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We zijn nog steeds druk bezig om corona af te schudden en toch kregen 
we in juni een groot stuk van onze vrijheid terug. De zomerzon fungeerde 
daarbij volop als ceremoniemeester. Zweten in de fitness, een terrasje, 
lekker tafelen, een barbecue. Na meer dan tien maanden konden we 
opnieuw ademen. En of het deugd deed? Intussen zijn we al 
overgeschakeld naar een volgende zomer/herfstplan., Voor het eerst in 
zoveel tijd kunnen we weer fysiek collega’s ontmoeten. De relance en 
creativiteit zullen er wel bij varen, net als de gezellige kletsmomenten. 
Hopelijk heeft de lange lockdown geen te grote wonden geslagen. De 
opstart van de wandeltochten verliep op enkele uitzonderingen na nog 
schoorvoetend, maar laten we de radeloosheid en het doemdenken 

verdringen om weer onbekommerd van het leven, van mekaar en van het wandelen te genieten. 
Mits enige voorzichtigheid wachten ons nog fantastische maanden.   
Op zaterdag 19 juni konden we eindelijk nog eens proeven van een georganiseerde wandeltocht. 
Daarvoor stond, weliswaar in een afgeslankte vorm, de Tocht der 7 Heerlijkheden garant. Wie 
erbij was heeft ervaren hoe we een omstreden mijlpaal hopelijk voorgoed hebben verbannen. 
Een goed idee is om hierover op één van de volgende pagina’s een verslag te lezen.  
Op zondag 27 juni was onze club opnieuw in beeld met de organisatie van Vlaanderen Wandelt 
Lokaal’, een initiatief van Wandelsport Vlaanderen waaraan 90 clubs participeerden. Het was een 
hartverwarmende en sfeervolle gebeurtenis in en rond het Kattenbos. Ook hierover ligt op pagina 
15 een versie klaar. Op pagina 16 is het de beurt aan de Grensparkwandeling van dinsdag 13 juli 
waarop we ons licht laten schijnen. Tot slot was er dan op zondag 01 augustus ook nog de Milieu 
2000 hoogdag met als beleving de Internationale Teutentocht. Al deze activiteiten hebben ons 
opnieuw het gevoel gegeven dat we mits een extraatje de drive er weer helemaal in zullen 
krijgen. In de maand september (donderdag 02.09.21) zitten we al kniediep in de zomer, maar 
dat neemt niet weg dat we met de Kattenbosserheidetocht alweer vrolijkheid op het bord zullen 
toveren. Het waren drukke tijden, maar ze gaven ons weer een trots en euforisch gevoel. 
En toch laat de zomer een gapende wonde achter. Midden juli werden in ons land maar liefst 
acht provincies getroffen door een overrompelende zondvloed met catastrofale gevolgen. Het 
menselijk en materialistisch leed was enorm. Verschrikkelijke beelden die op het netvlies gebrand 
blijven. Voor de tweede keer in evenveel jaren werd ook de zomerse clubvakantie Neustift (11-18 
juli) en het wandelweekend Traben-Trarbach (23-26 sept.) de grond in geboord. Te veel 
onzekerheden en nefaste coronamaatregelen dwongen ons tot de aftocht. Op naar volgend jaar? 
Als september nadert wordt het tijd dat we thuis ook weer de handen uit de mouwen steken. Het 
onkruid hijst zich schaamteloos doorheen de tuin. Het gras staat in de rui, planten hebben nood 
aan de kapper. Er is helaas geen tijd meer voor een aperitief of een koffie met koek. Mijn ligstoel 
is helemaal herleid tot een ‘pruilstoel’ waarin ik nu lekker kan zitten bokken, want mijn leefmilieu 
is zwaar aangetast. Het wordt de eerstvolgende weken weer zuchten geblazen! 
 

Tot volgende maand, 
Frans 
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Nieuwe leden:  
Hartelijk welkom aan: 
Mevr. Christiane Croes uit Lommel  
Mijnh. Karel Teunkens uit Balen 
Mevr. Mireille Drees uit Lommel (terug van weggeweest) 
Mevr. Sonja Oeyen uit Lommel 
Jongeh. Kevin van Otten uit Geldrop NL 
Mijnh. Jef Hannes uit Lommel 
Mijnh. Erik Wuytens uit Lommel 
Mevr. Janssen Arlette uit Lommel 
 

 
 
Het opschrift klinkt raar, maar is wel doodernstig. Zowat 40 procent van 
de generatie clubs die tussen de jaren 1975 en 1985 het mooi weer 
maakten in de wandelsport kampen vandaag zowel in het bestuursorgaan 
als in het peloton van vrijwilligers met een tekort aan medewerkers. Door 
de coronacrisis is men zelfs sneller dan verwacht overgeschakeld naar 
digitale vormen van communicatie en technologische ontwikkelingen en 
dit vergrootte alsmaar meer de kwetsbaarheid van vooral de oudere 
bestuursleden. 

Onze club steekt het niet onder stoelen of banken dat ook zij daarmee te 
kampen heeft. Daarom zet ze wagenwijd de deur open voor nieuwe 
talenten. De wandelsport evolueert razendsnel en een toverformule om 
deze talenten binnen te halen bestaat niet en dat beseffen we maar al te 
goed. Toch willen we stap voor stap op zoek gaan naar nieuw bloed, naar 
jonge krachten die deze schitterende club willen helpen haar een hart 
onder de riem te steken. 
Heb je wat vrije tijd en wil je die nuttig besteden? Wil je je handen uit de mouwen steken? Wil je 
je talenten met anderen delen? Wil je het bestuur of de website mee helpen ondersteunen. Ben 
je iemand met een warm hart die graag een handje toesteekt bij het parkingteam of tal van 
andere activiteiten? De eerste stap is het meest omvangrijk maar doet je al heel wat ontdekken. 
Clubleden die graag mee het bestuur willen verruimen mogen zelfs (zonder verplichting) 
vergaderingen bijwonen. Wij zorgen voor een passende training en hulp. 
Doe het a.u.b. en neem geheel vrijblijvend contact met één van de huidige bestuursleden. We 
rekenen op jullie! 
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Deelnemers aan de  
TOCHT DER 7 HEERLIJKHEDEN 

Zaterdag 19 juni 2021 
458 wandelaars 
(waarvan 22 medewerkers) 

 

Wandelsport Vlaanderen vzw 
 

118  WSV Milieu 2000 Lommel vzw 
  60 Individuelen 
 13 VOS Schaffen 
 12 Donderslagtrippers Meeuwen 
 10 Wandelend Paal 
 9 De Mijnlamp Beringen-Mijn 
 8 Samen Uit Samen Thuis Lillo-Houthalen 
 8 Sporton Deurne-Diest 
 7 Boskabouters Opglabbeek 
 7 Horizon Donk  
 7 Wandel Mee Brueghel 
 7 Herentalse wandelvereniging 
 7 Bavostappers Meerhout-Zittaart 
 6 Korhoenstappers Oud-Turnhout 
 6 WSV Ivas Itegem 
 6 Gruun Zipkes Westmeerbeek 
 6 De Trotters Hasselt 
 6 De Schoverik Diepenbeek 
 6 WSV Mol 
 6 Pompoenstappers Kasterlee 
 5 Anjertrippers Hechtel-Eksel 
 4 WPG Beringen 
 4 Bokkenrijders Overpelt 
 2 Kampse wandelaars (Leopoldsburg) 
 2 Bosdravers Eksel 
 1 Dommeltrippers Neerpelt 
 1 Torenvrienden Oostham 
 0 Hamont-Achel 
   

 
Aantal aanwezigen per provincie 

 

Provincie Antwerpen 67 deelnemers 
Provincie Limburg 236 deelnemers 
Provincie Oost-Vlaanderen 8 deelnemers 
Provincie Vlaams-Brabant 42 deelnemers 
Provincie West-Vlaanderen 11 deelnemers 
Federatieleden WSVL 4 deelnemers 
 
