiaard’.     

 

 

 

We zijn inmiddels in het jaar 2021 beland als we de 
streek rond deze abdij gaan verkennen. Wel 
kenden we de ijscrèmelaan als ‘lekdreef’ nabij de 
ingang van de abdijgebouwen en de vroegere 
drukkerij van het kindertijdschrift ‘Zonnekind’, maar 
verder moesten we het stellen met wat brochures 
tot we besloten om de uitgestrekte wandelstreek te 
gaan ontdekken. 
Net als de abdij van Postel waren het ook de 

Norbertijnen (sinds 1134) die hier de plak zwaaiden. Zij leefden van de landbouw, deden 
pastoraal werk in de omgeving, maar onderhielden ook een lange traditie inzake bierbrouwen, 
zuivelproductie en broodbakken. 
Sinds 2016 is er een abdijwinkel en een brasserie, maar ook een microbrouwerij, een bakkerij en 
een kaasrijperij. Het loont de moeite om die eens te bezoeken. 
We stationeerden de wagen op de riante parkeerplaats in de Abdijstraat. Wat ons opviel was dat 
Averbode behoorde tot de gemeente Scherpenheuvel-Zichem. Het weer was grijs, vol 
regenwolken, maar het deerde niet, want al meteen had de omgeving mijn eerste fluisteringen 
van bewondering ontlokt … een slaapplaats der Goden! We doken 
onverhoeds de bossen in. Tussen rottende varens en kruidige aroma’s van 
hars ontdekten we de vele wandelpaden die het landschapspark ‘De Merode’ 
rijk is. We kozen voor de knooppuntenwandeling ‘Averbode Bos en Hei’ 
dwars door een slingerende, puttenrijke dirty road waar het uitzicht elke tien 
minuten compleet wijzigde. We liepen over de toppen van aaneengesloten 
heuvels en belandden uiteindelijk in de ‘Natte Heide’ een uitzonderlijk 
natuurgebied met natuurlijke vijvers en moerassen. Intussen was het 11 uur 
geworden, tijd om bij een zitbank te genieten van een suikerwafel en een 
warme kop koffie uit de thermos. Over de Averboodsebaan stapten we een 
nieuw natuurpark in waarin volop bomen werden gerooid behalve een stoere linde met daaraan 
een kapelletje met de naam ‘Tandpijnkapelletje’. Hier zou de H. Apollonia mensen van de 
tandpijn hebben verlost. Inmiddels diende zich een druilregen aan die we met nog een kleine 
afstand voor de boeg moesten trotseren. In de abdijwinkel het ‘Moment’ tenslotte konden we ons 
weer optrekken aan wat warmte, maar vooral aan de vele lekkernijen, maar dat verklap ik niet!  

 

 
 

Deze monnikengemeenschap behoort tot de ‘orde 
van de Cisterciënzers van de Strikte Observantie’, 
in de volksmond ‘Trappisten’ genoemd. De orde 
leeft volgens de Regel van Benedictus. 
Na een onderbreking als gevolg van de Franse 
Revolutie, namen de trappistenmonniken van 
Westmalle de religieuze draad weer op en 
stichtten in 1846 in Achel de Sint-
Benedictusabdij. De abdij ligt deels op Belgisch 

grondgebied (gemeente Hamont-Achel) en deels op Nederlandse grond (gemeente Heeze-
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Leende). De monniken wijdden zich oorspronkelijk aan handenarbeid, zowel in de landbouw als 
in het bakken van brood, het maken van kaas, maar specialiseerden zich ook in het maken van 
meubels tot het drukken en het koperslagen. Toen echter vaststond dat niet alle schaalvergroting 
lukte werd in 1989 de landbouwgrond verkocht aan organisaties voor natuurbehoud. De grootste 
bedrijvigheid op de site is heden nog het brouwen van bier. Sinds september 2011 is de Achelse 
Kluis echter geen zelfstandige abdij meer, maar opnieuw een bijhuis van de abdij van Westmalle. 

