Milieutoeter: oktober 2021

De meest belabberde zomer sinds 1833! Niet eerder regende het zo vaak
en ramde het natuurgeweld zo ongegeneerd over alle continenten.
Beangstigende toestanden die alsmaar meer de pijnlijke wetmatigheid
blootlegt dat de opwarming van de aarde echt niet meer te stuiten is. Hoe
pijnlijk is het niet te moeten vaststellen dat alle bijeenkomsten en
klimaatverdragen alleen maar hebben gediend als een tijdrovende luxe!
Los van al die hectische toestanden pikken we langzaam de draad om te
gaan wandelen weer op. Alle frustraties en ontberingen rond de
coronamaatregelen ten spijt zien we stilaan opnieuw wandelclubs het heft
in handen nemen. Het aantal deelnemers is nog verre van normaal, maar
ik merk dat heel veel clubleden er opnieuw klaar voor zijn. Sommigen aarzelen nog vanwege de
terugkerende vakantiegangers en het heropenen van de scholen. Het is het zoveelste
kantelmoment. Het wakkert vooral de nieuwsgierigheid aan en zeker die van de antivaxers en
complotdenkers. Wat staat ons te wachten als er een opflakkering van het virus komt en we
verplicht worden om de coronapas vaker op te diepen? Voorlopig dicteert - al zijn we daar steeds
minder van bewust – het virus nog altijd de wet en een coronapas is echt niet de ‘Jodenster’. Ik
hoop dat iedereen beseft dat deze toestanden niet meer voor herhaling vatbaar zijn.
In dit tijdschrift halen we nog wat herinneringen op aan de clubwandeling ‘De Hutten’ van
donderdag 12 augustus, de Kattenbosserheidetocht van donderdag 02 september en de
Rolstoelenwandeling van 07 september. Drie activiteiten die ons met de trefzekerheid van een
spits doorheen de mooiste nazomerse natuur hebben geloodst.
In de wijnmaand oktober halen we opnieuw de voet van het gaspedaal. Oktober kan nog aardig
verrassen, het is een maand van uitersten. Dat betekent dat we met onze activiteiten balanceren
op een slappe koord. Op zaterdag 02 oktober laten we de teugels vieren met een busuitstap naar
Bornem waar we kennis maken met het pittoreske spookdorp Eikevliet en het natuurgebied ‘Het
Moer’. Op donderdag 14 oktober hopen we met de 14de Hoeverbergentocht niet weerloos te
moeten zwichten voor de tomeloze drift van de herfst en vooraleer de zomer definitief kraakt
hebben we op donderdag 21 oktober nog een schitterende clubwandeling nabij het Jagershof
(Mol) achter de hand.
De maand oktober stelt zich ook aan om de wandelbijdrage (lidgeld, contributie) voor het
volgend jaar te hernieuwen. Vanaf 15 oktober tot en met 01 december kan je dit doen onder de
voorwaarden zoals op de volgende bladzijde is beschreven. Onze club hoopt van harte om samen
met jullie aan een zorgeloos nieuw jaar te beginnen.
Nu de ochtenden korter worden, zie ik hoe de bomen langzaam wegroesten in het zieke
ochtendlicht en hoe een handvol dunne zonnestralen de bladeren als gouden munten beschijnen.
Een schoonheid die je raakt, maar die zucht ik in weemoed weg.
Tot volgende maand,
Frans

1

Milieutoeter: oktober 2021

Nieuwe leden:
Hartelijk welkom aan: Mevr. Debby Curinckx uit Leopoldsburg
Overlijden
Frans Vreys

(20.06.1939 – 11.08.2021)

Frans was jarenlang een gewaardeerd clublid, een brave, sportieve en
behulpzame man die ieders bewondering wegdroeg. Samen met zijn broer
Jan waren ze het gezicht op de 43km en 50km (controlepost) bij De Zwarte
Horst (Belgisch-Nederlandse grens). Sinds enkele jaren werd hij
opgenomen in het WZC te Lommel. Stilaan raakte Frans de tijd en vele
andere dingen kwijt. Op woensdag 11 augustus is hij er zachtjes
ingeslapen. Onze club biedt zijn naaste familie haar oprechte gevoelens van
medeleven aan.

Het bedrag dat we aan lidgeld (contributie) voor het jaar 2022
moeten vereffenen blijft hetzelfde als in 2021. Dat wil zeggen €
20 per persoon. De ‘sportpremie’ van € 15 die de mutualiteit
terugbetaalt blijft van kracht. Leden die vanaf 27 juni 2021 bij
onze club aansloten vereffenden al hun bijdrage en blijven lid
tot 31.12.2022, ook zij zullen volgend jaar hun sportpremie bij
de mutualiteit kunnen opvorderen.
OPGELET: de huidige PVC-lidkaart blijf dezelfde als in 2021.
We verklaren dit nader:
De PVC-lidkaart die vanaf 01.01.2020 in voege ging kun je gebruiken tot 31.12.2022, maar
daaraan zijn voorwaarden verbonden.
Wie zijn ledenbijdrage betaalt tussen 15 oktober 2021 en 01 december 2021 kan z’n huidige
lidkaart in 2022 verder gebruiken.
Wie deze opdracht NIET vervult zal vanaf 01 januari 2022 niet meer gescand kunnen worden en
is dus geen lid meer van WSV Milieu 2000 en ook niet van Wandelsport Vlaanderen.
Clubleden die hun ledenbijdrage hernieuwen voor het jaar 2022 ontvangen via de Milieutoeter
een ‘hernieuwingsbrief’ + het mutualiteitsattest. Deze documenten zijn het bewijs van betaling.

