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Heel wat clubs gingen de afgelopen maanden heel omzichtig te werk met
het organiseren van wandeltochten. Hadden ze daarvoor een draagvlak?
Misschien wel, clubs kenden nochtans de codes en scenario’s hoe er mee
om te gaan en toch volgden een reeks onverklaarbare annulaties. De
annulatieverhalen lagen ook niet altijd bij de clubs, want na elk
Overlegcomité waren er meer onzekerheden en ongerijmdheden dan
ervoor. Clubs die toch initiatief namen om hun wandeltochten te
organiseren, hebben geloofwaardigheid getoond en zijn zeker niet
stuntelig te werk gegaan. Bewijs daarvan o.a. de controles op het Covid
Safe Ticket. Gelukkig zijn mensen de dag van vandaag heel solidair en
reikt hun rekbaarheid vaak heel ver. Dat neemt echter niet weg dat ze
het spuugzat zijn met sommige onlogische inperkingen.
Weldra kloppen we aan bij de maand maart en heeft de coronabarometer - al is het geen
wondermiddel - zijn diensten bewezen. We hopen met z’n allen eindelijk de beleving van het
wandelen terug op te krikken.
Intussen is men bij Wandelsport Vlaanderen het jaar van start gegaan met enkele nieuwigheden.
De Promotochten zijn in functie van de clubwerking aangepast en zij die aan de vereiste criteria
voldeden kregen een Bonustocht. Anderzijds is er het clubkampioenschap. Hoe meer leden zich
inzetten als wandelaar, hoe meer punten dit oplevert en hoe meer het laadje gevuld zal worden.
Maandelijks zullen we een voorlopige rangschikking publiceren. Geïnteresseerden kunnen deze
zelfs dagelijks raadplegen op de website van Wandelsport Vlaanderen vzw.
Midden januari werd omwille van de zorgwekkende signalen over de omikronvariant van het
Covidvirus met gemengde gevoelens uitgekeken naar de organisatie van de Edelweisstocht
(16.01.22). Maar om het op zijn zachtst uit te drukken: Heide-Heuvel werd compleet onder de
voet gelopen. Intussen is de busuitstap (13.02.2022) naar Bellingen (Pajottenland) en mogelijk
ook de Krokustocht van zaterdag 26 februari al gepasseerd. Meer informatie hierover in het
volgende clubblad. Momenteel kijken we tussen de februariwinter met meer dan gewone
aandacht naar wat er in maart te gebeuren staat. Maart vormt de ruggengraat van handenvol
plannen. Zo is op dinsdag 15 maart onze club de hofleverancier van een altijd belevenisvolle
Pijnventocht. Daags voor de lente (20 maart) trekken we met de bus de Ardennen in, naar
Jalhay-Sart voor een vleugje lente en een vleugje nostalgie. Tot slot maken we op zaterdag 26
maart de maand vol met de algemene ledenvergadering.
Met een fluwelen zachtheid wuiven we dan de winter uit en hollen alweer achter een ongrijpbare
tijd, een tijd waarin we helaas steeds vaker tekortschieten.
Na twee gehavende zomers beloven de virologen dat die van 2022 mogelijk een voltreffer gaat
worden, met spetterende barbecues, tuinfeesten en festivals. Eerst zien en dan geloven. Het zou
niet de eerste keer zijn dat corona ons alsnog in een hinderlaag lokt. Het wordt vast nog een
lange weg voordat het leven weer echt een feest wordt
Tot volgende maand,
Frans
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Nieuwe leden:
Hartelijk welkom aan:
Ludo en Nicole Colson – Slegers
Mevr. Catharina Steensels uit Lommel
Overlijden
Luypaerts René (23.12.1938 – 01.12.2021)
Op woensdag 01 december overleed in de persoon van René Luypaerts een
gewezen, maar zeer verdienstelijk clublid. Als gewaardeerd muzikant en
wandelaar was hij in de tachtiger jaren één van de bezielers van de
Tiroleravonden die onze club op touw zette. In de zomer van 1990 was René
ook weer een drijvende kracht achter de monstertocht Parijs-Lommel. Hij was
al enkele jaren de weduwnaar van een al even gewaardeerd clubicoon
Catharina (Toke) Rijks. Onze club biedt de familie alsnog haar oprecht
medeleven aan.

