Milieutoeter: november 2021

Met de overgang van het ene seizoen naar het andere heb ik het altijd
moeilijk. Kalende bomen stemmen me weemoedig. Vooralsnog vormen ze
een labyrint vol bonte beweging, maar als de naakte takken zichtbaar
worden krijg ik een vreemd gevoel en zal ik me moeten hechten aan het
zwarte profiel van de wintertakken. Kaalheid schept ruimte … een
nadenkende leegte. Een leegte die zich ook opdringt wanneer we voor
onze dierbaren op 1 november een kaars laten branden. November is een
trieste maand, eentje waarin een dag van verdriet langer duurt dan een
ganse maand van vreugde. Helaas moeten we aanvaarden wat we niet
veranderen kunnen.
Onze uitstap met de bus op zaterdag 2 oktober naar Bornem heeft
gebracht wat we van dit bezoek aan de ‘Stille Waters’ rond de schilderachtige omgeving van de
Oude Schelde mochten verwachten, een plek in de schaduw van andere toeristische centra, maar
zo ongestoord landelijk. Een kort verslag hierover zal dat beamen.
De volgende uitstap komt eraan op zondag 28 november en gaat naar onze wandelvrienden de
‘Cracks’ uit Wolvertem. Zij zullen vooral hun pijlen richten op de indrukwekkende Brabantse
Kouters en het fraaie dorpje Imde met kasteel, de fokkerijen van het Brabants trekpaard en de
vele kasteelhoeves. Om deel te nemen raadpleeg het deelnameformulier op de laatste bladzijde.
Enkele dagen daarvoor (donderdag 25 november) slaan we zelf de tenten op te LommelWerkplaatsen voor de Waaltjesbostocht. Het vuur van de herfst is dan al lang neergedaald over
de toverbossen en de rimpelloze landschappen van deze Lommelse buurt … een gehucht dat
alles bezit wat een gecompliceerde wijk te bieden heeft.
In deze kroniek kom ik nog even kort terug op het overmaken van het lidgeld 2022 en de
toepassingen op de huidige lidkaart. De ledenbijdrage voor volgend jaar (2022) moet vereffend
worden tussen 15 oktober en 01 december 2021 en kost 20 euro per persoon. De sportpremie
van 15 euro die terugbetaald wordt door de mutualiteit blijft behouden.
Als je ledenbijdrage betaald is tussen bovenvermelde periode dan wordt je huidige lidkaart
opnieuw geactiveerd en kan je die zonder problemen volgend jaar bij het scannen verder
gebruiken. In geval van niet-betaling is je lidkaart vanaf 01 januari 2022 niet meer bruikbaar.
Na het zoveelste spierballengerol over het coronavirus vallen eindelijk de maskers af. Maanden
aan een stuk konden we ons nog verstoppen achter de capriolen van dit dodelijk monster, maar
het zomers snoezelen is voorbij, de wandelagenda’s bulken weer van de activiteiten en de weg
ligt open voor ongestoord wandelplezier. Nog één heel belangrijk iets en dan laat ik jullie met
rust: beleef heel veel plezier aan het komende wandelseizoen, want als de herfst toetert zal het
schoon zijn, het geruisloos vuurwerk zal schitteren en verstilde landschappen hullen zich in een
diepe geheimzinnigheid … best dat je dan geen discussies voert met moeder natuur.
Tot volgende maand,
Frans

1

Milieutoeter: november 2021

Overlijden
Fons Stijnen

(24.04.1936 – 21.09.2021)

Alweer een globetrotter met een rijke staat van verdienste die het tijdelijke
voor het eeuwige heeft geruild. Z’n body leek wel te beschikken over een
plaatpantser, vele tegenslagen gekend, maar telkens weer opgestaan. Zo
was hij, nooit afgeven. Met Fons aan de praat was het altijd prijs, hij stelde
nooit teleur, eerlijk en recht voor de raap. Wandelen deed hij samen met
z’n Maria ook al gebeurde dat op latere leeftijd met de rolstoel. Hij was
altijd op de afspraak! Onze club stuurt Maria en de naaste familie haar
oprechte gevoelens van medeleven.

Els Jansen

(05.06.1952 – 25.09.2021)

Een zachte, zorgzame vrouw, echtgenote van Frits Verdonk is aan een
lange slopende ziekte overleden. Els, overal geliefd, bleef ondanks haar
harde strijd de spontaniteit zelve.
Ruim 20 jaar was zij lid van onze wandelvereniging, ging vaak mee op onze
Oostenrijkreizen en genoot met vrienden en buren van de mooie
momenten. Onze club vindt nauwelijks woorden van troost voor Frits, haar
toegewijde echtgenoot, kinderen en kleinkinderen.

NIEUWE MEDEWERKERS
In ons septembernummer lieten we al eens
voorzichtig een ballonnetje op dat de club niet
alleen behoefte heeft aan nieuwe krachten en
dynamische medewerkers, maar ook aan sterke
schouders om het bestuur te versterken. De voortschrijdende digitalisering
wordt voor de oudere kern alsmaar een zwaardere opgave. Dus zoeken wij
bij hoogdringendheid naar getalenteerde krachten die in korte tijd enkele
bestuursfuncties willen of kunnen overnemen.
Meer dan 500 leden liften vandaag de dag nog mee op de rug van een
handvol bestuurders die voorlopig nog altijd al het mogelijke doen om geen
bressen in de dijk te laten slaan. Wie is bereid om een stap te zetten?
Geïnteresseerden worden langzaam en beetje bij beetje bij het collectief
betrokken. Neem gerust eens contact met één van de huidige
bestuursleden, ze zullen je met raad en daad bijstaan.
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Deelnemers aan de
Hoeverbergentocht

donderdag 14 oktober 2021
683 wandelaars
(waarvan 23 medewerkers)

