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Veel sneller dan iedereen had gehoopt staan we opnieuw voor corona
verstrengingen. Keuzes die veel mensen teleurstellen omdat we met z’n
allen gehoopt hadden dit scenario te vermijden. We zouden opnieuw een
boompje kunnen opzetten over de vaccinaties. Meestal is dat de munitie om
opnieuw een heksenjacht te beginnen, maar moeten we ook niet de ogen
openen voor andere oplossingen die ons uit het moeras kunnen trekken?
Daarover vindt meer dan één achterhoedegevecht plaats. Het positieve is
dat we met de hoge vaccinatiegraad over een solide basis beschikken en
dat is een voorsprong die we verder moeten verzilveren. We weten inmiddels
dat de pandemie ons heeft geleerd hoe fragiel we zijn, hoe niet alleen mensen
sterven, maar er zich ook psychologische en sociale drama’s afspelen … een lot dat niemand wilde.
Het oog van de Covid-19 orkaan is zeker nog niet over ons heen getrokken.
De voorbije maand lagen onze Waaltjesbostocht (25 november) en de busuitstap naar Wolvertem
(28 november) nog zwaar onder vuur. Goddank bleven beiden gespaard van aangescherpte
maatregelen en konden in normale omstandigheden worden afgewerkt. Hierover lees je verder
hoe we de boel draaiende hielden.
Tot dusver proberen we ook de Grenstocht op dinsdag 28 december overeind te houden, maar het
virus zaait vertwijfeling en verwarring. Gaan we door met deze organisatie? Het wordt een
aartsmoeilijke beslissing. Er zullen in de loop van januari ongetwijfeld nog meer annulaties volgen.
Onze club kan niet garanderen dat de voorkeur wandelkalender op een juiste weergave steunt.
In het nieuwe jaar gaat onze eerste wandeltocht door op zondag 16 januari (parochiezaal
Heide/Heuvel). Ben je op zoek naar een heilzaam winteravontuur? Kom gerust uitwaaien op ‘Den
Heuvel’, het innerlijk landschap zal iedereen bekoren.
Bij deze Milieutoeter steekt ook het jaarprogramma dat naar best vermogen en met de nodige
branie werd samengesteld. Maak ook gebruik van je nieuwe tochtenkaart en houd het
wandelkalendertje als een trouwe bondgenoot op zak.
In dit tijdschrift is eveneens aandacht besteed aan een nieuwe verzekeraar bij onze
wandelfederatie. Daardoor treden er nogal wat wijzigingen op in de verwerking van een
ongevalsaangifte. De nieuwe spelregels gaan in voege vanaf 1 januari 2022. Neem even de tijd om
een bericht daarover door te nemen.
Een andere nieuwigheid die Wandelsport Vlaanderen vanaf 2022 hanteert is het
‘clubkampioenschap’. Hierover lees je eveneens binnenin een bijdrage.
De dagen voor het kerstfeest zijn donker en koud, daardoor verzeil ik steeds vaker in breindode
daluren. Vooral in de winter als de vroege avonden alle schoonheid buiten verslinden dan zoek ik
wel eens mijn toevlucht onder een, veel te dure, maar heerlijk geurende Servische blauwspar,
kerstboompje lief … een oude traditie in een modern kleedje.
Langs deze weg wens ik iedereen fijne feestdagen, geluk en vooral sterkte in deze onzekere tijden.
Tot volgende maand,
Frans
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Nieuwe leden:
Hartelijk welkom aan:
Camille en Els Conickx – Bergmans uit Lommel
Overlijden
Nathalie Vromans (27.02.1938 – 12.11.2021)
Nathalie was de vrouw van onze ouwe getrouwe Frans Oeyen.
Al verscheidene jaren verbleef ze in het woonzorgcentrum Hoevezavel. Haar
wereld was niet meer die van ons en die werd ook steeds kleiner. Stilaan
kwam bij Frans ook het besef dat hij ‘zijn’ Nathalie moest laten gaan.
Onze club betuigt Frans en zijn naaste familie haar oprecht medeleven.

Angèle Vanhoof (09.01.1945 – 04.11.2021)
Angèle had omwille van gezondheidsproblemen al enkele jaren de club
vaarwelgezegd, maar onder het keukenpersoneel zal ze altijd een begrip
blijven. Angèle wist altijd raad en was door haar ervaring een persoonlijkheid
in de keuken. Onverwachts vernamen we haar overlijden.
Onze club wil langs deze weg nog haar medeleven betuigen aan de familie.

Afhalen van poncho’s en rugzakken
Het laatste verdeelpunt in Limburg om nog poncho’s of rugzakken af te halen was op 12 december
2021 in Eksel (Wintertocht – Bosdravers). Deze wandeling werd helaas afgelast. Wie nog recht
heeft op een van de gadgets moet echter nog niet wanhopen en mag zijn speciaal stempelboekje
binnenbrengen bij één van de bestuursleden tot en met maandag 10 januari 2022. Men dient wel
duidelijke te vermelden waar je voorkeur naar uitgaat (poncho of rugzak). Wij zorgen dan dat je
alsnog aan het verdiende geschenk geraakt.

