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Het is nu helemaal lente! Ranke bloemen van de Paaslelies baden in een 
waas van vloeibaar goud en duizenden wilgenkatjes hangen te bungelen in 
de wind. Ze laten miljoenen pollen stuifmeel als gele sulfer langs de takken 
waaien. Ondergronds wordt er ook heel wat ellenbogenwerk verricht. Ieder 
voor zich en de zon voor ons allen. Je moet wel van beton zijn om daar geen 
vlinders van in de buik te krijgen. 
Nu de lente zijn vleugels uitslaat, komen ook de vertrouwde bossen weer tot 
leven. Ze verwelkomen ons met hun licht en schaduw. We voelen weer hoe 
ze ademen en ruiken. Je voelt hoe het voorjaar de veren schudt. Alles leeft 
en beweegt … de kriebels van de lente! 

Na ruim twee en een halve maand blikken we even terug op het clubklassement. Voorlopig houdt 
Milieu 2000 goed stand vooraan in het peloton en daar zijn we met onze 475 leden bijzonder trots 
op. Hiermee wordt bewezen dat er flink wat clubleden de beuk erin gooien en er flink wordt 
gewandeld. Bovendien is de maand april een echte sprokkelmaand. Wie op zondag 24 april 
(Vlaanderen Wandelt Lokaal) op stap gaat mag per deelnemer rekenen op 5 punten. Wie voor het 
‘Ankerpunt’ kiest in Heusden-Zolder (Wandelend Paal) zijn er dat zelfs 8. We kijken er naar uit! 
Op zondag 10 april organiseert onze club heel uitzonderlijk een wandeluitstap (clubwandeling) 
naar de Ninglinspo. Dit is de enige bergrivier in België, maar eentje met een reputatie. De 
Ninglinspo vinden we terug in het Luikse plaatsje Nonceveux bij Remouchamps (gemeente 
Aywaille). Lees daarover de volledige dagindeling en de voorgestelde alternatieven in een 
uitgebreid artikel verderop in deze Milieutoeter. Op paasmaandag 18 april steken we na twee jaar 
onderbreking opnieuw van wal met de 40ste Paastocht. Vertrekken kan men vanuit feestzaal Den 
Horst (Lommel-Kerkhoven). Onze parkoersbouwers zullen in deze op maat gesneden 
wandelgebieden alle troefkaarten kunnen uitspelen. Mooie wandelparkoersen garanderen 60% 
van een geslaagd wandelavontuur, de andere 40% liggen in de handen van het weer. Laat ons 
hopen op zonnige weerkaarten, want het is niet de eerste keer dat de grillen van april het 
paasspektakel een loer draaien.  
Achter de voorjaarse clubwandelingen zetten we op donderdag 28 april ook al een punt. Dan 
wordt er verzamelen geblazen aan brasserie De Elze (Elzen 49 in Lommel). Over beide activiteiten 
is er meer informatie te vinden op pagina’s 15 en 17. 
Over de busuitstap van zondag 13 februari naar Elingen bij de Halfoogstvrienden uit Bellingen en 
onze Krokustocht van zaterdag 26 februari kun je binnenin eveneens verslagen terugvinden. 
Van de gelegenheid maken we ook gebruik om nu al de aandacht te vestigen op de Voettocht 
naar Scherpenheuvel van zaterdag 7 mei. Op enkele kleine ingrepen na blijven we trouw aan de 
basisformule. Zin in een dag avontuur? Trek dan je stoute schoenen aan. De beweegredenen om 
Scherpenheuvel te zien zijn lang niet meer zo religieus … noem het maar een mentale 
herbronning. Voor de meesten kan het dienen als ‘opkikker’ na het aanslepend coronaverhaal.  
Is het niet schitterend hoe deze dagen kersvers groen door de berken wolkt, hoe gele sluiers in de 
struiken lichten en sleedoorns hun zuiverste wit tentoonspreiden?  Alsof alles zich vanuit een diepe 
adempauze weer vrolijk maakt. 
 
Tot volgende maand, 
Frans 
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Nieuwe leden:  
Hartelijk welkom aan: 

 Mevr. Alda Davus uit Lommel 
Mijnh. Steven Emmers uit Lommel 
Mijnh. Patrick Bloemen uit Lommel 
Mevr. Annie Nuydens uit Kasterlee 
 
 

Overlijden 

Juul Geukens (21.06.1945 – 13.02.2022)

Juul was de man van Marie-Louise Seigers en al sinds einde 2001 lid van 
onze vereniging. Einde vorig jaar (2021) werd Juul plots ernstig ziek en ging 
zijn gezondheid in vrije val. Deze minzame man was ook een fervent 
Anderlechtsupporter en lid van de Countryclub The North-Hill Country. Juul 
overleed thuis in het bijzijn van zijn familie. 
Onze club betuigt haar oprecht medeleven aan Marie-Louise en naaste 
familie.  

FRED KEMPS 
 

Onze club hengelde al lang naar de diensten van Fred als bestuurslid, maar om 
dit zo sociaal geëngageerd clublid te strikken moet je mazzel hebben. Op deze 
beperkte ruimte is er amper plaats om iets over zijn levenservaringen te 
vertellen. Fred was tot aan zijn pensioen overkoepelend directeur van de 
Lommelse basisscholen. Hij is bij de stad Lommel voorzitter van het Lokaal 
Overleg Kinderopvang en samen met zijn vrouw An (voorzitter) runt hij de vzw 
Heshima. Dit is een polyvalent centrum voor onderwijs in Kenia, waar ze zich 
met speciale aandacht focussen op meisjes en vrouwen. Op sportief vlak kon er 

ook nog wel een kunstje af. Zo trok Fred samen met zijn wandelmaatje en clublid Danny Huysmans 
op 01 april 2017 vanuit Firenze naar Assisi tot ze strandden in Rome. In 2018 wandelde Fred de 
memorabele Hadrians Wall Path (135 km) in Engeland. We wensen Fred van harte welkom in het 
Bestuursorgaan van WSV Milieu 2000 vzw. 
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Milieu 2000 wandelkalender 

Deelnemers aan de  
Krokustocht 

zaterdag 26 februari 2022 
1010 wandelaars 
(waarvan 39 medewerkers) 

 