Wandelsport Vlaanderen vzw
202
101
20
16
15
14
13
13
12
12
11
10
10
9
9
8
8
8
8
8
8
7
6
6
5

WSV Milieu 2000 Lommel
Individuelen
Blijf Jong Genebos
WSV Mol
Bavostappers Zittaart
Bosdravers Hechtel-Eksel
Wandel Mee Brueghel
Wandelend Paal
Herentalse wandelvereniging
Samen Uit Samen Thuis
Anjertrippers Hechtel-Eksel
De Mijnlamp Beringen-Mijn
Ravelse Wandelaars
Horizon Donk
Pompoenstappers Kasterlee
Torenvrienden Oostham
De Lachende Wandelaars Aalter
Sporton Deurne-Diest
De Zandstappers Wechelderzande
Grevenbroekers Hamont-Achel
De Schoverik Diepenbeek
Wandelclub Paul Gerard Beringen
Kampse Wandelaars
Dommeltrippers Neerpelt
Bokkenrijders Overpelt

Aantal aanwezigen per provincie
Provincie Antwerpen 98 deelnemers
Provincie Limburg 390 deelnemers
Provincie Oost-Vlaanderen 19 deelnemers
Provincie Vlaams-Brabant 35 deelnemers
Provincie West-Vlaanderen 4 deelnemers
Federatieleden WSVL 7 deelnemers
Het weer: Zacht herfstweer 16°

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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Hernieuwen lidgeld 2022 (herhaling)

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.

Inleveren tochtenkaarten
De groene tochtenkaarten die dateren van 2020 en geldig blijven tot 31 december 2021
moeten ongeacht het aantal vergaarde stempels, ten laatste in ons bezit zijn tegen
woensdag 05 januari 2022. Deze kaarten kan je inleveren bij één van de bestuursleden of
opsturen via de post.
Wie hierop, ondanks de coronacrisis, toch nog 25 stempels + 2 van onze eigen club (zie op
de achterzijde) wist te verzamelen ontvangt een ’Kadobon’ ter waarde van 15 Euro.
Deze ‘Kadobon’ blijft geldig tot en met 15 mei 2022.
In de Milietoeter voor de maand januari 2022 wordt een nieuwe tochtenkaart aangereikt
waarmee je opnieuw in 2022 aan de slag kunt.

De organisatie van ‘Limburg Wandelt’ op 22 mei 2022 in Lommel
Door een gebrek aan kandidaten wist het Regionaal bestuur Limburg onze club te strikken om
deze organisatie volgend jaar op zich te nemen. In de aanloop naar deze ‘speciale’ wandeldag
zullen we kortelings beginnen met communiceren. Na de organisatie van de Provinciale
Wandeldag in 1988, de Nationale Wandeldag in 2000 en de Vrije Vlaamse Wandeldag in 2015
wordt dit een nieuw hoogtepunt in de clubgeschiedenis.
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Milieu 2000 wandelkalender
november 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

5

Maa

01

Merksemse Stroboeren
Sportpark Kattegat, Bredabaan 280, Wuustwezel
Vertrek van 7.30-15 uur. Verplaatsing 68km
Sterbostochten

6-10-12-18-24-28-35 km

Maa

01

WSV De Schoverik vzw Diepenbeek
OC Lutselus, Pastorijstraat 7, Diepenbeek
Vertrek van 7-15 uur. Verplaatsing 49km
Demertocht

Din

02

WSV De Kampse Wandelaars
Buurthuis Heppen, Heidestraat 66, Heppen (Leopoldsburg)
Vertrek van 7-15 uur. Verplaatsing 17km
Asdoncktocht

Woe

03

WSV De Sparrentrippers
OC ’t Kloester, Biesweg 18, Gellik
Vertrek van 8-15 uur. Verplaatsing 57km
Herdenkingstocht

Woe

03

Wandel Mee Brueghel vzw
Chiro Kaulille, Steenakkerstraat, Kaulille
Vertrek 8-15 uur. Verplaatsing 17km
11e woensdagtocht

Don

04

OK 50 Zonhoven
Parochiezaal Halveweg, Heikensstraat 20, Zonhoven
Vertrek van 7-15 uur. Verplaatsing 28km
Spektocht OK 50

Vrij

05

WSV Wandelend Paal vzw
4-7-12-16-20-26 km
Bezoekerscentrum Webbekoms Broek, Omer Vanaudenhovelaan 48, Diest
Vertrek van 07-15 uur. Verplaatsing 36km
Martine Van Camptocht

Vrij

05

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

Zat

06

De Natuurvrienden Zoersel vzw
Zaal Sint-Maarten, Lindedreef, Halle
Vertrek van 8-15 uur. Verplaatsing 56km
Ritselende Bladerentocht

4-6-12-18-22 km

4-6-8-10 km

4-8-12-20 km

4-7-10-14-17 km

4-6-8-9-10-15-19 km

6-12-20-25-30 km
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Zat

06

WSV De Rakkers vzw
4-7-12-21-30 km
Parochiezaal Centrum Sint-Jansheide? Nieuwstraat 126, Kuringen
Vertrek van 8-15 uur. Verplaatsing 38km
Langemantocht

Zat

06

Wandel Mee Brueghel
De Leemskuil, Hamonterweg 138b, Bocholt
Vertrek van 7 -14 uur. Verplaatsing 20km
Wandel Mee Dag

Zon

07

WSV 10 Wing TAC vzw
Parochiecentrum, Kloosterstraat 5, Peer
Vertrek van 7-15 uur. Verplaatsing 24km
23ste Sint-Elooitocht

