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Of het nu met of zonder corona is, Kerstmis en Nieuwjaar zullen altijd op 
25 december en 01 januari vallen … altijd tijdens de donkerste dagen 
van het jaar! Nochtans was het deze keer een ideaal moment geweest 
om er de depressieve blues wat af te feesten, want we hoopten met 
gretigheid in de grijsgedraaide plaat van het land der vrijheid. Nieuwe 
maatregelen uit vrees voor de hyperactieve omikronvariant 
dwarsboomden echter opnieuw zoveel plannen. Kerst en Nieuwjaar 
brachten geen jaareinde in stijl, geen bellen en toeters, al hadden we 
nood aan wat feestgedruis. Het leven is een strijdtoneel, elk woord van 
hoop is bijna misdadig. Nochtans moeten we blijven geloven om het licht 
te zien.   
Onze vereniging blijft zich, rekening houdend met de noodzakelijke 

coronamaatregelen en evenzeer wat catering betreft, verzetten om wandelingen in de open lucht 
af te gelasten. We willen voeling blijven houden met onze wandelaars! Het wandelen is niet 
alleen een uitlaatklep, maar ook de meest gezonde manier om strijd te leveren tegen het virus. 
Vergeet dus bewust de tirannie van koning winter en ervaar zijn schoonheid. Wandel door het 
dode gebladerte, kijk over de weilanden, door laaghangende nevelslierten en verheug je wanneer 
de zon een partijtje kleurenwhist speelt met de natuur. Je vindt er de mooiste pastorale stillevens 
onder een ijskoude winterzon. Helaas viel er op de dag van de Grenstocht (28 december 2021) 
geen graantje te pikken van zulk een weer en ondanks dat ik misschien nog een uitstervende 
eigenschap bezit om vlug content te zijn, werd die toen toch snel aan flarden gereden. Al van in 
de vroege voormiddag begon het te regenen, eerst miezerig, dan plensbuien … in de namiddag 
werd het zelfs chaotisch. 
Het nieuwe jaar vingen we aan op zondag 16 januari en daarover kom je net als over de 
clubwandeling van 25 januari in Retie pas volgende maand meer te weten.  
Over de maand februari valt helaas te melden dat om veiligheidsmaatregelen het geplande 
clubfeest van zaterdag 5 februari 2022 verschoven is naar zaterdag 28 mei 2022. Zolang er 
hoopgevende berichten blijven en de wandeltocht in Bellingen (Vlaams-Brabant) op zondag 13 
februari doorgaat, gaat ook de eerste busuitstap door. 
Op zaterdag 26 februari komt ook onze befaamde Krokustocht weer in beeld. We trekken 
daarvoor naar Lommel-Werkplaatsen (feestzaal De Moffel). Laat het dan nog hartje winter zijn, je 
smelt er sowieso voor de prachtige omgeving. Februari zorgt altijd voor verrassingen. Weet je 
wat, laat toch maar een kaars branden! 
Corona heeft ons alsnog niet onbekommerd vrolijk gemaakt, maar daarom gaan we nu niet de 
noodklokken luiden. Het jaar is nog nieuw, nog te jong om het al te veroordelen. Samen willen 
we het kleinste kruimelgeluk koesteren en heet dat niet eenvoudigweg … wandelen?      
 

 
Tot volgende maand.  
 

Frans 
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Nieuwe leden:  
Hartelijk welkom aan:  

Berlinda Jacobs uit Pelt   

Ronny en Elly Mertens - Van Echelpoel uit Lommel 

Saskia Machiels uit Leopoldsburg  
 
OVERLIJDEN 

 
 
Toine Lathouwers (04.12.1924 – 28.12.2021) 

 
Toine was de vader en schoonvader van ons clubgezin Eddy en Ria 
Antonissen-Lathouwers. Op de gezegende leeftijd van 97 jaar is hij in het 
WZC Leopoldspark te Leopoldsburg overleden. 
Onze club biedt Ria en Eddy haar oprechte medeleven aan. 
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Deelnemers aan de  

Grenstocht 

dinsdag 28 december 2021 
639 wandelaars 
(waarvan 41 medewerkers) 

 

Wandelsport Vlaanderen vzw 
 

 204 WSV Milieu 2000 Lommel  
  88 Individuelen 
 22 Samen Uit Samen Thuis Houthalen 
 16 Wandel Mee Brueghel 
 14 Bosdravers Eksel 
   13 Bavostappers Zittaart 
   12    Wandelsportvereniging Mol 
   12 Donderslagtrippers Meeuwen 
   10 Pompoenstappers Kasterlee 
 9 Sporton Deurne-Diest  
    9 Herentalse wandelvereniging 
 9 Bokkenrijders Overpelt 
 8 Wandelsportclub Langdorp 
 8 De Kampse wandelaars 
 6 Grashoppers Keiberg 
     6    VOS Schaffen 
 6 ’t Beerke Beerse 
 6 Wandelend Paal 
 6 Federatieleden WSVL 
 6 Boskabouters Opglabbeek 
 6 De Mijnlamp Beringen-Mijn 
 5 Anjertrippers Hechtel-Eksel 
 5 Wandelclub Paul-Gerard Beringen 
 3 Grevenbroekers Hamont-Achel 
 3 Torenvrienden Oostham 
 0 Dommeltrippers Neerpelt 
  