Aandacht

Bij deze Milieutoeter is achteraan een enquêteformulier gevoegd waarvoor wij jullie bijzondere
aandacht vragen. Een korte vragenlijst moet ingevuld worden en is te bezorgen bij één van de
bestuursleden vóór 05 januari 2022.
Aan de hand van deze vragenlijst en de resultaten ervan, zal onze club haar subsidieaanvraag
kunnen vervolledigen. Doe het bewust: onze club kan een steuntje in de rug goed gebruiken.
We rekenen op jullie!
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Deelnemers aan de
Waaltjesbostocht

donderdag 25 november 2021
632 wandelaars
(waarvan 27 medewerkers)

Wandelsport Vlaanderen vzw
212
68
19
18
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12
12
11
11
11
11
9
9
8
8
8
8
8
8
7
7
4
3
3

WSV Milieu 2000 Lommel
Individuelen
Bavostappers Zittaart
De Gruun Zipkes Westmeerbeek
Wandelend Paal
Sporton Deurne-Diest
Bosdravers Hechtel-Eksel
Kampse Wandelaars
Samen Uit Samen Thuis Houthalen
Blijf Jong Genebos
Wandel Mee Brueghel
De Grashoppers Keiberg
Ravelse Wandelaars
VOS Schaffen
De Lustige Stappers Langdorp
WSC De Blauwvoet Olen
Anjertrippers Hechtel-Eksel
Torenvrienden Oostham
Mijnlamp Beringen-Mijn
Wandelsportvereniging Mol
Wandelclub Paul Gerard Beringen
Bokkenrijders Overpelt
Dommeltrippers Neerpelt
Grevenbroekers Hamont-Achel

Aantal aanwezigen per provincie
Provincie Antwerpen 99 deelnemers
Provincie Limburg 362 deelnemers
Provincie Oost-Vlaanderen 5 deelnemers
Provincie Vlaams-Brabant 57 deelnemers
Provincie West-Vlaanderen 0 deelnemers
Federatieleden WSVL 6 deelnemers
Het weer: Zwaar bewolkt – namiddag regen 10°

2043 WSV Milieu 2000
Lommel vzw
Lid Wandelsport Vlaanderen

www.wsv-milieu-2000.be
Voorzitter: Frans Smets
Nieuwe Dijk 11, 3920 Lommel
tel +32 (0)11 54 15 84
gsm 0484 34 60 70
e-mail: smets.frans@skynet.be
Secretaris - parkoersen:
Jean Engelen
Kruisboogstraat 10, 3920 Lommel
tel + 32 (0)11 54 30 83
gsm 0485 78 10 81
e-mail: jean_engelen@telenet.be
Penningmeester: Yvette Weyts
Nieuwe Dijk 11, 3920 Lommel
tel +32 (0)11 54 15 84
gsm 0477 34 83 71
Bestuurslid: Piet Geboers – publiciteit en
verzekering
Drift 53, 3920 Lommel
gsm 0479 42 71 39
e-mail: pietgeboersgsm@gmail.com
Bestuurslid: Pierre Vandenberk
Parkoersverantwoordelijke
Hees 79, 3920 Lommel
tel +32 (0) 11 54 02 18
gsm 0489 44 23 22
e-mail: pierre.vandenberk1@gmail.com
Bestuurslid: Annick Helsen
verantwoordelijke scannen - website
Vreyshorring 190, 3920 Lommel
gsm 0477 95 46 92
e-mail: helsenannick@gmail.com
Bestuurslid: Gert Van Dommelen
verantwoordelijke stockbeheer
Jacob Van Arteveldestraat 7,
3920 Lommel
gsm 0477 41 80 86
e-mail: vandommeleng@skynet.be
Bestuurslid: Veronique Bielen
verantwoordelijke GDPR (privacy)
Jacob Van Arteveldestraat 7,
3920 Lommel
gsm 0494 39 02 93
e-mail: bielenveronique@gmail.com
Bankrelatie:
Crelan 853 854 4908 16
IBAN BE72 8538 5449 0816
BIC NICABEBB
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Belangrijk

Betreft voorschotten op de wandelvakantie 2022
Graag willen we onze leden die aan de wandelvakantie van 10 – 17 juli 2022 naar het Oostenrijkse
Neustift deelnemen op de hoogte brengen dat hun voorschot van 100 euro per persoon vóór 31
januari 2022 overgemaakt dient te worden op het rekeningnummer:
IBAN BE93 8508 4504 1867 (vermelden: vakantie Neustift 2022).
Zij die dat bedrag reeds betaalden zijn alvast in orde.
Alle kamers zijn volgeboekt.

BON
5% korting
bij een aanbesteding
van 25 euro

Kerkstraat 12, Lommel
Tel. 011 72 80 10
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Belangrijk:
De Kerststallentocht op zaterdag 18 december in Stekene
gaat NIET door. Bijgevolg vervalt onze busreis.
Milieu 2000 wandelkalender
Januari 2022
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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Zat

01

Wandel Mee Brueghel vzw
Kantine Racing Peer, Lindebosstraat, Linde-Peer
Vertrek van 7.00-13 uur. Verplaatsing 24 km
Nieuwjaarstocht

4-6-10-14-18 km

Zon

02

Sport + Kinrooi vzw
Gemeentelijke Basisschool, Nelisveld 5, Kinrooi
Vertrek van 7-15 uur. Verplaatsing 40 km
Nieuwjaarstocht

Maa

03

WSV De Schoverik Diepenbeek
OC Lutselus, Pastorijstraat 7 Diepenbeek
Vertrek van 7-15 uur. Verplaatsing 48 km
Nieuwjaarstocht

4-6-12-18-22 km

Woe

05

Wandel Mee Brueghel vzw
De Leemskuil, Hamonterweg 138b, Bocholt
Vertrek van 7-14 uur. Verplaatsing 21 km
1ste Woensdagtocht

4-7-10-14-17 km

Don

06

KWSV De Rakkers vzw
Witte Zaal Bolderberg, Kluisstraat 1, Heusden-Zolder
Vertrek van 8-15 uur. Verplaatsing 33 km
Bolderbergse Driekoningentocht

Vrij

07

Bejaardencentr. Trefpunt, Jan Davidln, Lommel-Heeserbergen
Vertrek om 9.30 uur. Verplaatsing 2 km
± 1 uur wandelen
Trefpuntwandeling vanuit W.Z.C. Hoevezavel (gids Fons Schildermans)