Zon

07

WSV Eurek@ vzw
Parochiezaal Centrum, Souwveld, Rijkhoven (Bilzen)
Vertrek van7-15 uur. Verplaatsing 72km
Spek- en eierentocht

Zon

07

De Gruun Zipkes
4-6-8-12-16-20-26 km
GC Ijzermael, Monseigneur Raeymaekersstraat 10, Westmeerbeek
Vertrek van 6-15 uur. Verplaatsing 44km
Ijzermaeltocht

Maa

08

Terug Op Stap Post vzw
Ontmoetingscentrum, St.-Amandusstraat 18, Stokrooie
Vertrek van 8-15 uur. Verplaatsing 45km
Novembertocht

Woe

10

WSV De Heikabouters As
Schutterslokaal Sint-Sebastiaan, Kantonnale Baan, As
Vertrek van 7-15 uur. Verplaatsing 39km
Jeneverbestocht

Don

11

KWSV De Heikneuters vzw
Sint-Jozefinstituut, Kneippstraat 190-204, Genk
Vertrek van 8-15 uur. Verplaatsing 48km
Bokrijktocht

Don

11

Sporton vzw
SOK Hasseltsebaan 43, Deurne (Diest)
Vertrek van 6.30-15 uur. Verplaatsing 34km
Dorne Route

4-6-10-14-16-20 km

Don

11

KWB Mol Rauw
Hof Van ’t Rauw, Kiezelweg 181, Mol Rauw
Vertrek 8-15 uur. Verplaatsing 9km
Kristalwandeling

8-10-15-20 km

Vrij

12

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

4-7-10-14-17 km

5-8-11-20 km

4-7-11-20-27 km

4-8-9-13-19 km

4-8-12-20 km

6-8-12-17-20 km
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Zat

13

De Dommeltrippers vzw Neerpelt
Zaal Dommelgalm, Jaak Tassetstraat20, Neerpelt
Vertrek van 8-15 uur. Verplaatsing 11km
Dommeltocht

5-9-13-17-21 km

Zat

13

WSV Vitales Hoeselt
’t Werm Huis, Bovenstraat 31, Hoeselt
Vertrek van 8-15 uur. Verplaatsing 72km
Herfsttocht

Zon

14

W.S.V. Mol
OC Tijl4, Boeretangsedreef 69, Dessel
Vertrek 8-15 uur. Verplaatsing 22km
Campinatocht

Zon

14

WSV Donderslagtrippers vzw
’t Heem, Kloosterstraat 5, Oudsbergen
Vertrek van 76.30-15 uur. Verplaatsing 25km
Neveltocht

Zon

14

WSV Horizon Donk vzw
Amandina College, St.-Truidersteenweg 18, Herk-De-Stad
Vertrek van 7-15 uur. Verplaatsing 39km
30ste Horizontocht

Din

16

WSV De Dragonders Hasselt vzw
Schuttersgilde Sint-Lambertus, Hoogstraat 83, Lummen
Vertrek van 8-15 uur. Verplaatsing 30km
Najaarstocht

Don

18

Wandelclub Paul Gerard Beringen vzw
Sint-Pietersgilde, Mathias Geysenstraat 70, Koersel
Vertrek van 7-15 uur. Verplaatsing 19km
Herfsttocht

Vrij

19

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

Zat

20

De Pompoenstappers vzw
MPI De 3Master, Pater Damiaanstraat 10, Kasterlee
Vertrek 7-15 uur. Verplaatsing 35km
Duivelskuilwandeling

Zat

20

WSV De Boskabouters vzw
Harmoniezaal, Harmoniestraat 38A, Gruitrode
Vertrek van 7-15 uur. Verplaatsing 32km
51ste Sint-Niklaastochten

Zat

20

Samen Uit Samen Thuis vzw
4-6-9-12-16-21 km
Ontmoetingscentrum Lillo, Hortelstraat 21, Houthalen-Helchteren
Vertrek 7-15 uur. Verplaatsing 29km
Humorwandeling

Zon

21

WSV De Voskes vzw
Parochiezaal, Sint-Jozefstraat 41, Vosselaar
Vertrek van 8-15 uur. Verplaatsing 41km
Adriaan Ghijstocht

4-6-12-20 km

4-8-14-17-23 km

3-6-9-12-20 km

4-9-13-17-19-21 km

5-9-12-15 km

4-6-10 km

4-6-12-18-25 km

3-5-7-11-16-19 km

5-7-8-12-13 km
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Zon

21

WSV De Schoverik vzw Diepenbeek
4-6-12-16-20 km
Dienstencentrum Sint-Gerardus, Sint-Gerardusdreef 1, Diepenbeek
Vertrek van 7-15 uur. Verplaatsing 51km
Sint-Gerardustocht

Maa

22

WC Aviat Sint-Truiden vzw
Zaal Lindehof, Gelinden-Dorp, Gelinden
Vertrek van 7-15 uur. Verplaatsing 76km
Najaarstocht

Do

25

W.S.V. Milieu 2000 vzw
5-8-10-13-18-23 km
Feestzaal De Moffel, Martinus Van Gurplaan 39, Lommel-Werkplaatsen
Vertrek 8-15 uur. Verplaatsing 4km
6de Waaltjesbostocht

Vrij

26

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

Zat

27

VOS Schaffen vzw
OC Scafnis, Sint Hubertusplein, Schaffen
Vertrek 7-15 uur. Verplaatsing 34km
Het Swinnetou Spoor

Zon

28

Wandelclub De Bokkenrijders Overpelt vzw
Den Drossaerd, Parkstraat 21, Pelt
Vertrek van 8-15 uur. Verplaatsing 10km
Wintertocht