Aantal aanwezigen per provincie 
 

Provincie Antwerpen 81 deelnemers 
Provincie Limburg 343 deelnemers 
Provincie Oost-Vlaanderen 16 deelnemers 
Provincie Vlaams-Brabant 42 deelnemers 
Provincie West-Vlaanderen 0 deelnemers 
Flanders Trails 2 deelnemers 
Federatieleden WSVL 6 deelnemers 
 

Het weer: Zwaar bewolkt – regen 10° 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Milieu 2000 
wandelkalender  
  

Februari 2020 
 

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 
 
 
 

 
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 - 
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 
 
 

 

http://www.wsv-milieu-2000.be/
mailto:smets.frans@skynet.be
mailto:jean_engelen@telenet.be
mailto:helsenannick@gmail.com
mailto:vandommeleng@skynet.be
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Aandacht: 
Het clubfeest voorzien op zaterdag 05 februari 2022 

is verschoven naar zaterdag 28 mei 2022 

Poncho - Rugzak:
 

Clubleden die hun wandelboekje 

inleverden en nog in aanmerking 

kwamen voor een poncho of rugzak 

worden volgende maand ingelicht 

hoe en waar ze deze gadgets 

kunnen afhalen. 

 

Stelten Lucia      Hellemans Yvonne      Michiels Jan 

Stelten Gerard      Claes Maria      Engelen Marie-Rose 

Geuens Kristof      Vandenberk Marie-Jeanne    Hendriks Yvo 

Snoeckx Pierre                           Conjaerts Louis      Geysels Arlette 

Vandenberk Yana      Korsten Helena      Geerits Joannes 

Ghijsbrechts Augusta      Jansen Maria      Plekkenpol Derk-Jan 

Vandenberk Lisette                   Van Den Eynde Jos      Renckens Georges 

Janssen Arlette                          Bouwens Maria      Van Bommel Jan 

Luijten Jan                                 Bielen Veronique      Bielen Jean 

Smets Frans Geuens Rina                  Timmermans Anita 

Willekens Lucia      Berckmans Annie       Peters Willem 

Hoeben Arlette      Vlemmix Henk       Verstrynge Liliane 

Maes Maria      Van Boselaere Nicole       Verstrynge Diane 

Poets François      Maes Josée                              Jansen Maria  

Mannaerts Rita                         Greif Julien                           Conickx Camille 

Brans Maria                               Boers An                               
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Milieu 2000 wandelkalender  
  

Februari 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 
 

 
Din 1 WSV De Kampse Wandelaars  4-6-8-10 km 
  Zaal Orbis (Harmonie), Nicolaylaan 77, Leopoldsburg  
  Vertrek van 7-15 uur. Verplaatsing 14 km 
  Pannenkoekentocht 
 
Din 1 WSC Langdorp vzw 4-8-12-16-20-28 km 
  Parochiecentrum, Kerkstraat 3, Begijnendijk 
  Vertrek van 7-15 uur. Verplaatsing 49 km 
  15de Begijntjestocht  
 
Woe 2 Wandel Mee Brueghel vzw 4-7-10-14-17 km 

  De Wuft, Hoogveld 26, Wijchmaal 
  Vertrek van 7.00-14 uur. Verplaatsing 16 km     
  2de Woensdagtocht 
 

Vrij 4 Bejaardencentrum Trefpunt, Jan Davidln, Lommel-Heeserbergen  
  Vertrek om 9.30 uur. Verplaatsing 2 km       ± 1h wandelen 
  Trefpuntwandeling vanuit Hoevezavel (gids Fons Schildermans) 

 
Zat 5 WC Gedoviba vzw 3-6-13-21-30 km 
  Zaal De Vrede, Lichtaartseweg 131, Olen 
  Vertrek 7-15 uur. Verplaatsing 34 km 
  14de Doffenwandeling 
 
Zat 5 WSV Samen Uit Samen Thuis vzw 4-7-12-16-21 km 
  Ontmoetingscentrum Lillo, Hortelstraat 21, Houthalen-Helchteren 
  Vertrek van 8-15 uur. Verplaatsing 30 km 
  Tweedaagse Terriltocht 
 
Zon 6 WSV Samen Uit Samen Thuis vzw 4-7-12-16-21 km 
  Ontmoetingscentrum Lillo, Hortelstraat 21, Houthalen-Helchteren 
  Vertrek van 8-15 uur. Verplaatsing 30 km 
  Tweedaagse Terriltocht 
 

Zon 6 WSV De Boskabouters Opglabbeek 4-8-12-20 km 
  Loweta, Weg naar Opoeteren 172, Opglabbeek 
  Vertrek van 7-15 uur. Verplaatsing 30 km  
  Wintertocht  
 
