Milieutoeter: december 2021

Het is voorbij half november, het regent al enkele dagen, regen lekkend
langs de ruiten. Vanuit de beslagen huiskamer zie ik hoe de dag verglijdt
en de tijd in stilte wegtikt. De buitenlucht ruikt naar kruidige natte blaren,
de hemel hangt laag en naakte boomskeletten rondom mij spiegelen een
loden schaduw. Over mijn schouder kijkt de winter al geamuseerd mee …
de koude maanden wenken. Het wordt straks weer even rillen tussen de
kille witte lakens.
De laatste novemberdagen kijk ik eveneens iedere morgen reikhalzend
over de weilanden, naar de gesluierde ochtendnevels … naar het
nevelspook dat over de velden sluipt. De kleuren en nostalgie zijn nu
helemaal het landschap uit. Het worden nu lange donkere dagen, maar de
gezelligheid neemt toe, het is een troef die je dit seizoen niet kan onderdrukken. Gezelligheid is
ook een vorm van toenadering, van knuffelen, van dicht bijeenkruipen. Dat seizoenseffect is
onvermijdelijk. Het is niet toevallig dat daardoor de besmettingscijfers weer fors stijgen. Wie de
illusie koestert dat het coronavirus al met wortel en kluit uitgeroeid is moet die loslaten. Het virus
bannen is bijzonder moeilijk. De kans is dus reëel dat we ons moeten voorbereiden op een
herhaling van het inenten. Het voelt als een diepe collectieve zucht, alsof er een echo uit het
diepste donker terugkomt. Wanneer stopt dat knagen en gaat eindelijk het leven weer zijn
normale gang? Niemand die het weet!
Vooraleer definitief een punt achter 2021 te zetten gaan we op zaterdag 18 december de
eindejaarssfeer nog opsnuiven in de gezellige (smokkel-) grensgemeente te Stekene (OostVlaanderen). De wandelclub ‘Smokkelaars Stekene’ organiseren er dan hun Kerststallentocht.
Op donderdag 23 december pikken we de draad weer op voor onze traditionele (club)
Kerstavondwandeling. Hoe we dit gaan aanpakken brengt één van de volgende pagina’s aan het
licht.
Tot slot sluit onze club op dinsdag 28 december het jaar af met haar Grenstocht. De ooit zo
gevierde Grenzeloze Tocht (in samenwerking met OLAT uit Nederland) doopten we in 2017 om
tot ‘Grenstocht’. Deze wandeling - heel vaak door de koude gebeten – heeft nog niets aan
populariteit moeten inleveren, maar ondanks de goede resultaten uit het verleden blijft het tasten
in het ijskoude winterduister.
Hopelijk heeft nu iedereen zijn ledenbijdrage voor het jaar 2022 hernieuwd, zo kunnen we samen
op zoek naar een nieuwe beleving, naar nieuwe ervaringen en nieuwe avonturen.
Binnenkort voelen we ons weer geborgen in luxe. Kerst schept sfeer in donkere dagen. We gaan
ons weer vergapen aan duizenden schitteringen, overdadige versieringen en verleidelijke geuren.
De kerst- en nieuwjaarsdagen zullen misschien ook dit jaar nog vreemd aanvoelen, maar geniet
hoe dan ook van de fascinerende winteravonden.
Samen met de bestuursploeg wens ik iedereen heel graag een hartverwarmend kerstfeest toe.
Tot volgende maand,
Frans
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Nieuwe leden:
Hartelijk welkom aan de fam. Medard en Marita Verstraeten-Bergmans uit Lommel.
mevr. Fabiola Nuydens uit Kasterlee
mevr. Viviane Geenen uit Lommel
mevr. Renild Boonen uit Lommel
mevr. Ilse Van Der Auwera uit Lommel
Overlijden
Pauline Geens

(20.08.1938 – 16.10.2021)

Pauline was een voorbeeld van optimisme, spontaan en hulpvaardig. Altijd
bereid tot luisteren. Ondanks haar gezegende leeftijd verloor ze onze
wandeltochten niet uit het oog. Haar plotse overlijden kwam dan ook als
een totale verrassing.
Onze club biedt de naaste familie haar oprecht medeleven aan.