Het weer: Bewolkt – zonnig 25° 
 

 
 

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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Deelnemers aan   
VLAANDEREN WANDELT LOKAAL 

Zondag 27 juni 2021 
214 wandelaars 
(waarvan 21 medewerkers) 

 

Wandelsport Vlaanderen vzw 
 

 135  WSV Milieu 2000 Lommel vzw 
  24 Individuelen 
  5 Anjertrippers Hechtel-Eksel 
  4 Trip Trap Kumtich 
  3 Bokkenrijders Overpelt 
 2 Gruun Zipkens 
 2 Samen Uit Samen Thuis Lillo-Houthalen 
 2 Bosdravers Eksel 
 2 WPG Beringen 
 2 De Mijnlamp Beringen-Mijn  
 1 VOS Schaffen 
 1 Spartastappers Aardooie 
 1 Horizon Donk 
 1 10 Wing TAC 
 1 Wandelclub Temse 
  
 

Aantal aanwezigen per provincie 
 

Provincie Antwerpen 2 deelnemers 
Provincie Limburg 153 deelnemers 
Provincie Oost-Vlaanderen 1 deelnemer 
Provincie Vlaams-Brabant 7 deelnemers 
Provincie West-Vlaanderen 1 deelnemer 
Federatieleden WSVL 0 deelnemers 
 
Het weer: Bewolkt – zonnig 23° 
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Deelnemers aan de  
GRENSPARKWANDELING 

Dinsdag 13 juli 2021 
426 wandelaars 
(waarvan 20 medewerkers) 

 

Wandelsport Vlaanderen vzw 
 

 178  WSV Milieu 2000 Lommel vzw 
  38 Individuelen 
 14 VOS Schaffen 
 12 Blijf Jong Genebos 
 11 Bavostappers Zittaart 
   10 WSC Langdorp 
 9 De Mijnlamp Beringen-Mijn 
 9 WSV Mol 
 9 Pompoenstappers Kasterlee 
 7 Wandel Mee Brueghel 
 6 Torenvrienden Oostham 
 6 Sporton Deurne-Diest 
 5 Wandelend Paal 
 5 Samen Uit Samen Thuis Lillo-Houthalen 
 5 Lummense Dalmatiërs 
 5 WSV De Kadees Aalst 
 4 De Gruun Zipkes 
 4 De Schoverik Diepenbeek 
 4 De Bollekens Rotselaar 
 4 WK Werchter 
 4 De Ravelse Wandelaars 
     3 Bosdravers Eksel 
     2 Bokkenrijders Overpelt 
 2 Kampse wandelaars (Leopoldsb.)  
     2 Anjertrippers Hechtel-Eksel 
 2 WPG Beringen  
 0 Dommeltrippers Neerpelt 
 0 Grevenbroekers Hamont-Achel 

 
Aantal aanwezigen per provincie 

 

Provincie Antwerpen 43 deelnemers 
Provincie Limburg 259 deelnemers 
Provincie Oost-Vlaanderen 10 deelnemers 
Provincie Vlaams-Brabant 42 deelnemers 
Provincie West-Vlaanderen 5 deelnemers 
Federatieleden WSVL 4 deelnemers 
 
Het weer: Zwaar bewolkt – namiddag lichte 
regen 
 

 
 

 

 

Deelnemers aan de  
INT. TEUTENTOCHT 

Zondag 01 augustus 2021 
870 wandelaars 
(waarvan 36 medewerkers) 

 

Wandelsport Vlaanderen vzw 
 

 214  WSV Milieu 2000 Lommel vzw 
 125  Individuelen 
 63 Bavostappers Zittaart 
 45 Wandelend Paal 
 28 Anjertrippers Hechtel-Eksel 
   20 De Mijnlamp Beringen-Mijn 
   20 VOS Schaffen 
   20 Pompoenstappers Kasterlee 
 17 Bosdravers Eksel 
   16 Dommeltrippers Neerpelt  
   16 WSV Mol 
   13 WPG Beringen 
 12 Bokkenrijders Overpelt 
   12 Torenvrienden Oostham 
   10 De Kampse Wandelaars  
   10 Samen Uit Samen Thuis Houthalen 
   10 Horizon Donk 
 10 Sporton Deurne Diest 
   10 Herentalse Wandelvrienden 
 9 Blijf Jong Genebos 
     9 Wandel Mee Brueghel 
 8 Korhoenstapper Oud-Turnhout 
 8 WSV Ivas Itegem 
 7 Donderslagtrippers Meeuwen 
 6 De Trotters Hasselt 
 6 WSC Langdorp 
     1    Grevenbroekers Hamont-Achel 
   
 
 

Aantal aanwezigen per provincie 
 

Provincie Antwerpen 151 deelnemers 
Provincie Limburg 470 deelnemers 
Provincie Oost-Vlaanderen 9 deelnemers 
Provincie Vlaams-Brabant 53 deelnemers 
Provincie West-Vlaanderen 6 deelnemers 
Federatieleden WSVL 5 deelnemers 
 
Het weer: Bewolkt – later in de namiddag felle 
regen 
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Milieu 2000 wandelkalender  
 

September 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 
 
Woe 01 Wandel Mee Brueghel vzw 4-7-10-14-17 km 
  De Leemskuil, Hamonterweg 138b, Bocholt 
  Vertrek van 7-14 uur. Verplaatsing 24 km  
  9de Woensdagtocht 
 

Don 02 WSV Milieu 2000 Lommel vzw 5-8-10-13-18-23 km 
  Feestzaal Den Horst, Gelderhorsten 146, Lommel-Kerkhoven 
  Vertrek van 7-15 uur. Verplaatsing 7 km 
  Kattenbosserheidetocht 
 

Zat 04 Wandelclub Paul Gerard Beringen 4-6-10 km 
  Parochiezaal Zammel, Zammelseweg 201, Geel  
  Vertrek van 7-15 uur. Verplaatsing 33 km  
  Nazomertocht 
 

Zat 04 WSV De Boskabouters vzw 4-8-12-20-30 km 
  Zaal Loweta, Weg naar Opoeteren 172, Oudsbergen (Opglabbeek) 
  Vertrek van 7-15 uur. Verplaatsing 43 km   
  2-Daagse Braambierentocht 
 

Zat 04 De Molse 60 vzw 28,5-60 km 
  De Maat 4, Mol 
  Vertrek van 6-7.30 uur (60 km) – van 9.30-11 uur (28,5 km). Verplaatsing 14 km   
  Molse 60 (alleen met voorinschrijving – info@demolde60.be) 
 

Zon 05 WSV De Boskabouters vzw 4-8-12-20-30 km 
  Zaal Loweta, Weg naar Opoeteren 172, Oudsbergen (Opglabbeek) 
  Vertrek van 7-15 uur. Verplaatsing 43 km 
  2-Daagse Braambierentocht 
 
Maa 06 WSV De Schoverik Diepenbeek 4-6-12-18-22 km 
  OC Rooierheide, Patersplein Diepenbeek 
  Vertrek van 7-15 uur. Verplaatsing 47 km   
  Mizeriktocht 
 

Din 07 WSV De Kampse Wandelaars 4-6-8-10 km 
  Parochiezaal De Kring, Priester Poppelaan 2, Leopoldsburg 
  Vertrek van 7-15 uur. Verplaatsing 15 km   
  Marketenstertocht 
 
Woe 08 WSV De Bosdravers Eksel 5-6-10-11-16 km 
  Schutterslokaal Willem Tell, Grensstraat 52, Eksel 
  Vertrek van 7-15 uur. Verplaatsing 12 km   
  Kloosterbostocht 
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Don 09 WSC De Blauwvoet 4-6-10 km 
  Sportcentrum voetbalterreinen Blauwvoet, Ilsestraat 106, Oevel 
  Vertrek van 7-15 uur. Verplaatsing 34 km   
  Septemberwandeling 
 