Maa 7 WSV De Schoverik Diepenbeek 4-6-12-18-22 km 
  Zaal De Kei, Keistraat 26, Diepenbeek 

Vertrek van 7-15 uur. Verplaatsing 50 km   
Pannenkoekentocht 
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Woe 9 De Demerstappers Bilzen 5-10-15 km 
  Zaal Hartenberg, Hartenberg 19, Eigenbilzen  
  Vertrek van 8-15 uur. Verplaatsing 62 km 
  Maretakkentochttocht 
 
Don 10 W.S.V. Wandelend Paal vzw  4-7-12-16-20-24 km 
  St.-Sebastiaansgilde, Gildestraat 9, 3582 Koersel 
  Vertrek van 7-15 uur. Verplaatsing 24 km 
  43ste Wandeling Koersels Fonteintje 
 

Vrij 11 Bejaardencentrum Trefpunt, Jan Davidln, Lommel-Heeserbergen  
  Vertrek om 9.30 uur. Verplaatsing 2 km             ±1h wandelen 
  Trefpuntwandeling vanuit Hoevezavel (gids Fons Schildermans) 

 
Zat 12 W.S.V. Horizon Donk vzw 6-10-13-16-20-24-30-42-50 km 
  OC De Link, Linkhoutstraat 194, Linkhout 
  Vertrek van 6-15 uur. Verplaatsing 49 km 
  Wintertocht - Trofee Harten Vijf  
 
Zat 12 Sport + Kinrooi vzw 4-8-12-21 km 
  Schutterslokaal St.-Dionysius, Driepaalweg 23, Opoeteren 
  Vertrek van 7-15 uur. Verplaatsing 42 km  
  Wintertocht 
 
Zon 13 WSV Donderslagtrippers vzw 6-10-12-20 km 
  Schutterslokaal Ellikom, Schoolstraat 26, Ellikom 
  Vertrek van 6.30-15 uur. Verplaatsing 25 km   
  Duivelsbroektocht 
 
Zon 13 WSV De Dragonders Hasselt vzw 4-8-12-20 km 
  Harmoniezaal, Kerkeblook, Heusden-Zolder 
  Vertrek van 8-15 uur. Verplaatsing 25 km 
  Vallei van de Mangelbeek 
 
Zon 13 Halfoogstvrienden Bellingen     BUS - BUS 7-10-15-20-25-32-42-50 km 
  Parochiezaal Elingen, Zwarte Molenstraat 25, Elingen 

Vertrek met de bus om 8 uur bij taverne Lommel Broek, Kanaalstraat 
91, Lommel-Kerkhoven. Verplaatsing 121 km  
15de Het Pajottenland op zijn mooist-tochten 

 
Zon 13 De Noorderkempen Hoogstraten vzw 6-12-18-24-30 km 
  Zaal Schuttershof, Zondereigen 27, Baarle-Hertog 
  Vertrek van 8-15 uur. Verplaatsing 47 km 
  Wintertocht 
 
Maa 14 Terug Op Stap vzw 5-7-8-10-13-19 km 
  Ontmoetingscentrum Godsheide, Kiezelstraat 118, Hasselt 
  Vertrek van 8-15 uur. Verplaatsing 45 km 
  Krokustocht 
 
Din 15 WSV Ivas Itegem vzw 4-6-7-9-15-16-20-24 km 
  Parochiezaal, Schoolstraat 28, Itegem 
  Vertrek van 7-15 uur. Verplaatsing 54 km 
  5de Haringleurderstocht 
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Woe 16 Wandelclub Vitales Hoeselt 4-6-12-20 km 
  GC Ter Kommen, Europaplein 2, Hoeselt  
  Vertrek van 8-15 uur. Verplaatsing 61 km 
  Herdenkingstocht Louis Guffens 
 
Don 17 Wandel Mee Brueghel  3-5-7-10-14-20 km 
  Pony Express, Aardstraat, Grote-Brogel 
  Vertrek van 7-14 uur. Verplaatsing 23 km   
  Westerntocht 
 
Don 17 De Bollekens vzw Rotselaar  4-6-7-910-20 km 
  Feestzaal Meubelen Verhagen, Grote baan 115, Betekom 
  Vertrek van 7-15 uur. Verplaatsing 63 km 
  Voorjaarstocht 
 

Vrij     18 Bejaardencentrum Trefpunt, Jan Davidln, Lommel-Heeserbergen  
  Vertrek om 9.30 uur. Verplaatsing 2 km         ±1h wandelen 
  Trefpuntwandeling vanuit WZC Hoevezavel (gids Fons Schildermans) 

 
Zon 20 De Bavostappers Zittaart 4-7-12-18-25-32 km 
  PC Bel, Wijdbos 39, Geel 
  Vertrek van 7-15 uur. Verplaatsing 22 km   
  23ste Wintertocht 
 
Zon 20 WSV 10 W TAC vzw 4-7-14-21 km 
  Zaal Den Tichel, Sint Trudostraat 76, Wijchmaal 
  Vertrek van 7-15 uur. Verplaatsing 16 km 
  M.S.-wandeling 
 
