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Als dag en nacht even lang zijn, begint de astronomische lente en dan 
ontbindt het mooiste seizoen al zijn duivels … moeder natuur regisseert! 
Alsof het land herboren wordt. In alle vroegte hou ik van de stilte, het zijn 
momenten waarop ik oprecht hoop dat ze het leven wat vertragen. In dit 
jaargetijde van heden heerst geen vatbare rust, alles leeft en beweegt. Het 
enige waaraan ik me ’s morgens erger is het krijsen van mateloos 
vechtende spreeuwen. Elk geluid dat ze uitstoten klinkt als een withete 
breinaald die door mijn trommelvliezen boort. Ze moeten voorzichtig zijn, 
want de kat van de buren kijkt mee. 

Van de maand maart hebben jullie nog wat leesvoer tegoed. Op zondag 20 maart ramden we de 
poort naar de lente open en trokken met steile ambities en een overladen bus naar de altijd 
verrassende Ardense hoogvlakte (Surister-Jalhay). Een wandeling van de bovenste beste makelij. 
Op zaterdag 26 maart was er eindelijk (na twee jaar onderbreking) opnieuw gelegenheid om een 
fysieke algemene vergadering bij te wonen. En of onze leden er zin in hadden! Met ruim honderd 
gaven ze gevolg aan deze uitnodiging. Een samenvatting hierover lees je verder in deze 
Milieutoeter.    
Op zaterdag 7 mei knopen we ook opnieuw aan met de voettocht naar Scherpenheuvel. Een 
tocht waarop je onderweg, ondanks het christelijk karakter, mag vloeken en balanceren tussen 
geloof en ongeloof. We publiceerden alle gegevens hierover reeds uitgebreid in de vorige 
uitgave, maar herhalen het nogmaals. Toch geef ik nog graag mee dat we het wandelritme 
aanpassen aan de fysieke normen van minder geoefende deelnemers. Iedereen hoort erbij! 
Op zondag 22 mei neemt onze club de touwtjes in handen over de organisatie van Limburg 
Wandelt. Hiervoor effenen we de wandelwegen doorheen het Saharagebied. Sleutelwoorden 
hiervoor zijn niet van toepassing. Het gonst er van de innerlijke schoonheid! Meer nog, het zou 
ons plezieren moest die dag bekroond worden met aangename wandeltemperaturen zodat alle 
toegangswegen dichtslibben. Met zoveel volk op een kluitje gaat zelfs de Sahara zweten. 
Onze club is er op de valreep toch in geslaagd om een nieuwe datum te prikken voor het 
clubfeest. De oorspronkelijke dagtekening van 5 februari werd gecanceld door corona, maar de 
laatste zaterdag van mei is het opnieuw zover. Schrijf je tijdig in! 
 

Schoorvoetend trekt het wandelen zich weer op gang. Zijn de laatste twijfelaars opgestaan?  Wie 
voelt zich nog rouwig om versleten schoenenleer? De meimaand trompettert nieuw leven. De 
bijen zoemen. Het ‘Haspengoud’ ontluikt … we zetten de bloemetjes buiten. Gooi er de beuk 
maar in! 
Op zondag 8 mei schenken we deze schoonheid ook aan onze moeders. Denk er eens aan. 
 
Tot volgende maand, 
Frans 
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Nieuwe leden:  
Hartelijk welkom aan: 
 Mevr. Mireille Mynendonckx uit Lommel (terug van weggeweest) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

In onze voorkeur-wandelkalender gaan we nog sporadisch weekendtochten opnemen 
van clubs die ondermaats deelnemen aan onze wandeltochten. De midweektochten 
daarentegen blijven we wel vermelden.   
Wie toch informatie wil hebben over alle weekendwandelingen, kan daarvoor de wandel                  
o        app of de kalender Walking in Belgium raadplegen. 
 
 
 
 
 
 
 

HEEL BELANGRIJK VOOR DE DEELNEMERS AAN DE VOETTOCHT NAAR 
SCHERPENHEUVEL 

 
Door omstandigheden worden we gedwongen om twee rustplaatsen op weg naar 
Scherpenheuvel aan te passen. De eerste halte zal worden gehouden in café 
Torenzicht, Heldenplein 1, Oostham en niet in het fietscafé Kristoffelheem, 
Schoolstraat 10, Oostham. 
 
De halte in Tessenderlo zal plaatsvinden in brasserie de Oude Post, Stationstraat 
1, Tessenderlo en niet in café Carpe Diem, Stationstraat 14, Tessenderloo.  
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Deelnemers aan de  
Pijnventocht 

dinsdag 15 maart 2022 
593 wandelaars 
(waarvan 25 medewerkers) 

 

Wandelsport Vlaanderen vzw 
 

 238 WSV Milieu 2000 Lommel  
  42 Individuelen 
   22 Wandel Mee Brueghel 
 16 Wandelsportvereniging Mol 
 13 Bosdravers Eksel 
 13 De Mijnlamp Beringen-Mijn 
   12 Samen Uit Samen Thuis Houthalen 
   11 Wandelclub Paul Gerard Beringen 
   11 Bavostappers Zittaart 
 10 Wandelend Paal 
   10 Anjertrippers Hechtel-Eksel 
   10    Torenvrienden Oostham 
 9 Sporton Deurne-Diest 
 9 De Gruun Zipkes Westmeerbeek 
 8 VOS Schaffen 
 8 Pompoenstappers Kasterlee 
 7 De Kampse Wandelaars 
 7 De Lummense Dalmatiërs 
 7 De Herentalse Wandelvereniging 
 6 De Bokkenrijders Overpelt 
 6 De Bollekens Rotselaar 
 5 WSC Langdorp 
 4 Blijf Jong Genebos 
 2 De Grevenbroekers Hamont-Achel 
 2 Dommeltrippers Neerpelt 
 