Don 09 Trip-Trap Kumtich vzw 3-6-7-8 km 
  Zaal Centrum, Keibergstraat 54, Kumtich  
  Vertrek van 7-15 uur. Verplaatsing 81 km   
  Nazomertochten 
 

Vrij 10 Dunes Events 160 km 
  Commanderij Gruitrode, Kasteelstraat 1, Oudsbergen 
  Vertrek 21 uur. Verplaatsing 37 km   
  Pines and dunes trail (inschrijvingen volgeboekt, enkel nog wachtlijsten) 
 

Zat 11 Wandelclub De Bokkenrijders Overpelt 4-6-12-20 km 
  Dagcentrum Vliegden Oost, Boemerangstraat 20, Pelt 
  Vertrek van 8-15 uur. Verplaatsing 10 km   
  Septembertocht 
 

Zat 11 VOS Schaffen 5-8-12-20-30 km 
  Kalendries, Meldertsebaan 2, Meldert 
  Vertrek van 7-15 uur. Verplaatsing 49 km   
  Kalendriestocht 
 

Zon 12 WSV De Anjertrippers vzw 4-7-12-20 km km 
  Buurthuis De Locht, Lochtstraat 44a, Eksel 
  Vertrek van 7-15 uur. Verplaatsing 13 km   
  Duinentocht 
 

Maa 13 WSV Eurek@ vzw 4-7-11-20-27 km 
  Zaal ’t Jonckholt, Hoelbeekstraat 83, Hoelbeek 
  Vertrek van 7-15 uur. Verplaatsing 60 km   
  Nazomertocht 
 

Din 14 De Pompoenstappers vzw 4-6-12-16-20-30 km 
  OC Lichtaart, Schoolstraat 31, Lichtaart 
  Vertrek van 7-15 uur. Verplaatsing 40 km   
  Witte Bergenwandeling 
 

Din 14 De Dommeltrippers Neerpelt 5-10-15-20 km 
  OC Sint-Hubertis, Lille Dorp 26, Sint-Huibrechts Lille 
  Vertrek van 7-15 uur. Verplaatsing 15 km  
  Teutentocht 
 
Woe 15 WSV De Heikrekels Maasmechelen 5-10 km 
  Schutterslokaal, Ringlaan, Maasmechelen  
  Vertrek van 7-15 uur. Verplaatsing 58 km   
  Mechelse Heidetocht 
 

Don 16 WSV De Kampse Wandelaars 4-7-12-32 km 
  Villa Astrid, Koninklijk Park, Leopoldsburg  
  Vertrek van 7-14 uur. Verplaatsing 16 km   
  Mars Leopold I 
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Don 16 Sporton vzw 7-10-17-20 km 
  ’t Schoolhuis, Schoterheide 47, Tessenderlo  
  Vertrek van 6.30-15 uur. Verplaatsing 35 km   
  Gerhagenwandeling 
 

Zat 18 Wanderclub Butgenbach 4-7-12-20 km 
  Sport- und Freizeitzentrum Worriken – restaurant Marco Polo, Worriken 9, Butgenbach 
  Vertrek van 7.00-14 uur. Verplaatsing 165 km   
  Internationale wandeling 
 
Zon 19 WSV De Natuurvrienden Zoersel vzw 6-12-16,2 – 21-30-50 km 
  Atheneum Malle, Herentalsebaan 56, Oostmalle 
  Vertrek van 7.00-15 uur. Verplaatsing 56 km  
  Trappistentocht – 10 Miles Zoersel – Walk 2 Gether-tocht 
 
Zon 19 WC De Bavostappers Zittaart vzw 4-7-12-18-25-33 km 
  PZ Meerhout-Zittaart, Lindestraat 22, Meerhout 
  Vertrek van 7.00-15 uur. Verplaatsing 25 km  
  Scherpgemetentocht 
 
Zon 19 Wandel Mee Brueghel vzw 4-7-10-14-17 km 
  Parochiecentrum, Kloosterstraat, Peer 
  Vertrek van 7.00-14 uur. Verplaatsing 24 km   
  Herfsttocht 
 

Zon 19 Wellense Bokkerijders vzw 4-6-12-20-25 km 
  De Meersche, Molenstraat, Wellen 
  Vertrek van 7.30-15 uur. Verplaatsing 65 km   
  Appelen- en Perentocht 
 

Zon 19 Wanderclub Butgenbach 4-7-12-20 km 
  Sport- und Freizeitzentrum Worriken – restaurant Marco Polo, Worriken 9, Butgenbach 
  Vertrek van 7.00-14 uur. Verplaatsing 165 km   
  Internationale wandeling 
 
Zon 19 De Witte Mol 3-7-12-25 km 
  De Witte Mol, Galbergen 21, 2400 Mol 
  Vertrek van 7.30 – 15 uur. Verplaatsing 16 km 
  De Witte Mol Wandelt 
 

Din 21 WSV Mol 4-6-8-10-12-16-20 km 
  PC Sint-Jan, Sint-Jansstraat, Balen 
  Vertrek van 7.00-15 uur. Verplaatsing 13 km   
  Grensparkwandeling 
 

Din 21 Okra Sport+ Lommel Barrier en Kolonie 4-9-13 km 
  Buurthuis De Kom, Kolonie 2, Lommel-Kolonie 
  Vertrek van 9.00-15 uur. Verplaatsing 9 km  
  Vloeiweidentocht 
 

Woe 22 Koninklijke WSV Rust Roest Maaseik vzw 4-8-10 km 
  Schutterslokaal Sint-Sebastiaan, Dorne, Dornerstationsstraat, Opoeteren 
  Vertrek van 7.00-15 uur. Verplaatsing 46 km  
  Midweektocht 
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Don 23 WSV De Dragonders Hasselt vzw 32-43 km 
  Gildenzaal, Joris van Oostenrijkstraat 65, Kuringen 
  Vertrek van 5.30-15 uur. Verplaatsing 43 km 
  Mars van het Elfde. Enkel met voorinschrijving 
 
Don 23 WSV De Dragonders Hasselt vzw 6-10-16 km 
  Gildenzaal, Joris van Oostenrijkstraat 65, Kuringen 
  Vertrek van 8-15 uur. Verplaatsing 43 km 
  Mee met de mars 
 

Vrij 24 VZW Boslandtrail 75-100 km 
  Weide (tegenover Winnerfarm Eksel), Winnerstraat, Eksel 
  Vertrek 21 uur. Verplaatsing 11 km 
  Boslandtrail. Enkel met voorinschrijving 
 

Zat 25 WSV 10 Wing Tac vzw 5-8-15-20-22 km 
  Schutterij Sint-Trudo, Zandbergstraat, Opitter 
  Vertrek van 7.00-15 uur. Verplaatsing 39km   
  Eindezomertocht 
 

Zat 25 VZW Boslandtrail 50 km 
  Weide (tegenover Winnerfarm Eksel), Winnerstraat, Eksel 
  Vertrek 9 uur. Verplaatsing 11 km  
  Boslandtrail. Enkel met voorinschrijving, is al uitverkocht dus alleen via wachtlijst) 
 

Zon 26 WSV Ivas Itegem vzw  5-9-11-14-18-22-25-33 km 
  Parochiezaal Withof Zonderschot, Withofstraat 4, Heist-op-den-Berg 
  Vertrek 7-15 uur. Verplaatsing 52 km   
  Bamistocht 
 

Zon 26 WSV Sparrentrippers  4-8-12-21-30 km 
  OC ’t Kloester, Biesweg 18, Gellik  
  Vertrek 8-15 uur. Verplaatsing 59 km   
  Sparrentrip 
 