Wandelsport Vlaanderen vzw 
 

 303 WSV Milieu 2000 Lommel  
  153 Individuelen 
 37 Bavostappers Zittaart 
 23 Bosdravers Eksel 
 22 Wandelsportvereniging Mol 
   21 Wandel Mee Brueghel 
   19    VOS Schaffen 
   18 Dommeltrippers Neerpelt 
   17 Wandelend Paal 
 17 De Mijnlamp Beringen-Mijn 
   16 Anjertrippers Hechtel-Eksel 
 16 De Boskabouters Opglabbeek  
 14 Wandelsport Vlaanderen vzw  
   14    Torenvrienden Oostham 
 13 Herentalse Wandelvrienden 
 11 De Kampse Wandelaars 
 11 Samen Uit Samen Thuis Houthalen 
 9 De Bokkenrijders Overpelt 
 9 De Grevenbroekers Hamont-Achel 
 9 WSC Langdorp 
 9 Sporton Deurne-Diest 
 8 Blijf Jong Genebos 
 8 Korhoenstappers Oud-Tunhout 
 8 Ivas Itegem 
 7 Donderslagtrippers Meeuwen 
 7 De Bollekens Rotselaar 
 7 Pompoenstappers Kasterlee 
 6 Wandelclub Paul Gerard Beringen 
  

Aantal aanwezigen per provincie 
 

Provincie Antwerpen 151 deelnemers 
Provincie Limburg 533 deelnemers 
Provincie Oost-Vlaanderen 9 deelnemers 
Provincie Vlaams-Brabant 78 deelnemers 
Provincie West-Vlaanderen 6 deelnemers 
Flander Trails 1 deelnemer 
Federatieleden WSVL 14 deelnemers 
 

 
Het weer: ’s morgens mist – later zonnig (8°) 

 

 

 

 

 

 
 

2043 WSV Milieu 2000 
Lommel vzw 

Lid Wandelsport Vlaanderen 
 

www.wsv-milieu-2000.be 
 

Voorzitter: Frans Smets 
Nieuwe Dijk 11, 3920 Lommel 
tel +32 (0)11 54 15 84 
gsm 0484 34 60 70 
e-mail: smets.frans@skynet.be 

 

Secretaris - parkoersen: 
Jean Engelen 
Kruisboogstraat 10, 3920 Lommel 
gsm 0485 78 10 81 
tel + 32 (0)11 54 30 83 
e-mail: jean_engelen@telenet.be 

 

Penningmeester: Yvette Weyts 
Nieuwe Dijk 11, 3920 Lommel 
tel +32 (0)11 54 15 84 
gsm 0477 34 83 71 

 

Bestuurslid: Piet Geboers - publiciteit 
Drift 53, 3920 Lommel 
gsm 0479 42 71 39 
e-mail: pietgeboersgsm@gmail.com 

 

Bestuurslid: Pierre Vandenberk 
Parkoersverantwoordelijke 
Hees 79, 3920 Lommel 
gsm 0489 44 23 22 
tel +32 (0) 11 54 02 18 
e-mail: pierre.vandenberk1@gmail.com 

 

Bestuurslid: Annick Helsen 
verantwoordelijke scannen - website 
Vreyshorring 190, 3920 Lommel 
gsm 0477 95 46 92 
e-mail: helsenannick@gmail.com 
 

Bestuurslid: Gert Van Dommelen 
verantwoordelijke stockbeheer 
Jacob Van Arteveldestraat 7, 3920 Lommel 
gsm 0477 41 80 86 
e-mail: vandommeleng@skynet.be 
 

Bestuurslid: Veronique Bielen 
verantwoordelijke GDPR (privacy) 
Jacob Van Arteveldestraat 7, 3920 Lommel 
gsm 0494 39 02 93  
e-mail: bielenveronique@gmail.com 

 

Bankrelatie: 
Crelan 853 854 4908 16 
IBAN BE72 8538 5449 0816 

BIC NICABEBB 
 

 
 
 

 

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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April 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 
 

Zat 2 De Bokkenrijders Overpelt 5-10-15-20 km 
  Parochiezaal Holheide, Heikapper 25, Overpelt  
  Vertrek van 8-15 uur. Verplaatsing 7 km    
  Holventocht 
 

Zon 3 Herentals Wandelclub vzw 5-10-15-20-25-30 km 
  Evenementehal De Dreef, Oostakker1, Vorselaar  
  Vertrek van 7-15 uur. Verplaatsing 52 km  
  36ste Perswandeling  
 

Zon 3 W.S.V. Vitales Hoeselt 4-6-13-21 km 
  Gemeenschapscentrum Ter Kommen, Europalaan 2, Hoeselt 
  Vertrek van 7-15 uur. Verplaatsing 70 km 
  Paastocht tussen de bloesems - Bonustocht 
 

Zon 3 Sporton vzw 5-7-13-20-25-32-43 km 
 SOK, Hasseltsebaan 43, Deurne-Diest 

  Vertrek van 6-15 uur. Verplaatsing 31 km  
  Sint-Engelbertustocht – Bonustocht 
 

Maa  4 WSV De Schoverik Diepenbeek 4-6-12-18-22 km 
  OC Lutselus, Pastorijstraat 7, Diepenbeek 
  Vertrek van 7-15 uur. Verplaatsing 51 km   
  Lentetocht 
 

Din 5 W.S.V. De Kampse Wandelaars  4-6-8-10 km 
  Buurthuis Heppen, Heidestraat 65, Heppen 
  Vertrek van 7-15 uur. Verplaatsing 17 km 
  Eindetocht 
 

Din 5 De Bollekens vzw Rotselaar  4-6-7-9-10-20 km 
  Feestzaal Meubelen Verhaegen, Grote Baan 115, Betekom 
  Vertrek van 7-15 uur. Verplaatsing 53 km 
  Lentetocht 
 

Woe 6 Wandel Mee Brueghel vzw 4-7-10-14-17 km 
  De Wuft, Hoogveld 26, Wijchmaal  
                 Vertrek van 7.00-14 uur. Verplaatsing 16 km  
   4de Woensdagtocht 
 

Woe 6 WSV De Heikrekels Maasmechelen 5-7-9 km 
  Wijkcentrum ’t Sjeurke, Herkveldstraat 36, Uikhoven 
  Vertrek van 7-15 uur. Verplaatsing 63km 
  Voorjaarstocht 
 