Vreys Jan (20.04.1938 – 06.01.2022)
Jan is net zoals hij van nature was, met stille trom van ons heengegaan.
Iemand die nooit klaagde, een harde werker, maar ook erg behulpzaam. Hij
ontfermde zich als geen ander om zijn vrouw Ida, die ooit het slachtoffer
werd van een zwaar verkeersongeval. Zijn ontspanning vond hij doorgaans in
een wandeltrip of als drijver bij een jachtgemeenschap. Samen met zijn broer
Frans waren zij vaste medewerkers op één van de rustposten op de 43 km &
50 km ‘Door de Vrijheid Lommel’. Onze club biedt Ida en de naaste familie
haar oprechte deelneming aan.

Claes Maria (30.04.1932 – 11.01.2022)
Maria overleed in het WZC Hoevezavel op een gezegende ouderdom van
bijna 90 jaar. Deze oudgediende en gewaardeerde medewerkster op de
rustpost was al sinds 2009 weduwe van Henri Beliën. Zij is ook de moeder
Renilde.
Onze club betuigt haar medeleven aan de familie.
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Deelnemers aan de
Edelweisstocht

zondag 16 januari 2022
1381 wandelaars
(waarvan 44 medewerkers)

Wandelsport Vlaanderen vzw
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WSV Milieu 2000 Lommel
Individuelen
Bavostappers Zittaart
Wandelend Paal
De Mijnlamp Beringen-Mijn
Wandel Mee Brueghel
Donderslagtrippers Meeuwen
Samen Uit Samen Thuis Houthalen
WSC Langdorp
De Boskabouters Opglabbeek
Bokkenrijders Overpelt
Bosdravers Eksel
Federatieleden WSVL
Anjertrippers Hechtel-Eksel
De Gruun Zipkens Westmeerbeek
De Zandstappers Wechelderzande
De Kampse Wandelaars
Dommeltrippers Neerpelt
Ranstuilen Ranst
De Schorrestappers Boom
Sporton Deurne-Diest
Wandelsportvereniging Mol
Herentalse wandelvereniging
wsv Schelle
Pompoenstappers Kasterlee
KWSV OK50 Zonhoven
Blijf Jong Genebos
De Ravelse Wandelaars
Grevenbroekers Hamont-Achel
Wandelclub Paul Gerard Beringen

Aantal aanwezigen per provincie
Provincie Antwerpen 249 deelnemers
Provincie Limburg 661 deelnemers
Provincie Oost-Vlaanderen 21 deelnemers
Provincie Vlaams-Brabant 94 deelnemers
Provincie West-Vlaanderen 3 deelnemers
Flander Trails 5 deelnemers
Federatieleden WSVL 20 deelnemers
Het weer: Grijs – mistig 5°
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Overzicht waar en met hoeveel onze clubleden in januari 2022 gingen wandelen
Datum

Organiserende club

Locatie

Totaal
Deelnemers
deelnemers WSV Milieu
2000

01 januari

Wandel Mee Brueghel

Peer

411

45

02 januari

Euraudax België

Antwerpen

36

1

03 Januari

W.S.V. De Schoverik Diepenbeek

Diepenbeek

553

7

05 Januari

Wandel Mee Brueghel

Bocholt

357

53

06 Januari

K.W.S.V. De Rakkers

Heusden-Zolder

760

44

09 Januari

Wsv Club 76 Merksem

Deurne

1123

6

10 Januari

VV Goldenstar Borgloon

Borgloon

514

6

13 Januari

WSV Wandelend Paal

Paal

865

52

16 Januari

W.S.V. De Dragonders Hasselt

Lummen

818

1

W.S.V. Milieu 2000 Lommel

Lommel

1381

333

18 Januari

Sporton vzw

Deurne (Diest)