Het bier wordt nog steeds onder hun toezicht gebrouwen, dus noem het gerust nog altijd 
trappist, want het bier zal beslist niet van smaak veranderen. 
We startten onze wandeltocht op de parkeerplaats bij de ingang van de ‘Kluis’. Onze keuze viel 
op een wandeling door de ‘Warmbeekvallei’. Het weer was al enkele dagen heel wisselvallig. 
Regen, smeltende sneeuw, gure noorderwind … ook op de dag van onze wandelplannen (einde 
januari) kregen we geen gratie van de weermannen al spartelde soms heel even een verdrietig 
zonnetje doorheen het wolkenwak. De natgeregende 
wandelwegen waren vettig tot over de enkels. Op kletsnatte 
boomstobben groeide centimeters glimmend mos. Via de 
Beverbeekse Heide bereikten we de Grensdijk. We keken 
als versteend naar de onwaarschijnlijk hoge en omvangrijke 
kathedralen van inlandse dennen. Nauwelijks te omarmen 
… nooit gezien! Op de hoek met de Kastanjedreef was het 
opnieuw verwondering troef. Hier troffen we de 
Beverbeekhoeve (voor het eerst vermeld in 1360), een 
indrukwekkend bouwkundig erfgoed en beschermd sinds 
01.02.2018. Ik heb er als herinnering enkele foto’s aan verpatst. Het werd tijd om bij een 
bankstel de thermos aan te spreken en de mooiste herinneringen van deze tocht te laten 
bezinken. We vervolgden nadien opnieuw keurig de wandelweg met een gele zeshoek en die 
leidde ons over een flink gezwollen Warmbeek naar het domein De Bever. Deze recreatieve 
trekpleister ligt in een ontzettend mooi gebied, met als troef een heraangelegde vijver. Een vijver 
die dreigde dicht te slibben door het parelvederkruid, een heel agressieve exoot. In de 
daaropvolgende bossen kregen ook andere exoten het aan de stok met werknemers van 
natuurbehoud. Het laatste wapenfeit van onze wandeltocht was nog een uitgestrekte 
bosbessenplantage. Aan de rode kleur van het hout – weliswaar nog goed ingepakt – broedde al 
het enthousiasme om jonge scheuten te zetten. Boven de weilanden verscheen aan de horizon 
langzaam het silhouet van de abdijgebouwen … een fragiele schoonheid in een charmant 
landschap.  
 

 

De Abdij van Herkenrode (gesticht in 1192) was 
een voormalig klooster voor cisterciënzerinnen met 
aan het hoofd een abdis. De abdijhoeve en 
bedrijfsgebouwen waren gelegen op de zuidelijke 
Demeroever in Kuringen een deelgemeente van de 
stad Hasselt. Het geheel is gelegen te midden van 
een sinds 1974 beschermd bos- en 
landbouwlandschap. 
Heel wat onlusten in de loop der eeuwen zorgden 
voor flink wat verval aan de gebouwen. Sommigen 
moesten zelfs gestut worden. In 1796 moesten de 