Zat

08

WSV Donderslagtrippers vzw
Manége, Kerkhofstraat 20, Meeuwen (Oudsbergen)
Vertrek van 6.30-15 uur. Verplaatsing
Nieuwjaarstocht

Zat

08

WSV Blijf Jong Genebos vzw
Ontmoetingscentrum Sint-Jan, Genebosstraat, Kwaadmechelen
Vertrek van 7-15 uur. Verplaatsing 27 km
45ste Wintertocht

4-8-13-21 km

4-7-10 km

6-10-12-20 km

4-8-12-16-20 km
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Zon

09

KWSV De Heikneuters Genk vzw
School De Schom, De Schom 8, Genk
Vertrek van 8-15 uur. Verplaatsing 47 km
Wintertocht

6-8-12-17-20 km

Maa

10

VV Goldenstar Borgloon
Nielerhof, Zilverstraat z/n, Borgloon
Vertrek om 7 uur. Verplaatsing 68 km
Wintertocht Borgloon

Don

13

Wandelend Paal vzw
Kantine AC Tervant, Duistbosstraat, Paal
Vertrek van 7-15 uur. Verplaatsing 23 km
Vriezemantocht

Vrij

14

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

Zat

15

WSV De Ranstuilen Ranst vzw
Parochiezaal, Boudewijnstraat 21, Grobbendonk
Vertrek van 8-15 uur. Verplaatsing 49 km
Promotietocht Walk 2 Gether

6-7-9-12-14-16-21 km

Zat

15

De Demerstappers Bilzen
Zaal Bievelheim, Pater Damiaanstraat 25, Bilzen
Vertrek van 8-15 uur. Verplaatsing 70 km
Bilzen Live

6-12-20 km

Zat

15

WSV De Grevenbroekers vzw
Jeugdheem, Molenstraat 32, Hamont
Vertrek van 8-15 uur. Verplaatsing 20 km
Wintergrenswandeling

5-10-13-17-20 km

Zat

15

VOS Schaffen vzw
Gildenzaal, Pastorijstraat 1, Schaffen
Vertrek van 7-15 uur. Verplaatsing 41 km
Hugo Bonnynstocht

4-6-12-20-30 km

Zon

16

WSV Dragonders Hasselt vzw
GCOC Oosterhof, Vanderhoeydonckstraat 56, Lummen
Vertrek van 8-15 uur. Verplaatsing 32 km
Geeneindetocht

4-7-13-17-21 km

Zon

16

WSV Milieu 2000 Lommel vzw
Parochiezaal Heide-Heuvel, Heide 253, Lommel
Vertrek van 8-15 uur. Verplaatsing 4 km
Edelweisstocht

Din

18

Sporton vzw
SOK, Hasseltsebaan 43, Deurne
Vertrek van 7-15 uur. Verplaatsing 35 km
Rondom Deurne

3-6-12-21 km

4-7-12-16-20 km

4-7-9-13-15-17-21 km

5-7-10-12-15-17-20 km
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Vrij

21

WSV Bosdravers Eksel
Buurthuis Hoxent, Stationsstraat, Eksel
Vertrek van 7-15 uur. Verplaatsing 13 km
Sint-Theunistocht

5-10-15-20 km

Vrij

21

Bejaardencentr. Trefpunt, Jan Davidln, Lommel-Heeserbergen
Vertrek om 9.30 uur. Verplaatsing 2 km
± 1 uur wandelen
Trefpuntwandeling vanuit W.Z.C Hoevezavel (gids Fons Schildermans)

Zat

22

De Lustige Stappers vzw
Parochiezaal, Vest 6, Herselt
Vertrek van 8-15 uur. Verplaatsing 42 km
14de Frikadellentocht Herselt

4-7-13-17-20 km

Zat

22

Wellense Bokkerijders
De Meersche, Molenstraat 6, Wellen
Vertrek van 8-15 uur. Verplaatsing 64 km
Wintertocht

4-6-9-12-18 km

Zat

22

IJsetrippers vzw
Den Elzas, Elzasstraat 19, Huldenberg
Vertrek van 7-15 uur. Verplaatsing 101 km
IJsewandeltocht

4-7-12-18-25 km

Zat

22

Flanders Trails i.s.m. de IJsetrippers
Den Elzas, Elzasstraat 19, Huldenberg
Vertrek van 6.30-10 uur. Verplaatsing 101 km
Brabantse Ardennen Trail (enkel met voorinschrijving)

Zon

23

W.S.V. Mol
Parochiezaal Hulsen, Ossenberg 114, Balen
Vertrek van 8-15 uur. Verplaatsing 19 km
Wintertocht

Zon

23

De Mijnlamp Beringen-Mijn vzw
Parochiecentrum De Schans, Bivakstraat, Beverlo
Vertrek van 7-15 uur. Verplaatsing 20 km
Winterwandeling

Zon

23

WSV De Sparrentrippers
OC ‘t Kloester, Biesweg 18, Lanaken
Vertrek van 8-15 uur. Verplaatsing 54 km
Wintertocht

Maa

24

WC Aviat Sint-Truiden vzw
Parochiezaal Sint Martinus, Sint Martinusstraat, Velm
Vertrek van 7-15 u. Verplaatsing 70 km
Waterbronnentocht

Din

25

WSV Milieu 2000 Lommel vzw
5-7,5-11-13,5-14-16,5 km
Brasserie De Graef, Postelsebaan 43, Retie
Vertrek om 10.15 of 14 uur (in groep). Verplaatsing 23 km
Clubwandeling (zie instructies binnenin)

35-50 km

5-7-9-14-18-24 km

4-7-12-20 km

4-8-12-21-30 km

6-8-11-15-20-22 km
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Woe

26

De Grenslopers Luyksgestel (NL)
Café Heidelicht, Eerselseweg 100, 2400 Mol-Postel
Vertrek van 8-17 uur. Verplaatsing 20 km
Open Grenzentocht