733

34

21 Januari

W.S.V. De Bosdravers Eksel

Eksel

550

134

22 Januari

IJsetrippers

Huldenberg

681

2

23 Januari

Bosgeuzen-Voorkempen

Vorselaar

1591

5

23 Januari

W.S.V. De Sparrentrippers

Gellik

702

6

23 Januari

De Mijnlamp Beringen-Mijn

Beverlo

1451

179

30 Januari

W.S.V. Iris Kortessem
Globetrotters Hageland

Kortessem
Tielt-Winge

1175
1673

33
15

16 Januari

30 Januari

Hieronder de verbeterde uitgave van december 2021

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

Organiserende club

Locatie

Totaal
Deelnemers
deelnemers WSV Milieu
2000

01 december Wandel Mee Brueghel

Kaulille

167

13

02 december De Lummense Dalmatiërs

Lummen

429

10

17 december De Lummense Dalmatiërs

Kermt

545

7

18 december W.S.V. De Boskabouters Opglabbeek

Niel-bij-As

615

15

19 december Bosgeuzen-Voorkempen

Schilde

1134

4

19 december Terug Op Stap Hasselt

Hasselt

860

21

25 december Wandel Mee Brueghel

Bocholt

253

17

Lommel

639

245

28 december W.S.V. Milieu 2000 Lommel

Voorlopige klassering: clubkampioenschap Wandelsport Vlaanderen
REEKS 1, stand op datum van: 11 februari 2022
1. WSV Milieu 2000 Lommel vzw 1219 punten
2. WSV Wandelend Paal vzw 1039 punten
3. De Spartastappers Ardooie vzw 812 punten
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Friet Jean
Donckers Rita
Dekens Irene
Wouters Carine
Verstraeten Medard
Daams Mieke
Vromans Jean
Cools Frans
Mol Juliette
van Montfort Frits
Vandebriel André
Andelhofs Pierre
Basten Lieke
Daems Liliane
Diels Ferdinand
Belmans Sylvia
Bouman Joanna

Vanderschoot Yvonne
Vossen Willya
Berckmans Chris
Stas Odette
Van Endert Henri
Lambrechts Godelief
Cox Jean
Janssens Lisette
Jansen Jacques
Mariën Marita
Pallandt Paul
van Vlerken Mieke
Grevendonk August
Vaneylen André
Brouwers Christiaan
Pauwels Jean
Beysen Lizette

Vorige maand maakten we gewag van een fout in de lijst van waar en
wanneer onze leden wandelden in de maand december 2021. Achteraf bleek
er wat mis met de gegevens op de juiste plaats. Onze excuses hiervoor.
Clubleden die nog recht hadden op een poncho of rugzak ontvingen een
bericht waar en wanneer ze die kunnen afhalen.
Clubleden die na een ongeval hulp nodig hebben bij de administratieve
afwikkeling van hun dossier moeten zich wenden tot dhr. Piet Geboers
(verantw. verzekering). Voor een afspraak met Piet, gelieve vooraf te bellen
op het nummer 0479 42 71 39.
Clubleden die menen in aanmerking te komen als laureaat voor hun
verdienste van 10 of 25 jaar lidmaatschap, maar hun naam niet terugvonden
in de rubriek van ‘Weetjes en Cijfertjes’ mogen steeds contact nemen met
onze expert ter zake (secretaris) Jean Engelen gsm 0485 78 10 81.
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Milieu 2000 wandelkalender
Maart 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
Woe 2

Wandel Mee Brueghel vzw
Racing Peer, Lindebosstraat, Peer
Vertrek van 7-14 uur. Verplaatsing 27 km
3de Woensdagtocht

Don 3

Sporton VZW
Buurthuis, Zandstraat 13, Veerle
Vertrek van 6.30-15 uur. Verplaatsing 37 km
Abdijwandeling

Vrij 4

Zat

6

5

4-7-10-14-17 km

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

Bejaardencentrum Trefpunt, Jan Davidln, Lommel-Heeserbergen
Vertrek om 9.30 uur. Verplaatsing 2 km
± 1h wandelen
Trefpuntwandeling vanuit WZC Hoevezavel (gids Fons Schildermans)
KWSV De Rakkers Hasselt vzw
School KIDS, Borggravevijverstraat 9, Hasselt
Vertrek van 7-15 uur. Verplaatsing 37 km
Domein Bokrijk-tocht

5-8-13-21-30 km

Zon 6

De Harmoniestappers
Miloheem, Milostraat 13, Mol-Millegem
Vertrek van 7-15 uur. Verplaatsing 18 km
28ste Smoutebollentocht

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

Zon 6

Wandel Mee Brueghel vzw
De Leemskuil, Hamonterwed 138B, Bocholt
Vertrek van 7-14 uur. Verplaatsing 21 km
33ste Pieter Breugheltocht - Bonustocht

4-8-12-14-20-25 km

Zon 6

KWSV De Heikneuters vzw
Sint-Jozefinstituut, Kneippstraat 190-204, Genk
Vertrek van 8-15 uur. Verplaatsing 46 km
De Matentocht

6-8-12-17-20 km

Maa 7

WSV De Schoverik Diepenbeek
OC Rooierheide, Patersplein, Diepenbeek
Vertrek van 8-15 uur. Verplaatsing 46 km
Krokustocht

4-6-12-18-22 km

Din

8

De Pompoenstappers vzw
Ontmoetingscentrum Tielen, Kasteeldreef 34, Tielen
Vertrek van 7-15 uur. Verplaatsing 27 km
Watermolentocht