Don 7 WSC De Blauwvoet 4-6-10 km 
  Sportcentrum Oevel, Ilsestraat, Oevel 
  Vertrek van 7-15 uur. Verplaatsing 34 km 
  Lentetocht 
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Don 7 W.S.V. De Natuurvrienden Zoersel vzw 6-11-17-20 km 
  KLJ-lokaal, De Reiger 29, Zoersel 
  Vertrek van 7-15 uur. Verplaatsing 61 km 
  Paastocht 
   
Don 7 W.S.V. Blijf Jong Genebos vzw 5-6-9-10 km 
  Voetbalkantine FC Toekomst, Verbindingsweg 14, Kwaadmechelen 
  Vertrek van 7-15 uur. Verplaatsing 19 km  
  Gerardustocht 
 

Vrij 8 Bejaardencentrum Trefpunt, Jan Davidlaan, Lommel-Heeserbergen  

  Vertrek om 9.30 uur. Verplaatsing 2 km               ± 1h wandelen 

  Trefpuntwandeling vanuit WZC Hoevezavel (gids Fons Schildermans) 
 

Zat 9 De Pompoenstappers vzw 4-6-10-15-20-25-30-42 km 
  MPI De 3Master, Pater Damiaanstraat 10, Kasterlee 
  Vertrek van 6-15 uur. Verplaatsing 35 km   
  Marathonwandeling  
 

Zat 9 WSV De Anjertrippers Hechtel-Eksel vzw 4-7-12-20 km 
  Buurthuis De Locht, Lochstraat 44a, Eksel  
  Vertrek van 7-15 uur. Verplaatsing 12 km  
  Kapellekenstocht 
 

Zat 9 WSV Eureka@ vzw 4-7-11-20-27 km 
  Zaal Hartenberg, Hartenberg 12, Eigenbilzen 
  Vertrek van 7-15 uur. Verplaatsing 62 km 
  Lentetocht 
 

Zon 10 Sport + Kinrooi vzw 6-9-12 km 
  Gemeentelijke Basisschool Nelisveld 5, Kinrooi 
  Vertrek van 7-15 uur. Verplaatsing 44 km 
  Voorjaarstocht 
 

Zon 10 K.W.S.V. De Rakkers vzw 4-8-11-20-25 km 
  Zaal De Biekaar, Sint-Jozefsplein 8, Hasselt  
  Vertrek van 7-15 uur. Verplaatsing 38 km 
  Herkenrodetocht – Bonustocht 
 

Zon 10 W.S.V. De Ranstuilen Ranst vzw 4-8-13-16-20-25-30-36-42 km 
  Evenementenhal Den Boomgaard, Antwerpsesteenweg 43, Broechem 
  Vertrek van 6.30-15 uur. Verplaatsing 56 km 
  42ste Internationale Wandeltocht – Walk 2 Gether – Bonustocht 
 

Zon 10 Clubwandeling Ninglingspo   *** BUSREIS***  
  Vertrek met de bus om 8.00 uur. Opstapplaats taverne Lommel Broek,  
  Kanaalstraat 91, Lommel-Kerkhoven. Verplaatsing 190 km 
 
 

Maa 11 Terug op Stap Post vzw 5-8-10-13-19 km 
  Zaal Elckerlyc, Pastorijstraat 4, Sint- Lambrechts-Herk 
  Vertrek van 8-15 uur. Verplaatsing 47 km   
  Lentetocht  
 

Din 12 Samen Uit Samen Thuis  vzw 4-6-8-9-14-17 km 
  Zaal De Roedel, Sonnisstraat 141, Houthalen-Helchteren 
  Vertrek van 7-15 uur. Verplaatsing 25 km 
  Sonnistocht 
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Woe 13 Wellense Bokkerijders 4-6-9-12-18 km 
  De Meersche, Molenstraat 6, Wellen  
  Vertrek van 7.30-15 uur. Verplaatsing 49 km   
 

Woe 13 WSV De Grenslopers Luyksgestel NL 9-14-19-24 km 

  Gemeenschapshuis Den Tref, Alexanderhof 7, Hapert 
  Vertrek van 8-14 uur. Verplaatsing 22 km  
  Haopertse Gaopertocht 
 

Don 14 W.C. De Bavostappers Zittaart vzw 5-8-14-19-22-27-30 km 
  Voetbalkantine Olmen Sport, Meerhoutsebaan, Olmen 
  Vertrek van 7-15 uur. Verplaatsing 19 km 
  Dottertocht 
 

Vrij 15 Bejaardencentrum Trefpunt, Jan Davidln, Lommel-Heeserbergen  

  Vertrek om 9.30 uur. Verplaatsing 2 km               ± 1h wandelen 

  Trefpuntwandeling vanuit Hoevezavel (gids Fons Schildermans) 
 

Zat 16 W.S.V. Donderslagtrippers vzw 6-10-12-20 km 
  Zaal Elckerlyc, Elckerlycstraat Neerglabbeek 
  Vertrek van 6.30-15 uur. Verplaatsing 39 km  

Solterheidetocht 
 

Zon 17 De Dommeltrippers Neerpelt 5-7-10-13-17-22 km 
  OC De Vranken, Herent 122, Neerpelt  
  Vertrek van 7-15 uur. Verplaatsing 12 km    
  23ste Kolisbostocht – Bonustocht 
 

Maa 18 W.S.V. Milieu 2000 Lommel vzw 4-6-9-12-17-20 km 
  Feestzaal Den Horst, Gelderhorsten 146, Lommel-Kerkhoven 
  Vertrek van 7-15 uur. Verplaatsing 7 km  
  Paastocht 
 

Maa 18 Berg & Boswandelaars Voeren vzw 5-8-12-20-30 km 
  Kursaal, Boomstraat 27, ’s Gravenvoeren 
  Vertrek van 7.30-15 uur. Verplaatsing 99 km 
  29ste Paaswandeling  
 

Maa 18 Walk To Walk Again 5-11-21-42 km 
  Site Stayen, Tiensesteenweg 138, Sint-Truiden 
  Vertrek van 6-14 uur. Verplaatsing 73 km 
  Bloesemwalk (enkel via voorinschrijving – voor meer info zie www.bloesemwalk.be). 
 