Gerda Korsten

(01.04.1929 – 17.10.2021)

Gerda was de zuster en schoonzuster van onze clubleden Pieter en Helena
Bollen-Korsten. Ze verbleef in het woonzorgcentrum Kapittelhof te Lommel
waar ze overleed.
Onze club biedt ook aan deze families haar oprechte gevoelens van
medeleven aan.

Ria Frederix

(26.09.1953 – 30.10.2021)

Ria die vroeg haar man François Engelen en vorig jaar haar levenspartner
Henri ‘Rik’ Witters verloor, werd niet door het lot gediend. Ria die
nochtans door het leven ging als een zorgzame en toegewijde moeder,
schoonmoeder en grootmoeder, kreeg nogmaals een zwaar verdict voor
een ziekte waaraan ze is bezweken. Onze club wenst haar naaste familie
heel veel sterkte bij dit zware verlies.

Regionale Wandeldag 2022: Limburg Wandelt in Lommel.
Onze wandelclub heeft door een gebrek aan kandidaten in Limburg ingestemd om
‘Limburg Wandelt’ 2022 te organiseren. Deze organisatie zal plaatsvinden op zondag 22
mei 2022 met vertrek vanuit de Wico Campus Lommel, Pieter Breugheldreef 4 in Lommel.
Afstanden 5-6-12-15-17-20-25-30 km
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Als op 15 december 2021 je ledenbijdrage voor de volgende 12
maanden niet geboekt is, gaat onze club ervan uit dat de
samenwerking ophoudt. In dat geval ontvang je deze maand de
laatste Milieutoeter. We vonden het fijn dat je al die tijd in deze
grote wandelfamilie thuishoorde, maar hebben ook begrip voor je
beslissing. Van onze uittredende leden wensen we altijd in
vriendschap afscheid te nemen en dat doen we ook nu. Mocht je
ooit de weg terugvinden, dan ben je zoals steeds, van harte welkom.

Bleyen Jos
Geypen Vic
Geubbelmans Leo
Kesters Marc
Van Den Bossche Maria
Maes Rik
Bergmans Marita
Willekens Josée
Van Bommel Renilde
Lommers Anne
Sulejmani Ibraim
Snoeckx Jordy
Geuens Greta
Hermans Christel
Segeren Ad
Schoeters Gilbert
Maes Agnes
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Janssen Maria
Vliegen Piet
Cochet Georgette
Nuyts Etienne
van Rooij Lia
Bloemen Peter
Wouters Maria
Meurs Yvo
De Ceuster Hendrik
Boets Maria-Louisa
Seigers Marie-Louise
Snoeckx Jozef
Buijssen Maria
Bos Gerda
Mannaerts Nelly
Spooren Gerard
Scheffers Godelieve
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Onze wandeltochten voor volgend jaar (2022) worden weer netjes gebundeld
op een vouwkalendertje dat volgende maand op onze wandeltochten wordt
aangeboden. Vraag ernaar!
Heel binnenkort hebben we nieuws over het herfstwandelweekend dat hopelijk
volgend jaar weer zal doorgaan.
Ook vanaf de maand januari is het jaarprogramma 2022 beschikbaar. Voor
ongeduldige leden is het dus nog even wachten.
Het inschrijfgeld om deel te nemen aan een georganiseerde wandeltocht
bedraagt in 2022 voor leden aangesloten bij een wandelclub nog steeds 1,50
euro. Niet-leden betalen 2,00 euro.

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 Milieutoeter voor de maand januari 2022 wordt een nieuwe tochtenkaart aangereikt
waarmee je opnieuw in 2022 aan de slag kunt.