4-6-12-16-20-25-30 km

Woe 9

WSV De Heikabouters vzw
Schutterijgilde Sint-Sebastiaan, Kantonnale Baan, As
Vertrek van 7-15 uur. Verplaatsing 51 km
Jeneverbestocht

4-8-12-20 km
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Don 10

KWSV O.K. 50 Zonhoven vzw
Zaal Paro Ter Donk, Kievitveldstraat 13, Zonhoven
Vertrek van 7-15 uur. Verplaatsing 31 km
Sint-Vincentiustocht

Don 10

Vos Schaffen VZW
Den Amer, Nijverheidslaan 24, Diest
Vertrek van 7-15uur. Verplaatsing 58 km
Sneeuwklokjestocht

Vrij 11
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5-7-8-10-13-17-20 km

4-6-12-20 km

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

Zat

12

WSV De Heikrekels Maasmechelen
Wijkcentrum Concordia, Oude Baan 205, Eisden
Vertrek van 7-15 uur. Verplaatsing 59 km
Nationale Parktocht

4-6-12-15-19 km

Zo

13

WSV Berchlaer
Parochiezaal Koningshof, Mechelbaan 22, Koningshooik
Vertrek van 7.30-15 uur. Verplaatsing 59 km
Lentetocht

4-6-12-16-22 km

Zo

13

‘Beerke Beerse vzw
Kuiperij – GC Sint-Jozef, Kerkdreef 61, Rijkevorsel
Vertrek van 7-15 uur. Verplaatsing
Pensentocht

Zo

13

Postwandelclub Dilsen vzw
Schutterszaal, Molenweg, Rotem
Vertrek van 7-15 uur. Verplaatsing
Lentewandeling

4-6-7-13-18-23-27-31 km

4-8-10 km

Zon 13

Wandelend Paal vzw
Zaal Sint-Baaf, Padbroekweg 1, Heusden-Zolder
Vertrek van 6.30-15 uur. Verplaatsing 27 km
31ste St.-Baafstocht

4-6-10-16-20-25-32-42 km

Zon 13

WSV Holsbeek vzw
CC Het Buurthuis Veldbazuin, Dorp 7, Nieuwrode
Vertrek van 7-15 uur Verplaatsing
21ste Maartsebuientocht

Zon 13

WSV De Grenslopers Luyksgestel NL
Gemeenschapscentrum Den Eijkholt, Kapellerweg 3, Luyksgestel
Vertrek van 8-14 uur. Verplaatsing 8 km

Maa 14

Terug Op Stap Post vzw
Zaal Eneinde, Spalbeekstraat 35, Spalbeek
Vertrek van 8-15 uur. Verplaatsing 50 km
Demerbroekentocht

Din 15

W.S. V Milieu 2000 Lommel vzw
4-5-7-12-15-18-23 km
Voetbalkantine Kerkhoven, Pijnvenstraat 2, Lommel
Vertrek van 8-15 uur. Verplaatsing 7 km
Pijnventocht

4-7-9-12-20-30 km

7-12-16-21-26 km

3-6-910-13-16-19 km
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Woe 16

WSV De Sparrentrippers Lanaken
O.C. Neerharen, Kasteelstraat 32, Neerharen
Vertrek van 8-15 uur. Verplaatsing 61 km
Krokustocht

Woe 16

WSV De Bosdravers Eksel
Zaal De Geer, Overpelterbaan 14, Eksel
Vertrek van 7-15 uur. Verplaatsing 13 km
Lentetocht

Don

De Gruun Zipkes
Parochiezaal Sint-Norbertus, Blauberg 21, Herselt
Vertrek van 6-15 uur. Verplaatsing 44 km
Lentetocht

17

4-8-12-20 km

5-7-10-11-17 km

6-7-9 km

Vrij 19

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

Zat

19

De Mijnlamp Beringen-Mijn
Parochiecentrum De Schans, Bivakstraat z/n, Beverlo
Vertrek van 7-15 uur. Verplaatsing 19 km
Lentetocht

Zat

19

WSV Winterslag vzw
Zaal Paro, Margarethalaan 35, Genk
Vertrek v. 8-15 uur. Verplaatsing 45 km
Ter Heide Tocht

4-7-12-21 km

6-12-20 km

Zon 20

Samen Uit Samen Thuis vzw
Zaal De Plas, Binnenvaartstraat, Houthalen-Helchteren
Vertrek van 7-15 uur. Verplaatsing 28 km
Midden-Limburg-Tocht