Don 21 W.S.V. De Dragonders Hasselt vzw 4-8-12-20 km 
  Gildenzaal, Joris van Oostenrijkstraat 65 Kuringen 
  Vertrek van 8-15 uur. Verplaatsing 41 km 
  Aprilse Grillen 
 

Don 21 W.S.V. De Dragonders Hasselt vzw 32-43 km 
  Gildenzaal, Joris van Oostenrijkstraat 65 Kuringen 
  Vertrek van 5.30 - 7 uur (lees aandachtig de richtlijnen voor de bus). Verplaatsing 41 km  
  Mars van de Elfde. Enkel met voorinschrijving! 
 

Vrij 22 Bejaardencentrum Trefpunt, Jan Davidln, Lommel-Heeserbergen  

  Vertrek om 9.30 uur. Verplaatsing 2 km               ± 1h wandelen 

  Trefpuntwandeling vanuit Hoevezavel (gids Fons Schildermans) 

 

http://www.bloesemwalk.be/
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Zat 23 W.S.V. Horizon Donk vzw 5-8-11-14-19-22 km 

  Buurthuis Zelk, Zelkstraat 16, Halen 
  Vertrek van 7-15 uur. Verplaatsing 55 km 
  Hollewegentocht 
 

Zat 23 Postwandelclub Dilsen vzw 5-8-10 km 
  Refter Humaniora, Koning Boudewijnplein, Dilsen-Stokkem 
  Vertrek van 7-15 uur. Verplaatsing 49 km 
  Natuurwandeling 
 

Zat  23 De Molse 60 5-10-15-18 km 
  Jeugdkamp De Maat, Postelsesteenweg 111, Mol 
  Vertrek 10-17 uur. Verplaatsing 14km 
  De Molse 60 
 

Zat  23 De Molse 60 33-51-60 km 
  Jeugdkamp De Maat, Postelsesteenweg 111, Mol 
  Vertrek 5-7 uur. Verplaatsing 14km 
  De Molse 60 (enkel via voorinschrijving - tickets uitverkocht) 
 

Zon 24 Team Kempen 4-12-15-26 km 
  Stadhuis Turnhout, Grote Markt 1, Turnhout 
  Vertrek 7-15 uur. Verplaatsing 42 km 
  Vlaanderen Wandelt Lokaal in Turnhout 
 

Zon 24 W.C. Bavostappers Zittaart vzw 4-6-8 km 
  Parochiezaal Hulsen, Ossenberg 114, Balen 
  Vertrek van 7-15 uur. Verplaatsing  21 km 
  Vlaanderen Wandelt Lokaal in Balen 
 

Zon 24 Wandel Mee Brueghel vzw 3-5-7-10-12 km 
  Parochiezaal, Kloosterstraat, Peer 
  Vertrek van 7-15 uur. Verplaatsing 21 km 
  Vlaanderen Wandelt Lokaal in Peer 
 

Zon 24 W.S.V. Donderslagtrippers vzw 6-10-12-20 km 
  In the Mood, Weg naar Helchteren 59, Meeuwen 
  Vertrek van 7-15 uur. Verplaatsing 29 km 
  Vlaanderen Wandelt Lokaal in Meeuwen 
 

Zon 24 W.S.V. Blijf Jong Genebos vzw 4-7-10 km 
  Zaal De Zille, Dorpsstraat 19, Ham 
  Vertrek van 7-15 uur. Verplaatsing 23 km 
  Vlaanderen Wandelt Lokaal in Ham 
 

Zon 24 W.S.V. De Kampse Wandelaars 5-6-10 km 
  MKOK Burkelstraat 131, Leopoldsburg 
  Vertrek van 7-15 uur. Verplaatsing 16 km 
  Vlaanderen Wandelt Lokaal in Leopoldsburg 
 

Zon 24 W.S.V. Wandelend Paal vzw 4-6-10-20-30 km 
  Zaal Sint-Baaf, Padbroekweg 1, Heusden-Zolder 
  Vertrek van 6.30-15 uur. Verplaatsing 27 km 
  Ankerplaats Vlaanderen Wandelt Lokaal 2022 
 

Maa 25 W.C. Aviat Sint-Truiden vzw 4-5-7-9-12-16-19-24 km 
  Gemeentelijke Feestzaal Aalst, Aalst-Dorp z/n, Aalst 
  Vertrek van 7-15 uur. Verplaatsing 60 km  
  Bloesemtocht 
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Din 26 OKRA trefpunten Lommel-Centrum en Werkplaatsen 13 km 
  PC De Moffel, Martinus Van Gurplaan 39, Lommel 
  Vertrek van 9-15 uur. Verplaatsing 
  Lentetocht 
 

Don 28 Torenvrienden Oostham 4-6-10-16 km 
  Kristoffelheem, Schoolstraat 10, Oostham 
   Vertrek van 7-15 uur. Verplaatsing 20 km 
  Lentetocht 
 

Don 28 Clubwandeling De Elze  

  Verplaatsing 5 km   
  Lees voor meer info verder in deze milieutoeter. 
  Inschrijven voor maandag 18 april 2022 
 

Vrij  29 VOS Schaffen vzw 100 km 
  Gildenzaal, Pastorijstraat, Schaffen 
  Vertrek van 20.30 – 21.10 uur. Verplaatsing 35 km 

 12de Gildentocht – (inschrijvingen zijn volzet) 
 

Vrij 29 Bejaardencentrum Trefpunt, Jan Davidlaan, Lommel-Heeserbergen  

  Vertrek om 9.30 uur. Verplaatsing 2 km               ± 1h wandelen 

  Trefpuntwandeling vanuit Hoevezavel (gids Fons Schildermans) 
 

Zat 30 W.S.V. De Bosdravers Eksel 4-8-12-20 km 
  Don Bosco College, Don Boscostraat 72, Hechtel-Eksel 
  Vertrek van 7-15 uur. Verplaatsing 16 km 
  Don Boscotocht 
 

Zat 30 VOS Schaffen vzw 4-6-8-12-20-30-40 km 
  Gildenzaal, Pastorijstraat 1, Schaffen 
  Vertrek van 7-15 uur Verplaatsing 35 km 
  Gildentocht   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

Voorlopige klassering clubkampioenschap Wandelsport Vlaanderen: 

REEKS 1, stand op datum van: 09 maart 2022 

1. WSV Milieu 2000 Lommel vzw 2498 punten 

2. WSV Egmont Zottegem vzw 2035 punten 

3. WSV Wandelend Paal vzw 1811 punten 

4. De Spartastappers Aardooie vzw 1807 punten 

5. WSC Langdorp vzw 1513 punten 
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Onze club doet een warme oproep aan haar leden om op zondag 24 april massaal 
deel te nemen aan ‘Vlaanderen Wandelt Lokaal’ te Heusden-Zolder (organisatie 
Wandelend Paal).  
 