  

Aantal aanwezigen per provincie 
 

Provincie Antwerpen 174 deelnemers 
Provincie Limburg 385 deelnemers 
Provincie Oost-Vlaanderen 8 deelnemers 
Provincie Vlaams-Brabant 40 deelnemers 
Provincie West-Vlaanderen 7 deelnemers 
Flanders Trails 1 deelnemer 
Federatieleden WSVL 2 deelnemers 
 

 
Het weer: Bewolkt – zacht 11° 

 

 

 

 

 

 
 

 
 
 

 

 

 

 

 

      

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

WSV Milieu 2000 Lommel vzw 
Lid Wandelsport Vlaanderen 

 

www.wsv-milieu-2000.be 
 

Voorzitter:  
 

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:  
 

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 
tel +32 (0) 11 54 02 18 
gsm 0473 38 53 92 
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 
 

Bestuurslid: Wouters Erik 
Tunnelstraat 60, 3970 Leopoldsburg 
gsm 076 83 05 75 
e-mail: erik.wouters4@telenet.be 
 

Bestuurslid: Kemps Frederik 
Koning Albertlaan 122, 3920 Lommel 
gsm 0486 61 53 47 
e-mail: fredkemps@hotmail.com 
 

Bankrelatie: 
Crelan 853 854 4908 16 

IBAN BE72 8538 5449 0816 
BIC NICABEBB 
 

 

http://www.wsv-milieu-2000.be/
mailto:jean_engelen@telenet.be
mailto:helsenannick@gmail.com
mailto:vandommeleng@skynet.be
mailto:bielenveronique@gmail.com
mailto:erik.wouters4@telenet
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Milieu 2000 wandelkalender 

 mei 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 
 

Zon 1 W.S.V. De Voskes vzw 5-8-10-13-18-25 km 
      Zaal Reynaert, Maurits Potterstraat 1, Vosselaar 
      Vertrek van 8-15 uur. Verplaatsing 40 km 

  Emiel Van Hemeldonk-tocht  
 
Zon 1 De Mijnlamp Beringen-Mijn vzw 4-7-12-15-20 km 
  KVV Heusden – Zolder, De Nieuwe Dijk 35, Heusden 
  Vertrek van 6-15 uur. Verplaatsing 24 km 
  Sint-Brigidatocht – BONUSTOCHT 
   
Zon 1 Koninklijke WSV Rust Roest Maaseik vzw 4-6-12-21 km 
  Ontmoetingshuis De Riet, Schoolstraat 20, Opoeteren 
  Vertrek van 7-15 uur. Verplaatsing 37 km  
  Meitocht – BONUSTOCHT 
 
Zon 1 Internationale Tweedaagse Blankenberge 7-15-24-42 km 
  Inschrijvingstent, Grote Markt, Blankenberge 
  Vertrek van 8-15 uur. Verplaatsing 187 km 
  51ste Tweedaagse Voettocht Blankenberge 
  
Maa 2 W.S.V. De Schoverik vzw Diepenbeek  4-6-12-18-22 km 
  O.C. Rooierheide, Patersplein, Diepenbeek 
  Vertrek v. 7-15 uur. Verplaatsing 49 km 
  Meiklokjestocht 
 
Din 3 KWSV OK 50 Zonhoven 4-6-8-14-20 km 
  Scoutslokaal, Kneuterweg 6, Zonhoven 
  Vertrek van 7-15 uur. Verplaatsing 37 km 
  Holsteentocht 
 

Woe 4 Wandel Mee Brueghel vzw 4-7-10 km 
  Chiro Kaulille, Steenakkerstraat z/n, Kaulille 
  Vertrek van 7.00-14 uur. Verplaatsing 17 km 
  5de Woensdagtocht 
 
Don 5 Wandelclub Paul Gerard 4-6-10-14-16-20 km 
  Sint-Sebastiaansgilde, Pieter Breughelstraat 86, Beringen 
  Vertrek van 7-15 uur. Verplaatsing 
  Lentetocht 
   

Vrij 6 Bejaardencentrum Trefpunt, Jan Davidlaan, Lommel-Heeserbergen  

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

  Trefpuntwandeling vanuit Hoevezavel (gids Fons Schildermans) 
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Zat 7 W.S.V. De Heikabouters vzw 4-8-12-20 km 
  ’t Sas, Schuttenbergstraat 2 bus 5, As 
  Vertrek van 7-15 uur. Verplaatsing 52 km 
  Nielertocht 
 

Zat 7 WSV Milieu 2000 Lommel vzw 12-19-26-35 km 
  40steste Voettocht naar Scherpenheuvel (in groep) 
  Lees verder de herinnering over de diverse startplaatsen en vertrekuren 
                   
 

Zon 8 W.S.V. Mol 4-8-11-16-22-27-31-37-45 km 
  Parochiecentrum Sluis, Sint-Bernardusstraat, Mol 
  Vertrek van 7-15 uur. Verplaatsing 17 km 
  Boswandeltocht 
 

Maa 9 Terug Op Stap Post Hasselt vzw 5-7-8-12-21 km 
  Zaal Steborg, Broekstraat 1, Stevoort  
  Vertrek van 8-15 uur. Verplaatsing 38 km 
  Meiwandeling 
 

Din 10 W.S.V. Blijf Jong Genebos vzw 4-5-8-10 km 
  Kantine FC Germeer, Heistraat, Olmen  
  Vertrek van 7-15 uur. Verplaatsing 20 km  
  Straaltocht 
 

Woe 11 Postwandelclub Dilsen vzw 5-8-10 km 
  Schutterslokaal, Stadsgraaf 1, Stokkem 
  Vertrek van 7-15 uur. Verplaatsing 62 km  
  Maasplaswandeling 
 