Zon 26 WSV Horizon Donk vzw  5-8-10-13-17-21 km 
  Buurthuis Zelk, Zelkstraat 16, Halen 
  Vertrek 7-15 uur. Verplaatsing 56 km   
  Hollewegentocht 
 

Maa 27 WC Aviat Sint-Truiden vzw  5-8-10-15-18-21 km 
  PZ De Kajaan Nieuw Sint-Truiden, Grevensmolenweg 34, Sint-Truiden  
  Vertrek 7-15 uur. Verplaatsing 73 km   
  De Kajaantocht 
 
Din 28 WC De Grashoppers vzw  4-5-7-10 km 
  Concordia, Schuurweg 4, Testelt  
  Vertrek 7-15 uur. Verplaatsing 43 km   
  Nazomertocht 
 

Don 30 Torenvrienden Oostham  4-6-10-16 km 
  Voetbalkantine Warande, Bremstraat, Oostham 
  Vertrek 7-15 uur. Verplaatsing 20 km   
  Najaarstoch 
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Deze bon geeft recht op 
5% korting 

bij een aanbesteding van 
 25 euro 

 

Beloning voor wie ons ook in 2021 een nieuw lid of leden aanbrengt 
 
We blijven 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 tegen de 
desbetreffende consumptiebonnen. De waarde van de cadeaubon wordt niet omgeruild in 
geld. 
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Op 9 juni gingen we een nieuwe fase in van de coronacrisis. Zonder in detail te treden werd met 
de grootste zorg, zowel op administratief als materiaal vlak gewerkt aan het voorbereiden van de 
Tocht der 7 Heerlijkheden. Vanuit feestzaal de Moffel op Lommel-Werkplaatsen kregen we de 
ideale gelegenheid om een coronaveilige wandeltocht uit te bouwen. Outdoor werden drie ruime 
partytenten ontplooid en de catering (broodjes, taarten en andere) zou vanuit de zaal door eigen 
medewerkers verzorgd worden. In functie van de CERM was er een ‘go’ van de Nationale 
Veiligheidsoverheid en de stad Lommel. Maar op een zucht van zaterdag 19 juni ging plots het 
licht uit toen bleek dat alle Lommelse feestzalen, buurthuizen en andere kantines nog niet over 
de nodige veiligheidscertificaten beschikten om hun ruimtes ter beschikking te stellen, laat staan 
dat ze wisten hoe dit allemaal in zijn werk ging. Om een lang verhaal kort te maken werd er 
opnieuw met de stad Lommel overleg gepleegd en zegevierde het gezond verstand. Per definitie 
kregen we (onder voorwaarden) deze tocht dus toch op de rails. 
Uiteraard blijdschap en tevredenheid in alle kampen.  
Het werd de hoogste tijd om de wandelschoenen op de ons vertrouwde manier van onder het 
stof te halen en te genieten. Langs alle perikelen om was er al op voorhand besloten om de 
afstanden van 30km, 42km en 50km te schrappen. 
Toch konden onze parkoersbouwers tussen de plooien van de heuvelruggen rond het Weyerken 
en de serpentines van wandelwegen doorheen een eindeloze zee van bossen mooie routes bij 
mekaar sprokkelen. De omgeving die door giftige gassen van een zinkfabriek ooit op sterven na 
dood was, flirt nu met dat illuster 
verleden. Doorheen een ruige tuin van 
wilde bloemen trok het diepgroene 
hinterland eveneens een spoor over 
opdringerige zandduinen. Het contrast 
was verbazend.  Open landschappen 
schonken dan weer de ruimte waarin 
men zich kon verkneukelen aan lustig 
kijkplezier. De Tocht der 7 
Heerlijkheden heeft de wandelaars een 
verdiende beloning gegeven voor het 
stapwerk doorheen de weidse 
Lommelse panorama’s. F.S.  
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Josée Willekens 
 

Josée heeft ons te kennen gegeven dat ze door familiale omstandigheden 
gedwongen werd haar werk als vrijwillige medewerkster op te geven. Josée 
die erg goed lag in de groep gaan we hard missen, maar er zijn regels die je 
als club moet aanvaarden en daar hebben we alle begrip voor. 
Onze club is Josée enorm dankbaar en daarvoor verdiend ze vanwege onze 
club een ‘dikke merci’.  
 

Datum Organiserende club Locatie Deelnemers

 WSV Milieu 2000

Zaterdag 5 juni Boerenkrijgstappers Berlare 1

Zondag 6 juni Wandelclub Tornado Haacht 4

Zondag 6 juni WSV De Natuurvrienden - Zoersel Halle 5

Woensdag 9 juni W.S.V. De Boskabouters vzw Opglabbeek 10

Donderdag 10 juni  Wandelclub Paul Gerard Beringen Koersel 15

Zaterdag 12 juni Les pédestrians de Clermont/Berwinne Thimister-Clermont 1

Zondag 12 juni Terug Op Stap Post vzw Spalbeek 12

Donderdag 17 juni De Bavostappers Zittaart Eindhout 11

Zaterdag 19 juni W.S.V. Milieu 2000 Lommel Lommel 140

Zondag 20 juni De Noorderkempen Hoogstraten Wortel 3

Zondag 20 juni Den Engel Leuven vzw Bierbeek 1

Di-Za 22-26 juni Mesa-Marche Marche-en-Famenne 6

Zaterdag 26 juni De Waterhoekstappers Heestert Avelgem 2

Zondag 27 juni WSK Marke Kortrijk 2

Zondag 27 juni De Duintrappers Westende Westende 2

Zondag 27 juni W.S.V. Mol Geel 2

Zondag 27 juni De Grevenbroekers Hamont 4

Zondag 27 juni Terug Op Stap Post Kermt 1

Zondag 27 juni De Lummense Dalmatiërs Lummen 2

Zondag 27 juni W.S.V. Milieu 2000 Lommel Lommel 156

Zondag 27 juni Wandel Mee Brueghel Peer 2

Zondag 27 juni De Kampse Wandelaars Leopoldsburg 1

Zondag 27 juni De Heikabouters As 1

Zondag 27 juni De Dommeltrippers Neerpelt Neerpelt 4

Overzicht waar en met hoeveel onze clubleden in juni 2021 gingen wandelen
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Kort verslag van de bestuursvergadering gehouden op donderdag 8 juli 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 17 juni 2021 
 bijkomende punten op de dagorde (voor de verg. bekendmaken) 
 briefwisseling 
 kasverslag  
 evaluatie Tocht der 7 Heerlijkheden van zaterdag 19 juni 2021 
 evaluatie van Vlaanderen Wandelt Lokaal van zondag 27 juni 2021 
 voorbereiding Grensparkwandeling van dinsdag 13 juli 2021 
 afspraken met feestzaal Klosterhof = organisatie Int. Teutentocht 1.8.21 
 annuleren viering 40 jaar Milieu 2000 + Kriskras door Lommel 
 stand van zaken clubwandeling van donderdag 12 augustus 2021 
 definitief afronden van de problematiek rond de tochtenkaarten, busbonnen    
en 10 van de 14  
 verdeling geschenken aan leden met een verdienste van 10 en 25 jaar + 

galerij der ereleden (+80 jaar) 
 definitief annuleren voor 2021 van de voettocht naar Scherpenheuvel 
 dossier nieuwe vzw-wet (advocaat Mertens)  
 Kerstfeest (december 2021?) en clubfeest (februari 2022?) 
 Vragen rond de organisatie van de Rolstoelwandeling op dinsdag 7 september. 
 
 volgende vergadering donderdag 29 juli 2021 om 19.00 uur in buurthuis Het Zand.     
Einde vergadering

 