Voor onze Nederlandse vrienden geldt dezelfde maatregel, maar zij genieten niet van de
mutualiteitspremie. Bovendien komt er voor hen (wonende in Nederland) eenmaal 10 euro
bij omwille van het verzenden van de Milieutoeter (maandelijks).
Opgelet: zij die in Nederland de Milieutoeter digitaal ontvangen moeten bijgevolg de 10
euro portokosten niet betalen.
Steunende leden betalen op jaarbasis 30 euro aan lidgeld.
We herhalen: tussen 15 oktober en 01 december 2021 dienen onze leden hun
jaarbijdrage te hernieuwen en benadrukken dat de betaling(en) dienen overgeschreven te
worden op het rekeningnummer van de wandelclub: BE72 8538 5449 0816.
Onze ereleden (80-plussers) betalen € 15, maar kunnen dit bedrag eveneens
recupereren langs de mutualiteit.
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Deelnemers aan de
Kattenbosserheidetocht

donderdag 02 september 2021
541 wandelaars
(waarvan 24 medewerkers)

Wandelsport Vlaanderen vzw
194
48
18
13
12
11
11
9
9
9
8
8
7
7
6
6
6
5
5
5
5
4
3
1

WSV Milieu 2000 Lommel vzw
Individuelen
Samen Uit Samen Thuis Lillo-Houthalen
Bosdravers Eksel
Torenvrienden Oostham
Wandelend Paal
Pompoenstappers Kasterlee
Grevenbroekers Hamont-Achel
Wandel Mee Brueghel
WSV Mol
Boskabouters Opglabbeek
WSV 10 Wing TAC
Wandelclub Paul Gerard Beringen
Bavostappers Zittaart
VOS Schaffen
De Lustige Stappers Langdorp
De Zandstappers Wechelderzande
De Anjertrippers Hechtel-Eksel
Horizon Donk
De Mijnlamp Beringen-Mijn
Korhoenstappers Oud-Turnhout
Kampse wandelaars (Leopoldsburg)
Bokkenrijders Overpelt
Dommeltrippers Neerpelt

Aantal aanwezigen per provincie
Provincie Antwerpen 65 deelnemers
Provincie Limburg 355 deelnemers
Provincie Oost-Vlaanderen 4 deelnemers
Provincie Vlaams-Brabant 25 deelnemers
Provincie West-Vlaanderen 8 deelnemers
Federatieleden WSVL 2 deelnemers
Het weer: Zonnig 23°

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
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Milieu 2000 wandelkalender
Oktober 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
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Vrij 01

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

Zat 02

BUS – BUS - BUS
Wandelclub Kwik Bornem
6-12-18 km
Gemeenschapshuis Wintam, Jozef Spiessensstraat 4, Bornem
Vertrek met de bus om 8.00 uur bij taverne Lommel Broek, Kanaalstraat 91,
Lommel- Kerkhoven. Verplaatsing 95 km
Herfsttocht

Zat

De Lummense Dalmatiers vzw
Zaal Oosterhof, Dr. Vanderhoeydonckstraat 56, Lummen
Vertrek van 7.00-15 uur. Verplaatsing 45 km
Herfstwandeltocht

02

4-6-12-20 km

Zon 03

De Lustige Stappers Post Langdorp vzw
Parochiezaal, Stationsstraat, Ramsel
Vertrek van 7.00-15.00 uur. Verplaatsing 46 km
Wandeling tussen Demer en Nete – Promotocht

4-7-10-14-23-30 km

Zon 03

KWSV O.K. 50 Zonhoven
5-8-13-19-24 km
Sint-Jan Berchmansinstituut, Kleine Hemmenweg 4a, 3520 Zonhoven
Vertrek van 7-15 uur. Verplaatsing 30 km
Jan Tielenstocht – Promotocht

Maa 04

WSV De Schoverik vzw Diepenbeek
Buurthuis Terlogt, Helstraat 22, Diepenbeek
Vertrek van 7-15 uur. Verplaatsing 46 km
Herfsttocht

Woe 06

Wandel Mee Brueghel vzw
Kantine Racing Peer, Lindebosstraat, Peer
Vertrek van 7-14 uur. Verplaatsing 26 km
10de woensdagtocht