Beloning voor wie ons een nieuw lid of leden aanbrengt
Onze club blijft 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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Kerstavondwandeling
van donderdag 23
december 2021 is

2043 WSV Milieu 2000
Lommel vzw
Lid Wandelsport Vlaanderen

www.wsv-milieu-2000.be
De onzekere toestand rond de toenemende
besmettingen van het coronavirus hebben ons
genoodzaakt de Kerstavondwandeling samen
met het kerstfeest van donderdag 23
december te annuleren.
Vóór deze beslissing viel hebben we lang op de
rem gestaan, maar het probleem met de
ventilatie op een winteravond, het niveau van
kooldioxide (CO2) in de lucht of het gas dat we
uitademen met een omvangrijke groep dicht
bij mekaar rond feesttafels liet ons niet toe om
risico’s te nemen.
Bovendien is er nog de verplichte controle op
het Covid safe ticket. Het is maar een
opsomming van enkele beslommeringen. Heel
heel erg jammer omdat we zo naar deze dag
hadden uitkeken.

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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Vanaf 1 november dienen alle wandelaars (vanaf 12 jaar) die deelnemen aan een officiële
wandeltocht van Wandelsport Vlaanderen een Covid-certificaat voor te leggen bij het betreden
van de startzaal. Dit is een vaccinatiecertificaat geïnstalleerd op je eigen smartphone ofwel
afgedrukt op papier. Hiermee moet je bewijzen dat je volledig gevaccineerd bent. Een ander
middel is een testcertificaat waarmee je recent aantoont dat je een Covid-19 test onderging
waarvan het resultaat negatief was. Een derde mogelijkheid is een herstelcertificaat dat
toont dat je hersteld bent van Covid-19.
Naast gelijk welk certificaat toont men ook de identiteitskaart ter controle.
Op de rustposten tonen de deelnemers hun betaalbewijs voordat ze de zaal betreden.
De mondmaskerplicht vervalt op plaatsen waar het Covid Safe Ticket wordt gebruikt.

Milieu 2000 wandelkalender
december 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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Woe

01

Wandel Mee Brueghel vzw
Chiro Kaulille, Steenakkerstraat, Kaulille
Vertrek van 7-14 uur. Verplaatsing 17 km
12de Woensdagtocht.

4-7-10-14-17 km

Don

02

Lummense Dalmatiërs
Zaal Oosterhof, Dr. Vanderhoeydonckstraat 56, Lummen
Vertrek van 7-15 uur. Verplaatsing 32 km
Donderdagtocht

Vrij

03

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

Zat

04

De Mijnlamp Beringen-Mijn vzw
Zaal Den Tris, Steenstortstraat 8, Koersel
Vertrek van 7-15 uur. Verplaatsing 21 km
St.-Barbaratocht

4-7-12-20 km

Zat

04

Wellense Bokkerijders vzw
Zaal De Meersche, Molenstraat 6, Wellen
Vertrek van 8-15 uur. Verplaatsing 54 km
Mikmannentocht

4-6-12-15-20 km

Zon

05

Torenvrienden Oostham
Kristoffelheem, Schoolstraat 10, Oostham
Vertrek van 6.30-15 uur. Verplaatsing 21 km
Sinterklaastocht

4-6-9-12-20 km

5-6-12-15 km
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Zon

05

WSC Langdorp vzw
Zaal Demervallei, Langdorpsesteenweg, Langdorp
Vertrek van 7,30-15 uur. Verplaatsing 48 km
42ste Sinterklaastocht

5-8-12-15-20-25-30 km

Maa

06

WSV De Schoverik Diepenbeek
Zaal De Kei, Keistraat 26, Diepenbeek
Vertrek van 7-15 uur. Verplaatsing 54 km
Sinterklaastocht

Din

07

De Bavostappers Zittaart vzw
Buurthuis Veerle-Heide, Zandstraat 13, Veerle
Vertrek van 7-15 uur. Verplaatsing 36 km
Spek- en eierentocht

Woe

08

WSV De Sparrentrippers Lanaken
Cultureel Centrum, Aan de Engelse Hof 10, Lanaken
Vertrek van 8-15 uur. Verplaatsing 61 km
Kortstedagtocht

Vrij

10

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

Zat

11

De Grashoppers Keiberg vzw
Sint-Norbertuszaal, Blauberg 21, Herselt
Vertrek van 7-15 uur. Verplaatsing 39 km
Wintertocht

Zat

11

Koninklijke WSV Rust Roest Maaseik vzw
Ontmoetingshuis Voorshoven, Tismansweg 4, Neeroeteren
Vertrek van 8-14 uur. Verplaatsing 35 km
Wintertocht

Zon

12

WSV Bosdravers Eksel
Basisschool GBS, Groenstraat 8, Eksel
Vertrek van 7-15 uur. Verplaatsing 12 km
Wintertocht

Zon

12

WC. Aviat Sint-Truiden vzw
Parochiezaal De Kajaan, Grevensmolenweg 34, St.-Truiden
Vertrek van 7-15 uur. Verplaatsing 58 km
Kerstsfeer in Sint-Truiden.