8-12-16-20 km

Don

27

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

Vrij

28

Bejaardencentr. Trefpunt, Jan Davidln, Lommel-Heeserbergen
Vertrek om 9.30 uur. Verplaatsing 2 km
± 1 uur wandelen
Trefpuntwandeling vanuit W.Z.C. Hoevezavel (gids Fons Schildermans)

Zat

29

De Bennewed
4-6-8-10-18 km
Wijklokaal De Bennewed, Binnenvaartstraat 51, Houthalen-Helchteren
Vertrek van 8-15 uur. Verplaatsing 32 km
Bos- en heidetocht

Zat

29

Dunes Events
Commanderij Oudsbergen, Weg naar Opoeteren 2/4, Oudsbergen
Vertrek van 6-7 uur. Verplaatsing 42 km
Pines and Dunes Trail (enkel met voorinschrijving)

Zon

30

WSV Iris Kortessem
CC De Mozaïek, Kerkplein 14, Kortessem
Vertrek van 7-15 uur. Verplaatsing 66 km
Poort van Haspengouwtocht

4-7-10-15-18 km

Zon

30

Wandelclub De Bokkenrijders Overpelt
Den Drossaerd, Parkstraat 21, Overpelt
Vertrek van 8-15 uur. Verplaatsing 10 km
Bokkenrijderstocht - Bonustocht

5-10-15-20 km

4-6-10-16 km

50-100 km

Kort verslag van de bestuursvergadering gehouden op donderdag 23 november 2021
om 19.00 uur in buurthuis Het Zand, Frederik van Eedenstraat 9, LommelHeeserbergen












opening van de vergadering door de voorzitter
goedkeuring van het verslag van dinsdag 26 oktober 2021.
briefwisseling
bijkomende punten op de dagorde (voor de vergadering bekendmaken)
kasverslagen
laatste afspraken rond de Waaltjesbostocht van donderdag 25 november
stand van zaken busreis naar Wolvertem voor zondag 28 november
annulatie Kerstavondwandeling voor donderdag 23 december 2021
nieuwe werkwijze bij aangifte van een ongeval
menukeuze voor het clubfeest afspreken met traiteur
varia en rondvraag