Zon 28

8

6-8-13-18-21 km

4-6-12-20-30 km

4-6-8-10-12-16-20 km

BUS – BUS - BUS
Wandelclub Cracks Wolvertem
6-12-18-22 km
Gemeentelijke Fusieschool, Hoogstraat 40, Wolvertem
Vertrek met de bus om 8.00 uur bij taverne Lommel Broek, Kanaalstraat 91,
Lommel- Kerkhoven. Verplaatsing 118km
31ste Herfsttocht
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Wat zo goed in overleg met de wandelclub van Kwik Bornem was
afgesproken werd een miskleun die we nooit eerder bij een
busuitstap meemaakten.
Dit vraagt om enige verduidelijking: De vertreklocatie bevond zich
in het gehucht Wintam dat behoort tot de Bornemse deelgemeente
Hingene. Aangezien het onmogelijk was om terplekke met de bus
door de enge straten te manoeuvreren werden we verzocht om bij
onze aankomst aan de kerk in Wintam te wachten op instructies
van de lokale wandelclub. Bij het naderen van onze bestemming
dook sneller dan verwacht de kerk al op en stapten we
nietsvermoedend van de bus. Omdat we ruim op tijd waren,
besloten we te voet de richtingwijzers ‘Wandeltocht’ te volgen,
maar na enkele honderden meters kwam de aap uit de mouw. We
waren uitgestapt bij de kerk van Hingene en niet van Wintam.
Zo moesten we ruim 2 km (25 min.) van de ene kerk naar de
andere stappen. Het verhaal ging als een ‘goei mop’ en een
amusant gesprek razendsnel door de vertrekzaal.
We hadden van de weerman het vertrouwen en
mochten dus rekenen op een aangename wandeldag.
De nadagen van de zomer zijn vaak magistraal en
dus schakelden we nog niet over op onze
‘spaarmodus’, geen tijd om somber te investeren in
herfstigheid. Jammer echter bleef in grote mate de
beloofde portie natuur achterwege, al blijkt die in het
uitgestrekte moerassig poldergebied in overvloed
aanwezig. Het kruidenrijk grasland, waterpartijen en
wilgenstruweel met snelvloeiende beekjes strekt zich uit over drie gehuchten met elk hun eigen
kerk. De rivaliteit onder de dorpsbewoners was ten tijde van de oude kastelenij schrijnend en
vond zijn oorsprong zowel in het kerkelijke als het economische. Grote boosdoeners waren de
invloedrijke kasteelheren. Eén van de fraaiste kastelen is het okergele slot d’Ursel dat met zijn
vijver,
grachten,
elegant
jachtpaviljoen
en
monumentale bomen een bijzondere blikvanger is. In
de parochie Eikevliet was een rustpost geïnstalleerd.
Boven een grote houten inrijpoort hing een bord
waarop stond te lezen: Eikevliet, grote zwiet, ze
hebben ne toren, maar je ziet hem niet. Ooit
floreerde hier de handel en dat mocht geweten
worden. Niet minder dan drie fabrieken brouwden
hun eigen nat (brouwerij Het Paradijs – brouwerij
Roomen en brouwerij De zwaan). Hier zal dus wel
aardig wat leven in de brouwerij geweest zijn!
Toen we langs het zeekanaal Brussel/Schelde wandelden
wees de klok al een eind in de namiddag. We passeerden
in de Duinenstraat nog het ‘trapveldje’ waarop Romelu
Lukaku zijn duivels ontbond en dat voortaan Lukakuplein
heet. In de schaduw van de Sint-Margarethakerk die al
sinds midden 2019 ontwijd is, maar een nieuwe
bestemming als concertzaal zal krijgen, dronken we nog
een streekbiertje. Van deze dag (02 oktober) onthouden
we vooral dat de mondmaskerplicht voorbij was, de vrijheid ons weer toelachte en we konden
tonen wie we echt waren. Ze zullen het in Bornem geweten hebben. F.S.
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Clubkampioenschap vanaf 2022
Om te trachten de activiteitsgraad binnen de clubs op te
drijven gaat Wandelsport Vlaanderen op 1 januari 2022
van start met het verdelen van punten.
Op basis van het aantal leden op 1 oktober 2021 worden
clubs onderverdeeld in afdelingen. In elke afdeling horen
25 clubs thuis, behalve in de laagste groep. Aan leden die
gaan wandelen worden punten toegekend. Wie niet
scant, verdient geen punten.
Het aantal te verdienen punten wordt toegekend als
volgt: 1 punt bij aanwezigheid op een gewone
wandeltocht – 2 punten bij een ‘Bonustocht’ – 3 punten
als je wandelt op een Regionale Wandeldag – 5 punten
op Vlaanderen Wandelt Lokaal en 8 punten op de ankerplaatsen.
Alle punten die de leden scoren worden samengeteld en die vormen het clubtotaal. Op 31
december wordt het eindklassement opgemaakt. Drie
clubs stijgen uit elke reeks en evenveel clubs dalen.
De kampioenenclubs van elke afdeling worden in de
bloemetjes gezet op de nieuwjaarsviering van de
regio. In het decembernummer van het Walking
Magazine wordt het hele clubkampioenschap nog
eens uitgelegd.
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Kort verslag van de bestuursvergadering gehouden op donderdag 23 september
2021 om 19.00 uur in taverne Lommel Broek, Kanaalstraat 91, 3920 LommelKerkhoven.















 volgende verg.:
Einde vergadering.

opening van de vergadering door de voorzitter
goedkeuring van het verslag van donderdag 26 augustus 2021.
briefwisseling
bijkomende punten op de dagorde (voor de vergadering bekendmaken)
voorstelling nieuwe kandidaat bestuurslid
kasverslagen
evaluatie Kattenbosserheidetocht van donderdag 02 september 2021
evaluatie Rolstoelenwandeling van dinsdag 07 september 2021
evaluatie stockopname materialen fam. Smets-Weyts
verslag v. d. Regionale verg. (Limburg) van 17 september te Spalbeek.
verslag over het contact met Cindy Verdonk (boekhouding)
voorbereiding Hoeverbergentocht van donderdag 14 oktober
afhalen lidkaarten 2022 op 9 november te Hasselt (secretariaat WSVL)
voorbereiding jaarprogramma 2022
varia en rondvraag
dinsdag 26 oktober 2021 om 19.00 u. in het clublokaal Lommel Broek.