Din 22 Blijf Jong Genebos vzw 5-9-12-15-17-18-20 km 
  ‘t Goor, Engsbergseweg 107, Tessenderlo 
  Vertrek van 7-15 uur. Verplaatsing 28 km  
  Asdoncktocht 
 
Woe  23 Wellense Bokkerijders vzw 4-8-15 km 
  Zaal Sportpark, Houtstraat z/n, Wellen 
  Vertrek van 7.30-15uur. Verplaatsing 55km  
  Helpende Handentocht 
 
Don 24 Torenvrienden Oostham 4-6-10-16 km 
  Kristoffelheem, Schoolstraat 10, 3945 Oostham  
  Vertrek van 7-15 uur. Verplaatsing 21 km 
  Boswandeling 
 

Vrij    25 Bejaardencentrum Trefpunt, Jan Davidln, Lommel-Heeserbergen  
  Vertrek om 9.30 uur. Verplaatsing 2 km            ±1h wandelen 
  Trefpuntwandeling vanuit Hoevezavel (gids Fons Schildermans) 

 
Zat 26 De Ravelse Wandelaars 5-8-13-18-21-25-29-37-42-46 km 
  Gemeentezaal Poppel, Dorp 30, Poppel 
  Vertrek van 6.30-15 uur. Verplaatsing 44 km 
  6de Poppels Glorie 
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Zat 26 WSV Eurek@ vzw 4-7-11-20-27 km 
  Sporthal PSSB, Appelboomgaardstraat 2, Munsterbilzen 
  Vertrek van 7-15 uur. Verplaatsing 50 km 
  Voorjaarstocht 
 
Zat     26 WSV Milieu 2000 Lommel vzw 5-8-12-16-20 km 
  Feestzaal De Moffel, Martinus van Gurplaan 39, Lommel 
  Vertrek van 8-15 uur. Verplaatsing 5 km 
          Krokustocht 
 
Zon 27 WSV Natuurvrienden Zoersel 6-12-16,2-21-30-42 km 
  Gemeenteschool Beuk en Noot, Achterstraat, Zoersel (St.-Antonius) 
  Vertrek van 7-15 uur. Verplaatsing 66 km  
  39ste Trappistenwandeling – 10 Miles van Zoersel - Walk 2 Gether 
 
Zon 27 WSV De Schoverik Diepenbeek vzw 4-6-12-16-20-30 km 
  PSSD Diepenbeek, Stationsstraat 36, Diepenbeek 
  Vertrek van 7-15 uur. Verplaatsing 41 km 
  Herdenkingstocht Toine Vanderspickken 
 
Zon 27 WSC Langdorp vzw 5-8-12-16-20-30-42-50 km 
  Parochiezaal Bekaf, Bekaflaan 51, Aarschot 
  Vertrek van 6-15 uur. Verplaatsing 43 km 
  48ste Mars der Zuiderkempen – Trofee Harten Vijf 
 
Maa 28 WC Aviat Sint-Truiden 5-9-12-16-20 km 
  Buurthuis Vechmaal, Sint-Martinusstraat, Vechmaal 
  Vertrek van 7-15 uur. Verplaatsing     
  Karnavaltocht 
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      (Ingestuurd door Erik Wouters)    
 