Zon

12

De Bollekens vzw Rotselaar
Montfortcollege, Aartschotsesteenweg 39, Rotselaar
Vertrek van 7-15 uur. Verplaatsing 58 km
Spek met eierentocht

Din

14

WSV Mol
Kantine KSK Branddonk, Groenedijk 15 Retie
Vertrek van 8-15 uur. Verplaatsing 22 km
Najaarswandeling

Vrij

17

De Lummense Dalmatiërs vzw
Jeugdcentrum Kermt, Ten Hove 10, Kermt
Vertrek van 11-19uur. Verplaatsing 52 km
Kerstwandeling

4-6-12-17-20 km

4-6-8-10 km

4-8-12-20 km

6-9-12-15-20-25-30-42 km

4-6-8-10 km

4-6-12-15-20 km

7-10-13-20 km

4-6-10-12-20 km

5-7-9-13-16-19 km

5-7-9-12 km
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Vrij

17

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

Zat

18

WSV Horizon Donk vzw
Amandinacollege, Sint-Truidersteenweg 18, Herk-De-Stad
Vertrek van 8-15 uur. Verplaatsing 40 km
Winters wandelen

Zat

18

WSV De Boskabouters vzw
Parochiezaal Niel, Hoogstraat 115, Niel-bij-As
Vertrek van 8-15 uur. Verplaatsing 51 km
Borreltjestocht

Zat 18

8

4-7-14-21 km

4-7-9 km

BUS – BUS - BUS
Wandelclub De Smokkelaars Stekene
6-9-12-15 km
Broedersschool Stekene, Nieuwstraat 17, Stekene
Vertrek met de bus om 14.00 uur bij taverne Lommel Broek, Kanaalstraat 91,
Lommel- Kerkhoven. Verplaatsing 101 km
19de Kerststallentocht

Zon

19

Terug Op Stap Hasselt vzw
De Binder, Vijverstraat 2, Hasselt
Vertrek van 8-15 uur. Verplaatsing 34 km
Kerstwandeling

4-5-7-13-18-21 km

Zon

19

WSV De Grenslopers Luyksgestel NL
De Drie Linden, Rijt 2, Luyksgestel NL
Vertrek van 8-14 uur. Verplaatsing 7 km
Kerstwandeling

Don

23

Torenvrienden Oostham
Kristoffelheem, Schoolstraat 10, 3945 Oostham
Vertrek van 7-15 uur. Verplaatsing 21 km
Eindejaarstocht

Don

23

WSV Milieu 2000 Lommel vzw
4 km
Feestzaal De Moffel, Martinus van Gurplaan, Lommel Werkplaatsen
Verzamelen om 17.15 uur. Vertrek om 17.30 uur (in groep).
Verplaatsing 4 km
Kerst(club)avondwandeling + kerstviering

Vrij

24

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

Zat

25

Wandel Mee Brueghel vzw
De Leemskuil, Hamonterweg 138b, Bocholt
Vertrek van 7-14 uur. Verplaatsing 21 km
Kerstwandeling

Zon

26

De Ravelse Wandelaars
5-8-13-18-22-25-30-34-42-50 km
Gemeentezaal, Dorp 30, Poppel
Vertrek 6.15-15 uur. Verplaatsing 45 km
16de Mieke Pap Route – 10de Marathon van ’t Kempens Landgoed

7-15-19-27 km

4-6-10-16 km

4-6-10-16-20 km
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Zon

26

WSV De Anjertrippers vzw
Go! Basisschool Ter Duinen, Rode Kruisplein 8, Hechtel-Eksel
Vertrek van 8-15 uur. Verplaatsing 14 km
Sylvestertocht