De schoonheid van Hoeverbergen zag er ten
opzichte van enkele weken terug wat verwilderd
uit. De talloze bloemen die toen nog een
regenboog van kleuren gaven waren verwelkt en
verdord. Alles baadde in de trieste aanblik van de
herfst. Alleen de helgroene boomkruinen en de
eindeloze rijen goudkoppige duinen prikkelden m’n
verbeelding en toch … of het nu herfst is of een
ander seizoen, het buitenleven beroert me meer
dan het verzamelde kwaad op aarde. In de bossen
drong het licht nauwelijks binnen, er voelde een
eeuwige kilte. Ik trok verder over metershoge
bulten, hier en daar trof ik toch stukjes aarde gezegend met
overrompelend natuurschoon … een moment waarin de herfst lag
te rijpen. Goudgele populieren, maar ook elzen en beuken
kleurden stilaan brons en karmijnrood. Je voelde de gelatenheid
en weemoed. Rond oude en nieuwe onpeilbaar diepe zandputten
laat het blauwe water de verkleurde omgeving in een
oogstrelende harmonie versmelten. De natuur toonde zich zoals
ze werkelijk was. Deze groene long snoerde zich vast aan haar
ongetemde schoonheid. Vooral het glinsteren van de zon over een
lappendeken van grandioze groenschakeringen was verbluffend.
Af en toe doemden in de verte nog enkele oude boerderijen op,
passionele erfgoederen die opvallend goed bewaard zijn
gebleven. Een vleugje paradijs op aarde!
Hopelijk zijn alle wandelaars getuige geweest van deze verzorgde
wandeltocht. Een prachtig stukje oude Kempen … en de
Hoeverbergen op hun mooist in de herfst. F.S.
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Overzicht waar en met hoeveel onze clubleden in september 2021 gingen wandelen
Datum

Organiserende club

Locatie

Deelnemers
WSV Milieu
2021

Woensdag 1 september

Bocholt

29

Donderdag 4 september W.S.V. Milieu 2000 Lommel

Wandel Mee Brueghel

Lommel-Kerkhoven

218

Zaterdag 4 september

Wandelclub Paul Gerard Beringen

Geel

25

Zaterdag 4 september

W.S.V. De Boskabouters

Opglabbeek

13

Zondag 5 september

W.S.V. De Boskabouters

Opglabbeek

31

Zondag 5 september

WSV Wit-Blauw Scherpenheuvel

Scherpenheuvel

12

Maandag 6 september

W.S.V. De Schoverik Diepenbeek

Diepenbeek

7

Woensdag 8 september

W.S.V. De Bosdravers Eksel

Eksel

77

Donderdag 9 september WSC De Blauwvoet

Oevel

18

Donderdag 9 september Trip-Trap Kumtich

Kumtich

1

Zaterdag 11 september

VOS Schaffen

Meldert

19

Zaterdag 11 september

Dunes Events

Oudsbergen

1

Zondag 12 september

W.S.V. De Anjertrippers

Eksel

Zondag 12 september

De Kouterstappers KFCO

Zaffelare-Dorp

2

Zondag 12 september

KWB Schriek

Schriek

2

Zondag 12 september

De Hanestappers

Wenduine

2

Zondag 12 september

Les Longs Pieds Antheitois

Wanze

2

Dinsdag 14 september

De Dommeltrippers Neerpelt

Sint-Huibrechts-Lille

62

Donderdag 16 september Sporton

Tessenderlo

10

Donderdag 16 september W.S.V. De Kampse Wandelaars

Leopoldsburg

64

Zaterdag 18 september

Les pantouflards de Wihogne

Wihogne

3

Zondag 19 september

Wellense Bokkerijders

Wellen

3

Zondag 19 september

WSV De Natuurvrienden - Zoersel

Oostmalle

3

Zondag 19 september

W.C. De Bavostappers Zittaart

Meerhout

70

Zondag 19 september

De Lustige Wandelaars Merchtem

Brussegem

1

Zondag 19 september

K.W. De Duintrappers Westende

Westende

2

Zondag 19 september

Wandel Mee Brueghel

Peer

48

Dinsdag 21 september

W.S.V. Mol

150

Balen

80

Donderdag 23 september W.S.V. De Dragonders Hasselt

Kuringen

2

Donderdag 23 september W.S.V. De Dragonders Hasselt

Kuringen

8

Vrijdag 24 september

VZW Boslandtrail

Eksel

?