Vrij 13 Bejaardencentrum Trefpunt, Jan Davidlaan, Lommel-Heeserbergen  

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

  Trefpuntwandeling vanuit Hoevezavel (gids Fons Schildermans) 

 

Zat 14 W.S.V. Wandelend Paal vzw 4-7-12-16-20-25-30-42-50 km 
  CVO De Oranjerie, Boudewijnvest 3, Diest 
  Vertrek van 6-15 uur. Verplaatsing 39 km  
  42ste Mariëndaaltocht   
 

Zon  15 W.S.C. De Blauwvoet 6-12-18-25 km 
  Sportcentrum voetbalterreinen Blauwvoet, Ilsestraat 106, Oevel 
  Vertrek 7-15 uur. Verplaatsing 35km 
  24ste Pannenkoekenwandtocht 
 

Zon 15 W.S.V. Wandelend Paal vzw 4-7-12-16-20-25-30-35-42-50 km 
  CVO De Oranjerie, Boudewijnvest 3, Diest  
   Vertrek van 6-15 uur. Verplaatsing 39 km 
  42ste Mariëndaaltocht   
   

Ma 16 W.S.V. De Trotters 5-7-12-17-19 km 
  OC Runkst, Runstersteenweg 149, Hasselt 
  Vertrek 8-15 uur. Verplaatsing 44km 
  Bloeimaandtocht 
 

Don  19 W.S.C. Langdorp vzw 5-8-12-16-20-28 km 
  Voetbalkantine De Vrijheid, Asbroek 3, Herselt 
  Vertrek van 7-15 uur. Verplaatsing 42 km  
  20ste Netetocht 
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Don 19 Torenvrienden Oostham 4-6-10-16 km 
  Voetbalkantine Warande, Bremstraat, Oostham 
  Vertrek van 7-15 uur. Verplaatsing 20 km 
  Gerhesertocht 
 

Vrij 20 Bejaardencentrum Trefpunt, Jan Davidlaan, Lommel-Heeserbergen  

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

  Trefpuntwandeling vanuit Hoevezavel (gids Fons Schildermans) 
 

Zat 21 Wandelclub Sport + Kinrooi vzw 4-8-12-21 km 
  Ontmoetingshuis Voorshoven, Tismansweg 7, Neeroeteren 
  Vertrek van 7-15 uur. Verplaatsing 36 km 
  Lentetocht 
 

Zon 22 WSV Milieu 2000 Lommel vzw 5-8-12-16-20 km 
  WICO Campus Sint-Jozef, Pieter Breugheldreef 4 Lommel  
  Vertrek van 7-15 uur. Verplaatsing  
  Limburg Wandelt 
 

Din 24 W.C. Aviat Sint-Truiden vzw 5-6-8-12-15-18-20-21-23-28 km 
  Campus Saffraanberg, Luikersteenweg 371, Sint-Truiden 
  Vertrek van 8-14.30 uur. Verplaatsing 65 km 
  Saff Walk 
 

Do 26 W.C. Aviat Sint-Truiden vzw  4-5-9-13-18-20-28-35-43 km 
  Parochiezaal De Kanjaan, Grevensmolenweg 34, Sint-Truiden 
  Vertrek van 6-15 uur. Verplaatsing 61 km. 
  Internationale Trudotocht 
 

Vrij 27 Bejaardencentrum Trefpunt, Jan Davidlaan, Lommel-Heeserbergen  

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

  Trefpuntwandeling vanuit Hoevezavel (gids Fons Schildermans) 

 
Za 28 W.S.V. Milieu 2000 Lommel vzw 
  Feestzaal Den Horst, Gelderhorsten 146, lommel-Kerkhoven 
  Clubfeest 13.30-22 uur (voorinschrijving) 
 

Za 28 W.S.V. De Anjertrippers vzw 4-7-12-20 km 
  Basisschool Ter Duinen, Rode Kruisplein 8, Hechtel 
  Vertrek 7-15 uur. Verplaatsing 11km.  
  Anjertocht 
 

Zon 29 De Pompoenstappers vzw 4-6-12-15-20-25-30-40-50 km 
  OC Lichtaart, Schoolstraat 31, Lichtaart 
  Vertrek van 6-15 uur. Verplaatsing 34 km  
  Pompoenstapperswandeling – BONUSTOCHT 
 

Zon 29 W.S.V. Donderslagtrippers vzw 3-5-8-12-20 km 
  Buurthuis Wijshagen, Dennenstraat 35, Wijshagen 
  Vertrek van 6.30-15 uur. Verplaatsing 29 km  
  Rietentocht 
 

Zon 29 De Bollekens Rotselaar vzw 5-8-12-16-20-30 km 

  Montfortcollege, Aarschotsesteenweg 39, Rotselaar 
  Vertrek van 7-15 uur. Verplaatsing 82 km 
  Hagelandtocht – BONUSTOCHT 
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Maa 30 W.S.V. De Heikneuters vzw 5-6-7-8 km 
  Bolrijk Sport, Kneippstraat 190-204, Genk 
  Vertrek van 7-15 uur. Verplaatsing 44 km 
  Heikneutertocht 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 

 

Deze bon geeft recht op 
5% korting 

bij een besteding van 
 tenminste 25 euro 

 

 

Jansen Kristina      Wouters Maria      Nouwen Johan 

Cools Roel      Stelten Linda      Berkmans Marcel 

Van Dommelen Gert      Van der Heyden Johan          Hesius Willy 

Mannaerts Denise                      Mentens Gertruda       Leppens Jean 

Vandervee Louis      Delarbre Brigitte       Boonen Suzanne 

Faes Marja                                  Snoekx Jef       Huysmans Theofiel 

Luyks Peter                                Berckmans Gerarda       Gabriëls Christel 