Ondanks dat de regen op vrijdag nog met bakken uit de lucht viel, vertrokken we met 7 dappere 
Milieu-ers op zaterdag 27 november onder een staalblauwe hemel, voor de 6e editie van Steps 
On Fire.
Om stipt 7u30 gingen we, samen met nog een 750 andere dappere stappers, op pad voor deze 
63km lange benefietwandeltocht tvv “Help Brandwonden Kids”. 
Nieuw was dat er dit jaar gestapt werd van Hasselt naar Mol, met als rode draad de spoorlijn 
tussen beide steden. 
In Zonhoven en Leopoldsburg pikten er nog andere stappers aan voor een wandeling van resp. 
30km en 16km. 
Echt langs het spoor werd er natuurlijk niet gewandeld, maar alle stationnetjes op deze spoorlijn 
werden wel aangedaan. 
De organisatie had dit jaar gezorgd voor een heel gevarieerde wandeling met oa. de regio rond 
Bokrijk, De Wijers, Scheps in Balen. 
Voor de liefhebbers zat er met “Den Tris van Beringen” na 40km een echte kuitenbijter in het 
parkoers. Wij hebben hem, net als vele anderen, links laten liggen. 
Aan alle rustposten, en die waren er zat genoeg, werden we onthaald door een groep 
enthousiaste vrijwilligers die bijgestaan werden door Zwarte Pieten. 
De bevoorrading die er voorzien was voor de deelnemers was er eentje om “U” tegen te zeggen. 
Zelf iets meenemen om te eten was echt overbodig. 
Rond 17u15 vertrokken we bij de brandweer van “’t Kamp”, bij de ondergaande zon, voor de 
laatste 15km in het donker. 
Wandelen in het donker blijft toch een aparte beleving, maar in goed gezelschap is dit wel heel 
leuk. 
Omstreeks 20u15 bereikten we moe maar voldaan, en droog, het TISP in Mol waar we deze zeer 
geslaagde dag met een toffe groep hebben afgesloten. 
Op naar de zevende editie van Steps On Fire zou ik zeggen. 
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Drie dagen vóór de ontknoping van onze Grenstocht liepen we nog 
te ijsberen om zoveel misverstanden over het wel of niet 
organiseren van wandeltochten. De kalendergegevens van 
Wandelsport Vlaanderen waren toen immers op de wandelapp 
geblokkeerd en het regende telefoontjes. Gelukkig was op 
maandagmorgen (27 december) het euvel van de baan en kwamen 
we in rustiger vaarwater. Een hele opluchting, ook voor zovele 
wandelaars die er van droomden om tussen kerst en Nieuwjaar 
weer eens hun hakken in het Lommelse zand te zetten. Je zou het in deze tijden bijna kunnen 
omschrijven als een ‘mijlpaal’ in volle coronacrisis.
Dinsdagmorgen 28 december 2021, van winter … geen sprake. Eindeloze regenbuien, alsof het 
woord ‘verdriet’ erin leek te verschuilen. En toch was uitbundigheid troef, nogal wiedes na die 
bewogen dagen. Veel wandelaars wisten nog uit een verleden (Grenzeloze Tocht) dat daarmee 
raakpunten zouden opdoemen en er bossen, heidevelden en vennen als een heiligdom 
verscholen liggen. Er bekruipt je een heerlijke huivering in zo’n gave stille wereld, maar geeft je 
tegelijkertijd ook een beklemmend gevoel van isolement. Doorweekte gronden van de voorbije 
regens die december hadden geteisterd moesten heel omzichtig worden genomen. Bijna sluipend 
trok het wandelspoor langs dichtbegroeid struikgewas en helmgrassen als wiegende zeeën … een 

streek voor eenzaten en dromers. Af en toe 
zag je in de verte enkele huizen. Ze sneden 
een grijs vlak uit de regenlucht. Daar waar 
de bossen geruild werden voor drogere 
zandgronden en vogelrijke waterplassen 
werd er met een schalkse blik gekeken naar 
de betovering die je als wandelaar overviel. 
Vanop de dertig meter hoge uitkijktoren 
werd heel de omgeving nog uitvergroot. 
Een pastoraal landschap dat deugd doet en 
nog geen pijn voelt in de tijdsgewrichten. 
Bij de rustpost was het erg druk. Een 
warme chocomelk en een taartje volstond 

voor velen om de laatste kilometers aan te dikken. Omstreeks 16.30 zat deze mooie wandeldag 
erop. En of we zweefden in de wolken van tevredenheid. F.S.  
 
 



Milieutoeter: februari 2022 

 

 

11 

 

Overzicht waar en met hoeveel onze clubleden in december 2021 gingen 
wandelen 

    

Datum Organiserende club Locatie Deelnemers 

    WSV Milieu 

   2021 

Woensdag 01 december  Wandel Mee Brueghel Kaulille 13 

Donderdag 02 december De Lummense Dalmatiërs Lummen 10 

Vrijdag 17 december De Lummense Dalmatiërs Kermt 7 

Zaterdag 18 december W.S.V. De Boskabouters Opglabbeek Niel-bij-As 15 

Zondag 19 december Bosgeuzen-Voorkempen Schilde 4 

Zondag 19 december Terug Op Stap Post Hasselt Hasselt 21 

Zaterdag 25 december Wandel Mee Brueghel Bocholt 17 

Dinsdag 28 december W.S.V. Milieu 2000 Lommel Lommel 245 
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Zoals is afgesproken 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 12 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 daardoor 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. 

 

Op zondag 13 februari brengt onze club een bezoek aan de Halfoogstvrienden uit het Vlaams-Brabantse 
Bellingen. Waarom we voor deze wandeluitstap kozen? De naam liegt er niet om: ‘Het Pajottenland op zijn 
mooist-tocht’. Of dit ook in putje winter het geval zal zijn, moeten we afwachten. In elk geval zijn we wel te 
weten gekomen dat deze wandeling over een bijzondere aantrekkingspool beschikt onder het wandelvolk. 
Dit heeft naar verluid alles te maken met hun parkoersen. Zij gaan prat op hun heuvelende groene Pajotse 
natuur. De start vindt plaats vanuit de kleinste Pepingse deelgemeente: Ellingen. Vanuit dit kleine pittoreske 
dorpje zet de menigte zich op pad door het Pajottenland. De basisideologie van de Halfoogstvrienden is om 
zoveel mogelijk  grote wegen te vermijden. Achter elke bocht willen ze de wandelaar verrassen. Doorheen 
vele weilanden (privé) en natuurreservaten, waarvoor toelating werd verleend, gaat het langs zacht 
golvende landschappen, heuvelende velden, slingerwegen tot bescheiden dorpjes weggedoken in valleien of 

op eenzame hoogten. De ideale mix voor een avontuurlijke 
wandeling.  
Zin om mee te gaan? Schrijf je dan in via het inschrijfformulier 
achteraan dat je tot maandag 07 februari kan 
binnenbrengen bij één van de bestuursleden. We vertrekken 
zondagmorgen 13 februari 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! 