4-6-9-12-16-21-30-40 km

Zon 20

WC De Grashoppers vzw
CC Den Egger, August Nihoulstraat 15, Scherpenheuvel
Vertrek van 7-15 uur. Verplaatsing 66 km
Grashopperstocht

5-8-10-12-16-20-25-30 km

Zon 20

Club Marcheurs Jalhay
4-6-12-21 km
Salle La Petite France, Surister 2A, Jalhay
Vertrek met de bus om 8 uur bij taverne Lommel Broek, Kanaalstraat 91,
Lommel-Kerkhoven. Verplaatsing 124 km
Marche de jour

Maa 21

WSV iris Kortessem
Foyer CC De Mozaïek, Kerkplein 14, Kortessem
Vertrek van 7-15 uur. Verplaatsing 65 km
Lentetocht

Din

WSV De Grevenbroekers vzw
Chiroheem Achel, Witteberg 30, Achel
Vertrek van 7-15 uur. Verplaatsing 17 km
Wittebergwandeling

22

4-7-10 km

5-6-9-11-13-14-15-18 km
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Don 24

De Lustige Stappers vzw
Zaal Demervallei, Landorpsesteenweg 319, Langdorp
Vertrek van 7-15 uur. Verplaatsing 49 km
20ste Klaverbladwandeling Langdorp

4-5-6-9-11-18-20-26 km

Vrij 25

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

Zat

26

WSV 10 WING TAC vzw
Parochiecentrum Kailille, Nevenplein 1, Kaulille
Vertrek van 7-15 uur. Verplaatsing 17 km
18de Lentetocht

4-9-11-19 km

Zat

26

WSV De Dragonders Hasselt vzw
OC Steborg, Broekstraat 1, Stevoort
Vertrek 8-15 uur. Verplaatsing 55 km
Muizenorentocht

5-8-12-20 km

Zat 26

Algemene ledenvergadering WSV Milieu 2000 Lommel vzw
Feestzaal Den Horst, Gelderhorsten, Lommel Kerkhoven
Lees het dagprogramma!
Deelname bevestigen door middel van het inschrijfformulier.

Zon 27

Merksemse wandelclub De Stroboeren vzw
5-8-11-15-21-25-30-35-42 km
Sint-Annacollege, Oscar de Gruyterlaan 4, Antwerpen
Vertrek van 7-15 uur. Verplaatsing 78 km
Sint-Annatochten

Zon 27

Tongerse Wandelvrienden vzw
Zaal Alliance, Steenstraat 12, Kanne
Vertrek van 7-14.30 uur. Verplaatsing
Parel van de Jekervalleitocht

Zon 27

Globetrotters Hageland vzw
Zaal De Veldbazuin, Dorp 5, Nieuwrode
Vertrek van 7-15 uur. Verplaatsing
36ste Parel van het Hageland

Maa 28

WC Aviat Sint-Truiden vzw
Zaal Lindenhof, Gelinden-Dorp, Gelinden
Vertrek van 7-15 uur. Verplaatsing 66 km
Lentetocht

Din

29

W.S.V. Mol
Kantine Heisport Heidehuizen, Kruisven, Mol
Vertrek van 8-15 uur. Verplaatsing 16 km
Voorjaarswandeling

4-7-10-15-19 km

Din

29

De Lummense Dalmatiërs
Zaal Kalendries, Meldertsebaan 2, Meldert
Vertrek van 7-15 uur. Verplaatsing 32 km
Lentetocht