Volgende vergadering op dinsdag 21 december om 19 uur in het clublokaal
Lommel Broek, Kanaalstraat 91 te Lommel-Kerkhoven.
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Reglementering met betrekking tot de tochtenkaarten 2022
Zoals in het verleden ontvangt elk clublid 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’: jaartal 2022 (waarde € 15).
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.
OPGELET: tochtenkaarten kunnen voortaan alleen persoonlijk afgegeven worden
op één van onze wandeltochten of op de algemene vergadering.
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.
De ‘Kadobon’ kan niet omgeruild worden tegen geld. Op de ‘Kadobon’ wordt ook geen geld
weergegeven.
OMWILLE VAN DEZE AANGEPASTE
REGLEMENTERING ZAL DIT ARTIKEL
ELKE MAAND WORDEN HERHAALD.
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Nieuwe werkwijze bij aangifte van ongevallen
De verzekering Arena wordt vanaf 01.01.2022 vervangen door Ethias via makelaar Callant NV.
Wat wijzigt?
De aangifte van een ongeval moet voortaan digitaal gebeuren. Enkel het medisch attest
(geneeskundig getuigschrift) wordt nog op papier ingevuld.
Het formulier voor lichamelijke ongevallen en burgerlijke aansprakelijkheid is hetzelfde. Vroeger
waren dit twee soorten formulieren.
Brilschade wordt vanaf 01.01.2022 enkel verzekerd indien er tevens lichamelijk letsel is.
De werkwijze bij aangifte van een ongeval tijdens een georganiseerde wandeling is anders: zie
hieronder.
Tijdens welke activiteit is men verzekerd?
De niet-leden die deelnemen aan een erkende wandeltocht georganiseerd door een club
aangesloten bij Wandelsport Vlaanderen of door de federatie zelf, zijn alleen tijdens de wandeling
verzekerd.
Aangesloten leden zijn verzekerd als ze individueel gaan wandelen. Bij een georganiseerde
wandeltocht zijn ze ook verzekerd op weg naar en van een wandeltocht. Tijdens die georganiseerde
wandeltocht zijn ze enkel verzekerd mits ze in het bezit zijn van een geldig inschrijfbewijs. De
verzekering geldt ook voor leden die deelnemen aan een nevenactiviteit zoals een occasionele
fietstocht, een barbecue, een ledenfeest … met uitzondering van een hoog risicosport.
De verzekering geldt ook voor een wandelongeval op reis, zowel in binnen- als buitenland.
Wat dient gedaan in geval van een ongeval op een georganiseerde wandeling?
Men gaat na of het slachtoffer een inschrijfkaart (voor niet-leden) of een betaalbewijs (voor leden)
kan voorleggen. Indien dit niet het geval is kan de verzekering geweigerd worden.
Als aan bovenstaande vereiste is voldaan, bezorgt de organiserende vereniging het slachtoffer een
medisch attest.
Voor de leden: het slachtoffer vraagt een digitale ongevalsaangifte bij zijn/haar eigen club of
download deze zelf via de website onder ‘club & ledeninfo / onze verzekering’. Dit moet via mail
want er wordt met een dynamische PDF gewerkt. Dit is een PDF-document waarop de velden
kunnen worden ingevuld via de pc. Het slachtoffer vult die velden zelf in en stuurt het document
door via de knop ‘verzenden’ (knop staat onderaan het formulier). Indien men de verplichte velden
niet allemaal invult (staan in het rood gemarkeerd), dan krijgt men een foutmelding en kan men
het formulier niet doorsturen. Nog een tip: zorg dat het formulier geopend is in Acrobat Reader en
niet via Edge of andere, want dan lukt het invullen niet. Bij die mail voegt men ook het ingescande
medisch attest (een foto van het attest toevoegen kan ook).
Voor de niet-leden: de organiserende club bezorgt via mail een ongevalsaangifte aan niet-leden
of verwijst het niet-lid door naar de website van Wandelsport Vlaanderen waar ze zelf een formulier
kunnen downloaden. Bij het indienen van een aangifte voegt men ook een scan bij van het medisch
attest.
Deze documenten komen op het secretariaat van WSVL terecht om ze te controleren.
Bij een ongeval op weg naar een wandeltocht (enkel voor leden) is het moeilijk om te bewijzen dat
men op weg was naar een wandeling. Hier kan WSVL niet anders als voortgaan op de eerlijkheid
van de slachtoffers.
Wanneer het ongeval gebeurt op een wandeling en het slachtoffer wordt naar het ziekenhuis
gebracht dan is er niet altijd tijd om aan de organiserende club een medisch formulier te vragen.
In dergelijke gevallen meldt men in het ziekenhuis dat dit om een sportongeval gaat. Op de
spoeddienst zal een medisch attest worden geschreven wat later kan toegevoegd worden aan het
ongeval formulier.
Vanaf 01.01.2022 zijn er geen papieren versies meer om een ongeval aan te geven!
Het slachtoffer krijgt een mail met een dossiernummer en instructies voor de verdere afhandeling
van het dossier.
Als lid van onze verenging wendt men zich bij een ongeval tot Piet Geboers (bestuurslid
en verantwoordelijke verzekering), Drift 53, 3920 Lommel.
gsm 0479 42 71 39 – e-mail: pietgeboersgsm@gmail.com
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Waaltjesbostocht van donderdag 25 november
Het regende niet alleen buiten, maar ook telefoontjes, e-mails, oproepen via facebook en andere
om te informeren of de Waaltjesbostocht zou doorgaan. Met de nodige ijver en het hanteren van
de coronavoorschriften is deze wandeling toch uitgegroeid tot een onverwachts succes. De
deelnemersaantallen toonden een vertrouwd beeld, maar het ging hem vooral om de tevredenheid
van de wandelaars en de manier waarop we deze tocht tot een goed einde brachten De vele
combinatiemogelijkheden die onze parkoersbouwers bijeen hadden gepuzzeld wisten de
wandelaars wel te appreciëren. Vooral omdat twee afzonderlijke gebieden hen de kans en ruimte
gaven een imposante natuur te ontdekken. Toen donderdagmorgen 25 november door een
dichtgeslibd wolkendek de dag aanbrak groeide heel langzaam het ritme van aankomende
wandelaars. De toendra’s rond Lommel-Werkplaatsen zijn door enkele drukke verkeersaders niet
bepaald stiltegebieden, maar de ingedamde bossen hebben wel een rebels karakter waar de
wandelpaden zich doorheen wrongen en je de kruidachtige mix van dennengeuren opsnoof. De
wandeling waaierde er over golvende boslandschappen en daar waar het bos ophield lagen er
akkers uitgerold. Alles wat afbreuk deed aan het wandelplezier werd weggelaten. Nog meer lussen
stuurden de wandelaars onder andere naar natuurgebieden in ontwikkeling (Sibelco) met een totaal
ander gezicht. Een plek waar de natuur nog zijn gang mag gaan,
wat resulteert in een mengeling van open vlaktes en een
verscheidenheid aan loofbossen. Daarin kunnen wilde dieren zich
onverstoorbaar en moeiteloos verplaatsen. Wanneer het 205 ha
Waaltjesbos zich aanbiedt dan word je alweer overrompeld door
een raadsel van lovers, dennen en heidegebieden, maar word je
ook geconfronteerd met natuurlijke waterplassen. De zeer fraai
aangelegde moeraszones zorgen voor rust. Sterke beelden die het
verleden en de tijdloosheid van dit natuurgebied accentueerden.
Puur wandelplezier! F.S.

Belfius Regio Kempen-Oost
Kantoor Lommel
Hertog Jan Plein 45 • 3920 Lommel • 011 / 54 80 40
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jarigen van de maand januari 2022
Van Roy Carlo
Van Broekhoven Julia
Hofman Diane
Janssens Jos
Geenen Lucienne
Willekens Manuella
Geuens Jessica
Christiaans Rita
Ercken Pierre
Weckx Gerard
Mannaerts Louis
Hesemans Gerarda
Hendriks Frans
Van Olmen René
Ooms Jos
Peeters Marina

Maes Leon
Devrindt Jozef
Theuwissen Ferdinand
Engelen Jean
Monten René
Neeskens Jef
Van Winkel Marc
Van Heukelom Marie-L.
Van De Ven Petra
Dingenen Alice
Dirkx Marina
Bollen Pieter
Claes Carolyn
Ketelslegers Marc
Van Gerven Elisa
Claes Laurens

Vandenberk Anita
Timmermans François
Molemans Pierre
Bleyen Danielle
Penders Marie-Jeanne
Bleyen Johannes
Nuydens Fabiola
Greif Mario
Vanhelden Robert
Geens An
Vandenberk Jef
Bastiaans Frans
Soors Louis
Geboers Ferdinand
Gilissen Gunther