Zaterdag 25 september

Vosbergstappers

Rumst

3

Zondag 26 september

WSV IVAS Itegem

Heist-op-den-Berg

6

Zondag 26 september

W.K. Noordergouw - Brasschaat

Brasschaat

4

Zondag 26 september

W.S.V. De Sparrentrippers

Gellik

5

Zondag 26 september

WSV Horizon Donk

Halen

16

Dinsdag 28 september

WC De Grashoppers

Testelt

15

Donderdag 30 september De Noorderkempen Hoogstraten

Wortel

2

Donderdag 30 september Torenvrienden Oostham

Oostham

68

Het is beter met de juiste mensen door de regen
te lopen,
dan met de verkeerden in de zon te liggen
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Teunkens Karel
Weckx Maria
Bergmans Edwin
Schreppers Martin
Theunis Jean-Pierre
Emmers Sandra
Michielsen Tim
Beelen Jo
Bastiaens Fons
Gijbels Ludo
Schildermans Fons
Schildermans Jos
Claes Madeleine
Jansen Jozef
Lodewijks Marie-Jeanne
Kwanten Jessica
Lemmens Werner

Caers Luc
Bracke Brigitte
Nijs Anita
Schoofs Mart
Meeus Luc
Heeren Henri
Vandenberk André
Debrier Roger
Michielsen Lucien
Dries Frans
Wouters Jan
Croes Christiane
Gils Theo
Machielsen Anny
Vernelen Willy
Lemmens Rudi
Cools Carlo

Helsen Staf

André en Marie-Jeanne Vandebriel-Vandenberk.

Onder het 750-koppige deelnemersveld van de Boslandtrail bevonden
zich andermaal ons clubgezin Marie-Jeanne en André die de 100 km
succesvol op een zonovergoten weekend (24-26 september) wisten af
te ronden.

Van harte proficiat!

Erik Wouters
Erik heeft na onze oproep in het clubtijdschrift van september gereageerd
en wil het bestuur komen versterken. Na het bijwonen van een
bestuursvergadering is hij er rotsvast van overtuigd om een bijdrage te
kunnen leveren. Intussen zal hij zich kunnen inwerken en wordt hij op de
alg. vergadering van maart 2022 voorgedragen.

13

Milieutoeter: november 2021

Vanaf heden kun je in het hoofdmenu ‘Bibliotheek’ op onze website (www.wsvmilieu-2000.be) een beperkt archief terugvinden van de Milieutoeters in kleur.
Probeer het eens.
Zoals onze club eerder al te kennen gaf zal Wandelsport Vlaanderen vzw vanaf
01.01.2022 geen deel meer uitmaken van het IVV (Internationaal
Volkssportverbond).
Wandelsport Vlaanderen vzw heeft ook een 3-jarig contract afgesloten met een
nieuwe verzekeraar: Verzekeringen Callant (Ethiasgroep).
Vanaf 1 januari 2022 wordt de benaming ‘Promotocht’ vervangen door
‘Bonustocht’. Deze hebben een beschermgrens van 20 km ten opzichte van een
andere Bonustocht of een andere gewone tocht.
Door de komst van een nieuwe generatie wandelaars is de wandelsport
momenteel populairder dan ooit. Meer en meer vinden ‘jongeren’ of laten we het dus maar de
nieuwe generatie wandelaars noemen, de weg naar het wandelcircuit. Daarom riep Wandelsport
Vlaanderen vzw het platform Trailwalk.be in het leven. Het platform staat voor een resem
uitdagende, avontuurlijke wandelchallenges. Hierop kan je wandelingen volgens een bepaalde
categorie opzoeken. Het aanbod bestaat in vier categorieën. Het laatste woord is aan de
avonturiers!
Wie het lidgeld voor volgend jaar (2022) al betaald heeft mag zijn/haar hernieuwingsbrief en het
mutualiteitsattest op onze Waaltjesbostocht (25 november) in ontvangst nemen. Vraag ernaar!
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Trefpuntwandelingen vanuit WZC Hoevezavel – Heeserbergen
telkens op vrijdag (ingezonden door Fons Schildermans)

15

Milieutoeter: november 2021

Vandaag leidt de wandeling ons naar de bossen van Lommel-Werkplaatsen. Trouwens, dit is voor
de wandelaars elke week een kleine verrassing. Met als vertrekplaats het WZC Hoevezavel –
Heeserbergen kan men alle kanten uit. Zijn het niet de bossen in de richting van de Sahara, dan
wordt er wel eens gekozen voor het gebied bij de Blokwaters met de zandputten van Sibelco op
de achtergrond en met de steeds zeer nauwlettend naar de hemel turende vogelspotters. Dit
laatste is prachtig gebied als ’s winters het zonnetje nog eens door de wolken kan priemen en
kan zorgen voor een goede portie vitamine D. Ook de bijzondere natuur en de in september
bloeiende heide achter de kinderkribbe aan de Balendijk krijgt de passende waardering.
De wandeling van vandaag, met een 25-tal stappers, voert ons heel snel naar de overkant van de
ring waar we als door een donkere tunnel het bos ingezogen worden. Langs kleine bospaadjes
belanden we in het losse zand van de zandduinen om vervolgens de open heidevlakte te kunnen
overschouwen. De bloeiende heide heeft haar beste tijd al gekend en maakt zich klaar voor de
winter om er volgend jaar weer opnieuw met het mooiste paarse kleed te gaan pronken.
Na enkele omzwervingen door de bosdreven en langs de schietboom van de schuttersgilde,
wordt opnieuw bij het tuincentrum Pelckmans de ring overgestoken op de terugweg naar het
WZC. Langs de rustige nieuwe verkavelingsweg bereiken we na een wandeling van ongeveer één
uur opnieuw de vertrekplaats waar een lekker tas koffie op ons wacht. Afmetend aan het
enthousiasme van iedereen bij de koffie, heeft de groep opnieuw genoten van de inspanning en
van de frisse lucht in de natuur. Maar ook de sociale babbel tijdens de wandeling, die we in de
coronatijd gemist hebben, doet vele deelnemers deugd.
Iedereen kan aan deze begeleide groepswandelingen deelnemen. Deelname is overigens gratis
en tijdens de wandeling is men verzekerd tegen gebeurlijke ongevallen. Voor de koffie wordt een
sociale prijs betaald. De organisatie gaat uit van het Dienstencentrum ’t Trefpunt van de
Zorggroep Lommel.
Elke vrijdagvoormiddag om 9u30 stipt, weer of geen weer, vertrekken aan WZC Hoevezavel
onder begeleiding de wandelaars voor een groepswandeling van ongeveer één uur doorheen de
Heeserbergse natuur.
Interesse? Iedereen is van harte welkom! Op voorhand aanmelden is niet nodig.