Wie het klassement over het clubkampioenschap wil raadplegen gaat naar de 
website van Wandelsport Vlaanderen vzw: www.wandelsportvlaanderen.be en klikt 
naar Wandelkalender. Onder Wandelkalender vind je de knop ‘Klassement’. Scrol 
dan verder naar Afdeling 1. Hier vind je ook de klassementen van de andere 
afdelingen. 
 

Door deel te nemen aan een gewone wandeltocht verdien je voor de club 1 punt. 
Deelnemen aan een ‘Bonustocht’ levert je 2 punten op. Voor een Regionale 
wandeldag zijn er dat 3. Wandelen op één van de organisaties van ‘Vlaanderen 
Wandelt Lokaal’ worden er dat 5 en aanwezig zijn op het ‘Ankerpunt’ (24/4) krijg je 
maal liefst 8 punten. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 
 
 
 
 

 

Geens Patrick      Stessens Frans      Verpoorten Henri 

Van Meensel Gilaine      Goyvaerts Lily      Rans Christine 

Breugelmans Hilda      Creemers Hubert                     Jansen Harold 

Weyen Dominique                     Lourdaux Rina       Stelten Theo 

Van Broekhoven Jean-Pierre      Van Bommel Ida       Diepvens Hilde 

Meylaers Suzy      Antonissen Eddy       Willekens Lydia 

Van Decraen Alfons                   Hanegreefs Krista       Gerits Hilde 

Bormans Annie                         Blommé Maria            Hesius Maria 

Puttenaers Paula                        Jansen Rina        Linsen Rik 

Snoeckx Maria  Wouters Hugo                   

Mannaerts Jean-Pierre       Vreys Jan       

Droogmans Karin       Vanderhoydonks Monique       

Peeten Marie       Mols Albert       

Verstappen André       Vanderhoydonks Alida         

Smids Jan                                   Melis Ferdinand                    

Van Broekhoven Ida                    Meuris Maria                            

Vanhoudt Sonja       Royakkers Gaby                                

http://www.wandelsportvlaanderen.be/
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Datum Organiserende club Locatie Totaal Deelnemers

 deelnemers WSV Milieu

2000

01 februari W.S.C Langdorp vzw Begijnendijk 567 6

02 februari Wandel Mee Brueghel vzw Wijchmaal 540 96

05 februari Samen Uit Samen Thuis vzw Houthalen-Helchteren 1326 110

06 februari Samen Uit Samen Thuis vzw Houthalen-Helchteren 86 6

06 februari W.S.V. De Boskabouters vzw Opglabbeek 312 6

06 februari WSP Heverlee-Leuven vzw Heverlee 553 2

07 februari W.S.V. De Schoverik Diepenbeek Diepenbeek 718 12

09 februari De Demerstappers Bilzen Eigenbilzen 331 5

10 februari W.S.V. Wandelend Paal vzw Koersel 756 62

12 februari W.S.V. Horizon Donk vzw Linkhout 1514 41

13 februari W.S.V. Donderslagtrippers vzw Ellikom 746 69

13 februari W.S.V. De Dragonders Hasselt vzw Heusden-Zolder 1012 27

13 februari Halfoogstvrienden Bellingen Elingen 1973 45

13 februari De Noorderkempen Hoogststraten vzw Baarle-Hertog 841 4

14 februari Terug Op Stap Post vzw Hasselt 409 7

17 februari De Bollekens vzw Rotselaar Betekom 803 2

17 februari Wandel Mee Brueghel vzw Grote-Brogel 428 75

20 februari W.C. De Bavostappers Zittaart vzw Geel 747 77

22 februari W.S.V. Blijf Jong Genebos vzw Tessenderlo 640 36

23 februari Wellense Bokkerijders vzw Wellen 594 12

24 februari Torenvrienden Oostham Oostham 605 65

26 februari W.S.V. Milieu 2000 Lommel vzw Lommel 1010 342

27 februari W.S.V. De Natuurvrienden Zoersel vzw Zoersel 2069 12

27 februari W.S.C Langdorp vzw Aarschot 2132 10

27 februari W.SV. De Schoverik Diepenbeek Diepenbeek 1099 18

28 februari W.C. Aviat Sint-Truiden vzw Vechmaal 612 2

Overzicht waar en met hoeveel onze clubleden in februari 2022 gingen wandelen

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



Milieutoeter: april 2022 

 

 

11 11 

 

 
Ingestuurd door Robert en Marie Vanhelden – Peeten 
 

Een verrassende wandeling door de natuur van het Pajottenland 
met schitterende landschappen als beloning. Dat was de inzet 
van onze eerste busreis van 2022. 
Voor de 15de keer al organiseerde Wandelclub de 
Halfoogstvrienden uit Bellingen deze “Het Pajottenland op zijn 
mooist wandeling”. 
En of we beloond werden ….. 
Tijdens de busreis was het al heel gezellig met al die 
wandelvrienden onderweg. 
Daar aangekomen en ingeschreven nog een beetje overleg over 
de afstand die we gingen wandelen en met vier dames gingen 
we met heel veel wandelplezier het avontuur tegemoet. 
Achter elke bocht werd je verrast door mooie landschappen, 
heuvelende velden, dwars door bos en veld. Een overvloed aan 

paadjes, veldwegjes en zelfs 
privédomeinen waar alleen de 
natuur telt. Ondanks de koude wind, maar toch met een mooi 
winterweer, hebben we veel gelachen en ons warm gewandeld met 
af en toe een beetje schuiven en glijden met hier en daar een 
warme zonnestraal. 
Bij de rustpost, even picknicken, en daarna onze tocht verderzetten 
met tussendoor veel modderige uitschuivertjes.                                                                                                                          
Terug aangekomen aan de startzaal was er voor iedereen een 
warm verwenmoment met een pannenkoek met suiker ons 
aangeboden door de inrichtende Wandelclub. 
We bekeken nog even onze modderige schoenen en het slijk aan 
de broekspijpen want er was modder, heel veel modder en nog 
eens modder …… 
Alles bij elkaar de ideale mix voor een prachtige wandeling. 
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Busreis Elingen van zondag 13 februari 2022 