Don 07

WSV De Natuurvrienden Zoersel vzw
Zaal Waterweg, Andreas Vesaliuslaan, Zoersel
Vertrek van 8.00 – 15.00 uur. Verplaatsing 67 km
Psylostocht

3-6-10-20 km

Don 07

De Mijnlamp Beringen-Mijn vzw
’t Lokaaltje, Hondstraat 60, Koersel (Beringen)
Vertrek van 7.00 – 15.00 uur. Verplaatsing 34 km
Herfstwandeling

4-7-10 km

4- 6-12-18-22 km

4-7-10-14-17 km
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Do
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07

De Harmoniestappers Mol-Millegem
Lokaal van de Gidsen, Zelm 48, Mol
Vertrek van 8-15 uur. Verplaatsing 17 km
De Oude Bleken in oktober

4-7-10-12-16-20 km

Vrij 08

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

Zat

09

De Bennewed
4-6-8-10-18 km
Wijklokaal De Bennewed, Binnenvaartstraat 51, Houthalen-Helchteren
Vertrek van 8-15 uur. Verplaatsing 33 km
Plassentocht

Zat

09

De Bollekens vzw Rotselaar
Monfortcollege, Aarschotsesteenweg 39, Rotselaar
Vertrek van 7-15 uur. Verplaatsing 65 km
Najaarstocht

4-6-10-12-16-20 km

Zon 10

VOS Schaffen vzw
Den Amer, Boudewijnvest 5, Diest
Vertrek van 7-15 uur. Verplaatsing 43 km
Oranjetocht

4-8-12-20-23 km

Zon 10

KWSV De Heikneuters vzw
School De Schom, De Schom 8, Genk
Vertrek van 8-15 uur. Verplaatsing 46 km
Melbergtocht

6-8-12-17-20 km

Maa 11

KWSV De Rakkers vzw
Witte zaal Bolderberg, Kluisstraat 1, Heusden-Zolder
Vertrek van 7-15 uur. Verplaatsing 40 km
Maandagtocht 3-6-9

Woe 13

WSV Donderslagtrippers vzw
Lutgardhof, Donderslagweg 3, Wijshagen
Vertrek van 6.30-15 uur. Verplaatsing 34 km
Donderslagtocht

Woe 13

De Grenslopers Luyksgestel
Hotel De Tipmast, Tipmast 48a, Bladel
Vertrek van 8-17 uur. Verplaatsing 26 km
Heksenboomwandeling

Don 14

WSV Milieu 2000 Lommel vzw
5-8-10-13-18-23 km
Gildezaal Sint Sebastiaan Kattenbos, Oude Diestersebaan 55, Lommel
Vertrek van 8-15 uur. Verplaatsing 4 km
14de Hoeverbergentocht

Vrij 15

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

Zat. 16

WSV Eureka vzw
Zaal Hartenberg, Hartenberg 19, Eigenbilzen (Bilzen)
Vertrek van 7-15 uur. Verplaatsing 62 km
Herfsttocht

3-6-9 km

3-5-6-8-11-20 km

8-13-18-24 km

4-7-11-20-27 km
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Zat

16

5-8-12-16-20-30 km

Zon 17

Team Kempen
7-15-22-30-42 km
Sporthal Stadspark Turnhout, Steenweg op Zevendonk 18, Turnhout
Vertrek van 7-15 uur. Verplaatsing 40 km
Turnhoutse Kaartenwandeling

Zon 17

WSV Berchlaer
Ontmoetingscentrum PC Ballaer, Markt 27, Berlaar
Vertrek van 7.30-15 uur. Verplaatsing 54 km
Nete- en Kastelentocht

Zon 17

Wandelend Paal vzw
Parochiezaal Sint-Paulus, Diestersesteenweg 33, Paal
Vertrek van 6.30-15 uur. Verplaatsing 26 km
49ste Internationale Tocht – Promotocht

Zon 17

De Grevenbroekers Hamont-Achel
Parochiezaal De Statie, Sint-Odilialaan 58, Hamont-Achel
Vertrek van 8-15 uur. Verplaatsing 20 km
Achelse Kluiswandeling
Samen Uit Samen Thuis vzw
Zaal Lentedreef, Lentedreef, Houthalen-Helchteren
Vertrek van 7-15 uur. Verplaatsing 36 km
Hengelhoeftocht

Maa 18

Din

6

WSC Langdorp vzw
Kortakkerzaal, Kortakker, Rillaar
Vertrek van 7-15 uur. Verplaatsing 56 km
17de Tienbundertocht

19

4-6-12-18-22-30 km

4-7-12-16-20-30-42 km

WSV Dragonders Hasselt vzw
Ontmoetingscentrum Stokrooie, Sint-Amandusstraat 18, Stokrooie
Vertrek van 8-15 uur. Verplaatsing 44 km
Oktober in het land

6-9-13-17-20 km

4-6-8-914-17 km

4-9-12-19 km

Woe 20

WSV Iris Kortessem
Buurthuis ’t Vlierhof, Kersendaelstraat 1, Vliermaal
Vertrek van 7-15 uur. Verplaatsing 57 km
Pannenkoekentocht