Bergmans Christiane                 Helsen Annick             

Stockmans Louis                       Cornelis Rosette         

Smolders Edgard  Kwanten Gerard                   

Mynendonckx Mireille       Centen Adrianus’       

Van Hees Mariette       Hens Julienne       

Vromans Gerard       Jansen Louis       

Michiels Maria       Claas Theo         

Mermans Wim                           Wellens Suzanne                    

Kwanten Sonja                          De Wolf Frieda                            

Curinckx Debby       Oeyen Sonja                              
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Pijnventocht van dinsdag 15 maart 2022. 
Dinsdagmorgen 15 maart, de ochtend was somber, maar gevoelsmatig aangenaam om er een 
flinke wandeling van te maken. ’s Morgens kan je hier onweerstaanbaar genieten, want het 
vroege lenteweer jaagt het vuur al in de botten. Het was nu alleen nog een kwestie om op de 

juiste route te gokken. Plots klonken er op een 
nabijgelegen militair schietveld onophoudelijk luide 
mortiergeluiden. Alsof we pardoes aan de Oekraïense 
frontlijn zaten. Lang geleden dat dit nog zo fel en lang 
aanhield. Het positieve was vooral de schoonheid van de 
leefwereld waarin we gedropt werden. Een stukje paradijs 
dat verdrongen leek in de vergetelheid. Al van bij de 
aanvang liepen we door een labyrint van boswegen. Onze 
aandacht ging onverwachts naar het gehakketak van een 
bonte specht. Zonder een krimp roffelde hij/zij erop los. Ik 

heb staan kijken tot mijn nekspier het begaf. De storm van 18 februari had hier ook duidelijk zijn 
stempel gedrukt. In de bossen zag je gruwelijk omgewaaide bomen, het leek wel de speeltuin 
van satan. Geen enkele plek was gelijk een ander, maar we genoten van het laveren door de 
‘evergreens’ van hulst, taxus en sparren. Levensgrote gebeeldhouwde wilde dieren gaven 
gestalte aan de wandeling net als andere inspirerende invalshoeken. Onder andere het 
‘Treehouse’, waarin je midden de bossen op een unieke manier met 15 mensen kan vergaderen, 
trok de aandacht. Je maakte er ook kennis met de iconische fietsbrug waar je kan fietsen of 
wandelen tussen de kruinen van de bomen. Naar het einde van de wandeling liepen we gewoon 
met de handrem op, kwestie van de laatste honderden meters te beschouwen als een ereronde. 
Proficiat aan de parkoersbouwers! F.S. 
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Busuitstap Jalhay – 20 maart ‘22 
(Doorgestuurd door Erik Wouters) 

 
Vergezeld van enkele sneeuwbuien vertrokken we die 
zondag omstreeks 8u met een 60 Milieu’ers voor onze 2e 
busuitstap van het jaar. 
De weersvoorspelling: 
bewolkt en kans op 
enkele winterse 
buien. 
Die voorspelling kon 
alleszins de pret niet 
drukken. Iedereen 
had er zin in en de 

sfeer zat er bijgevolg al goed in tijdens de busreis. 
Deze uitstap bracht ons naar Jalhay, waar we konden 

deelnemen aan de “Marche de Jour” van de Club Marcheurs de 
Jalhay. 
Zij zorgden voor mooie, gevarieerde wandelingen over landelijke 
wegen en door ongerepte bossen die nog in hun winterslaap 
lagen. 
Iedereen had de keuze uit wandelingen van 4, 6, 12 en 21km, 
waarbij de langere afstand een ommetje rond het Lac de la 
Gileppe kreeg voorgeschoteld. 
Dankzij het goede wandelweer, vergezeld van een bijwijlen mooi 
winterzonnetje, kon iedereen genieten van de mooie 
vergezichten op zijn wandeling. Die waren door een slechte 
meetlat wel wat langer als voorzien, maar dat deerde ons niet. 
De weergoden waren ons goed gezind en mede daardoor 
konden we omstreeks 15u30 moe maar voldaan aan de 
terugreis naar Lommel Broek beginnen. 

 

We delen de lucht met de bossen en het water met 

de zeeën. Als een lichaam zijn zij en wij één. 

 

https://citaten-en-wijsheden.nl/1769
https://citaten-en-wijsheden.nl/1769
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Busreis naar Jalhay (Surister) van zondag 20 maart 
 