Deze bon geeft recht op
5% korting
bij een aanbesteding van
25 euro
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689 GROETEN UIT LOMMEL
Lommels fotograaf Leon Van Ham brengt dezer dagen een
buitengewoon fotoboek op de markt. Dik tien jaar geleden begon
hij zijn wandeltochten door Lommel te combineren met het maken
van foto’s. In eigen beheer zorgt hij nu voor een blijvend en
beklijvend aandenken aan zijn thuisstad, een zorgvuldige selectie
uit ruim 140.000 (!) knappe foto’s. Met plezier en fierheid geeft hij
een woordje uitleg…
“Rond 2011 begon ik te wandelen met mijn hond Bas. Ik genoot van de rust, maar vrijwel
meteen was ik ook erg onder de indruk van de variatie en de uitgestrektheid van de Lommelse
natuur. Spelenderwijs ontdekte ik, als Lommelaar, nieuwe horizonten binnen de eigen
stadsgrenzen. Weerspiegelende plassen en kanalen, contacten met dieren, veranderende
weersomstandigheden en de rijkdom van het wisselen van de seizoenen… Winter, zomer, lente
en herfst hebben elk hun eigen wonderlijkheden en charmes. In het boek zal je hun specifieke
charmes kunnen voelen en proeven.”
Je bent en blijft bijzonder actief, je bent dan ook niet meteen een onbekende voor
het Lommelse publiek.
“Het is inderdaad zo dat mijn natuurbeelden al verschillende jaren heel regelmatig terechtkomen
in de digitale streekkrant Internetgazet Lommel. Af en toe staan er personen op afgebeeld, maar
ze waren nooit mijn mikpunt. Voor mij zijn zij eerder onderdeel van een sfeervolle foto.”
Op welke manier is het boek opgebouwd?
“Samen met lay-outer Karine Peeters heb ik geprobeerd alles thematisch te rangschikken, maar
vooraf was het natuurlijk ook een hele klus om uit 140.000 foto’s een afwisselende, kleurige en
veelzijdige selectie te maken. Ik ben trots op het uiteindelijke resultaat: een 400 bladzijden
tellend kijkboek. De thema’s zelf hebben we kort geduid, zonder te veel ruis van woorden, zodat
de lezer als het ware doorheen het boek kan wandelen, in alle rust, rondkijkend en genietend
van alles wat de Lommelse natuur te bieden heeft. Die natuur is trouwens voortdurend in
evolutie. De invloed van de mens speelt daarin ook een rol. Daarom heb ik ook landschappen van
enkele jaren geleden opgenomen in het boek, zodat de opmerkzame kijker die evolutie mooi kan
meevolgen.”
We hebben het boek daarnet even samen doorbladerd. Het is geen doorsnee fotoboek
geworden.
“We hebben gekozen voor een verzorgde uitgave in landschapsformaat (28 cm/21 cm), met dus
in totaal 689 foto’s, waarvan een 150-tal in groot formaat. Een aantal daarvan heb ik bewerkt of
er een eigen draai aan gegeven, andere zijn genomen vanuit soms onverwachte invalshoeken. Af
en toe komen die onverwachte invalshoeken ook uit de pen van Lommels dichter Danny
Vandenberk. Hier en daar heeft hij een klein streepje poëzie toegevoegd, wat bijdraagt aan de
serene sfeer. Het voorwoord wordt dan weer verzorgd door vier Lommelse (oud-)
burgemeesters, daar ben ik best trots op.”
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Wat zijn je verwachtingen van deze publicatie?
“Goh, in de eerste plaats wil ik de lezer of kijker minstens enkele aangename momenten
bezorgen. Het is een boek dat voor Lommelaars gevoelens zal teweegbrengen of herinneringen
zal oproepen. Mensen die Lommel nog niet zo goed kennen zullen dan weer versteld staan van
de verrassende verscheidenheid van de foto’s. Als het even kan zou ik de mensen ook willen
stimuleren om er zelf eens op uit te trekken. Wandelen kan altijd en overal, ook in je eigen stad
of dorp. Ik spreek uit ervaring. Even weg van de dagelijkse stress. Even stilstaan… een hele
vooruitgang, zeg ik altijd.”
Contact: Leon Van Ham.
Adres: Einderpad 73, 3920 Lommel.
Tel: 0497/024841
Mail: leonvh1@gmail.com.
www.leonvanham.com
Prijs: 39,99 Euro
Te storten op rekening: BE97 0637 0968 2549
met vermelding van naam, adres en telefoonnummer
Het boek wordt aan huis geleverd vanaf 20 oktober
Levering (B.) buiten Lommel 5,70 Euro verzending