4-7-10 km

Vrij 22

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

Zat

23

De Ravelse Wandelaars
7-13-18-21-31-38-47 km
Parochiecentrum Sint-Michiel, Koning Albertstraat 124, Weelde
Vertrek van 6.30-15 uur. Verplaatsing 44 km
13de Elfenwandeling – 4de Pierenmarathon

Zat

23

Wandelclub Paul Gerard Beringen
Parochiecentrum De Schans, Bivakstraat, Beverlo
Vertrek van 7-15 uur. Verplaatsing 19 km
Herdenkingstocht August Molenberghs

Zat

23

IJsetrippers vzw
Den Elzas, Elzasstraat 19, Huldenberg
Vertrek van 7.30-15 uur. Verplaatsing 101 km
IJsewandeltocht

4-6-8-10 km

4-7-14-21 km
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Zon 24

Herentalse Wandelclub vzw
4-7-10-15-20-25-30 km
Parochiezaal Zoerle-Parwijs, Smissenhoekstraat 11, Zoerle-Parwijs (Westerlo)
Vertrek van 8-15 uur. Verplaatsing 40 km
30ste Kastelentocht

Zon 24

WSV De Trotters vzw
Witte Zaal, Vrunstraat, Heusden-Zolder
Vertrek van 7-15 uur. Verplaatsing 32 km
Trotterstocht – Promotocht

Maa 25

WC Aviat Sint-Truiden
Gemeentelijke feestzaal Aalst, Aalstdorp, Aalst
Vertrek van 7-15 uur. Verplaatsing 74 km
Herfsttocht

Din

26

WSV Blijf Jong Genebos vzw
’t Goor, Engsbergseweg 107, Tessenderlo
Vertrek van 7-15 uur. Verplaatsing 38 km
Goortocht

4-7-9-12-16-20 km

Don 28

Torenvrienden Oostham
Kristoffelheem, Schoolstraat 10, Oostham
Vertrek van 7-15 uur. Verplaatsing 21 km
Herfstwandeling

4-6-10-16 km

Vrij 29

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

Zat

WSV De Bosdravers Eksel
Buurthuis De Locht, Lochtstraat 42, Eksel
Vertrek van 7-15 uur. Verplaatsing 13 km
Bostocht

5-6-10-15-16-20 km

Zon 31

De Korhoenstappers vzw
De Heischuur, Schuurhoven 2, Oud-Turnhout
Vertrek van 7.30-15 uur. Verplaatsing 35 km
Klein Peerkentocht – Walk 2 Gether-tocht

5-7-12-18-25-32 km

Zon 31

Tongerse Wandelvrienden
Zaal COC, Brugstraat, Kanne
Vertrek van 7-14 uur. Verplaatsing 77 km
Wandel Mee in wondermooi Kanne

Zon 31

Wandelclub Sport + Kinrooi vzw
Ontmoetingshuis De Riet, Schoolstraat 20, Opoeteren
Vertrek van 7-15 uur. Verplaatsing 45 km
Herfsttocht

Zon 31

Wandelclub De Bokkenrijders Overpelt
Parochiezaal Holheide, Heikapper 25, Pelt
Vertrek van 8-15 uur. Verplaatsing 7 km
Vliegdentocht

30

4-6-10-12-19-22 km

7-9-12-16-20 km

4-6-8-9-12-17-21 km

4-6-12-21 km

5-10-15-20 km
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Tot onze spijt, maar buiten onze wil om werden in de maanden augustus
en
september
nog
wandeltochten
geannuleerd
die
in
onze
voorkeurkalender waren opgenomen. Van clubs die in laatste instantie
nog gedwarsboomd worden om toegang tot hun startlocatie te krijgen
verwachten wij meer dan zonder info het slot op de deur te leggen.

Kort verslag van de bestuursvergadering gehouden op donderdag 29 juli 2021 om 19.00 uur in
buurthuis het Zand, Frederik Van Eedenstraat 8, 3920 Lommel.

 opening van de vergadering door de voorzitter
 goedkeuring van het verslag van donderdag 08 juli 2021.
 briefwisseling
 bijkomende punten op de dagorde (voor de vergadering bekendmaken)
 kasverslagen
 evaluatie Grensparkwandeling van dinsdag 13 juli
 voorbereiding Int. Teutentocht van zondag 01 augustus 2021
 stand van zaken busreis naar Oudenaarde op zondag 08 augustus
 stand van zaken clubwandeling ‘De Hutten’ van donderdag 12 augustus
 dossier nieuwe vzw-wetgeving
 deelname Levensloop 4-5 september 2021(?)
 gaat de Rolstoelwandeling met de bewoners van WZC Hoevezavel op
dinsdag 07 september door?
 varia en rondvraag
 volgende verg.: donderdag 26 augustus 2021 om 19.00 u. in het
clublokaal Lommel Broek, Kanaalstraat 91, Lommel-Kerkhoven
Einde vergadering.
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Frans en Maria Dries-Michiels

hondstrouwe actieve leden.