Kattenbos 82, 3920 Lommel
tel. 011 55 46 85

Open: ma. – vr. van 08 – 17 uur
za. van 08 – 13.30 uur

Hotel - restaurant - taverne

‘Lommel Broek’
Kanaalstraat 91,
Lommel-Kerkhoven
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Busuitstap naar Wolvertem op zondag 28 november
Op het moment dat de zeer besmettelijke omicronvariant (coronavirus) zijn intrede deed en testen
uitwezen hoe zorgwekkend snel deze variant zich verspreidde werd het meteen duidelijk dat we in
de problemen zouden komen met deze uitstap. Met uitzondering van clubleden die al positief
hadden getest en deze die uit voorzorg of door contact tracing afwezig bleven hielden we nog
voldoende potentieel over om ons richting Wolvertem te begeven. Buiten was het niet veel soeps.
Een stormdoorvlaagde nacht had zowat de laatste herfstbladeren een tik gegeven. In anderhalf
uur tijd raasden we over opvallend drukke snelwegen naar het Vlaams-Brabantse Wolvertem
(deelgemeente Meise). Wat een verschil met de landelijke rust die ons in Wolvertem overviel.
Omwille van de weinig goeds voorspelde weersomstandigheden koos vrijwel iedereen voor de 12
km. De natuurgebieden van de Wolvertemse beemden lagen er verzopen bij. Sommige werden
zelfs verboden toegangsterrein. Daarvoor zorgden de
kleine Molenbeek en de Meuzegemse beek. Wanneer er
regen valt treden de beekjes uit hun oever en staan delen
van de ‘Beemden’ soms wekenlang onder water. Het was
onmogelijk om te genieten van wat hier achter de ruigtes
en hooilanden verscholen lag. In de richting Imde, één
van de vier gehuchten die ons pad kruisten, hielden we
halt bij een indrukwekkend oorlogsmonument ter
nagedachtenis van een honderdtal slachtoffers van de
slag om Imde op 24 augustus 1914. Doorheen de
befaamde Vlaams-Brabantse kouters trokken we door
een opzienbarende uitgestrektheid. Over modderige
veldwegen en langs somber in zichzelf gekeerde grachten met knotwilgen roestend in ziek licht. Ik
durf erop te wedden dat Wolvertemnaar Frank De Boosere het ook hier anders had gewild. Op de
rustpost in het plaatselijke feestzaaltje van het gehucht Rossem hingen 91 portretten waarop de
inwoners vereeuwigd waren. Een heel opvallende herinnering.
Na de rust en tevens voorbij de noen ging het in snelle vaart richting aankomsthal. De regenvlagen
werden zo intens dat er op de fietsgekke Eddy Merckx-route geen ziel meer te bespeuren viel en
we zelfs geen aandacht meer hadden voor de nostalgische Wolvertemse biergeschiedenis.
Bij zo’n duivels weer hoort geen gemopper, maar dus meer dan ooit een goed glas en liefst van al
eentje met veel kracht. F.S.

Het clubkampioenschap
Op 01 januari 2022 gaat Wandelsport Vlaanderen van start met een
‘Clubkampioenschap’. Wandelende leden gaan punten verzamelen die
beslissen in welke categorie en op welke plaats onze club zal eindigen
einde 2022. Hier doen we beroep op jullie clubliefde en clubtrots. Laat
ons echter vooral duidelijk zijn, dat we niemand gaan opdringen waar
en wanneer hij/zij gaat wandelen. Dit doe je uit vrije wil. Wandelsport
Vlaanderen heeft op basis van enkele criteria de clubs verdeeld in 9
afdelingen. Onze club ‘speelt’ in afdeling 1. Elk jaar zijn er drie clubs
die stijgen en drie clubs die dalen. Uitzondering voor de eerste afdeling
waar geen stijgers zijn en voor de laagste afdeling waar geen dalers
zijn. Door deel te nemen aan een gewone tocht bezorg je de club 1
punt. Als je voor een ‘Bonustocht’ - herkenbaar aan het icoontje
- gaat levert dit 2 punten op.
Op een Regionale Wandeldag vallen er 3 punten te rapen. Op zondag 24 april ‘Vlaanderen Wandelt
Lokaal’ verdien je 5 punten. Wandel je die dag op de ankerplaats van ‘Vlaanderen Wandelt Lokaal’
in Paal dan krijg je maar liefst 8 punten.
Maandelijks zullen we in deze Milieutoeter een update geven van het clubklassement.
Lees in het ‘Walking Magazine’ nr. 29 van december 2021 (pagina 16 t.e.m. 19) het hele verhaal
over het clubkampioenschap en bekijk de 9 afdelingen.
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-

Edelweisstocht zondag 16 januari
2022

Een wandeltocht organiseren in de maand januari is dikwijls waden door een poel van mist, sneeuw
of regen. Met wat geluk word je als organisator al eens aangemoedigd met een lauw zonnetje. Het
maakt weinig uit, want de natuur zuigt ons na de feestdagen naar buiten. Overal in de bossen
groeit er stilte aan de bomen. In alles overheerst er nu rust. In de winter zie je zoveel
raadselachtige dingen, elk seizoen schildert andere beelden. Op Heide-Heuvel waar de
Edelweisstocht haar theater gaat opvoeren wandel je door een desolaat en woest landschap. Je
verzeilt voortdurend op plaatsen zonder dat een huis of toren de horizon breekt. Hier moet je een
voyeur zijn, een dief van beelden die je alleen op een dag als de Edelweisstocht aantreft. Dat is de
garantie die je meekrijgt van onze parkoersbouwers. Je kunt er zonder gevaar bezit van nemen.
Telkens als ik hier op zo’n winterdag kom, zie ik in één oogopslag hoe ‘het was’ en hoe het dus
even weer ‘is’. Het kloppend hart van het moment.
Des winters als de noorderwind scherp staat, uit hij zich over de Heuvelse hei in vele gebaren. Hij
jaagt op gevallen herfstbladeren en ruist door de naaldbomen, berken en beuken kreunen.
Wie zich aan de Edelweisstocht waagt, waagt zich aan een fel gekruide winterwandeling. Aan
droomlandschappen die zich aan de tijd weten te onttrekken. 16 januari 2022 wordt fabelachtig
mooi, zeker weten. F.S.
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Correctie uit vorig clubblad.
Het inschrijfgeld om deel te nemen aan een georganiseerde wandeltocht
bedraagt in 2022 voor leden aangesloten bij een wandelclub 1,50 euro. Nietleden betalen 3,00 euro en geen 2,00 euro zoals toen vermeld.
Voor alle duidelijkheid lees in het ‘Walking Magazine’ nr. 29 van december
2021 alles over jouw SPORTVERZEKERING. Het kan je van pas komen. Bewaar
het! Lees de pagina’s 24 tot en met 26.
Beste clubleden, onze voorkeur wandelkalender die wij in deze Milieutoeter
aanprijzen kan omwille van de wispelturige coronamaatregelen om de
haverklap wijzigen. Bijgevolg is het onmogelijk om garantie te bieden dat alle
geplande wandeltochten ook daadwerkelijk zullen plaatsvinden. Onze excuses
daarvoor.
Toegevoegd aan deze Milieutoeter vinden jullie het jaarprogramma 2022 met
daarop al onze wandeltochten en andere activiteiten. De ideaal om vooraf al plannen te smeden.
Bij deze een hartelijke dank aan drukkerij Elite om het clubtijdschrift ‘De Milieutoeter’ in papieren
versie voor de maand januari 2022 in kleur aan te leveren.