Wist ik veel van een ‘koude put’ in de atmosfeer, voldoende stof voor discussie vóór aanvang van 
onze Ardennen daguitstap naar Surister (club Marcheurs de Jalhay). Van Frank (onze weerman) 
hadden sommigen vernomen dat deze koude put zich zondag 20 
maart pal boven ons landje zou nestelen en voor heel onstabiel 
weer kon zorgen met regenbuien of sneeuw. Dan op de bus maar 
even googelen wat we van deze wandeldag op het dak van België 
mochten verwachten. En inderdaad de voorspelling was er niet 
naast: sneeuw in de voormiddag die zou blijven liggen. 
Opmerkelijk echter, hoe meer we naar het zuiden afzakten en hoe 
dichter we onze bestemming naderden, hoe meer zonneschijn er 
door het wolkendek prikte. We lieten de voorspellingen dan maar 
als een fabel achter ons en genoten meteen van de omgeving. We 
schrokken ook van de Waalse mentaliteit waarop geen enkele 
corona-rem meer van toepassing was. Al naargelang de afstand 
die men koos was er een ruime marge afgesproken die iedereen 
moest toelaten om tijdig te verzamelen voor de trip terug naar 
huis. 
Van bij de aanvang werd er gewandeld richting Foyr (Fouir), een 
gehucht dat op de zuidhelling ligt van de gemeente Jalhay en 
waar heel veel bossen de plaats moesten ruimen voor weidegronden. Vooral melkkoeien horen 
hier thuis in modern uitgeruste boerderijen. In de zomermaanden is het een op en top groene 
omgeving met uitgestrekte weilanden en onwezenlijke vergezichten, maar ook met verrassend 
steile afdalingen en vermoeiend klauterwerk. In heel de omgeving liggen trouwens veel kleine 
karakteristieke, pastorale dorpjes. Typisch voor deze omgeving zijn de vele kleine waterbronnen. 
Meestal wordt het water trapsgewijs in ruime troggen opgevangen waarin rivierforel wordt 
gekweekt. Naargelang we het middaguur naderden werd het plots intens koud, de frêle lentezon 
verdween en de temperatuur nam een flinke duik. Dan toch een koude put? Gelukkig konden we 
nog gebruik maken van een onontgonnen strook dicht woud, waarin we ons verbaal dribbelden 
in de kronkelende op en af wegeltjes en nijdige bulten. Door het klimmen en dalen dompelden 
we ons zelfs nog in het zweet. Het waren lange stille momenten, de bewoonde wereld leek wel 
lichtjaren ver, maar ingebed tussen gras en bomen doemde in de verte het kerkje van Surister 
op. Op de teller stonden meer kilometers dan aangegeven en dat was nog meer het geval voor 
de 20 kilometer wandelaars. Intussen was ook het koudefront gepasseerd en werd het 
aanzienlijk warmer. Op weg naar huis genoten we opnieuw vol van de zon. Aan de thuisblijvers 
een moeilijk te verklaren verhaal. F.S.     
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Al van midden maart broeide er een ozon-zwangere lentelucht boven ons continent en niemand 
die ook maar een vinger wou uitsteken om daarin verandering te brengen. Het kwam onze club 
goed uit om het voormiddagprogramma van de algemene vergadering af te werken. Na een 
vroege kop koffie of thee achtte de voorpost van Milieu 2000 op zaterdag 26 maart het tijdstip 
rijp (10 uur) om te beginnen aan een ontspanningswandeling vanuit feestzaal Den Horst naar het 
clublokaal Lommel Broek. Daar werd de pauzeknop ingedrukt. Een honderdtal leden maakten 
gebruik van het zonneterras en profiteerden bij gebak met koffie of thee van de gelegenheid om 
na twee volle coronajaren terug samen in elkaars gezelschap te vertoeven. Omstreeks de noen 
was het tijd om op te stappen en de terugtocht aan te vatten. Langs de kanaaloever (kanaal van 
Beverlo) trokken we nog steeds onder een zacht gefilterd zonlicht door het natuurgebied van de 
‘Overmaai’. Een gebied waarin je nog behoedzaam moet omgaan met natuurerfgoederen. 
Intussen had de groep zich gesplitst en was een deel ervan onderweg voor een langer traject. 
Om half twee was iedereen weer ter plekke en nam de voorzitter de aanwezigen op sleeptouw 
voor de algemene vergadering. Gemakshalve werden de voornaamste punten via een 
PowerPointpresentatie aan het gezelschap getoond. Hierbij konden onderwerpen als het 
coronavirus, de coronawandelingen, de interne jaarrekening, de nieuwe vzw-wet, de 
informatieplicht voor de vrijwilliger, het clubkampioenschap en Limburg Wandelt te Lommel op 
22 mei als voornaamste punten niet uit de weg 
worden gegaan. Ook werden de twee nieuwe 
bestuursleden, met name Frederik Kemps en Erik 
wouters aan de aanwezigen voorgesteld. 
 

Tot slot namen de voorzitter Frans Smets en zijn 
vrouw Yvette Weyts (stichters van WSV Milieu 2000 - 
15 oktober 1980) alle twijfels weg over hun toekomst 
bij de club en vertelden dat ze beslist hebben om een 
stap opzij te zetten en hun mandaat binnen het 
bestuur ter beschikking te stellen. 
 

Wie hun taken gaat invullen wordt zeer kortelings bekend gemaakt. 
De namiddag werd afgesloten met een lekker koud buffet. F.S.     
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Datum Organiserende club Locatie Totaal Deelnemers