Noels Alice      Liebregts Hanny      Loots Dirk 

Jacobs Marie-Rose      van Heeswijk Gerarda      Nicasi Tom 

Vandenberk Pierre      Maes Jos                                 Wellens Rosette 

Kemps Maddy                           Nijs Katja       

Draguet Dominique      van Heeswijk Christiane        

Vanhoof Julienne      Vansummeren Ad        

Van Endert Frans                      Emmers Brenda        

Melis Ferdinand                        Gerits Christa           

leppens Ludovicus                      Stessens Petronella         

Dewitz Clemens  Van Belle Godelieve                   

Kuppens Mia       van Kooten Wilhelmina       

Mannaerts Henri       Van Camp Herman       

Wouters Lucie       Dierckx Anita       

loeners Jos       Frederix Ria         

Nijs Maria                                  Poets Yvonne                   

Vrancken Rik                            Poels Mia                                                         

Claes Ludovica      Hoeben Magda 
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Sinds 27 juni heeft Wandelsport Vlaanderen vzw een speciale ledenactie 
doorgevoerd. Wie vanaf dan lid werd of wordt, betaalt zijn ledenbijdrage à € 
20 per persoon tot einde 2021 en verder tot 31.12.2022. De 
mutualiteitspremie van € 15 kan wel maar afgehaald worden vanaf januari 
2022 of verder het gans jaar. 
 

Wie op zondag 22 augustus in Lummen de afspraak miste om zijn 
wandelboekje Limited Edition in te ruilen voor een poncho of een rugzak kan 
dat nog op zondag 12 december op de Wintertocht in Hechtel-Eksel 
(Bosdravers). Om het gekozen geschenk elders op te halen moet je het 
Walking Magazine juni 2021 raadplegen op pagina 44.  
 

Veel onzer leden vragen zich wel eens af van waaruit de verplaatsingen naar 
de wandeltochten (zie onze wandelkalender) worden gemeten. De afstanden 
worden altijd gemeten vanaf het Dorp in Lommel (centraal) tot de 

vertrekplaats van de wandeltocht. 
 

De voettocht naar Scherpenheuvel die omwille van de coronacrisis in de maand mei niet kon 
doorgaan, maar onder voorbehoud verschoven werd naar september, is definitief uit de planning 
gehaald en gaat dus niet door. 
 

Onze deelname aan Levensloop op 4 en 5 september moeten we dit jaar noodgedwongen laten 
schieten. Om alles op zo’n korte tijd nog in goede banen te leiden is een onmogelijke opgave. 
Volgend jaar zijn we d’r weer bij!  
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Vlaanderen Wandelt Lokaal was voor sommige clubs een omstreden project, een project dat 
niettemin de draaischijf moest (kon) worden van een uitgesproken wandelfeest. 87 verenigingen 
vonden het idee wel voldoende aantrekkelijk en gooiden al hun energie op de wandelmarkt. Maar 
het coronavirus en de maatregelen daarrond strooiden meermaals roet in het eten zodat de 
plannen en de bezorgdheden voor een vlotte, vlekkeloze organisatie bleven toenemen. Zelfs de 
recentste versoepelingen brachten nauwelijks zoden aan de dijk. Op 27 juni 2021 was het dan 
toch zover. Hemel en aarde hadden we verzet om zoveel mogelijk lokale wandelaars – want daar 
ging het om - hun verzetje te gunnen. 
Vanuit de voetbalkantine van Kattenbos Sport konden twee lussen het wandelaanbod verruimen. 
Het weer toonde zich wel van z’n beste kant, maar de Tocht der 7 Heerlijkheden van de week 
voordien was zeker geen springplank naar uitgesproken succes. Dat we met het 
aantaldeelnemers niet minder scoorden dan onze burenclubs beschouwen we dan maar een 
balsem op de wonde. Totaal aantal deelnemers 15.003 verspreid over 87 clubs of gemiddeld 172  
wandelaars per vertrekplaats. F.S.
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De hartslag van het wandelpubliek klopt opnieuw wat sneller 
en als wandelclub probeer je, ook al is het onder strikte 
voorwaarden toch weer vaart te krijgen in datgene waarvoor je 
bekend staat … de tuinman spelen van je eigen paradijs! 
Met heel veel passie en grinta stevenden we op deze 
Grensparkwandeling af, al bleven we nuchter genoeg om de 
betrekkelijkheid van deze wandeltocht in te schatten. Vooral 
omdat onze club deze zomer de enige van 8 verenigingen was 
die aan de Grensparkwandelingen gevolg heeft gegeven. Het 

coronavirus heeft anderen doen wijken en dat gaf ons al de wetenschap dat de opkomst van het 
wandelpubliek gering zou zijn. 
Het was lang geleden dat we nog eens neerstreken op Heide-Heuvel, maar al het moois daarrond 
liet zich herontdekken. En wat mooi is moet je vastgrijpen. De buitengewone natuurlijke ligging 
van Heide-Heuvel lijkt als een muze voor schilders. Zelfs de nauwe boswegeltjes zorgden voor 
een vreemde tijdloze sfeer. De nauwkeurig uitgezette wandelroutes sleepten zich gezapig 
doorheen groene landerijen volgepropt met veldbloemen. Nergens is er in de nabije omgeving 
zo’n concentratie van opeenvolgende natuurelementen, bevloeiingssystemen, wateringen, beken, 
droge heide, weelderige bossen en zandputten. Het knettert er van de veelzijdigheid. Wie de 
natuur een warm hart toedraagt zal Heide-Heuvel niet snel vergeten. F.S. 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 

ELISA CUYVERS 
Bijna een kwart eeuw verdeelde ‘Lisette’ maandelijks de Milieutoeters voor de 
regio centrum. Eerst aan de zijde van Fons, maar toen haar man op 15 januari 
2018 overleed deed ze, moedig als ze was naarstig alleen verder. Vlak voor 
deze zomer deemsterde echter de goesting weg en besloot ze om de fakkel 
door te geven. Als club kunnen we niet anders dan haar beslissing respecteren 
en zijn haar ontzettend dankbaar voor de fijne jaren van samenwerking. 
Duizendmaal dank Lisette! 
 
 

MARIA JANSEN 

Om de leegte van de koerierronde voor het centrum van Lommel op te vangen 
bood zich spontaan Maria Jansen aan. 
Uit ervaring weten we dat ook nu de adressen van de Milieutoeters voor deze 
regio in goede handen terecht zijn gekomen. 
We kijken als club al uit naar een fijne samenwerking.  
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Overzicht waar en met hoeveel onze clubleden in juli 2021 gingen wandelen 

Datum Organiserende club Locatie Deelnemers 

    WSV Milieu 

   2021 

Donderdag 1 juli VOS Schaffen Diest 20 

Zondag 4 juli De Vredezonen Meerhout Meerhout-Zittaart 62 

Zondag 4 juli Ijsetrippers Overijse Overijse 2 

Woensdag 7 juli De Bollekens vzw Rotselaar Betekom 2 

Zaterdag 10 juli W.S.V. Blijf Jong Genebos Tessenderlo 36 

Zondag 11 juli Wandelclub Paul Gerard Beringen         Beverlo 112 

Zondag 11 juli WSC Langdorp Gelrode 5 

Zondag 11 juli De Westhoekstappers' Poperinge Heuvelland 2 

Zondag 11 juli De Stroboeren Merksem Merksem 2 

Dindag 13 juli W.S.V. Milieu 2000 Lommel                  Lommel (Heide-Heuvel) 198 