Overzicht waar en met hoeveel onze clubleden in november 2021 gingen wandelen
Datum

Maandag 01 november
Maandag 01 november
Woensdag 03 november
Woensdag 03 november
Donderdag 04 november
Donderdag 04 november
Vrijdag 05 november
Zaterdag 06 november
Zaterdag 06 november
Zaterdag 06 november
Zondag 07 november
Zondag 07 november
Zondag 07 november
Maandag 08 november
Woensdag 10 november
Donderdag 11 november
Donderdag 11 november
Donderdag 11 november
Donderdag 11 november
Zondag 14 november
Zondag 14 november
Zondag 14 november
Dinsdag 16 november
Zaterdag 20 november
Zaterdag 20 november
Zaterdag 20 november
Zondag 21 november
Donderdag 25 november
Zondag 28 november
Zondag 28 november
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Organiserende club

Merksemse Wandelclub De Stroboeren
W.S.V. De Schoverik Diepenbeek
W.S.V. De Sparrentrippers
Wandel Mee Brueghel
Wandelclub D&A
K.W.S.V. OK50 Zonhoven
W.S.V. Wandelend Paal
W.S.V. De Natuurvrienden Zoersel
Wandel Mee Brueghel
K.W.S.V. De Rakkers
De Gruun Zipkes
W.S.V. Schelle
W.S.V. Eurek@
Terug Op Stap Post
W.S.V. De Heikabouters
Sporton VZW
W. S.V. Schorrestappers
K.W.S.V. De Heikneuters
Levenslijnteam Damme
W.S.V. Mol
W.S.V. Horizon Donk
W.S.V. Donderslagtrippers
W.S.V. De Dragonders Hasselt
Samen Uit Samen Thuis
W.S.V. De Boskabouters
Wandelsport Vlaanderen
W.S.V. De Voskes
W.S.V. Milieu 2000 Lommel
W.S.V. De Heikrekels Maasmechelen
Wandelclub Cracks Wolvertem

Locatie

Wuustwezel
Diepenbeek
Gellik
Kaulille
Adinkerke
Zonhoven
Gdiest
Halle
Peer
Kuringen
Westmeerbeek
Niel
Kleine-Spouwen
Stokrooie
As
Deurne
Boom
Genk
Moerkerke
Dessel
Herk-de-Stad
Meeuwen
Lummen
Houthalen-Helchteren
Gruitrode
Houffalize
Vosselaar
Lommel-Werkplaatsen
Opgrimbie
Wolvertem

Deelnemers
WSV Milieu
2000
2
10
1
40
1
17
9
6
67
9
18
3
8
9
14
20
1
11
2
79
3
29

18
47
21
1
9
239
9
34
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Clubwandeling dinsdag 25 januari ’22 – Brasserie De Graef Retie
(Ingezonden door Erik Wouters)

De eerste clubwandeling van het nieuwe jaar brengt ons naar Retie, waar we het Warme Netepad
en de Spreukenroute onder onze wandelschoenen geschoven krijgen.
Vertrekken doen we vanuit Brasserie De Graef, Postelsebaan 43 te 2470 Retie.
Graag stellen we iedereen in de gelegenheid om hieraan deel te nemen, en daarom maken we ook
nu weer de volgende afspraken:
1* We komen samen om 10u aan De Graef zodat we om 10u15 in groep kunnen vertrekken.
2* In de voormiddag voorzien we 2 afstanden van 5km of van 7,5km.
3* Tegen de middag zijn we dan terug aan De Graef waar je, indien ingeschreven, kan genieten
van een koud/warm buffet aan €17,50pp. Vul hiervoor het deelnameformulier achteraan deze
Milieutoeter in en bezorg het, samen met de nodige centjes, aan één van onze bestuursleden tegen
ten laatste zondag 16 januari ’22.
4* Omstreeks 14u vertrekken we terug voor deel 2 van de wandeling. Ook nu heb je de keuze uit
een wandeling van 6km of van 9km.
5* Wie enkel komt om te wandelen en niet deelneemt aan het buffet moet ook geen
deelnameformulier invullen.
6* We laten iedereen vrij om aan één wandeling (voor-of namiddag) of aan beide wandelingen
deel te nemen en al dan niet aan te schuiven voor het buffet. Iedereen is van harte welkom.