 deelnemers WSV Milieu

2000

02 maart Levenslijnteam Damme Moerkerke 546 2

02 maart Wandel Mee Brueghel vzw Peer 492 53

03 maart Sporton Deurne-Diest vzw Veerle 997 37

03 maart K.W.S.V. De Duinstappers Westende Lombardsijde 643 2

04 maart Reynaertstappers vzw Lokeren 871 2

05 maart K.W.S.V. De Rakkers vzw Hasselt 1163 50

06 maart De Harmoniestappers Mol 1775 135

06 maart K.W.S.V. De Heikneuters vzw Genk 1152 7

06 maart Wandel Mee Brueghel vzw Bocholt 737 67

07 maart W.S.V. De Schoverik Diepenbeek Diepenbeek 624 2

08 maart De Pompoenstappers vzw Tielen 423 8

09 maart W.S.V. De Heikabouters vzw As 518 9

10 maart K.W.S.V. OK50 Zonhoven vzw Zonhoven 475 32

10 maart VOS Schaffen vzw Diest 801 10

12 maart St.-Michielstappers Brecht Sint-Job-in-'t-Goor 653 3

12 maart W.S.V. De Heikrekels Maasmechelen Eisden 476 7

12 maart Brugsche Globetrotters vzw Assebroek 888 1

13 maart t Beerke Beerse vzw Rijkevorsel 1020 2

13 maart W.S.V. Wandelend Paal vzw Heusden-Zolder 1509 51

13 maart W.S.V. Holsbeek vzw Nieuwrode 1409 1

13 maart Spoetnikstappers vzw Middelkerke 592 3

13 maart W.S.V. De Grenslopers NL Luyksgestel NL 48

15 maart W.S.V. Milieu 2000 Lommel vzw Lommel 593 263

16 maart W.S.V. De Bosdravers Eksel Eksel 451 83

16 maart W.S.V. De Sparrentrippers Neerharen 265 5

17 maart De Gruun Zipkes Herselt 899 13

19 maart De Mijnlamp Beringen-Mijn vzw Beverlo 869 93

19 maart vzw Vredeseilanden Oostkamp 1141 3

20 maart Samen Uit Samen Thuis vzw Houthalen-Helchteren 1170 67

20 maart Partnerwalk Tongeren 486 1

20 maart W.C. De Grashoppers vzw Scherpenheuvel-Zichem 1688 2

20 maart Marcheurs de Jalhay Surister 859 56

21 maart W.S.V. Iris Kortessem Kortessem 462 1

22 maart W.S.V. De Grevenbroekers vzw Achel 522 103

24 maart De Lustige Stappers Post Langdorp Langdorp 858 11

26 maart De Markstappers Merksplas 347 3

26 maart W.S.V. 10 Wing TAC Kaulille 395 51

27 maart Tongerse Wandelvrienden vzw Kanne 1004 16

27 maart De Markstappers Merksplas 562 5

28 maart W.C. Aviat Sint-Truiden vzw Gelinden 480 1

29 maart W.S.V. Mol Mol 339 59

29 maart De Lummense Dalmatiërs vzw Meldert 590 4

31 maart Torenvrienden Oostham Oostham 482 42

Overzicht waar en met hoeveel onze clubleden in maart 2022 gingen wandelen
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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 café Torenzicht, 
Heldenplein 27 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 brasserie de Oude Post, Stationsstraat 1 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 
Café Torenzicht 

Oostham  
Brasserie De Oude Post 

      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 

 
 

mailto:erik.wouters4@telenet.be
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Kort verslag van de bestuursvergadering gehouden op maandag 11 april 2022 
om 19.00 uur in taverne Lommel Broek, Kanaalstraat 91, Lommel-Kerkhoven. 
 

   opening van de vergadering door de voorzitter   
  goedkeuring van het verslag van donderdag 10 maart 2022. 
  briefwisseling 
  bijkomende punten op de dagorde (voor de vergadering bekendmaken)   
  kasverslagen 
  goedkeuring wandelkalender 2023 
  aanpassingen draaiboek (taken bestuursleden) 
  evaluatie Pijnventocht van dinsdag 15 maart 2022 
  verslag infovergadering regio Limburg van dinsdag 15 maart 2022 
  verslag algemene vergadering over de Grensparkwandelingen 2022 
  evaluatie busreis naar Surister van zondag 20 maart 2022 
  evaluatie alg. vergadering WSV Milieu 2000 van zaterdag 26 maart 2022 
  informatieplicht aan de vrijwilligers 
  statuuts- en bestuurswijzigingen doorgeven aan een advocatenkantoor 
  evaluatie busreis (clubwandeling) naar de Ninglingspo 

  verg. met de medewerkers aan ‘Limburg Wandelt’ op donderdag 14 april 
  voorbereiding Paastocht van maandag 18 april 2022 
  afspraken met de rustplaatsen op weg naar Scherpenheuvel van 7 mei 2022 
  voorbereiding clubfeest van zaterdag 28 mei 2022 
  varia en rondvraag 
 

Volgende vergadering op dinsdag 10 mei om 19 uur in het clublokaal Lommel Broek, Kanaalstraat 
91 te Lommel-Kerkhoven. 

 
Mededeling: aangezien Frans en Yvette Smets-Weyts geen deel meer uitmaken 
van het clubbestuur dienen alle inschrijfformulieren e.a. bezorgt te worden bij 
Jean Engelen, Kruisboogstraat 10 te Lommel of dienen afgegeven te worden bij 
de overige bestuursleden. 
 

Einde juli 2022 zullen de functies binnen het bestuursorgaan worden aangepast 
en kenbaar gemaakt. 
 

Vanaf de tweede helft van het jaar komt ook de Milieutoeter in handen van een 
andere medewerker.  
 

Op de algemene vergadering van 26 maart werden twee nieuwe bestuursleden, 
met name Erik Wouters en Frederik Kemps definitief opgenomen in het 
bestuursorgaan van WSV Milieu 2000 Lommel vzw.  
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In heel Vlaanderen is er geen dorp of stad meer waar Lommel een nobele onbekende is. Daar 
hebben tal van bezienswaardigheden en andere toeristische attracties toe bijgedragen, maar ook 
de wandelclub heeft hier een belangrijk aandeel in verworven en mag zich door haar netwerk 
aan wandelwegen en organisaties beslist toeristische ambassadeur van de stad Lommel noemen. 
De méér dan 440.000 bezoekers die door de jaren heen hun voetdruk in het Lommels zand 
achterlieten roemen nog steeds de oeverloos mooie natuur. Voor de organisatie van ‘Limburg 
Wandelt’ die doorgaat op zondag 22 mei koos de wandelclub Milieu 2000 het gebied in en rond 
de Sahara als rode draad door dit sportief treffen. Logisch toch! Wie in Lommel vraagt naar het 
mooiste natuurgebied, krijgt gegarandeerd de Sahara op zijn bord. Ook de ontgonnen 
zandgroeven lokken massa’s volk … toeristen, maar vooral veel wandelaars. 