4-6-10-12-20 km

Don 31

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

4-6-10-16 km

4-5-7-9-12-14-19-22 km

4-6-12-16-21-30 km

5-13-18-23 km
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Jaak Jansen
Nadat de heer Frits Verdonk (kleine foto) te kennen had gegeven om het
afdragen van de clubtijdschriften in de regio Heide-Heuvel stop te zetten
heeft Jaak Jansen deze taak overgenomen. In de eerste plaats
danken we Frits voor zijn jarenlange toewijding en heten we
Jaak van harte welkom.
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In tijden van corona mag je met 1381 deelnemers van de daken schreeuwen dat je de jackpot
gewonnen hebt. We hebben het beste van ons zelf gegeven om na zoveel corona-ellende de
meest kromlijnige wandelaar weer eens gelukkig te stemmen.
De zondagmorgen van 16 januari was nochtans voor wat het weer betrof niet afgestemd op een
succesvol scenario. Dichte nevel wentelde zich roerloos in vage vormen en had in de vroege uren
alle contouren in het straatbeeld haast volledig gewist. Gelukkig liet de mist zich nog voor dag en
dauw door een kille wind snel verdrijven. Een loodzware, lage bewolking hield de dag echter in
een sombere greep. Misschien was dit wel de reden waarom het deelnemersveld traag op gang
kwam. Het aangewaaide wandelvolk bracht vooral nog wat Nieuwjaarsvreugde mee, vriendschap
en blije gezichten.
De omgeving van Heide-Heuvel zorgt op onze wandeltochten altijd voor heel wat evenwicht. We
hebben de bossen, duinen, heide en gestroomlijnde vlakten, maar de parkoersbouwers legden de
nadruk op de natuurlijke schatkamer rond de Nieuwe Kopen. Eens je bezit hebt genomen van de
bossen worden er alle geluiden verstild … een fascinerend wandelgebied. Alle bomen hebben er
dezelfde doorleefdheid, hun naalden zien eruit als ruige schoorsteenborstels. In puur naakt hout
schuilen andere ongekunstelde schoonheden en terwijl je feilloos door het stille niets kuierde, zag
je de hoge uitkijktoren in het Saharalandschap dichterbij sluipen. Met een dromerige blik keken
wandelaars in alle windrichtingen. Deze wandeltocht was voor hen ongetwijfeld een opvallend
natuurlijk ‘playstation’. Voor de meest avontuurlijke wandelaars werd er nog overgeschakeld naar
een andere verrassing. Ze mochten genieten van een ommetje door het vakantiepark De
Vossemeren, een bungalowpark dat eigendom is van Center Parcs Europe. Vroeg in de namiddag
vervaagde het licht over de velden en al gauw zeeg de duisternis neer op de verkleumde aarde.
Aan deze snelle duisternis hadden veel wandelaars blijkbaar geen boodschap. We hadden heel
wat harten doen smelten, want tot laat in de namiddag bleef de zaal een vat vol plezier en …
corona keek mee. F.S.
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(Ingestuurd door Erik Wouters)
Na de nodige perikelen omtrent de
startlocatie konden we op deze 1e
clubwandeling van 2022 onze
wandelschoenen aanbinden op de
parking van de authentieke en gezellige Bistro
Tilo gelegen op de weg van Postel naar Retie.
Omstreeks kwart na 10 vertrokken we met 45
enthousiastelingen op de voormiddagwandeling,
waar ieder de
keuze
had
tussen een wandeling van 5,5km of 8km
over het zuidelijke deel van het Warme
Netepad. En zoals de naam al deed
vermoeden was het vooral “De
Collateur”, afgewisseld met dreven
tussen de velden, die de leidraad was.
De lange wandeling kreeg als toemaatje
nog de Desselse vistrap te zien. In Bistro
Tilo werd omstreeks 12u30 het buffet, dat uitbaters Bart en Griet, met veel
zorg hadden klaargezet, uitermate gesmaakt. Na deze deugddoende
maaltijd, voorzien van het nodige vocht om alles door te spoelen,
vertrokken we terug voor het noordelijke deel van het Warme Netepad.
Iedereen had ook nu de keuze tussen een wandeling van 6km of 9km, waarbij de 9km de
Spreukenroute erbij kreeg.
Er werd volop geprobeerd om deze spreuken op ‘zen plat Kempes” uit te spreken wat zorgde
voor de nodige hilariteit. Aan de
“Bosbeskleurige Uitkijkpost” gingen de
blikken over het Retieslandschap alvorens
aan te vatten voor de laatste etappe
richting Tilo. Deze 1e clubwandeling werd
op een gezellige manier afgesloten met
nog enkele consumpties en zo kon