vierden op 07 maart 2021 hun 60-jarig
huwelijksfeest. Ze vonden dat dit best in
stijl mocht en trokken in traditionele kledij
naar het stadhuis. Deze uitzonderlijke gebeurtenis
vierden ze verder met de kinderen, klein- en
achterkleinkinderen. Onze club is bijzonder fier om dit
uitzonderlijk paar van harte proficiat te wensen. Zij sloten zich
op 16 januari 1994 bij onze club aan en zijn bijna 27 jaar

Louis Mannaerts
Frans Oeyen
Albert Mols

Albert Mols

Een bijzondere dank aan:
Lowieke Mannaerts
Franciscus Oeyen
en
Albert Mols
voor hun bewezen diensten als
parkeerwachters op onze
wandeltochten. Zij trotseerden
jarenlang weer en wind om
autobestuurders een veilige
parkeerhaven aan te wijzen.
Van harte bedankt voor jullie
belangeloze inzet!

Groeten

vanuit
Noorwegen met
zicht
op
de
Hardhangerfjord.
Van de fam. Jan en
Paula TeunkensPuttenaers
Groeten vanuit Oostenrijk (Hotel Post/Steeg
van de fam. Albert en Gerarda MelisBerckmans en Frans en Yvette Smets-Weyts
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Kort verslag van de bestuursvergadering gehouden op donderdag 26 augustus 2021 om 19.00 uur
in taverne Lommel Broek, Kanaalstraat 91, 3920 Lommel.

 opening van de vergadering door de voorzitter
 goedkeuring van het verslag van donderdag 29 juli 2021.
 briefwisseling
 bijkomende punten op de dagorde (voor de vergadering bekendmaken)
 kasverslagen
 evaluatie busreis Oudenaarde van zondag 08 augustus
 evaluatie clubwandeling ‘De Hutten’ van donderdag 12 augustus 2021
 verslag over de belastingaangifte aanslagjaar 2020 + UBO-register
 voorbereiding Kattenbosserheidetocht van donderdag 02 september
 evaluatie Rolstoelwandeling van dinsdag 07 september
 deelname aan de Regionale vergadering WSVL van vrijdag 17
september in Spalbeek
 afhandeling dossier nieuwe wetgeving vzw
 bestellingen: Walking in Belgium 2022, zakkalenders, lidkaarten 2022
 voorbereiding jaarprogramma 2022
 varia en rondvraag
 volgende verg.: donderdag 23 september 2021 om 19.00 u. in het clublokaal Lommel
Broek, Kanaalstraat 91, Lommel-Kerkhoven
Einde vergadering.
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(Ingestuurd door Jean Engelen)

Nadat we vanaf juni met kleine stapjes zachtjes aan
weer van georganiseerde wandelingen mochten
proeven en we op 8 augustus voorzichtig onze eerste
busreis naar Oudenaarde ondernamen was het nu
eindelijk zover dat onze eerste clubwandeling sinds
anderhalf jaar kon doorgaan.
Tegen de klok van 10 uur verzamelden een 45-tal
Milieuwandelaars aan taverne De Hutten voor een
eerste wandeling van ongeveer 5 km naar
natuurreservaat De Plateaux. Na een moeilijke
aanloop door met netels en doornen overwoekerd
smal pad trokken we naar het “Vloeiweidenpad”.
Langsheen de Nederlandse grens wandelden we naar
de historische Pelterheggen waar het kalkrijke water via sloten en aquaducten voor de bevloeiing van
talrijke percelen zorgt die op hun beurt kruidenrijke hooilanden leveren. Vervolgens trokken we langs
drogere smalle bospaden richting de werkschuur van de Nederlandse Natuurmonumenten en dan via
brede dreven terug naar De Hutten, niet zonder een klein omwegje om de overwoekerde paden van
bij aanvang van de wandeling te vermijden.
Op het middaguur schoven we met 36 hongerige magen aan op het terras van het eetcafé om een
lekkere “club sandwich” of een “12 uurtje” te nuttigen.
Omstreeks 14 uur vertrokken we dan voor een wandeling van ongeveer 9 km ditmaal richting “Het
Hageven”. Na een aanloop via het toeristisch fietspad bogen we even voor “De Verkeerde-LieveHeer” linksaf om via enkele plankenpaden en langs vijvers de Dommel te bereiken. Langs de
kabbelende Dommel, waarop af en toe kajakkers passeerden, met zijn vogelkijkhut en kijkplatform
bereikten we het Lommelschoor om er via een mooie en wiebelende hangbrug over de Dommel een
open natuurgebied te doorkruisen dat door loslopende Galloway-runderen begraasd en
onderhouden wordt. Opnieuw via de Pelterheggen (vloeiweiden) arriveerden we weer bij taverne De
Hutten waar vele deelnemers het einde van onze clubwandeling met een lekker drankje afsloten.
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Overzicht waar en met hoeveel onze clubleden in augustus 2021 gingen wandelen
Datum