Dindsdag 20 juli De Eekske Stappers Opwijk Opwijk 1 

Dinsdag 20 juli Aviflorastappers Ingelmunster Ingelmunster 2 

Woensdag 21 juli De Witsoone Stappers Krombeke Krombeke 2 

Woensdag 21 juli De Mijnlamp Beringen-Mijn                  Koersel 67 

Donderdag 22 juli Michiel Mispelonvrienden Kortemark Zarren 4 

Zaterdag 24 juli Gitse wandelclub 'Voetje voor Voetje' Aardooie 2 

Zaterdag 24 juli WSV Wandelend Paal vzw Beringen 45 

Zondag 25 juli W.S.V. Mol Mol-Rauw 129 

Zondag 25 juli De Lummense Dalmatiërs vzw Lummen 11 

Donderdag 29 juli Torenvrienden Oostham                      Oostham 67 

Zaterdag 31 juli W.S.V. De Heikabouters Niel-bij-As Niel-bij-As 23 

Zaterdag 31 juli Koninklijke Wandelclub Kadee Bornem Bornem 1 
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Wie op zondag 01 augustus present was 
op de Internationale Teutentocht had 
maar één boodschap mee: je 
onbeschaamd overgeven aan de natuur! 
De kleuren van de akkers, de bossen en 
de hei waren fel en intens. De zomer 
baarde nog eens een opgewekt gevoel. 
We konden al eerder oude kameraden 
fysiek terug ontmoeten. Het welzijn en de 
kletsmomenten zijn erg belangrijk. 
Jammer genoeg waren op organisatorisch 
vlak alle coronawonden nog niet geheeld 
en dat zorgde alweer voor ongenoegen en 
verwarring. We formuleren geen kritiek, maar moesten het rooien met de weinige middelen 
waarover we konden beschikken. Onze club heeft ondanks alles het ‘Kattenbos’ hip gemaakt. Het 
Kattenbos heeft inderdaad karakter te koop. Je wordt er niet overladen door een drukte, maar er 
zijn wel de pittoreske zandputten, het Duits militair kerkhof, de sculpturen van natuurkunstenaar 
Will Beckers, de Leyssensmolen en nog andere stukjes gestolen natuur. Daarenboven hengelt elk 
seizoen naar een ander verhaal, naar andere varianten en contrasten, naar eindeloze 
vergezichten en een westenwind die alle zorgen wegblaast. De Kattenbosserheide bloeide 
ademloos mooi en in de lucht fladderden menige kiekendieven. Op enkele velden werd er 
ondanks een betrokken hemel toch geoogst, de boer oogst wanneer het past, ook al is dat op 
zondag en daar moet de ganse familie mee voor opdraaien. Zo werkt dat hier!  
Achter elke hoek ging een ander openluchtmuseum schuil, elk met een ander verhaal. Men kon 
zich verkneukelen aan dit kijkplezier en aan de vele veldbloemen … maar die laat je best betijen, 
alleen de herinnering mocht je meenemen. F.S.  
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Na eindeloos lang wachten kregen we dan toch het goede nieuws dat de 
wandeling ‘Ronde van Vlaanderen voor wandelaars’ in Oudenaarde mocht 
doorgaan, weliswaar nog onder strenge voorwaarden en met een beperkt 
programma. De oorspronkelijke startplaats in de evenementenhal ‘De 
Qubus’ moest wijken voor het vaccinatiecentrum en zo werden we 
verwezen naar de Stedelijke sporthal. De parkoersen waren drastisch 
aangepast. De gratis shuttledienst naar de voet van de Kwaremont ging 
niet door en het beklimmen van enkele legendarische hellingen werden - 
op de 21 km na (Koppenberg) – niet in het programma opgenomen. Maar 

Vlaanderens heilige grond voor wielerliefhebbers betreden is als het binnenstappen van de 
hemelpoort. Er heerste ondanks alles een voorwereldse gezelligheid. Het hinterland is en blijft 
een kluwen van velden en wegeltjes waarover nauwelijks auto’s, laat staan tractoren hun weg 
vinden. De wandelaars van de 7 km mochten zich verheugen op een bezoek aan de prachtige 
abdij van Maagdendale. Vandaaruit ging het naar de Scheldevallei en het Speibos om via de oude 
markt en eivolle terrasjes terug te keren door het wondermooie Liedspark. Wie iets meer in z’n 
mars had trok het hinterland in. Kleine dorpjes met amper een 
handvol huizen liggen als twee muggenbeten uit mekaar. Elk 
heeft zijn eigen ‘berg’ waar ze erg trots op zijn. Via de 
linkerflank van de Edelareberg trokken we naar het Kezelfort. 
Het is één van de laatste restanten van de Wellington-
barrière, een verdedigingsgordel die in de 19de eeuw ten 
noorden van Frankrijk werd opgetrokken. Vanaf de enige 
rustpost werden de wandelaars van 18 en 21km naar ’t Veer 
gestuurd. Met de idyllische ligging aan de Scheldearm 
bevinden zich hier ongetwijfeld de mooiste terrassen van Oudenaarde. Vanaf daar keerde de 
18km terug. De 21km klauterde nog over de Koppenberg met z’n onbedorven schilderachtigheid. 
Elk dorpje is oer-Vlaams, met scheefgezakte boerderijtjes en kakelbonte erfdieren. Hier en daar 
stond nog een molen in de mistral te wieken. 
Oudenaarde is een aangename gezellige stad en de club Hanske de Krijger al bijna even 
beroemd als hun legendarische volksheld. Aangename en leerrijke wandeldag. F.S.         
 
 
 

Op 20 juli waren er toch 6 Milieu 2000 
wandelaars die de voettocht naar 
Scherpenheuvel ook dit jaar tot een 
goed einde hebben gebracht. 
Om 6 uur aan de zaal op den Horst 
vertrokken. Om 8 uur 15 hoopten we 
aan de koffie te zitten in Ham, maar 
noppes. 
Dan maar verder stappen tot 
Tessenderlo. Daar rook de koffie al van 
ver dus koffie slurpen en even de 
benen ontspannen met al 22km achter 
de rug.  
Nu op weg naar de vijver van 
Gerhagen en stiekem hopen dat daar 

de rijstepap zou klaar staan maar weer sloegen we de bal mis. De volgende trip bracht ons in 
Zichem waar we naar een frisse pint snakten en of die smaakte. De temperatuur was intussen al 
flink de hoogte ingegaan. Nu het laatste stukje nog en de klus was geklaard.  
Na een kaars te hebben gebrand op de goede afloop hadden we wel weer een pintje verdiend. 
(Ingestuurd door Pierre Vandenberk) 
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Hopelijk moeten we binnenkort niet opnieuw op de 
(corona-)blaren zitten. De Kattenbosserheidetocht is 
immers één van onze oudste wandeltochten en een 
tocht van vele oorlogen, een tocht die vaak in de 
vuurlijn lag van andere organisaties. Ooit kwamen er 
amper 300 wandelaars over de vloer, maar deze 
Kattenbosserheidetocht heeft haar spreekwoordelijke 
kleerscheuren doorstaan. Het is de verdienste van vol 
te houden, waardoor deze laatzomertocht een heuse 
smaakmaker is geworden. Op 02 september geeft dit 
natuurlijk erfgoed z’n ongebreidelde charme weer 

prijs. Een wereld die in kleur wordt gezet. Romantisch mooi zijn ook de vroege ochtenden 
wanneer de rijzende zon de wandelaars als schimmen over de hei stuurt. Lang zal het dan niet 
duren vooraleer de stilte aan flarden wordt gescheurd. Centraal in de totale eenzaamheid vind je 
nog jeneverbessen. Hun kruidige zoete smaak wordt zeer gewaardeerd in recepten of specerijen. 
Heel de omgeving is dooraderd met zandwegels, maar ook andere pistes verdwalen in het 
stoffige landschap. Het niet exact omlijnd gebied houdt echter nog veel meer verborgen. De 
eerste Lommelse zandputten werden eveneens geslagen in het Kattenbos … de zogenaamde 
zandmijnen. Maar wit zand diende in mijn jeugdjaren ook nog om de ‘rooi plaveien’ uit de ‘goei 
kamer’ op zaterdag te bestrooien. Zondags na de vroegmis werd alles uitgekeerd en blonk de 
vloer als een spiegel. Sommige venters gingen zelfs van deur tot deur om zulk soort wit zand te 
verkopen. 
Als op de Kattenbosserheide je fantasie niet op hol slaat dan toch zal de mystiek en 
geheimzinnigheid nog lang nazinderen. 
Afspraak in feestzaal Den Horst te Lommel-Kerkhoven (Gelderhorsten). F.S. 
 