Als wandelaar raak je ook verzeild binnen de 
toegangspoort van Bosland, het grootste bosrijk 
gebied van Vlaanderen. Je loopt er door bont 
gewas en langs dennen in dwergvorm. Eens je 
het oerbeeld vast hebt van de legendarische 
omgeving dan voel je 
je even gelukkig als 
andere romantici die 
hier hun poëtische 
hartsgeheimen 
achterlieten. Er zijn 
dus onwaarschijnlijk 

veel redenen om de streek te verkennen. Wie verder door de Sahara 
trekt en over eindeloze rijen goudkoppige duinen stapt voelt de 
verbeelding prikkelen. Zand heeft immers ontelbare gedaantes. Hoog 
boven de structuur van takken- en twijgen prijkt een ander 
kroonjuweel: de Reus van Bosland, een 30m hoge uitkijktoren. Hij 
ziet er niet alleen imposant uit, maar geeft ook een indrukwekkend 
zicht op de Lommelse omgeving. 
Na deze spectaculaire beelden zakken de meeste afstanden af naar een verdiende rust. Voor 
wandelaars met een goede fysieke conditie ligt er rond Lommel-Werkplaatsen nog een ander 
buitengewoon attractief wandelgebied klaar. Hierin spant de bedevaartplaats van het Mariapark 
ongetwijfeld de kroon. Op de terugweg komen de wandelaars ook nog voorbij het gigantisch 
congres- en evenementencentrum De Soeverein, waar op 21 maart 2012 (10 jaar geleden) de 
emotionele uitvaart plaatsvond van de zeventien slachtoffers van het busongeval in het Zwitserse 
Sierre. 
Startplaats van de wandeling: Wico Campus Sint-Jozef, Pieter Breugheldreef 4 te Lommel. 
Afstanden 5-6-12-15-20-22-25 en 30 km. 
Vanaf de parkeerplaatsen kan men gebruik maken van een pendelbus om je naar de startlocatie 
te laten voeren. F.S. 
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Elk moment is een goed moment om te feesten en 
daarom hebben we ons vastgepind op een datum 
waarop nog een locatie met voldoende ruimte 
beschikbaar was. Dus na ongeveer twee jaar 
kunnen we terug aan tafel voor een gezellige 
feestnamiddag. Zoals gewoonlijk staan er weer 
enkele speciale dingen te beleven en worden 
clubleden letterlijk en figuurlijk in de bloemetjes 
gezet.     

Voor het overige staat feestzaal Den Horst helemaal ter beschikking voor een 
gezellige eet- en partynamiddag. Het aanvangsuur voorzien we om 14.00 uur. Deuren gaan open 
om 13.30 uur. Het einde van deze feestnamiddag wordt voorzien om 22 uur. 
Feestzaal Den Horst laten we weer uitpuilen van gezelligheid met smaakvolle decoraties en een 
goed gevuld programma. 
Een aandachtspunt is voorzeker weggelegd voor clubleden die gegroepeerd willen samenscholen. 
Zorg daarom a.u.b. voor een volledige bezetting van de zitruimtes. 
We verwelkomen iedereen met een aperitief en na een altijd turbulente aanvangsfase worden al 
de eerste clubleden met een staat van verdienste gevierd. 
Omstreeks 15 uur is het de hoogste tijd om de honger te stillen aan een uitgebreid koud/warm 
buffet. Afsluiten doen we met een calorierijk 
dessert. Aan tafel mag men beschikken over tal 
van dranken, inclusief witte en rode wijn. Voor 
de muzikale noot zorgt DJ Moustache. 
De deelnameprijs bedraagt 30,00 euro per 
persoon ‘all-in’. Niet leden betalen 45,00 euro. 
De deelnameformulieren dienen samen met het 
verschuldigde bedrag binnengebracht te worden 
bij een van de bestuursleden uiterlijk tot zondag 
22 mei 2022. 
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Zoals in het verleden ontvangt elk clublid jaarlijks één tochtenkaart. Hiermee kan je door 32 
stempels te verzamelen een waardevol geschenk verwerven. 
 

Bij het inleveren van een volle tochtenkaart ontvang je onmiddellijk je geschenk onder de 
vorm van een ‘Kadobon’: jaartal 2022 (waarde € 15). 
 

Deze ‘Kadobon’ kan je voor allerlei doeleinden gebruiken: bv. in de clubwinkel, bij busreizen, 
als betaalmiddel bij het clubfeest, zelfs voor het aankopen van consumptiebonnen en andere 
clubaangelegenheden gedurende de periode van 01.01.2022 tot en met 15.05.2023. 
 

OPGELET: tochtenkaarten kunnen voortaan alleen persoonlijk afgegeven worden 
op één van onze wandeltochten of op de algemene vergadering. 
Hiermee willen we de jaarlijkse discussies vermijden, die al of niet terecht opduiken over 
verstuurde kaarten die verloren zijn gegaan of tochtenkaarten die afgegeven werden aan 
derden en hun einddoel voorbijschoten. 
 

De ‘Kadobon’ kan niet omgeruild worden tegen geld. Op de ‘Kadobon’ wordt ook geen geld 
weergegeven.  

 

OMWILLE VAN DEZE AANGEPASTE 

REGLEMENTERING ZAL DIT ARTIKEL  

ELKE MAAND WORDEN HERHAALD. 

 
 
 

 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 

 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 
 

 
 

 
 
 
 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

Reglementering met betrekking tot de tochtenkaarten 2022 
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Int. Pinksterwandeling op maandag 06 

juni in Beaufort/Luxemburg  

 

 

 
 