4-8-12-20 km

Zon

26

Tongerse Wandelvrienden
VIIO Humaniora College, Sint-Truidersteenweg 17, Tongeren
Vertrek van 7-14 uur. Verplaatsing 65 km
Wintertocht

4-6-8-12-16-21 km

Zon

26

SV Holsbeek vzw
Gildenzaal, Gildestraat 5a, Kortrijk-Dutsel
Vertrek van 7-15 uur. Verplaatsing 78 km
Wintertocht

Zon

26

Voetje voor Voetje Valkenswaard NL
10-15-20-30 km
Voetbalvereniging Valkenswaard, Pastoor Heerkensdreef 6, Valkenswaard
Vertrek van 8-14 uur. Verplaatsing
Snerttocht

Ma

27

WC Aviat Sint-Truiden vzw
4-6-10-12-17-21 km
Voetbalkantine Nieuwerkerken VV, Kerkstraat, Nieuwerkerken
Vertrek van 7-15 uur. Verplaatsing. 58 km
Eindejaarstocht

Din

28

WSV Milieu 2000 Lommel vzw
5-8-12-16-20-24 km
Buurthuis Het Zand, Frederik Van Eedenstraat 8, Lommel-Heeserbergen
Vertrek van 8-15 uur. Verplaatsing 2 km
5de Grenstocht

Din

28

WSV Dragonders Hasselt vzw
5-8-10-13-20 km
Ontmoetingscentrum Stokrode, Sint-Amandusstraat 18, Stokrooie
Vertrek van 8-15 uur. Verplaatsing 45 km
Eindejaartocht

Don

30

WSV De natuurvrienden Zoersel vzw
FC Halle, Lotelinglaan 29, Halle (Kempen)
Vertrek 8-15 uur. Verplaatsing 60 km
Driekoningentocht

Vrij

31

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

4-6-12-20-25 km

6-12-20-25 km

Criterium 10 van de 14 vanaf 01.01.2022
Wie aan 10 van onze eigen wandeltochten deelneemt, haalt voldoende punten om in
aanmerking te komen voor een geschenk. Als je echter onmogelijk op de vereiste
wandeltochten aanwezig kunt zijn, kan je ook nog punten sprokkelen door je te melden op de
jaarlijkse algemene vergadering of deel te nemen aan de (club)Kerstnachtwandeling.
Voor het vergaren van de punten hoef je niets te doen, dit wordt administratief door de club
verwerkt.
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0verzicht waar en met hoeveel onze clubleden in oktober 2021 gingen wandelen
Datum

Zaterdag 02 oktober
Zaterdag 02 oktober
Zondag 03 oktober
Maandag 04 oktober
Dinsdag 05 oktober
Woensdag 06 oktober
Donderdag 07 oktober
Donderdag 07 oktober
Donderdag 07 oktober
Zaterdag 09 oktober
Zaterdag 09 oktober
Zondag 10 oktober
Zondag 10 oktober
Maandag 11 oktober
Woensdag 13 oktober
Woensdag 13 oktober
Donderdag 14 oktober
Zaterdag 16 oktober
Zaterdag 16 oktober
Zondag 17 oktober
Zondag 17 oktober
Zondag 17 oktober
Maandag 18 oktober
Dinsdag 19 oktober
Zaterdag 23 oktober
Zaterdag 23 oktober
Zaterdag 23 oktober
Zaterdag 23 oktober
Zaterdag 23 oktober
Zondag 24 oktober
Dinsdag 26 oktober
Donderdag 28 oktober
Zaterdag 30 oktober
Zondag 31 oktober
Zondag 31 oktober
Zondag 31 oktober
Zondag 31 oktober
Zondag 31 oktober
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Organiserende club