  

 

 
 

Reglementering met betrekking tot de tochtenkaarten 2022 
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We pakken met de Krokustocht in de maand februari graag uit met een schilderspalet van 

winterse schoonheden. Het zijn dan vooral de rijpende kleuren die de omgeving rond Lommel-
Werkplaatsen een bijzondere facelift geven. We praten ons doorgaans graag de lente in en dat is 
deels te wijten aan het ongeduld van de lenteklokjes en … de krokussen. In de omringende 
bossen is het in de vroege uren nog zo stil dat je zelfs de echo van je eigen stem tegen de hoge 
boomstammen hoort opklauteren. Bospaden met allures slingeren over diverse wegen. En 
wanneer je na een flink eind stappen verzeilt in de verlatenheid van een onbekend landschap en 
turkoois ijs van enkele omliggende zandputten oplicht, dan hebben we de start van deze 
Krokustocht niet gemist. De wandelpaden slingerden ongetwijfeld langs bospaden, over dammen 
en kleine lapjes grasland. Heel vroeger woekerde hier de heide en dat zorgde voor een behoorlijk 
hoog avonturiergehalte. Veel wandelaars uit het verleden vonden deze streek altijd een 
verademing. Velen houden van het dolen door licht en schaduwen, door stilte en eenzaamheid. 
In de luwte van dit verlaten land is de voorbije jaren heel wat nieuw leven geblazen. F.S. 
Vertrek: feestzaal De Moffel, Martinus Van Gurplaan 39, Lommel-Werkplaatsen. 
Afstanden: 5-8-12-16 20 km 
Vertrek: tussen 8 – 15 uur. 
 

 

Zaterdag 23 april 2022: De Molse 60 
 

Een avontuurlijke tocht langs verschillende natuurgebieden, 
prachtige meren en bezienswaardigheden vanuit De Maat in 
Mol. Voor de sportieve wandelaar alvast een datum om aan te 
kruisen en een leuke uitdaging aan te gaan. 
  

Net als voorgaande jaren neemt ook dit jaar een groep 
clubleden deel aan de mooie afstand van 33 km, al dan niet 

met deelname aan de BBQ. Alle info omtrent deze organisatie kan je 
vinden op https://www.demolse60.be/  
Heb je zelf nog interesse om hieraan deel te nemen en samen met een leuke groep deze 
wandeling te doen? Dan is snel inschrijven de boodschap. 
Zit je nog met praktische vragen? Neem dan contact op met Erik Wouters: 
erik.wouters4@telenet.be of telefonisch op het nummer 0476 83 05 75. 
(Erik Wouters)   
 

Lange Afstand Wandelaars – LAW’ers 
Op regelmatige tijdstippen neemt een groepje Milieu 2000-leden deel aan langere wandelingen, 
al dan niet met voorinschrijving. Het gaat dan over wandelingen vanaf 30km. 
Door de jaren heen heeft Annick Helsen hiervoor een mailadressenbestand aangemaakt met 
geïnteresseerde wandelaars. 
Wil jij ook hiervan graag op de hoogte gehouden worden dan mag je me altijd je gegevens 
bezorgen via erik.wouters4@telenet.be en dan zet ik je bij dit bestand. 
Voorstellen voor een LAW mag je me ook altijd bezorgen zodat ik de info aan de rest kan 
bezorgen. 
(Erik Wouters) 

https://www.demolse60.be/
mailto:erik.wouters4@telenet.be
mailto:erik.wouters4@telenet.be
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Welke clubs komen in aanmerking om een ‘bonustocht’ te organiseren 
Clubs die een ‘Bonustocht’ verdienen moeten aan enkele criteria voldoen: 

• De club bestaat uit minstens 50 leden. 
• De club organiseert in het lopende jaar minstens 3 wandeltochten, waarvan één 

midweektocht (een tocht op een feestdag bv. 1 mei, paasmaandag, … die doorgaat op 
een weekdag, komt hiervoor niet in aanmerking). 

• De club moet minstens over 5 bestuursleden beschikken die woonachtig zijn op 3 
verschillende adressen ofwel 4 bestuurders die op 4 verschillende adressen wonen. 

• De club moet het statuut van vzw hebben. 
 
 

 
Clubleden die nog beschikken over een ‘busbon 2020’, maar hem noch in 
2020, noch in 2021 konden verzilveren kunnen die alsnog inruilen voor een 
uitstap in 2022. 
 

Vanaf 1 januari 2022 zijn de deelnameprijzen voor aangesloten leden 1,50 
Euro. NIET- aangesloten wandelaars betalen 3,00 Euro. 
 