Organiserende club

Zondag 1 augustus

De Heikabouters Opglabbeek
WSV Milieu 2000 Lommel
WSV Berchlaer
Wandel Mee Brueghel
Terug Op Stap Post
De Pompoenstappers
Hanske de Krijger Oudenaarde
La Royale Godasse Oupeye
De Bollekens vzw Rotselaar
De Ravelse Wandelaars
KWSV OK50 Zonhoven
WSV De Kampse Wandelaars
Tongerse Wandelvrienden
Spoetnikstappers
Wandelclub De Lachende Klomp
W.S.V. De Dragonders Hasselt
Vierdaagse van de IJzer
WSV De Natuurvrienden - Zoersel
W.S.V. De Bosdravers Eksel
Club des Marcheurs des Hautes-Fagnes
De Lummense Dalmatiërs
Torenvrienden Oostham
Samen Uit Samen Thuis
Samen Uit Samen Thuis
WC De Grashoppers
WSV Blijf Jong Genebos

Zondag 1 augustus
Woensdag 4 augustus
Woensdag 4 augustus
Zaterdag 7 augustus
Zondag 8 augustus
Zondag 8 augustus
Zondag 8 augustus
Woensdag 11 augustus
Zaterdag 14 augustus
Zaterdag 14 augustus
Zondag 15 augustus
Zondag 15 augustus
Zondag 15 augustus
Zondag 15 augustus
Dinsdag 17 augustus
Di 17-Vr 20 augustus
Zaterdag 21 augustus
Zondag 22 augustus
Zondag 22 augustus
Zondag 22 augustus
donderdag 26 augustus
Zaterdag 28 augustus
Zondag 29 augustus
Zondag 29 augustus
Dinsdag 31 augustus
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Locatie

Niel-bij-As
Lommel-Kattenbos
Herenthout
Wijchmaal
Wimmertingen
Kasterlee
Oudenaarde
Oupeye
Betekom
Poppel
Zonhoven
Leopoldsburg
Tongeren
Middelkerke
Kruibeke
Heusden-Zolder
Oostduinkerke
Halle-Zoersel
Hechtel
Sourbrodt
Lummen
Oostham
Houthalen-Helchteren
Houthalen-Helchteren
Averbode
Olmen

Deelnemers
WSV Milieu
2000
1
250
3
70
12
51
40
3
6
3
30
115
3
2
2
27
17
3

111
5
41
56
61
50
31
53
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Wie zijn/haar lidgeld betaalt voor het jaar 2022 mag de huidige (harde) pvclidkaart verder gebruiken. Als bewijs van betaling ontvang je een
mutualiteitsattest en een brief met onderaan een afscheurstrookje. Dit
afscheurstrookje houdt de club in bewaring.
Omstreeks 9 november zijn de nieuwe wandelkalenders 2022 ‘Walking in
Belgium’ beschikbaar. De prijs hiervoor bedraagt 8 euro. Onze club geeft elk
gezin bij afgifte van een kortingbon (zie achteraan) 3 euro reductie.
De kalenders zijn af te halen bij de voorzitter of secretaris en in het
clubwinkeltje tijdens onze wandeltochten.
Als de omstandigheden het toelaten zal onze club volgend jaar (februari 2022)
opnieuw aanknopen met een clubfeest.
Onze excuses voor de ontbrekende ‘Trefpuntwandelingen’ in de Milieutoeter
van september 2020. Het betrof een vergetelheid, heel erg jammer!

Kraan Leon
Verdonck Julia
Emmers Felix
Vandenberk Jos
Jansen Rina
Nijs Elza
Coemans Joseph
Engelen Jean
Hamblok Johan
Mols Eddy
Lijen Carine
Vossen Patrick
Jansen Elly
Huijsmans Danny
Bierens Marie
Bellinckx Lydia
Janssen Henri

14

Mooren Harrie
Luyckx Rina
Vreys Guido
Vansummeren Leo
Stans Marie-Louise
Mannaerts Harry
Wuytens Erik
van Poppel Marion
Cochet Jozef
van de Broek Gonny
Beckers Jenny
Friet Herwig
Kemps Frederik
Peeters Jean-Pierre
loots Elisa
Vanbrabant Johan
Bielen Jef