Wandelclub Kwik Bornem
De Lummense Dalmatiërs
KWSV OK50 Zonhoven
W.S.V. De Schoverik Diepenbeek
Wijtschotduvels
Wandel Mee Brueghel
De Demerstappers Bilzen
De Mijnlamp Beringen-Mijn
Harmoniestappers
De Bollekens vzw Rotselaar
De Bennewed
KWSV De Heikneuters
VOS Schaffen
K.W.S.V. De Rakkers
W.S.V. Donderslagtrippers
De Grenslopers Luycksgestel
W.S.V. Milieu 2000 Lommel
WSC Langdorp
W.S.V. Eurek@
WSV Wandelend Paal
Team Kempen
WSV De Grevenbroekers
Samen Uit Samen Thuis
W.S.V. De Dragonders Hasselt
Wandelclub Paul Gerard Beringen
Wandelclub Nieuwpoort
Les Bott'in Esneux
Bosgeuzen-Voorkempen
De Ravelse Wandelaars
Herentalse WV
W.S.V. Blijf Jong Genebos
Torenvrienden Oostham
W.S.V. De Bosdravers Eksel
Tongerse Wandelvrienden
Wandelclub Sport + Kinrooi
De Bokkenrijders Overpelt
Trip-Trap Kumtich
De Korhoenstappers

Locatie

Bornem
Lummen
Zonhoven
Diepenbeek
Wijnegem
Peer
Eigenbilzen
Koersel
Mol
Rotselaar
Houthalen-Helchteren
Genk
Diest
Heusden-Zolder
Wijshagen
Bladel NL
Lommel
Rillaar
Eigenbilzen
Paal
Turnhout
Achel
Houthalen-Helchteren
Stokrooie
Beverlo
Nieuwpoort
Esneux
Borsbeek
Weelde
Zoerle-Parwijs
Tessenderlo
Oostham
Eksel
Kanne
Opoeteren
Pelt
Tienen
Oud-Turnhout

Deelnemers
WSV Milieu
2021
40
12
14
8
1
14
1
10
54
4
46
18
43
7
21
7
225
8
8
20
4
125
16
9
74
2
2
3
13
33
33
61
71
10
4
165
3
17
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Het Jagershof is een authentieke
boerderij omgebouwd tot taverne en
vermoedelijk nog een woning die
ooit behoorde tot het in 1910
gebouwde kasteel van baron
Edmond van Eetvelde. Midden het
natuurgebied van Mol-Maat ligt het
Jagershof, een plek waar er oh zo’n
mooie uithoekjes verscholen liggen.
Het was één van de redenen
waarom we kozen om hier een
najaarse clubwandeling te laten
doorgaan. Die donderdagmorgen van 21 oktober viel er na een onstuimige nacht af en toe nog wat
druilregen. Laaghangende wolken klampten zich hardnekkig vast rond de toppen van hoge
populieren. Bij een oude inrijpoort wandelden we door het vroegere kasteelpark en vingen er nog
een glimp op van het koetshuis (omgevormd tot jeugdkamp). We waren met 34 die al snel verrast
werden door snelstromende riviertjes, maar al even snel onthutst en overdonderd werden door de
pracht van de in zichzelf gekeerde natuur. Smalle paden gleden als slingers doorheen het dichte
struikgewas. Het leek wel een stukje paradijs dat verdrongen werd naar de vergetelheid. Via het
Ecocentrum De Goren en de Zilvermeerhaven ‘Port Aventura’ sloten we het eerste luik van deze
wandeldag af. In het Jagershof wachtte ons een stevig maal!
Na de noen wandelden we opnieuw langs een door de goden gezegende regio. De hoofdmacht lag
nu rond de zandgroeve van Sibelco, maar ook hier werd snel duidelijk hoe deze omgeving een
fluistering van bewondering ontlokte. Soms leek het pad rond de meren op een leeg vergeten land,
maar daarrond schaarden zich een kraal van bossen en ontvlamden eiken en esdoorns in vurige
herfstkleuren. Goed weggemoffelde plekjes zorgden
waarachtig voor een toverachtige schoonheid. Een
bewonderenswaardige vegetatie, de immer bevolkte
waterplassen en de dichte doorkijkjes pasten wonderwel in
dit landschap. Laat hier een engel neerstrijken, voeg daar
een bloedappelsienige herfstzon en een klad hemelsblauw
aan toe, hij zal beamen dat het paradijs op aarde nog
bestaat. F.S.
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Het wordt stilaan een traditie om in de kerstperiode een ‘Kerstwandeltocht’ mee te gritsen. Deze
keer viel de keuze op de Kerststallentocht van wandelclub De Smokkelaars uit Stekene (gemeente in
Oost-Vlaanderen).
De naderende feestdagen zorgen steeds voor de nodige sfeer. De Stekenaren kozen daarvoor de
wijken ‘De Kiekenhaag’, de ‘Meersstraat’ en de ‘Stekense vaart’ uit om dat voor de 19de keer te
illustreren. Elke kerstwandeling is een inspiratieverhaal en we hopen dat ook in het land van Waas
te beleven. Van zodra het bijna donker is en de kleuren in het landschap doven dan springen de
lantaarnpalen aan en duiken we wat dieper in onze sjaal. In zowat alle steegjes en deurgaten zullen
wandelaars opdoemen. Kerstmis is prachtig en intiem. Over de hoofden heen zullen weer melige
jingle bells klingelen en weekmakende deuntjes door de lucht galmen. Vanuit de informatie die we
ontvingen zal men over alle wandelparkoersen de sfeer kunnen opsnuiven, hier en daar gespijsd
met lekkere tussendoortjes
Opgelet: Deze uitstap vindt plaats in de namiddag. Het
vertrekuur is voorzien om 14 uur.
Zin om mee te gaan? Schrijf je dan in via het
inschrijfformulier achteraan dat je tot dinsdag 14
december kan binnenbrengen bij één van de bestuursleden.
We vertrekken dus zaterdagnamiddag 18 december om
14.00 uur vanuit het clublokaal Lommel Broek 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! De thuiskomst wordt voorzien
omstreeks 21.00 uur.
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Wandelkalender