Hoe komt een Wandelclub als de ‘Halfoogstvrienden’ uit 
Bellingen op het idee om in putje winter (13 februari) uit te 
pakken met ‘Het Pajottenland op zijn mooist’. Dit trok einde 
vorig jaar de aandacht van onze club en daar wilden we het fijne 
van weten! Naar mate je dit verslag leest zal duidelijk worden 
waarom! Eerst en vooral nog meegeven dat de bus ondanks 
enkele laattijdige afzeggingen toch nog met een 45-koppige 
bemanning naar de Brusselse rand trok. 
Het zachtheuvelende Pajottenland en de Zennevallei worden in 
één adem wel eens het Toscane van de Lage Landen en het Land van Bruegel genoemd. Maar los 
daarvan zijn er ook nog de Lambikbieren en de boerenpaarden. 
Hierin schuilden al voldoende elementen om onze fantasie de vrije loop te laten. Alleen was het 
nog steeds niet duidelijk waarom je hier een wandeltocht organiseert in de winter? 
Toen de ochtend van zondag 13 februari zich langzaam ontplooide en de zon als een oranje vlek 
boven de horizon klom, wisten we dat het flirten zou worden met een koude, maar zonnige 
winterdag. In elk geval een flinke opsteker in vergelijking met de voorbije regendagen. Anderzijds 
rees nog de vraag wanneer en in welke mate het ‘Vrijheidskonvooi’ (een konvooi voor de 
eerbiediging van rechten en vrijheden) zich zou verplaatsen vanuit Parijs richting Brussel en of wij 
daar hinder van zouden ondervinden. Gelukkig, zonder ook maar één obstakel of oponthoud 
verliet de bus in de buurt van Anderlecht de autobaan (E19) en reed pal het Pajottenland binnen. 
In Lennik passeerden we nog het gigantische vier meter hoge standbeeld van het Belgische 
trekpaard en wierpen onderweg ook nog watertandend een blik op de Lambiekbrouwerij 
Lindemans.  
Vanuit de bus zagen we in de verte al de kilometerslange rijen van personenwagens die uit 
noodzaak al vroeg geweerd waren uit het te kleine dorpje: Elingen. Gelukkig was de club 
‘Halfoogstvrienden’ van onze komst op de hoogte en zij had daarom voor de bus een 
parkeerplaats gereserveerd vlak bij de parochiezaal (startplaats). Voor de gelegenheid was er een 
ontvangstcomité (inclusief huisfotograaf) en die ontmoeting was ongewoon hartelijk. Hun 
gastvrijheid werd onder meer nog beklemtoond door ieder van ons te belonen met twee 
pannenkoeken. 
Aan wandelafstanden was er keuze te over (van 7 tot 50 km). Bovendien joeg het zonnig 
wandelweer de vlam in de pijp. Onder alle omliggende dorpjes is Elingen (dat deel uitmaakt van 
de gemeente Pepingen) een buitenbeentje. Het maakt er naar gewoonte jaarlijks een erezaak van 
om gedurende de maand februari alle privédomeinen, erven, natuurgebieden, weilanden en 
velden open te stellen voor deze wandeltocht. Op gebied van controleposten werd het nog gekker. 
Stallingen, loodsen, tot zelfs leegstaande kerkgebouwen (Oudenaken) werden ontruimd en ten 
dienste gesteld van de wandelaars. Die nostalgie werd nog aangewakkerd door het aanbieden van 
zelfgemaakte soep, gegrilde hoevepensen of spek met boerenbrood. Het zorgde voor een 
uitgelaten sfeer! Ook de lokale dranken en lambiekbieren gingen vlot over de toonbank. Die hippe 
toestanden misten hun effect niet en deze wandeling begon zowaar haar geheim prijs te geven. 
Zompige weilanden, velden met zware kleigrond en weggedoken ‘Pajot’-wegeltjes in de valleien, 
zorgden voor nooit geziene taferelen: blubber, blubber en nog eens blubber. 
Het lijkt vreemd maar, voor de organisatie is het precies de bedoeling om zoveel mogelijk van 
dergelijke slingerwegen, paadjes of veldwegels in deze wintermaand op te zoeken. Het lijkt 
waanzinnig, maar hoe meer modder en blubber hoe meer wandelaars deze traditie aangrijpen en 
daarvoor naar Elingen afzakken. Tot in het buitenland worden ze wakker van deze wandeltocht. 
Geen kat die om deze toestanden baalt … zelfs wij niet. 
In het dorpscafé heerst hetzelfde beeld, de vloer leek wel een omgeploegd ‘patattenveld’, maar 
werd simpelweg met de woorden, “Dat zijn we hier gewoon”, weggelachen.   
Elk jaar slagen de organisatoren er steeds meer in om hun reputatie alle eer aan te doen en om te 
kennen te geven dat deze wandeling een tikkeltje ondeugend is, maar ook avontuurlijk! En daarin 
moeten we hen gelijk geven. F.S. 
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Ingestuurd door Erik Wouters 
Ninglin … wat …? Jazeker, de Ninglinspo is het enige 
bergriviertje dat ons landje rijk is, en ook de benaming is van de 
wandeling die er langsheen loopt. ‘What’s in a name’. Het is 
zonder twijfel één van de mooiste en spectaculairste 
wandelingen die je in de Belgische Ardennen kunt afleggen. 
Tijdens deze wandeling kan je genieten van de natuur, de 
watervalletjes, de avontuurlijke paden en het wilde karakter van 
‘Le Ninglinspo’. Al deze ingrediënten maken het tot een 
onvergetelijke wandeling. Er zijn verschillende routes om te 
volgen maar de leukste is ongetwijfeld die van 7km. Op deze 
route kan je onderweg nog wat verpozen bij het uitkijkpunt 
Drouet, alwaar je een prachtig zicht hebt op de vallei van de 
Ninglinspo. Verder heb je nog de keuze uit avontuurlijke 

wandelingen van 2,5km of 2,7km. Maar je kan ook 
eerst iets drinken in de taverne “Le Ninglinspo” 
alvorens op avontuur te vertrekken. Na de middag 
kan je nog een 
extra wandeling 
doen van 10km of 
een bezoek 
brengen aan de 
grotten van 
Remouchamps 
(€16 pp). Of blijf 
je liever wat 
nagenieten in de 

taverne “Le Ninglinspo” waar je je eigen lunchpakketje opeet 
of een hapje bestelt? Alles kan. Is je nieuwsgierigheid 
aangewakkerd en wil je dit alles zelf ervaren? Schrijf je dan in 
via het inschrijfformulier achteraan, dat je tot dinsdag 5 april 
kan binnenbrengen bij één van de bestuursleden. We 
vertrekken zondagmorgen om 8u 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, zoals steeds, €12.  