Wouters Els
Cools Marc
Willekens Charlotte
Johnson Guido
Van Decraen Chantal
Wilms Jacques
De Leenheer Clemens
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Méér dan negen levens
Het feit dat onze Internationale Teutentocht na een lange coronabreak nog
niet het beoogde doel haalde heeft zeker geen onuitwisbare krassen op onze
ziel getrokken. Met een absurde fierheid begonnen we aan de
voorbereidingen van de Kattenbosserheidetocht. Een organisatie die al zovele
veldslagen heeft overleefd. Trouwens uit de geschiedenis hebben we geleerd
om nooit bij de pakken te blijven zitten. Het is ons bovendien nog nooit overkomen
dat we hier de angel van saaiheid uit deze wandeling moesten trekken. Jaarlijks komen
wandelaars met een hartverwarmende oprechtheid vertellen hoe attractief de omgeving wel is. Ik
hoor graag mensen met een overtuiging of een puntige mening en daarom zullen we met
genoegen blijven peuteren in de ziel van dit prachtig terrein.
De ochtend van gelijk welke wandeltocht ben ik als een opgewonden wekker, het is en blijft
telkenmale een spannend begin van de dag. De donderdag van 02 september was zo’n dag
waarop men zich kon vergapen aan de pluspunten en het kloppend hart van het Katrijt.
Bovendien heerste er een soort rauwe, minerale schoonheid tussen de ingeblikte zandkotters en
het oevergewas. Het kan hier zinderen, maar ook spoken, een walhalla voor de natuurliefhebber,
zo’n plek waar elke ademteug je vult met rust en dankbaarheid. Hijgend onder de middagzon
zaten enkele fietsfanaten op een bank. Ze apprecieerden de aanwezigheid van de
voorbijtrekkende wandelaars … een climax van blije gezichten. Kattenbos is een land dat hengelt
naar contrasten. Dooraderd met sluikse wegeltjes tussen schots en scheve dennen hield plots het
dronken bochtenwerk op en was het zicht zo weids dat ik dacht het einde ervan te kunnen zien.
De natuur onderhoudt met speels gemak de guirlandes van zandduinen, graslanden,
heidevlakten, velden en vennen die rond de bossen gedrapeerd liggen. In een open vlakte
glinsterden de wieken van de Leyssensmolen … een ontwapenende schoonheid. Het Kattenbos
zet vele dingen in perspectief en scherpt mijn respect voor dit bos en alle andere elementen
alleen nog maar aan. Prachtige wandeldag!
Nog een uitgesproken dankjewel aan Fons en Daniëlla Bastiaens-Bleyen (clubleden) voor het ter
beschikking stellen van een ruim weiland als parkeerplaats. F.S.
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De Rolstoelwandeling met zorgbehoevende mensen is een jaarlijks weerkerende activiteit van
onze wandelclub. Inmiddels is ze zodanig ingeburgerd dat ze tot een jaarlijks hoogtepunt is
uitgegroeid. Alle zorgbehoevenden die mee op stap mogen/kunnen, en ook het zorgpersoneel
zijn jaarlijks blij verrast als Milieu 2000 de uitknop induwt. Nu de coronapandemie grotendeels
onder controle is werd het opnieuw een bewogen weerzien. Geflankeerd door de ervaren Milieu
2000 rotten trokken we om 14 uur vanuit het zorgcentrum Hoevezavel, onder een glinsterende
laatzomerzon met ongeveer 35 rolstoelen door een labyrint van straten naar het prachtige
Mariapark op Lommel-Werplaatsen. Daar wachtte de groep een verpozing met drank en iets
lekkers. Na de stop trokken we opnieuw langs slenterwegen terug naar het hart van de Hees.
Onze signaalgevers kweten zich onderweg weer bijzonder van hun taak en dat terwijl Mark
(Jansen) de ene foto na de andere inblikte. De rugzak met ervaring om met rolstoelpatiënten om
te gaan is voor iedereen niet even groot, maar het gaf velen een enorme voldoening. Voor mij
had het Milieu 2000 deelnemersveld nog groter ingevuld mogen worden, maar na de moeilijke
voorbije maanden was dit al een hele opsteker. Volgend jaar doen we het beslist opnieuw. F.S.
Om alle foto’s over deze Rolstoelwandeling te bekijken surf naar onze website:
www.wsv-milieu-2000.be
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De wandeltochten komen stilaan onder stoom en het
wandelvolk heeft zich over de mentale (corona) dip
getild. Meer en meer gaat alles weer zijn normale gang.
Het is bewonderenswaardig hoe snel onze leden de
draad terug hebben opgepikt. Deze lijn willen we ook
doortrekken naar onze volgende busuitstappen. De
vlucht naar Oudenaarde op zondag 8 augustus was al
veelbelovend, dus verwachten we dat het bezoek aan
Bornem op zaterdag 2 oktober een verlengstuk krijgt.
Bornem is een Antwerpse gemeente en behoort tot het
land van de ‘Stille Waters’. Samen met de gehuchten Branst & Buitenland vormen zij een uniek
natuurgebied van dijken, polders, grachten en kreken. De schilderachtige omgeving van de Oude
Schelde maakt van de streek een openluchtmuseum. De wandelclub van Kwik Bornem belooft
ook een bezoek aan het pittoreske Eikevliet, gelegen aan het riviertje De Vliet. In dit goed
verscholen gehucht rond het vele groen tussen Schelde en Rupel heerst waarachtig nog het
echte dorpsleven. Iedereen zegt er mekaar nog goeiedag. Ze lopen er nog allemaal achter de
fanfare en wipschieten is er de dorpssport. Zelfs Romelu Lukaku begon bij Wintam-Eikevliet zijn
voetbalcarrière. In het stuk komen zoals beloofd ook nog de knuppelpaden en bruggetjes van het
natuurgebied Het Moer aan bod.
Zin om mee te gaan? Schrijf je dan in via het inschrijfformulier achteraan dat je tot maandag
27 september kan binnenbrengen bij één van de bestuursleden. We vertrekken
zaterdagmorgen 2 oktober om 8.00 uur vanuit het clublokaal Lommel Broek (deuren open om
7.30 uur) in de Kanaalstraat 91 te Lommel-Kerkhoven. Zoals gebruikelijk kan je voor het vertrek
nog genieten van een gratis kop thee of koffie. De prijs per persoon bedraagt 12 euro. Neem ook
reserveschoeisel mee!
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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