‘Walking in Belgium’ 2022
Sinds 09 november 2021 is de nieuwe wandelkalender
‘Walking in Belgium 2022’ beschikbaar en wordt door
onze club bij de leden aangeboden voor de som van 5,00
euro (winkelprijs 17,00 euro). Deze kalender geeft je alle
nuttige info over niet minder dan 1.700 tochten in heel
België. Hiervoor moet je wel achteraan de kortingbon
invullen en bij je aankoop afgeven. Voorlopig zijn de
kalenders beschikbaar bij Jean Engelen, Kruisboogstraat
10, Lommel of bij Frans Smets, Nieuwe Dijk 11 te
Lommel-Kerkhoven en in het wandelwinkeltje tijdens
onze wandeltochten

Heel wat ouderen hebben vaak moeite om de covidsafe app te installeren op hun smartphone
of hebben die gewoon niet. De eenvoudigste en meest betrouwbare manier om een
vaccinatiecertificaat aan te vragen is de papieren versie. Daarvoor moet je geen rekening
houden met een eventuele platte batterij of internetproblemen. Wel zorgen dat je het altijd bij
je hebt.
Hoe aanvragen? Bel naar het nummer 078 78 78 50 (van 9 tot 19 uur op weekdagen en op
zaterdag van 10 tot 18 uur). Men dient enkele instructies te volgen en je rijksregisternummer
door te geven. Het coronacertificaat wordt dan opgestuurd naar je officiële adres.

Let op!
Betaling lidgelden tot 15 december 2021.
Overschrijven op het rekeningnummer:
BE72 8538 5449 0816 t.n.v. WSV Milieu 2000