Zorg zeker voor reserveschoenen en reservekledij want het kan er wel eens goed nat zijn      .  
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Als het landschap zich zelfingenomen terugtrekt en mijn 
neuspunt door en door koud wordt, is de lente nog maar 
pril. Al doet het een mens toch wat om ’s morgensvroeg 
de heerlijkheid van de ochtend op te snuiven. 
Ochtenddauw ontfermde zich nog over de betraande 
velden en weilanden toen ik al eens de bakens rond deze 
Paastocht ging doorsnuffelen. Gelderhorsten is nu geen 
jungle waarin af en toe een olifant verdwaalt en nog 
minder nu er exoten worden gekapt. 
Deze Paastocht schept in elk geval een nieuw beeld en 
een nieuw verhaal, het kan zich openbaren. Kijken naar 

een nieuwe omgeving is als een sprong in de wereld. Als daaraan toe de ochtend nog eens helder 
gloort, dan hamert die vrolijkheid in je hersenpan. De hectiek van de dagelijkse sleur wordt hier 
ver achterover gedrukt. Je loopt er door de hei of over een kamerbreed mostapijt. Af en toe 
gebied de heerlijkheid je te knielen voor wat wilde narcissen. Je loopt er onder harige zachte 
wilgenkatjes … het voelt als vrijen met de schoonheid van de natuur. Ook de beuken en berken 
wolken in glazuurgroen. Langzaam wordt alles gekneed in nieuwe vormen. Laat ons vooral hopen 
dat op Paasmaandag alles geurt en kleurt als een fris boeket en de beleving een onvergetelijke 
indruk nalaat. 
Deze Paastocht hebben we al 39-jaar gekoesterd en geknuffeld … nooit hebben we ervaren dat 
het al die tijd een koekoek éénzang is geweest. En dat wordt het ongetwijfeld ook nu niet.  
Ooit stonden de gebeurtenissen over deze en andere organisaties als graniet in mijn geheugen 
gebeiteld, mettertijd worden ze dun en rafelig als watten. Ik moest deze keer al flink in mijn harde 
schijf rommelen om herinneringen van vorige jaren op te halen. F.S 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 
 
 



Milieutoeter: april 2022 

 

 

16 16 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Milieutoeter: april 2022 

 

 

17 17 

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. 
 

 

(Ingestuurd door Jean Engelen) 
 

Na de eerste geslaagde clubwandeling 2022 vanuit Bistro Tilo in Retie trekken we er ditmaal op 
uit vanuit brasserie De Elze, Elzen 49 in Lommel.  
 

We willen graag iedereen laten meegenieten van deze uitstap en hanteren daarom volgende 
afspraken:  

- We voorzien weer 2 wandelingen, eentje in de voormiddag en een na de lunch in De 
Elze 

- Samenkomst vanaf 10.00 uur aan de brasserie – deuren geopend voor eventueel een 
koffie en/of toiletbezoek. 

- Om 10.30 uur vertrekken we voor een eerste wandeltrip van circa 5 km richting 
Center Parcs De Vossemeren waar we kunnen kennismaken met dit Lommels 
vakantieparadijs. 

- +/- 12.00 uur: lunch voor de ingeschrevenen aan € 16.50 per persoon. 
• Keuze 1 – Vidé met friet/kroketten en groenten. 
• Keuze 2 – Balletjes in tomatensaus met friet/kroketten en groenten. 

• Lunch betaling bij inschrijving – dranken persoonlijk ter plaatse 
afrekenen. 

- 14.00 uur: vertrek namiddagwandeling – keuze uit +/- 6 km of +/- 9 km. 
- Wie enkel komt om te wandelen (voor- en/of namiddag) hoeft niet in te schrijven. 
- Het staat je vrij om deel te nemen aan één of beide wandelingen en al of niet in te 

schrijven voor de lunch. Iedereen is van harte welkom.   
 

Voor deelname met lunch: inschrijven (via deelnameformulier achteraan in deze Milieutoeter) en 
betalen bij een van de bestuursleden of ten laatste op de Paastocht van maandag 18 april 2022 
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In tegenstelling tot voorgaande jaren hebben we een beetje gesleuteld aan de opgave, maar het 
strategisch plan blijft zonder meer onaangeroerd. De 40ste bedevaart moet de coronacrisis doen 
vergeten. Zaterdag 07 mei wordt ongetwijfeld een nieuwe start. 
 

Een bedevaart naar Scherpenheuvel blijft nog altijd ‘bijzonder’. Elke wandelaar droomt ervan om 
het minstens eenmaal in zijn/haar leven geprobeerd te hebben en als het enigszins kan ook 
Scherpenheuvel te zien! We hanteren ongeveer dezelfde maatstaven als voor de coronacrisis. 
 

Alleen de gezamenlijke maaltijd na de aankomst in Scherpenheuvel wordt uit het programma 
geschrapt. Iedereen kan dus tussen de aankomst in Scherpenheuvel en het vertrek met de bus 
naar huis zijn/haar tijd vrij opvullen.  
 

Er worden opnieuw vier vertrekplaatsen voorzien. Lees daarover goed de tekst in dit artikel. 
 