zusters noodgedwongen vertrekken en brand verwoeste ook in 1826 nog eens grote delen van 
de kerk.  In 1998 kwam een deel van het domein (105 ha groot) samen met het poortgebouw, 
de watermolen en de hoevegebouwen in handen van het Vlaams Gewest. Allen werden ze 
geklasseerd als erfgoed. In 2001 kwam er een masterplan voor de ontsluiting en benadering van 
de gehele site. Het landschap rondom de abdij werd heringericht, inclusief de waterlopen, naar 
het voorbeeld van 300 jaar geleden. Onder meer werd de Demer weer in zijn oorspronkelijke 
bedding, de huidige Tuilterdemer, gelegd en die moest waterkracht leveren aan de Tuiltermolen. 
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Vijvers kregen terug hun plaats van vroeger. Sinds 2016 is het ‘Molenhuis’ als één van de 
laatsten gerestaureerd. 
Een jaarlijks terugkerend evenement op de site is 'de Sage van de Eenhoorn' een magisch-
middeleeuws familiespektakel. Het is deze ‘Eénhoorn’ die de aanzet gaf om deze historische plek 
eens op te zoeken. Al van bij onze aankomst stelden we vast: je kan er niet naast kijken, de 
oude abdijsite van Herkenrode ademt opnieuw rust en gastvrijheid uit. De historische gebouwen 
zijn schitterend gerestaureerd en het omliggend natuurgebied speelt ongetwijfeld elk seizoen zijn 
charmes uit. We waren overtuigd, hier kan veel en niets moet. 
Het parkeren van de auto was geen probleem op de immense parking. Het was einde januari en 
putje winter. Dus zorgde de omgeving voor benijdenswaardige panorama’s. Sommige plekjes 
waren zo idyllisch dat ze ook echt een idylle zijn. Op deze rijp berijmde winterdag zorgden ze 
voor een onversneden poëtische pracht … een waarlijk paradijselijke plek. 
Via een prachtige laan omzoomd met lindes, waarvan de kasseistroken heraangelegd zijn, ging 
het richting poortgebouw. Hier pikten we eerst nog 
een stukje binnenterrein van de erfgoedsite mee. 
De wandeling werd nog even druk besproken, tot 
we de aanwijzingen met gele plaatjes (zeshoek) 
zouden volgen. Via hoogstamboomgaarden, hagen, 
vochtige graslanden en een historisch landschap 
zat de goesting er flink in. Op die manier namen 
we ook de prachtige vijvers mee, samen met de op 
de Demer gelegen Tuiltermolen. Via vele 
aangelegde watervalletjes en dammen kunnen 
vissen van de ene naar andere vijvers om er te 
paaien (slim bedacht). 
Ondanks het fantastisch gerestaureerd cultureel erfgoed, de prachtige open velden en de vijvers 
in allerlei vormen was er één groot probleem: het lawaai van de autosnelweg. Helaas, maar dat 
moesten we er nu eenmaal bijnemen. Als we de Zonderikbeek overstaken werd de aandacht 
getrokken op een winterschuilplaats voor vleermuizen, die er onder de brug, van oktober tot april 
hun winterslaap doorbrengen.  
En dan ontdekten we tot onze verrassing een stukje Provence in Limburg. Een knusse plek met 
een lavendelhoeve en 4 hectare lavendelvelden. Voorts ook nog een beelden- en mediterrane 
tuin, een kikkerpoel, een vleermuizengrot, een ooievaarsnest, een winkeltje en nog veel meer. 
Helaas was de toegang omwille van de coronamaatregelen verboden. En dan zakten we via een 
nauwe met bomen omzoomde laan af naar de Herkenrodebossen (een aanrader) om tenslotte 
opnieuw het verleden in te wandelen naar de voormalige vrouwenabdij. Boven de weilanden en 
een moeras met veelvuldig rietgras zagen we wilde zwanen en streek er ook een klad ganzen 
neer. Deze wandeling benaderde de perfectie al was er een stukje dat niet perfect was (buurt 
van de autosnelweg). F.S.  
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Hoe zit het met de plannen voor onze clubvakantie naar Oostenrijk 

(Neustift/Stubaital) van 11 tot en met 18 juli 2021. 
 

Na het afgelasten van deze vakantie vorig jaar werden de plannen 

verschoven naar de zomer van 2021. Overtuigd als we waren dat het deze 

keer wel zou lukken staken we al snel van wal met de voorbereidingen. 

Vandaag zijn we nog maar ± 135 dagen van ons doel en opnieuw staat het 

zweet ons in de handpalmen. Ten koste van veel onzekerheden leggen we 

toch een aantal pistes bloot. Dit moet gebeuren met heel wat 

communicatie, met goede wil en vooral met middelen die haalbaar zijn.    

Veel zal afhangen van de coronavaccinatie en het toelaten van reizen 

naar het buitenland.  

Voor alle duidelijkheid:  

- Als we tegen 01 juni groen licht krijgen dat reizen naar het 

buitenland mag, dan blijft de vakantie gepland zoals ze 

oorspronkelijk voorzien was: van 11-18/7/21. 

Het saldo van de reis dient dan uiterlijk betaald te zijn op 15 

juni op de rekening BE93 8508 4504 1867. Hierover krijgt 

iedereen een persoonlijk bericht.  

- Als er pas gereisd mag worden na de zomervakantie dan zullen 

we trachten het hotel te overhalen om alsnog de reis te 

verplaatsen naar een latere datum. 

- De voorkeur zou dan uitgaan naar augustus of september. 

Hiervan zijn we volledig afhankelijk over de beschikbaarheid in 

het hotel. 

- Zoals aangehaald moeten alle opties haalbaar zijn, zowel voor 

het hotel, maar ook voor de leden die zich inschreven. 

- Hopelijk hebben we over deze toestand volgende 

maand meer info. 

- Intussen houden we voeling met 

hotel Zum Holzknecht en volgen we de 

toestand zowel hier als elders op de voet. 

F.S.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 