Voogels die 's mèrges vruug zingen wonnen ooverdag dùr de kat gepakt
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GEZONDHEIDSWANDELINGEN
(Ingezonden door Fons Schildermans)

In de Milieutoeter van november heeft u kunnen lezen hoe Dienstencentrum ’t Trefpunt van de
Zorggroep Lommel elke vrijdag vanuit het WoonZorgCentrum Hoevezavel-Heeserbergen de
“Trefpuntwandelingen” organiseert. Het betreft wandelingen van ongeveer één uur doorheen
de bossen van Heeserbergen.
Het is natuurlijk zo dat niet iedereen de conditie heeft om een wandeling door de bossen van één
uur aan te kunnen. Daar werd ook aan gedacht en daarvoor organiseert Dienstencentrum ’t
Trefpunt “Gezondheidswandelingen”. Rust roest, blijven bewegen, ook als je wat ouder wordt,
dat is wat men nastreeft met deze gezondheidswandelingen.
Onder begeleiding van opgeleide en geoefende vrijwilligers kan je telkens ongeveer een half uurtje
in de gezonde buitenlucht wandelen en dit op je eigen tempo. Tegelijkertijd is er ruimte voor een
sociale babbel. Dit wordt door de deelnemers even hard gewaardeerd als de fysieke inspanning!
Het wandelparcours wordt zodanig gekozen dat ook personen die gebruik maken van een rollator
kunnen meewandelen. Bovendien geldt de gouden stelregel: “Samen uit, samen thuis!”, men
start
samen
aan
de
wandeling
en
men
eindigt
samen
de
wandeling.
Voor en na de wandeling worden gezamenlijk en onder begeleiding nog enkele beperkte
turnoefeningen gedaan om alle spieren een beetje op te warmen of opnieuw te ontspannen. Na
de wandeling wordt er een gelegenheid gezocht om na te babbelen bij een tas koffie zodat niet
alleen de gezondheid van het lichaam maar ook die van de geest aandacht krijgt.
Deze gezondheidswandelingen vinden elke maandag, woensdag en vrijdag in de voormiddag
plaats. De vertrekplaatsen zijn: het Burgemeesterspark aan de kerk van het Centrum en aan
het Dienstencentrum ’t Trefpunt gelegen aan WZC Kapittelhof. Hier wordt telkens vertrokken
om 10u30.
Men kan op dezelfde dagen van de week ook kiezen voor de vertrekplaats aan het WZC
Hoevezavel-Heeserbergen maar daar wordt om 10u00 vertrokken.
Tenslotte aan het buurthuis “de Kom” in de Kolonie wordt elke maandag en vrijdag om 10u00
vertrokken. Hier nodigen de omgeving en de omstandigheden dikwijls uit om ook wel eens langer
dan een half uurtje te wandelen. De deelname aan de wandelingen is gratis.
Als je wenst mee te wandelen met de wandelaars die nu al van de gelegenheid gebruik maken of
wens je wat extra informatie, aarzel dan niet om even contact op te nemen met het
Dienstencentrum ’t Trefpunt op het telefoonnummer 011 39 71 02 of via e-mail
dienstencentrum@zorggroeplommel.be of loop eens binnen bij Kapittelhof nr. 4.
Van harte welkom.
Veel wandelplezier!
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Inschrijfformulier clubwandeling van dinsdag 25 januari 2022
Ondergetekende wenst deel te nemen aan de clubwandeling ‘Warme Netepad’ en de
‘Spreukenroute’ te Retie op dinsdag 25 januari 2022.
Ik wens gebruik te maken van het koud/warm buffet en betaal daarvoor 17,50 Euro per persoon.
Naam:
Naam:
Adres:
Telefoonnummer (noodzakelijk bij onvoorziene omstandigheden)
Aantal: ………. X 17,50 Euro = ………………. Euro.
Bezorg dit formulier uiterlijk op zondag 16 januari 2022 aan één van de bestuursleden.



Enquêteformulier

Beste clubleden,
Ondanks de beperkte wandelmogelijkheden in 2021 is het toch noodzakelijk dat onze club ten
behoeve van het jaarlijks sportbeleidsplan haar correcte en controleerbare gegevens doorgeeft. Op
die manier blijven we in aanmerking komen voor een sporttoelage (subsidie). Daarom vragen wij
jullie dringend om het enquêteformulier op deze pagina duidelijk en vertrouwelijk in te vullen.
Om de juistheid van de gegevens op te volgen is het systeem geautomatiseerd.
•

Personen die hun kilometerstand NIET doorgeven krijgen vanaf 01.01.2022 een 0 op de
kilometerteller. Als deze personen volgend jaar hun kilometers van 2022 doorgeven samen
met hun vorig totaal, wordt er enkel rekening gehouden met de afgelegde kilometers van
het huidige jaar. Daarom is het van belang dat iedereen jaarlijks zijn/haar gewandelde
kilometers doorgeeft.

•

Voor personen die opnieuw lid worden na er een tijdje tussenuit te zijn geweest, zal de
kilometerstand terug op 0 worden gezet. Er wordt geen rekening gehouden met de
kilometers die deze personen vroeger reeds hadden verzameld.

•

Voor personen die van een andere club overstappen naar onze vereniging, worden de
kilometers die ze eerder bij die andere club(s) hebben gewandeld niet mee overgenomen.

•

We vragen aan alle leden om duidelijk hun naam, voornaam en adres te vermelden bij het
invullen van de kilometerstanden, zodanig dat wij het aantal kilometers niet bij een ander
clublid met dezelfde naam toevoegen.

We hopen dat iedereen zo correct mogelijk bovenstaande punten opvolgt.

1 = aantal tochten gewandeld in 2021
2 = totaal aantal kilometers afgelegd in 2021
3 = langste afstand over één tocht (2021)
Straat en huisnummer: …………………………………………………………………………………………………………
Postcode: …………………. Gemeente: ………………………………………………………………………………………

NAAM + VOORNAAM
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