Om een nieuwe generatie wandelaars aan te trekken organiseert Wandelsport 
Vlaanderen ook ‘Flandertrails’. Organisaties als Walk de Muur, Boslandtrail, De 
Meerdaal Nature Trail, De Brabantse Ardennen Trail, de Lupulus Trail, de 
Western Front Trail, de Elfbergentocht en de Peerdevisschers Walk winnen 
voortdurend aan belangstelling. 
 

Om in herhaling te vallen, het clubfeest van zaterdag 05 februari 2022 is 
verschoven naar zaterdag 28 mei 2022 

 
 

 
‘ 

 
 
Kort verslag van de bestuursvergadering gehouden op dinsdag 21 december 2021 
om 19.00 uur in taverne Lommel Broek, Kanaalstraat 91, Lommel-Kerkhoven. 
 

   opening van de vergadering door de voorzitter   
  goedkeuring van het verslag van dinsdag 23 november 2021. 
  briefwisseling 
  bijkomende punten op de dagorde (voor de vergadering bekendmaken)   
  kasverslagen 
  evaluatie Waaltjesbostocht van donderdag 25 november 2021 
  evaluatie busreis naar Wolvertem op zondag 28 november 2021 
  verslag van de online algemene vergadering van de sportraad op maandag  
 13 december 2021 
  voorbereiding Grenstocht van dinsdag 28 december 2021 
  voorbereiding Edelweisstocht van zondag 16 januari 2022 
  verslag bezoek aan traiteur Janssen (clubfeest 2022) 
  gebruik busbonnen 2020 

  stand van zaken Regionale Wandeldag van zondag 22 mei 2022 
  varia en rondvraag 
 
Volgende vergadering op maandag 10 januari om 19 uur in het clublokaal Lommel Broek, 
Kanaalstraat 91 te Lommel-Kerkhoven. 
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Beloning voor wie ons ook in 2022 een nieuw lid of leden aanbrengt! 
 

Een bericht dat geldig is voor onze leden! 
Ook in 2022 blijven we 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. De waarde 
van de cadeaubon wordt niet omgeruild in geld. 
 

 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Deze bon geeft recht op 
5% korting 

bij een aanbesteding van 
 25 euro 

 

http://www.google.be/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0CAcQjRxqFQoTCPe677iwx8gCFcKrGgodfkYFKg&url=http://www.rollingstoned.nl/onno-hoes-krijgt-wietboemerang-smoel/&bvm=bv.105454873,bs.2,d.d2s&psig=AFQjCNFARUyziLBKYw2qc9c_WmdV2si9bA&ust=1445098190539871
http://www.google.be/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0CAcQjRxqFQoTCKDMk_Cwx8gCFYQIGgodmJULoA&url=http://www.partycentrumparola.nl/zalen/vergaderzaal-spiegelzaal/&bvm=bv.105454873,bs.2,d.d2s&psig=AFQjCNHUHsUQwAkykA8a9jDbu-97zqTH5A&ust=1445098290794241


Milieutoeter: februari 2022 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

16 



Milieutoeter: februari 2022 

 
 
 
Nadat corona ons criterium 10 van de 14 in 2020 tot slechts 2 wandeltochten herleidde en we 
helaas in 2021 ook nog maar 8 wandelingen konden organiseren, besloten we om de resultaten 
van 2020 en 2021 samen te tellen.  
Al wie aan minstens 8 van onze 10 organisaties in 2020 en 2021 deelnam bedanken we met een 
“Consumptiebon” van € 10 in te ruilen bij clublokaal Lommel Broek vóór 31 mei 2022.  
 
 

We eindigden 2021 met 515 leden. Hiervan behaalden 129 clubleden minimum 8 deelnames aan 
ons criterium en ontvangen hiervoor hun waardebon.  
 

40 clubleden waren op al onze 10 organisaties aanwezig, proficiat en bedankt! 
43 clubleden waren er 9 maal en 46 clubleden bliezen 8 keer aanwezig. 
 

44 clubleden waren er 7 maal           54 clubleden waren er 6 maal 
42 clubleden waren er 5 maal           35 clubleden waren er 4 maal 
37 clubleden waren er 3 maal           92 clubleden waren er 2 maal 
57 clubleden waren er 1 maal           25 clubleden waren geen enkele keer aanwezig 
 

Natuurlijk waren de coronaperikelen, ziekte of andere familiale omstandigheden of ook de hogere 
ouderdom misschien de reden van de mindere of geen aanwezigheden. Ook dienen we rekening 
te houden met de wandelaars die pas in de loop van het jaar bij onze vereniging aansloten en zij 
die eind 2021 onze Wandelclub verlieten.  
 

De 129 clubleden die in aanmerking komen voor het geschenk ontvangen hun waardebon in deze 
Milieutoeter van februari. (Opgesteld door Jean Engelen) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

10 van de 14 – jaar 2021 
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• Tot op 01 januari 2022 betaalden 458 (23 minder dan op 01 januari 2021) 

wandelvrienden hun ledenbijdrage aan WSV Milieu 2000 Lommel vzw voor het wandeljaar 
2022, terwijl 56 leden van 2021 hun lidmaatschap (nog?) niet verlengden. 