13

Milieutoeter: december 2021

14

Milieutoeter: december 2021

Op het weer valt dit late tijdstip van het jaar geen etiket te plakken. Het is te nemen of te laten!
Aan karakter en veelzijdigheid zal het de Grenstocht niet ontbreken. We rekenen vooral op de
natuurlijke wisselvalligheden die de streek rond de Lommelse Sahara bij winterdag zo
spectaculair maken. Als de nevels langs de stille waterkant van de zandputten glijden en ze
bedekken met een duistere mantel dan zorgt het opgeschoten beijzeld riet voor een ragfijn
kunstwerk. Het zal weer even wennen worden om de charme van de Sahara in deze periode van
het jaar te vangen.
Het geschilderd landschap van quasi een
maand geleden is volledig verdwenen. Een
deken van bladeren bedekt zoveel moois en
toch
heeft
elke
plek
zijn
eigen
persoonlijkheid. Mocht anderzijds een bundel
zonlicht de grijze wolkenlucht openscheuren
en het doek van duizend en één kristallen
oplossen dan beleef je als wandelaar een
sprookje dat te mooi is om waar te zijn.
Hopelijk valt er geen regen of moeten we niet
bikkelen met sneeuwvlokken. Kom meedoen
en beleef het einde van het jaar in
betovering. De Grenstocht wordt ongetwijfeld
een uitbundig verhaal. F.S.

Deze bon geeft recht op
5% korting
bij een aanbesteding van
25 euro
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Reglementering met betrekking tot de tochtenkaarten 2022
Elk clublid ontvangt jaarlijks één tochtenkaart. Hiermee kan je door 32 stempels te
verzamelen een waardevol geschenk verwerven.
Bij het inleveren van een volle tochtenkaart ontvang je onmiddellijk je geschenk onder de
vorm van een ‘Kadobon’ (waarde € 15).
OPGELET: tochtenkaarten kunnen enkel persoonlijk afgegeven worden bij een
verantwoordelijke op één van onze wandeltochten of op de algemene
vergadering.
Deze ‘Kadobon’ kan je voor allerlei doeleinden gebruiken: bv. in de clubwinkel, bij busreizen,
als betaalmiddel bij het clubfeest, zelfs voor het aankopen van consumptiebonnen en andere
clubaangelegenheden gedurende de periode van 01.01.2022 tot en met 15.05.2023.
Hiermee willen we de jaarlijkse discussies vermijden, die al of niet terecht opduiken over
verstuurde kaarten die verloren zijn gegaan of tochtenkaarten die afgegeven werden aan
derden en hun einddoel voorbijschoten (waar of niet waar).
De ‘Kadobon’ kan niet omgeruild worden tegen geld. Op de ‘Kadobon’ wordt ook geen geld
weergegeven.
OMWILLE VAN DEZE AANGEPASTE
REGLEMENTERING ZAL DIT ARTIKEL
REGELMATIG WORDEN HERHAALD.
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Herwig Friet
Ons clublid Herwig Friet wist tijdens het zonovergoten weekend
van 24-26 september ook de 100 km Boslandtrail aan zijn
palmares toe te voegen.

Van harte proficiat!
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Ik heb mijn lidgeld 2022 hernieuwd en ben geïnteresseerd in de wandelkalender ‘Walking in
Belgium 2022’. Ik betaal hiervoor 5 euro.
Naam: ………………………………………………………………….. Adres: ………………………………………………
AFHALEN KALENDERS BIJ JEAN ENGELEN, KRUISBOOGSTRAAT 10, LOMMEL EN BIJ
FRANS SMETS, NIEUWE DIJK 11 LOMMEL-KERKHOVEN EN OP AL ONZE
WANDELTOCHTEN.


Ondergetekende wenst deel te nemen aan de busreis naar Stekene op zaterdag 18 december
2021.
Naam:
Adres
Telefoonnummer (noodzakelijk bij onvoorziene omstandigheden)

tel.

Aantal: …….. X 12 Euro = …………… Euro
Bezorg dit formulier uiterlijk op dinsdag 14 december aan één van de bestuursleden.



Ondergetekende wenst deel te nemen aan de kerstavondwandeling op donderdag 23 december
2021. De deelnameprijs bedraagt (zie hieronder).
Naam: …………………………………………………………………… Adres: ……………………………………………….
Aantal: ………. X 12 Euro = ………. Euro
Aantal: ………. X 6 Euro (kinderen beneden de 12 jaar) = ………. Euro
Aantal: ………. X 17 Euro (niet-leden) = ………. Euro
Telefoonnummer (noodzakelijk bij onvoorziene omstandigheden)

tel.

Bezorg dit formulier met het geld vóór vrijdag 17 december 2021 aan één van de bestuursleden.
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