iedereen met een goed gevoel en voldaan
de weg naar huis aanvatten.
Bij deze willen we Rita veel beterschap
wensen. Zij had ‘s morgens, voor aanvang van de wandeling, een paal op haar voet gekregen,
met als gevolg een gebroken teen.
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Wie wil er niet de sfeer in dit omvangrijk staatsdomein opsnuiven? Vroeg in de ochtend kan je er
onweerstaanbaar genieten. Vele jaren geleden was het geen sinecure om dit voorwerelds domein
zonder kennis te betreden. Elk pad zorgde voor afwisseling, voor concentratie en korte
momenten van verbazing. Ondanks de mooie snapshots moest je bij de les blijven, want de
paden kronkelden en slingerden zich in duizend bochten. Het zijn precies deze perspectieven die
je een paradoxaal gevoel geven en je in de veronderstelling brengen lang onderweg te zijn.
Vooral ’s morgens is het Pijnvenbos mysterieus. De vochtige ondergrond condenseert en hult het
bos in een mistige brij. Dan welft en deint het wolkendeken tussen de bomen. Maar als op zo’n
vredevolle ochtend de eerste zonnestralen fonkelen in die melkzee, dan merk je pas de
uitzonderlijke natuur die zo kenmerkend is voor dit domein.
Het Pijnven is een levende getuige van een belangrijk stuk Limburgse geschiedenis. Ooit werden
hier overvloedig Corsicaanse dennen aangeplant om te dienen als stuthout voor de mijnen.
Dennenhout kraakt bij de minste beweging en was daardoor zeer geschikt als stutpaal. Het
kraken waarschuwde immers de mijnwerkers bij instortingsgevaar. Op enkele plaatsen in het
Pijnven vind je nog heiderelicten terug. Vóór de komst van de mijnindustrie was dit gebied
immers een typisch Kempens heidelandschap met struik- en dopheide. Met het verdwijnen van
de mijnen kreeg dit gebied een totaal andere functie.
Soms vraag ik mij af, hoe rijm je hier romantisch met strak eigentijds? De oplossing is simpel:
combineer lovers, dennen, heide en vijvergebieden en er ontstaat een strook land dat zijn gelijke
niet kent. Je zwerft er sinds kort ook zorgeloos tussen de toppen van de bomen. Tussen beuken,
eiken, maar vooral tussen pilaren van pinussen.
Mooi weer kan er nog een schepje genoegdoening bovenop doen. Het is er immers altijd rustig
en heerlijk leeg. Mooi lenteweer maakt van de Pijnventocht een schitterende wandelbeleving.
Vandaag is er uitbundigheid troef, morgen leeft alles weer teruggetrokken. F.S.
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Met een echte kuurwandeling gaan we op 20
maart de lente inzetten op de hoogste toppen
van de Ardennen. De wandeling speelt zich af
rond enkele kopspeldgrote dorpjes aan de rand
van het nationaal park Hoge Venen en Eifel.
Surister is een straatdorp en ligt op een
heuvelrug waar de riviertjes Hélivy (in het
westen) en de Botné (in het oosten)
ontspringen. Zij vormen beide de zijrivieren van
hun grote broer: de Hoëgne.
Surister wordt in één adem ook ‘La Petite France’
genoemd en dit naar aanleiding van de familie
Groulard die afkomstig was uit Dinan in Bretagne
en in vroegere jaren over de dorpelingen
heerste. Overblijfselen uit de middeleeuwen zijn nog restanten van een oude
gemeenschappelijke graanmolen, het kasteel van de landheer en een perron.
Aan het einde van het dorp stond de galg. De hoofdzakelijk oude boerderijen
en huizen liggen te midden van met bossen omzoomde weilanden.
Volgens goed ingelichte bronnen
lopen de wandelingen door de
stad Jalhay en zijn omgeving. Ze
laten ons de Hoge Venen vanuit
een bijzondere hoek ontdekken,
maar ook de honderdjarige
loopbrug
La
Passerelle
du
Centenaire. Langere afstanden passeren de vallei van
de Hoëgne tot zelfs de afdamming van de Gileppe.
Alles hangt af van de gekozen afstand. Naargelang de weersomstandigheden zullen we altijd
rekening moeten houden met de mogelijkheid van een ‘Survivaltocht’. Zorg dus voor stevig
schoeisel en een reservestel voor op de bus.
Houd ook rekening met de typische Waalse gastvrijheid, muziek en de alomtegenwoordige
barbecue. Ambiance verzekerd!
Wees erbij en schrijf je in via het inschrijfformulier achteraan, dat je tot dinsdag 15 maart kan
binnenbrengen bij één van de bestuursleden. We vertrekken zondagmorgen 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.