November … de maand waarin de aarde verkilt en een gebrek heeft aan kleur. De omgeploegde
akkers liggen al opgebaard en wachten in stilte op de naderende winter, een tijd waarin de
dagen aan lengte van tijd moeten toegeven. Vriesnachten leggen een wit laagje rond de
afgevallen bladeren en af en toe dwingen gladde moszoden ons zelfs tot een verplicht
evenwichtsnummer. Het zijn taferelen die je al een echt wintergevoel geven. Tijdens de
Waaltjesbostocht wandelen we doorheen een streek die nog steeds het verleden omarmt en een
brok geschiedenis meezeult. Het ontstaan van de ‘Waaltjes’ dateert van het begin van de 19de
eeuw. Als gehucht heeft deze streek haar naam te danken aan de instroom van Waalse
inwijkelingen die zich op Stevensvennen aanboden op zoek naar werk.
Sinds het Agentschap van Natuur en Bos zich met de ontwikkeling van het Waaltjesbos
bezighoudt zijn er heel wat werken in gunstige zin uitgevoerd en schuilen er inderdaad nog pure
plekken die het ontdekken meer dan waard zijn. Vooral het herfstseizoen draagt haar steentje
daartoe bij als het gaat om het spookachtig karakter. Een web van wandelpaden leiden je door
een mix van loofbossen, sparren en lariksen. Rondom de ondiepe waterplassen is de natuur op
zijn minst opmerkelijk. Her en der wandel je langs verlande beekoevers met eilandjes van hoog
opgeschoten rietkragen in troebel water.
Mocht je op 25 november getrakteerd worden op blozende wangen en een winterneus dan staat
deze dag garant voor een aangename novemberherfstdag. F.S.
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Als deelgemeente van Meise weet je sowieso dat de streek geschiedenis ademt. Zoals beloofd
trekken we naar de Wolvertemse beemden die zich situeren tussen de Zyp en de Meuzegemse
beek. Het is één van de mooiste landschappelijke domeinen uit de streek. Als de ‘Cracks’ ons de
mogelijkheid geven om nog verder de vallei van de Molenbeek te verkennen, biedt het ook
perspectieven om legendarische hoeves w.o. D’ Ouwe Hoeve’ te
bewonderen. Verder is er de drukbezochte barokke bak- en
zandstenen boskapel van Imde. Ze werd in 1707 gebouwd als
uitbreiding van het oudere bedevaartkapelletje. Zeer de moeite
waard! Imde bezit ook een schitterend neoclassicistisch kasteel
(19de eeuw) met bijzondere gesloten kasteelhoeve. Het geheel
ligt midden een uitgestrekt landgoed met parken, weiden en
vijvers. De hogervermelde Molenbeek vloeit door het
kasteelgoed. Hier in de streek fokt men ook het raszuivere Brabantse
trekpaard.
Zin om mee te gaan? Schrijf je dan in via het inschrijfformulier achteraan dat je tot dinsdag 23
november kan binnenbrengen bij één van de bestuursleden. We vertrekken zondagmorgen 28
november 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. F.S.
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We ontvingen onverwacht een bericht van ons logeeradres ‘hotel Zum
Holzknecht’ in Neustift/Tirol dat ze vanaf de maand mei 2022 (als gevolg van
het coronagebeuren) het hotel gaan verbouwen. Gedurende een lange periode
worden dus geen gasten meer ontvangen. Dankzij een tip en medewerking
van de club Wandelend Paal hebben we snel een mooi alternatief gevonden.
Onze intrek nemen we nu in Alpenresidenz Viktoria (fam. Kempf), Moos 5 in
Neustift www.hotel-viktoria.at. Alles blijft zoals we steeds in de planning
hadden voorzien.
Na méér dan 25 jaar Tirol omzwerft te hebben is dit de laatste buitenlandse
vakantie onder de vleugels van de voorzitter. De cirkel is rond en de tijd rijp
om de fakkel door te geven. Bij deze al dank aan alle trouwe vrienden die mij
gedurende de vele vakantiereizen vergezelden.
Zoals afgesproken ronden we deze wondermooie periode af in het Stubaital.
Het is een onvergetelijk paradijs voor wandelaars, ongeacht conditie of
ervaring.
Omdat de meeste ingeschreven deelnemers al naar een respectabele
ouderdom toe gegroeid zijn houden we daar rekening mee en passen het
programma naar hun noden aan.
De keuze om er heilzaam te kuren is enorm. Meer nog!
Dankzij de ‘Stubai Super Card’ hoeven we niet elke
hoogtemeter te lopen. Met de handige voordeelpas
maken we gratis gebruik van de kabelbanen en zal de
betoverende omgeving aanvoelen als een perfect
ontworpen decorstuk.
Wanneer de geur van de alpenbloemen door de lucht zweeft, het gerinkel van
koebellen klinkt en de zon de heldere bergmeren opwarmt, dan is de tijd
aangebroken: een prachtige zomer in Tirol staat op je te wachten.
De mooie omgeving is maar een deel van het verhaal. Verrassend zijn ook de
culinaire Tiroolse specialiteiten, zij zorgen voor extra genot, want frisse
lucht en lichaamsbeweging zorgen voor een goede eetlust. Genieten met een
schoon geweten noemt men dat.
Momenteel is er nog één dubbelkamer beschikbaar (2 personen).
Inschrijven kan nog tot 15 januari 2022 (zie deelnameformulier).
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Ondergetekende wenst deel te nemen aan de busreis naar Wolvertem op zondag 28 november
2021.
Naam:
Adres
Telefoonnummer (noodzakelijk bij onvoorziene omstandigheden)

tel.

Aantal: …….. X 12 Euro = …………… Euro
Bezorg dit formulier uiterlijk op dinsdag 23 november aan één van de bestuursleden.



Ondergetekende wenst deel te nemen aan de clubvakantie van 10 – 17 juli 2022 in Neustift –
Stubaital (Oostenrijk).
OPGELET: Inschrijven kan nog tot 15 januari 2022. Nog 2 plaatsen beschikbaar!
Naam:
Naam:
Adres:
Telefoonnummer (noodzakelijk bij onvoorziene omstandigheden):

tel.

Een bedrag van € 100 per persoon over te maken op het rekeningnummer:
BE93 8508 4504 1867
Prijs enkelkamer: € 700
Prijs dubbelkamer: € 1230



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 2021 OP AL ONZE
WANDELTOCHTEN EN BIJ DE VOORZITTER OF SECRETARIS
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