• Ook in het afgelopen coronajaar moesten we weer voor altijd afscheid nemen van een 4-
tal clubleden. Jean Dingenen (08/03), Els Jansen (25/09), Pauline Geens (16/10) en Ria 
Frederix overleden in 2021. 

• 8 nog steeds actieve leden: Louis Conjaerts, Piet Vliegen, Jan Bleyen, Gilbert Schoeters, 
Maria Claes, René Van Olmen, Theo Stelten en Jozef Snoeckx rondden de kaap van 80 
jaar en versterken onze galerij van ereleden, die nu in totaal 45 leden telt.  

• De echtparen Friet Jean-Van den Eynde Yvonne, Henri Vandersanden-Rina Lourdaux, 
Bastiaens François-Nelly Tielens, Jozef Jansen-Rosette Cornelis en ook nog Clemens 
Dewitz, Eliza Vangerven, Mark Jansen, Johan Vandenberk en Marléne Hoogmartens 
mogen we van harte feliciteren en bedanken voor hun 25 jaar trouw lidmaatschap bij 
onze Wandelclub.  

• Voor 10 jaar lid bij WSV Milieu 2000 bedanken we ook de families Jos Huibers-Ria 
Stessens, Henri Mannaerts-Dingenen Godelieve, Jean Vromans-Sonja Tips, Jean-Pierre 
Mannaerts-Yvonne Poets, Henny Cornelissen-Lisette Vandenberk, Willy Hesius-Esmeralda 
Christiaens en ook Edwin Bergmans, Marion van Poppel, Ad Segeren, Marja Faes, Elisa 
Dingenen, Marie-Rose Engelen en Gerda Bos. 

• Normaal zouden we onze 80-jarigen en leden met 25 of 10 jaar dienst bij onze club zowel 
van coronajaren 2020 en 2021 huldigen op ons clubfeest van 05 februari 2022. Helaas 
beslisten de ‘coronamannetjes’ hier weer anders over. Maar niet getreurd, we zullen hen 
als de omstandigheden het toelaten op 28 mei 2022, de nieuwe datum voor het clubfeest 
van 2022, vieren en een geschenkje bezorgen. 

• Om onze leden toch nog wat wandelgelegenheid te geven bij Milieu 2000, bleven onze 
parcoursbouwers tot halfweg juni wekelijkse coronawandelingen doorheen gans Lommel 
aanbieden. 

• Uiteindelijk duurde het tot 19 juni op de Tocht der 7 Heerlijkheden voordat we weer met 
georganiseerde wandelingen, weliswaar onder strenge beperkingen, konden uitpakken.  

• Vanaf dan trachtten we met horten en stoten ons gepland jaarprogramma verder af te 
werken maar de coronabeestjes deden nog heel wat activiteiten sneuvelen. 

• Op onze 6 georganiseerde wandelingen in 2021 mochten we in totaal 4.463 wandelaars 
verwelkomen waarvan 1486 clubleden of ruim 33 % van de deelnemers. Opvallend was 
ook de aanwezigheid van 546 niet aangesloten wandelaars goed voor 12,2 % van de 
starters. 

• Sinds de start van onze club in oktober 1980 en tot einde december 2021 namen liefst 
437.893 binnen- en buitenlandse stappers deel aan de door Milieu 2000 georganiseerde 
wandelingen. 

• Begin 2022 leverden 132 van onze trouwe wandelaars een volle tochtenkaart 2020-2021 
in en nog eens 46 anderen wisten minstens 25 stempels te vergaren. Zij ontvingen allen 
een “Kadobon” van € 15 als beloning.  

•  Voor ons criterium 10 van de 14, ook gecombineerd over 2020 en 2021, voldeden 
ditmaal 8 op 10 deelnames of hulp op onze wandelingen om een “consumptiebon” van € 
10 bij ons clublokaal Lommel Broek te verkrijgen. Ondanks de corona tegenkantingen 
voldeden niet minder dan 129 leden hieraan.   

• We willen zeker niet nalaten om al onze trouwe medewerkers, zeker met de moeilijke 
coronabeperkingen van de jaren 2020 en 2021, hartelijk te bedanken voor hun inzet. We 
hopen uit de grond van ons hart dat we in de toekomst verder op hen kunnen rekenen, 
ook al zullen de omstandigheden er voorlopig zeker niet op vergemakkelijken door de 
nieuwe en nogal eens wijzigende richtlijnen voor het mogen inrichten van een 
wandeltocht. (Opgesteld door Jean Engelen)  
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------------------------------------------------------------------ 

 

Ondergetekende wenst deel te nemen aan de busreis naar Bellingen 
op zondag 13 februari 2022. 

 
Naam: 
 
Adres 
 
Telefoonnummer (noodzakelijk bij onvoorziene omstandigheden) 
 
Aantal: …….. X 12 Euro = …………… Euro 
 
Bezorg dit formulier uiterlijk op maandag 07 februari 2022 aan één van de 
bestuursleden. 

 