 
De rolstoelwandeling met de bewoners van het Woonzorgcentrum Hoevezavel gepland voor 
dinsdag 7 september 2021 gaat gewoon door. Wie graag in groep een wandelingetje met 
deze senioren wil maken kan dat door zich op hogervermelde datum om 13.30 uur (vertrek 
14.00 uur) aan te melden bij het WZC Hoevezavel, Jan Davidlaan 11 te Lommel-
Heeserbergen. Iedereen is welkom! We hopen natuurlijk dat een grote schare clubleden zich 
zullen melden zodat we de bewoners een hart onder de riem kunnen steken en hen een fijne 
namiddag bezorgen. Graag een kleine inspanning! Vul achteraan een deelnameformulier in 
en bezorg het aan één van de bestuursleden vóór 4 september. Op die manier kan men het 
juiste aantal bewoners selecteren.    
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Clubvakantie 2022 
 

Vanuit het vakantiefront volgt hieronder de 
laatste update over de toekomstplannen van de 
clubvakantie 2022. Nadat de coronacrisis ons 
zowel in 2020 als in 2021 een halt toeriep 
beginnen we met veel enthousiasme aan een 
nieuwe campagne. 
De periode waarvoor we inmiddels 
gereserveerd hebben ligt vast tussen 10 juli 
2022 en 17 juli 2022 en gaat door in 
dezelfde locatie en omgeving als voordien. 
Plaats: Hotel zum Holzknecht in de Franz-Senn-
Straße 92 in Neustift - Stubaital/Tirol 
(Oostenrijk). 
Nieuwe kandidaat deelnemers kunnen zich 
vanaf heden al melden en zijn van harte 
welkom! De definitieve deelname moet 

bevestigd worden ten laatste op 15 januari 2022. Een voorschot van 100 euro dient tegen dan 
ook overgemaakt te worden op het rekeningnummer BE93 8508 4504 1867 t.n.v. WSV Milieu 
2000 met de vermelding: clubvakantie 2022 Oostenrijk. 
Vertrekken doen we op zondag 10 juli en keren terug op zondag 17 juli 2022. De prijs voor een 
twee persoonskamer bedraagt 1.230 euro. Voor een enkel kamer is dat 700 euro. 

- Bij aankomst zal het hotel ons begroeten met een welkomstdrankje. 
- In functie van het weer voorziet men eenmaal een boerenbuffet of een grillavond. 
- Eenmaal in de week mogen we op de koffie met keukenbuffet. 
- Iedereen ontvangt een Stubai-Super-Card waarmee men de ganse week gratis gebruik 

kan maken van de bergbanen en het openbaar vervoer. 
- Eenmaal in de week is er in het hotel een Live muziekavond met de ‘Stubaier Holzknecht’. 
- Men kan er gebruik maken van sauna en dampbad. 
- Op 150 meter loopafstand van het hotel is er een ‘Hauseigener Badesee’ met ligweide. 
- Onze club voorziet een weekprogramma met heel uiteenlopende onderwerpen en 

uitstappen. Niemand is gebonden om dit programma te volgen. 
Als vakantieplek kozen we voor het mateloos mooie Stubaital waarin zich een waanzinnige 
gletsjerwereld en bergwildernis verschuilt. De klemtoon van deze vakantie leggen we vooral op 
ontspannen en beleven. De groepswandelingen zijn nagenoeg voor iedereen haalbaar. 
Conditioneel goede wandelaars kunnen eveneens hun duivels ontbinden. Voor hen zijn er genoeg 
alternatieven.    
Nieuwe kandidaat-deelnemers schrijven zich in via een deelnameformulier achteraan.  
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1. De groene tochtenkaarten met het jaartal 2020, maar verlengd werden naar 2021, blijven 
geldig tot 31.12.2021. Om daarvoor een ‘kadobon’ van € 15 te ontvangen moet je tegen 
31 december 2021 minstens 25 externe stempels + 2 van onze eigen club vergaard 
hebben. De verdiende ‘kadobonnen’ (2019 en 2020-2021) blijven geldig tot en met 15 
mei 2022. 

2. Trofee ’10 van de 14’: Wie aan 10 van onze eigen activiteiten deelneemt ontvangt 
daarvoor een beloning in de vorm van een ‘eetbon’ (waarde € 10) te gebruiken in ons 
clublokaal taverne Lommel Broek. Door de coronacrisis (2020-2021) worden de aantallen 
verlaagd naar 8 activiteiten. Hiervoor moet je zelf niets doen, de berekening van jullie 
aanwezigheden wordt door de administratie van de club verwerkt. 

3. De busbonnen voorzien van het jaar 2020 blijven geldig tot en met de laatste busreis in 
2021 = 18 december 2021 busreis Stekene. 

4. Voor het vieren van leden die in 2020 en 2021 10 jaar of 25 jaar onafgebroken lid waren 
van WSV Milieu 2000: zij zullen hiervoor een beloning ontvangen in de maand februari 
2022. Het geschenk kunnen zij alleen verwerven als ze het komen afhalen op het 
clubfeest. Ze hoeven daarvoor niet deel te nemen aan het feest, maar kunnen het enkel 
daar bekomen. 

5. Galerij der ereleden (+ 80 jaar). Clubleden die in 2020-2021 80 jaar zijn geworden 
ontvangen een beloning in de maand februari 2022 (clubfeest). Het geschenk kunnen zij 
alleen verwerven als ze het komen afhalen op het clubfeest. Ze hoeven daarvoor niet 
deel te nemen aan het feest, maar kunnen het enkel daar bekomen. De badge van 
erelid wordt hen wel bezorgd ook als ze hun geschenk niet komen afhalen  
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“Steps on Fire ” is een recreatieve benefietwandeling van Hasselt naar Mol die wordt 
georganiseerd door enkele enthousiaste vrijwilligers t.v.v. de organisatie “Help Brandwonden 
Kids”. 
De wandeling heeft 5 jaar de route Antwerpen-Mol gevolgd. Sinds de 6e editie start de wandeling 
aan het station van Hasselt en doet vervolgens alle stations aan op de spoorlijn Hasselt-Mol om 
toe te komen in Mol-centrum. 
De wandeling wordt afgesloten in het Technisch Instituut Sint-Paulus te Mol waar nog een hapje 
en een drankje kan genuttigd worden. De volledige opbrengst van deze wandeling wordt 
integraal aan Help Brandwonden Kids VZW geschonken. 
Steps On Fire 2021 zal dit jaar doorgaan op zaterdag 27 november. De ticketverkoop 
start op vrijdag 3 september vanaf 20.00 uur. 
 

Steps On Fire 2021 zal dit jaar dus niet gewandeld worden van Antwerpen naar Mol, maar wel 
van Hasselt naar Mol. We wandelen door het mooie groene Limburg naar Mol. We blijven wel bij 
het bestaande concept van de verschillende start- en stopplaatsen langsheen het treintraject 
Hasselt-Mol. 
Net zoals tijdens de 2019-editie zullen er 1000 tickets beschikbaar zijn. Nieuw dit jaar zijn de 
tickets ‘korte afstanden’. Er worden aparte tickets (± 300) verkocht voor wandelaars die willen 
starten in Beverlo, Leopoldsburg of Balen. Deze laatste 3 bevoorradingsposten gaan iets vroeger 
open. Zo kunnen zij die wensen in de namiddag een kortere wandeling maken en gezellig 
aansluiten in de zaal van het TISP in Mol. De afstand van het volledig parcours zal dit jaar 64km 
bedragen. 
 