 
In het jaar 2020 stond deze wandeltocht al met stip genoteerd, maar toen gooide het 
coronavirus roet in het eten. Toch stond het in de sterren geschreven dat we ooit zouden 
herkansen om aan deze veelbesproken I.V.V. wandelorganisatie deel te nemen. 
Op Pinkstermaandag 06 juni is het zover, dan gaan we deelnemen aan de gelijknamige 
wandeltocht van de club Wanderfrën Befort. Deze wandeling vindt plaats in de roemrijke 
omgeving van het Luxemburgse Klein Zwitserland. Ze 

 wordt door vele wandelclubs bestempeld als de mooiste en 
meest spectaculaire wandeling van de Luxemburgse 
Ardennen. Ze biedt de wandelaar over een relatief kleine 
oppervlakte een maximum aan hoogtepunten en 
wandelplezier. Bizarre rotsen en rotsspleten, mystieke 
bossen, snelstromende beken, romantische valleien of weidse 
uitzichten laten het hart van elke wandelaar sneller slaan.  
Al deze mogelijkheden worden geboden door de gevarieerde 
landschapsvormen van het Luxemburgse Klein Zwitserland. 
Aan deze wandeling zullen we ongetwijfeld een vette kluif 
hebben en het bewijs dat dit geen loze vooruitzichten zijn 
bewijst het volgende: de afstand vanuit Lommel-Kerkhoven 
tot de startplaats in Beaufort bedraagt om en bij de 220 km. 
Dat betekent ongeveer 3 uur rijtijd (bus). Daarom voorzien 
we het vertrekuur om 7.00 uur ’s morgens vanuit taverne 
Lommel Broek, Kanaalstraat 91 te Lommel-Kerkhoven. We 
zullen in Beaufort toekomen omstreeks 10.00 uur. De 

wandelafstanden bedragen 6-12 en 22 km.  
Van bij de aanhef van de wandelparkoersen wordt 
het meteen proeven van fabelachtige uitzichten en 
gaan we flaneren over vrij goed begaanbare 
wandelwegen. Wouden en rotsen zijn de hotspots 
van de wandeldag. Af en toe steken bescheiden 
boerderijtjes of enkele vakwerkhuizen de kop op en 
kun je een nieuwsgierige blik laten vallen over een 
stuk vreemde wereld, een strook land zonder 
schaduwen, maar enig mooi! Deze regio verrast met 
heel veel afwisseling. Wat de natuur ginds in mekaar 
heeft geknutseld is enig mooi. Bij mooi weer wordt 
het alvast genieten van een outdoor wandelavontuur. Het vertrek naar huis voorzien we om 
15.30 uur. 

Wees erbij en schrijf je in via het 
inschrijfformulier achteraan dat je tot 
woensdag 01 juni kan binnenbrengen bij één 
van de bestuursleden. Omwille van het 
vroege vertrekuur is het helaas niet mogelijk 
om vóór het vertrek nog gebruik te maken 
van een gratis kop thee of koffie. De prijs per 
persoon bedraagt 12 euro. Zorg voor stevig 
schoeisel en een reservestel voor op de bus. 
F.S. 
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Bericht aan de vakantiegangers naar Neustift 

(Stubaital) van 10 tot en met 17 juli 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Zoals afgesproken moeten de deelnemers aan deze vakantieweek het saldo 

vóór 15 juni overmaken op de clubrekening: BE93 8508 4504 1867 t.n.v. WSV 

Milieu 2000 Lommel vzw met de vermelding ‘vakantie Oostenrijk 2022’. 

OPGELET: Het verschuldigd bedrag zal omstreeks 01 juni per brief aan alle 

deelnemers worden verzonden.  

Verder is er nog een groepsbijeenkomst gepland op donderdag 16 juni om 

19.30 uur in buurthuis Het Zand in de Frederik van Eedenstraat 8 te Lommel-

Heeserbergen. Hierop zal nog belangrijke informatie worden doorgenomen.  

Reizigers die een reisbijstandsverzekering wensen kunnen daarvan gebruik 

maken, maar moeten dit ten laatste doorgeven op 16 juni (dag van de 

bijeenkomst). Gebruik maken van deze verzekering is een vrije keuze (niet 

verplicht). 

Let op: Een reisbijstandsverzekering is geen annulatieverzekering, maar biedt 

hoofdzakelijk hulp bij hieronder vermelde doelen. 

- Repatriëring vervroegde terugkeer wegens ziekenhuisopname in België 

van echtgeno(o)t(e), (schoon)vader, (schoon)moeder, dochter of zoon. 

- Repatriëring vervroegde terugkeer wegens overlijden van een verwant. 

- Repatriëring vervroegde terugkeer wegens ernstige schade aan woning 

in België. 

- Repatriëring vervroegde terugkeer wegens inbraak in de woning in 

België. 

Het bedrag hiervoor bedraagt € 3,00 per dag/persoon x 8 dagen = € 24,00.   
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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. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Eén lente per jaar, en in het leven slechts één jeugd.  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Voorlopige klassering clubkampioenschap Wandelsport Vlaanderen: 

REEKS 1, stand op datum van: 11 april 2022 

1. W.S.V. Egmont Zottegem vzw 4246 punten 

2. W.S.V. Milieu 2000 Lommel vzw 4016 punten 

3. vzw Wandelclub Natuurvrienden Deinze 3454 punten 

4. De Spartastappers Aardooie vzw 3436 punten 

5. W.S.V. Wandelend Paal vzw 3074 punten 
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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 deel te nemen aan het clubfeest van zaterdag 28 mei 2022. 

Naam: 

Naam: 

Adres 

Aantal ………. X 30 Euro (clubleden) = ………. Euro 
 

Aantal ………. X 15 Euro (kinderen tot 12 jaar) = ………. Euro 
 

Aantal ………. X 45 Euro (niet-leden) = ………. Euro 
 

Telefoonnummer (noodzakelijk bij onvoorziene omstandigheden) 
 

Bezorg dit formulier uiterlijk op zondag 22 mei aan één van de bestuursleden. 
 

 
 
 
Ondergetekende wenst deel te nemen aan de busreis naar Beaufort op 
Pinkstermaandag 06 juni 2022. 
 
Naam: 
 

Adres: 
 

Telefoonnummer (noodzakelijk bij onvoorziene omstandigheden) 
 

Aantal: …….. X 12 Euro = …………… Euro 
 

Bezorg dit formulier uiterlijk op woensdag 01 juni 2022 aan één van de bestuursleden. 

 

 

 

 



Milieutoeter: mei 2022 
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