Deze bon geeft recht op
5% korting
bij een aanbesteding van
25 euro
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Na twee jaar uitstel omwille van het gedoodverfde
coronavirus, kunnen we de algemene
vergadering dit jaar opnieuw fysiek
laten doorgaan en dat gebeurt vanuit
feestzaal ‘Den Horst’ te LommelGelderhorsten. Voorafgaand aan deze vergadering wenst onze club er zoals
vanouds een belevenisvolle dag van te maken. De keuze ligt bij de clubleden die
twee mogelijkheden aangeboden krijgen.
•
•

Meedoen aan een dagprogramma.
Meedoen aan een namiddagprogramma.

Het dagprogramma: Bestaat uit een gezellige wandeling in de voormiddag met pauze +
deelname aan de algemene vergadering + deelname aan een koud buffet.
- Er wordt op zaterdag 26 maart verzamelen geblazen om 9.30 uur in feestzaal Den Horst:
ontvangst met gratis koffie of thee.
- Om 10 uur vertrek van de wandeling met een pauze in het clublokaal Lommel Broek.
Koffie of thee met gebak wordt er aangeboden door de club.
- Op het middaguur, wandeling terug naar feestzaal Den Horst. Clubleden die na de pauze
zin hebben in een iets langer traject sluiten zich aan bij Pierre Vandenberk.
- Om 13.30 aanvang van de algemene vergadering.
- Om 14.30 aanvang koud buffet.
- Prijs voor deelname = 15 euro. Koude dranken bij het eten zijn voor eigen rekening.
-

Deelnemers die aan het dagprogramma willen meedoen, maar om gelijk welke reden de
wandeling slechts gedeeltelijk of helemaal niet aankunnen, mogen zich met de wagen
verplaatsen of laten verplaatsen naar Lommel Broek.

Het namiddagprogramma: Bestaat uit een deelname aan de algemene vergadering +
deelname aan een koud buffet.
-

Om 13.00 uur verzamelen in feestzaal Den Horst te Lommel-Gelderhorsten
Om 13.30 aanvang van de algemene vergadering.
Om 14.30 aanvang koud buffet.
Prijs voor deelname = 15 euro. Koude dranken bij het eten zijn voor eigen rekening.

Clubleden die enkel en alleen aanwezig wensen te zijn op de algemene vergadering zijn
eveneens welkom.
NIET VERGETEN! Wandelboekjes en tochtenkaarten worden afgestempeld!
Gelieve op het deelnameformulier uitdrukkelijk je keuze bekend te maken en het binnen te
brengen bij één van de bestuursleden tot zaterdag 19 maart.
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De organisatie van de Limburgse Wandeldag voor 2022 is toegekend aan WSV Milieu 2000
Lommel. Onze club neemt daarvoor de handschoen op vanuit een voor haar ongewone
vertreklocatie: de WICO Campus Sint-Jozef te Lommel (Pieter Breugheldreef 4).
Voor deze wandelopdracht hebben we ruim het dubbele aan medewerkers nodig dan voor een
gewone wandeltocht.
We zijn op zoek naar:
- Een klein leger aan parkeerwachters.
- Logistieke hulp bij de opbouw en afbraak van toestellen, tenten e.a.
- Medewerkers bij het afruimen in zowel de vertreklocatie als de rustpost.
- Medewerkers aan de buffetten.
- Administratieve medewerkers aan inschrijftafel(s) – verkoop consumptiebonnen e.a.
Clubleden die zich voor één dag geroepen voelen om mee te werken aan deze organisatie heten
we van harte welkom. Zij mogen ten gepaste tijde (midden mei) een uitnodiging verwachten en
de nodige richtlijnen meekrijgen.
Vul daarvoor achteraan een deelnameformulier in en bezorg het aan één van de bestuursleden.
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Ondergetekende wenst deel te nemen aan de busreis naar Surister op
zondag 20 maart 2022.
Naam:
Adres:
Telefoonnummer (noodzakelijk bij onvoorziene omstandigheden)
Aantal: …….. X 12 Euro = …………… Euro
Bezorg dit formulier uiterlijk op dinsdag 15 maart 2022 aan één van de bestuursleden.

-----------------------------------------------------------------Ondergetekende wenst deel te nemen aan de algemene vergadering van zaterdag 26 maart 2022
en kiest voor één van onderstaande formules.





Dagprogramma: wandeling – algemene vergadering – koud buffet. Prijs samen 15 euro
Namiddagprogramma: algemene vergadering – koud buffet. Prijs samen 15 euro
Namiddagprogramma: algemene vergadering. Prijs = kosteloos

Naam:
Naam:
Adres
Aantal: …….. X 15 euro = …………… euro
Telefoonnummer (noodzakelijk bij onvoorziene omstandigheden)
Gelieve duidelijk je keuze bekend te maken en het formulier binnen te brengen bij één van de
bestuursleden ten laatste op zaterdag 19 maart.

-----------------------------------------------------------------Ondergetekende wenst zich op te geven als medewerker aan de Limburgse Wandeldag van
zondag 22 mei 2022. Ik wens mij graag in te zetten als:






Parkwachter
Logistieke hulp
Af- en opruimen in de startlocatie of rustpost
Medewerker(-ster) aan de buffetten
Administratieve medewerker(-ster)

Naam:
Adres
Telefoonnummer (noodzakelijk bij onvoorziene omstandigheden)
Vul deelnameformulier snel in en bezorg het aan één van de bestuursleden.
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