Deze bon geeft recht op
5% korting
bij een aanbesteding van
25 euro
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Na een eerste geslaagde clubwandeling vanuit De
Hutten in Lommel Kolonie trekken we dit keer naar het
kanaal Bocholt-Herentals en de prachtige Molse meren
nabij natuurreservaat De Maat in Mol.
Vertrekken doen we vanuit brasserie Het Jagershof,
Waterstraat 43, 2400 Mol gelegen langs het kanaal
vlakbij de oude Baileybrug naar Postel. Graag stellen
we alle clubleden in de gelegenheid om deel te nemen
en daarom ook nu weer volgende afspraken:
1- We voorzien opnieuw 2 wandelafstanden: voormiddag +/- 5,5 km en namiddag een
langere afstand van zowat 10 km, te combineren tot samen +/- 15,5 km.
2- Tussen de beide wandelingen in omstreeks het middaguur voorzien we de mogelijkheid
om een kleine lunch te gebruiken – NIET verplicht.
3- Deelnemers blazen verzamelen om 10.00 uur aan het Jagershof en vertrekken om 10.15
in groep voor de eerste wandeling van 5 km. Even voor 12uur zijn we hiervan terug in de
brasserie.
4- Wie graag een hapje eet kan kiezen tussen: een salade Jagershof (met kalkoen en
spekjes) en keuze uit brood of frietjes = 17,50 Euro of stoofvlees met keuze uit frietjes of
kroketten, eveneens 17,50 Euro
Vul daarvoor het deelnameformulier achteraan in deze Milieutoeter in met je eetkeuze en
breng het geld samen met het formulier ten laatste op donderdag 14 oktober
binnen bij een van onze bestuursleden.
5- Wie enkel komt om te wandelen en niet deelneemt aan de lunch dient ook geen
deelnameformulier in te vullen.
6- Omstreeks 14.00 uur vertrekken de liefhebbers weer voor de tocht van 10 km richting
Blauwe Kei.
7- Opgelet: We laten iedereen vrij om enkel aan één wandeling (voor- of namiddag) of aan
beide wandelingen deel te nemen en al of niet aan te schuiven voor de middaglunch.
Iedereen is van harte welkom.
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De herfst draagt meer goud dan alle andere seizoenen samen
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Ondergetekende wenst deel te nemen aan de busreis naar
Bornem op zaterdag 02 oktober 2021.
Naam:
Adres
Telefoonnummer (noodzakelijk bij onvoorziene omstandigheden)
Aantal: …….. X 12 Euro = …………… Euro
Bezorg dit formulier uiterlijk op maandag 27 september aan één van de
bestuursleden.

-----------------------------------------------------------------Ondergetekende wenst deel te nemen aan de clubwandeling ‘Jagershof’ te Mol op donderdag 21
oktober.
Ik wens gebruik te maken van een maaltijd en betaal daarvoor ….. Euro per persoon.
Maak een keuze uit 2 soorten maaltijden. Vermeld je keuze!
 Keuze 1: salade Jagershof (met kalkoen en spekjes) en keuze uit brood of frietjes = 17,50
Euro
 Keuze 2: stoofvlees met keuze uit frietjes of kroketten, eveneens 17,50 Euro
Naam:
Naam:
Adres:
Telefoonnummer (noodzakelijk bij onvoorziene omstandigheden)
Aantal: ………. X ….. Euro = ………………. Euro.
Bezorg dit formulier uiterlijk op donderdag 14 oktober aan één van de bestuursleden.

------------------------------------------------------------------

Ik heb mijn lidgeld 2022 hernieuwd en ben geïnteresseerd in de wandelkalender ‘Walking in
Belgium 2022’. Ik betaal hiervoor 5 euro i.p.v. 8 Euro.
Naam: …………………………………………………… Adres: ……………………………………………………………….
AFHALEN KALENDERS KAN VANAF 09 NOVEMBER
WANDELTOCHTEN EN BIJ DE VOORZITTER OF SECRETARIS.
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