Er zullen daarom 4 soorten tickets aangeboden worden  
 

• € 28 – Startplaats Hasselt + bus (opstapplaatsen te kiezen)  
• € 20 – Startplaats Hasselt – zonder bus   
• € 20 – Lange afstand: Zonhoven, Heusden of Beringen (startplaats te kiezen*)   
• € 15 – Korte afstand: Beverlo, Leopoldsburg of Balen (startplaats te kiezen*) – NIEUW 

 
Wat bedraagt de totale afstand van de wandeling? 
64 kilometer van Hasselt station tot het Technisch Instituut Sint Paulus te Mol. 
 

Ben je verplicht om het volledige parcours te wandelen? 
Nee, je kan de wandeling starten of beëindigen aan elk NMBS-station op het traject.  Je hebt de 
mogelijkheid om één of meerdere delen van het traject te overbruggen per trein.  
 

Start iedereen samen? 
Ja, de deelnemers aan de volledige wandeling starten samen om 7:30u aan de achterkant van 
het station te Hasselt. De deelnemers die starten aan een ander station, worden op voorhand 
ingelicht over het startuur op hun startplaats. 
 

Mag je een hond meenemen? 
Ja, maar deze moet wel steeds aan de leiband en dit voor de veiligheid van je trouwe vriend en 
de andere deelnemers. 
 

Is dit een bewegwijzerde tocht? 
Ja, het ganse parcours is duidelijk bewegwijzerd met gele “Steps on Fire” pijlen. 
 

Mag je op je eigen tempo wandelen? 
Ja, we hebben een timing opgesteld aan een wandelgemiddelde van 4,5 à 7 km/u. 
 

Mag je vroeger starten aan een NMBS-station? 
Nee, omdat de bevoorradingsposten anders niet tijdig staan opgesteld. Bovendien controleert de 
organisatie net voor de doortocht de aanwezigheid en duidelijkheid van de pijlen. Het eindpunt 
kan pas worden opengesteld vanaf 15u30. 
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Is er bevoorrading onderweg? 
Ja, in de buurt van elk NMBS-station op het traject wordt bevoorrading voorzien. Hier verdelen 
we enkele gratis producten zoals water, sportdrank, koeken, soep of een andere verrassing… 
Andere hapjes en drankjes zijn te verkrijgen aan democratische prijzen. 
 

Moeten we zelf onze drinkbus voorzien? 
Omdat we als organisatie ons steentje willen bijdragen op het vlak van milieu gaan we vanaf dit 
jaar geen petflesjes meer aanbieden/verkopen. We vragen aan elke wandelaar dat hij of zij zijn 
eigen drinkbus voorziet. Ben je dit vergeten of heb je dit niet meteen in huis? Geen probleem, wij 
bieden drinkbussen te koop aan, aan onze bevoorradingsposten. 
 

Wat neem ik mee tijdens de wandeling? 
Een drinkbus, goede wandelschoenen en -kousen, droge- en regenkledij, petje en eventueel een 
tussendoortje. Een zaklamp is ten zeerste aangeraden voor tijdens de donkere momenten. 
 

Is het treinticket inbegrepen in de prijs? 
Nee, het vervoer naar je startplaats dien je zelf te regelen. Wanneer je start in het station van 
Hasselt kan je gebruik maken van onze busdienst. 
 

Ben ik verzekerd? 
Iedere deelnemer is in burgerlijke aansprakelijkheid verzekerd tegen ongevallen en schade aan 
derden. Ziekte of kwetsuren veroorzaakt door het wandelen zijn niet verzekerd. 
 

Wat gebeurt er aan de finish? 
Wandel je het ganse parcours, dan krijg je een herdenkingspin. Na de wandeling kunnen alle 
deelnemers en toeschouwers nagenieten met een drankje en/of een frietje in de aankomstzaal 
van Technisch Instituut Sint Paulus te Mol, ook deze opbrengsten zijn t.v.v. Help Brandwonden 
Kids VZW. Er wordt een pendeldienst ingelegd van het Technisch Instituut Sint Paulus naar Mol-
station. Deze service kost 1 euro per persoon. 
 
 

Krijg ik mijn inschrijvingsgeld terug wanneer ik niet kan deelnemen? 
Het spijt ons, maar er is geen terugbetaling mogelijk wanneer je niet kunt starten. 
 

Kan ik nog inschrijven op de dag van de wandeling zelf? 
Er zijn 1000 tickets te koop. De laatste edities waren steeds uitverkocht. We raden je dus aan 
vooraf een ticket aan te kopen. Dit kan vanaf 3 september, 20u00 
via www.ticketkantoor.nl/shop/stepsonfire. Wil je zeker zijn van deelname, dan is snel zijn de 
boodschap! 
 

Is er een vorm van tijdsregistratie? 
Momenteel werken we aan een systeem om dit mogelijk te maken in de toekomst. Meer info 
hierover volgt. 
 

Is er een bezemwagen beschikbaar? 
Deelnemen is belangrijker dan de eindstreep halen. Luister steeds naar je lichaam. Moet je 
opgeven en geraak je niet meer op eigen krachten naar het volgende station, neem dan contact 
op met de organisatie. We sturen een bezemwagen en brengen je naar het eerstvolgende station. 
 

Wat doen in geval van nood? 
Bel voor dringende medische bijstand steeds de 112 en breng de organisatie z.s.m. op de 
hoogte. Dit kan tijdens de wandeling via het nummer +32 499 20 58 36. Enkel te gebruiken in 
hoge nood en niet voor andere doeleinden. Misbruik wordt niet getolereerd. 
 

Is er EHBO voorzien? 
Bij de bevoorrading van Leopoldsburg en bij de aankomst is een EHBO-post van het Vlaams Kruis 
voorzien. Op de andere bevoorradingspunten is er een basis EHBO-kit aanwezig. 
 

Is er parking voorzien aan de aankomst? 
Er zijn gratis parkeerplaatsen op de parking over het Technisch Instituut. 
 
 
 
 

https://stepsonfire.com/busdienst/
http://www.ticketkantoor.nl/shop/stepsonfire?fbclid=IwAR1SrPsEqQ2gDooqV8y_5fRvWUtVeiSrCab6hr32qDeDJPZAVYiPomRdWzA
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Clubleden die hun deelname hiervoor al bevestigden hoeven dit niet meer in te 
vullen 
 

Ondergetekende wenst deel te nemen aan de clubvakantie van 10 – 17 juli 2022 in Neustift – 
Stubaital (Oostenrijk/Tirol). 
OPGELET: deelname te bevestigen tegen uiterlijk 15 januari 2022. 
 
Naam: 
 
Naam: 
 
Adres: 
 
Telefoonnummer (noodzakelijk bij onvoorziene omstandigheden): 
 
 

 
 
Een bedrag van 100 euro per persoon tegen uiterlijk 15 januari 2022 overmaken op het 
rekeningnummer: BE 93 8508 4504 1867 t.n.v. wandelclub Milieu 2000 Lommel met de 
vermelding reis Oostenrijk 2022. 
 
 

 
 
 
 

 
 
 

Ondergetekende wenst deel te nemen aan de Rolstoelwandeling op dinsdag 07 september 2021. 
 
Naam: 
 
Voornaam: 
 
Telefoonnummer bij onvoorziene omstandigheden 
 
Bezorg dit formulier of stuur een e-mail aan één van de bestuursleden vóór 04 september 2021. 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 

Inschrijfformulier clubvakantie 10-17 juli 2022 

tel. of gsm 

Deelnameformulier ‘Rolstoelwandeling’ van 7 september 2021 

tel. of gsm 