De officiële startplaats blijft zoals vanouds: Taverne Lommel Broek, Kanaalstraat 91 
te Lommel-Kerkhoven. Verzamelen vanaf 5.30 uur. Vertrek STIPT om 6.00 uur. 
UITZONDERING: Onder leiding van Erik Wouters kunnen zij die dat willen al vertrekken vanuit 
Lommel-centrum, startplaats Huis van de Stad – vertrek om 4.00 uur. Zij die dat willen nemen 
persoonlijk contact met Erik (gsm 0476 83 05 75 of e-mail: erik.wouters4@telenet.be  
 

Bericht aan de overige deelnemers: 
Gelieve a.u.b. nabij taverne Lommel Broek de auto’s te parkeren langs de straat of op de parking 
bij de begraafplaats, achterkant feestzaal Heidegalm.  
4 
 

Na het vertrek aan taverne Lommel Broek houden we voor het eerst halt in het Kristoffelheem, 
Schoolstraat 10 in Oostham. Hier arriveren we om 8.15 uur – vertrek terug om 8.45 uur. 
Clubleden die vanaf deze plaats mee aansluiten zorgen dat ze tijdig aanwezig zijn. 
 

De volgende halte en aansluitpunt is café Carpe Diem, Stationsstraat 14 in Tessenderlo. De groep 
komt hiertoe omstreeks 10.30 uur en vertrekt weer om 11.00 uur. Ook nu zorgen clubleden die 
vanaf hier aansluiten dat ze op tijd aanwezig zijn.  
 

Aan de Gerhagenvijver (Tessenderlo) voorzien we ook nog ruim de tijd om te rusten en het 
lichaam aan te sterken voor de ultieme slotkilometers tot Scherpenheuvel. 
 

Wie de ultieme kilometers nog mee wil wandelen, moet zich melden in café Heren van Zichem, 
Markt 39 in Scherpenheuvel-Zichem. Aankomst van de groep ± 14.30 uur – vertrek om 15.00 
uur. 
 

De prijs voor deelname hangt af van de gekozen formule. 
Vertrek met de bus naar huis om 18.00 uur.  
 

Opmerking: Onderweg worden op regelmatige tijdstippen korte haltes voorzien voor een drankje 
of energierijke tussendoortjes. 
 

 

Formule 1 Formule 2 Formule 3 Formule 4 

36 km 36 km 24 km 16,5 km 

Deelname vanaf Deelname vanaf Deelname vanaf Deelname vanaf 

Taverne Lommel Broek Taverne Lommel Broek 
Kristoffelheem 

Oostham  
Café Carpe Diem  

      Tessenderlo  

Versnaperingen +  Versnaperingen +  Versnaperingen + Versnaperingen + 

verzorging onderweg verzorging onderweg verzorging onderweg verzorging onderweg 

        

  inbegrepen bus terug inbegrepen bus terug inbegrepen bus terug 

15 euro 25 euro 25 euro 20 euro 

NIET-leden betalen 10 euro extra! 

mailto:erik.wouters4@telenet.be
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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 vóór dinsdag 3 mei aan één 
van de bestuursleden. 
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Clubvakantie Oostenrijk: Neustift van 10 – 17 juli 2022 
De personen die zich inschreven voor de clubvakantie naar Neustift 

(Stubaital-Oostenrijk) tussen 10 en 17 juli 2022 dienen het saldo van 

de reis vóór 15 juni 2022 over te maken op de clubrekening: BE93 8508 

4504 1867. Dit bedrag zal persoonlijk per brief omstreeks 1 juni worden 

medegedeeld. 

Het inchecken voor deze reis gebeurt vanaf de parking van 

Lommel Shopping, Buitensingel Lommel (nabij de 

McDonalds). 

Een groepsbijeenkomst voor het doornemen van de laatste 

voorbereidingen gaat door op donderdag 16 juni om 19.30 

uur in Buurthuis Het Zand in de Frederik van Eedenstraat 

z/n te Lommel-Heeserbergen. 

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

Ondergetekende wenst deel te nemen aan de clubwandeling ‘De Elze’ te Lommel (Elzen 49) op 
donderdag 28 april 2022. 
Ik wens gebruik te maken van een maaltijd en betaal daarvoor 16,50 Euro per persoon. 
Maak een keuze uit 2 soorten maaltijden. Vermeld je keuze! 
 

 Keuze 1: Vidé met friet/kroketten en groenten. 
 

 Keuze 2: Balletjes in tomatensaus met friet/kroketten en groenten. 
 

Lunch betaling bij inschrijving – dranken persoonlijk ter plaatse afrekenen. 
 

Naam: 
 

Naam: 
 

Adres 
 

Telefoonnummer (noodzakelijk bij onvoorziene omstandigheden)  
Aantal:  ….. X 16,50 Euro = …………… Euro 
 

Bezorg dit formulier uiterlijk op maandag 18 april 2022 aan één van de bestuursleden. 

Deze bon geeft recht op 
5% korting 

bij een aanbesteding van 
 25 euro 
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Ondergetekende wenst deel te nemen aan de busreis naar de Ninglinspo 
op zondag 10 april 2022. 
 
Naam: 
 

Adres: 
 

Telefoonnummer (noodzakelijk bij onvoorziene omstandigheden) 
 

Aantal: …….. X 12 Euro = …………… Euro 
 
Bezorg dit formulier uiterlijk op dinsdag 05 april 2022 aan één van de bestuursleden. 
 

 

 
 
 

 
 
 

 
Naam: …………………………………..  Voornaam: ………………………………………………  
 

Naam: …………………………………..  Voornaam: ………………………………………………  
 

 Ik kies voor formule 1 en betaal hiervoor 15 euro als lid      25 euro als NIET lid   
 

 Ik kies voor formule 2 en betaal hiervoor 25 euro als lid      35 euro als NIET lid  
 

 Ik kies voor formule 3 en betaal hiervoor 25 euro als lid      35 euro als NIET lid  
  

 Ik kies voor formule 4 en betaal hiervoor 20 euro als lid      30 euro als NIET lid  
 

 

 Ik vertrek vanaf het Huis van de Stad 
 

Telefoonnummer (noodzakelijk bij onvoorziene omstandigheden) 
 

Bezorg dit formulier uiterlijk op 02 mei aan één van de bestuursleden. 
 

 
 
 
 

Ondergetekende wenst zich op te geven als medewerker aan de ‘Limburg Wandelt’ 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 vóór dinsdag 3 mei aan één van de bestuursleden. 
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