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Elke morgen als ik even m’n tuinbank opzoek zie ik de dag ontvouwen
met de schaduw langs mij. Dan kijk ik naar het lentegroen dat kunstig
met dauwdruppels als edelstenen wordt versierd. Wat een zwijgzame
vrede! Naar mate de ochtend ouder wordt en het zonlicht een krans
van goud gloeit, slaan ook de vlinders hun vleugels uit. Met mijn
veldkijker speur ik dan de horizon af. Gisteren nog zag ik in een
verscholen weiland enkele vroege reekalveren ravotten … ze hadden
daar hun speeltuin gevonden. Op zulke momenten heb ik helemaal
geen boodschap aan de klok.
Het is inmiddels midden mei en voor ik enige dingen voor dit
tijdschrift neerpen, werp ik graag nog een blik terug op de voorbije
gebeurtenissen. De maand april stond vooral in het teken van onze
Paastocht. Eindelijk nog eens een vol huis en een gevleugelde paasdag met zon en een
aangename temperatuur. De 997 aanwezige wandelaars hebben van deze lentebode genoten.
Voor velen was het zelfs een prettig weerzien. Deze paastocht werd ook nog geflankeerd door
twee felbegeerde clubactiviteiten. Op zondag 10 april trokken we naar de Ardennen voor een
clubwandeling langs de Ninglingspo, waarachtig een Belgisch bergriviertje met allure. Velen
weten precies op welke spierbundels ze bijwijlen nog beroep kunnen doen.
De clubwandeling met als uitvalsbasis brasserie De Elze in Lommel was een kolfje naar de hand
van natuurbelievers en zonnekloppers. Mooi weer en een tikkeltje bourgondisch.
De bedevaart naar Scherpenheuvel beleefde andermaal een hoogdag. Alle deelnemers
overleefden de veldslag en konden onderweg bogen op een goed georganiseerd strijdplan, de
nodige verzorging en … goed weer!
Ook de maand juni biedt onze clubleden andermaal hoogst interessante clubactiviteiten aan. Op
Pinkstermaandag (06 juni) trekken we waarachtig de wijde wereld in en brengen een bezoek aan
Luxemburg. De wandelclub Wanderfrenn Befort organiseert jaarlijks in het Pinsterweekend een
Internationale tweedaagse vanuit het betoverende ‘Klein Zwitserland’. Haast niet te missen.
Op zaterdag 11 juni kunnen we eindelijk opnieuw uitpakken met de GRATIS Ontbijtwandeling
(spek met eieren). Lees hierover alle informatie binnenin.
Voor de enige echte officiële wandelaffiche deze zomermaand verwijzen we graag naar zaterdag
18 juni. De Tocht der 7 Heerlijkheden spreekt boekdelen. We kijken vooral uit naar clubleden die
wel eens willen pootjebaden in het onbekende (30, 43 of 50 km).
De toon is gezet, vanaf deze maand denken we enkel nog zomers en piekt het verlangen naar de
grill of barbecue, naar de steaks met een flink randje vet en tafels met boerenborden vol met
veldbloemen. Ik heb een hardnekkig buikgevoel dat ons een mooie zomer te wachten staat.
Frans
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Nieuwe leden:
Hartelijk welkom aan:
Mijnh. Jan Wintermans uit Best (Nl)
Fam. Louis en Maria Bogaerts – Geuens uit Balen
Mevr. Sien Weckx uit Lommel
Nog even dit:
Het leven, geschaduwd door de tijd, geeft en neemt. Er komt dus een
moment waarop de tijd rijp is om spontaan een stap terug te zetten.
Mijn inzet voor de club heeft z’n doel bereikt. Het is met volle overgave
dat ik aan het hoofd heb gestaan van deze vereniging en er bijna 42
jaar lang maandelijks ook voor zorgde dat er leesvoer op de plank
kwam. Met deze juniuitgave van de Milieutoeter is de laatste
symbolische druppel uit mijn pen gevloeid. De fakkel wordt
overgenomen door Mark Jansen. Ook zijn inzet en kunde weet ik en
zullen jullie eveneens weten te waarderen. Straks loopt alles weer zoals
vanouds.
Langs deze weg wens ik iedereen nog veel leesgenot en zeg dank voor
de fijne samenwerking.
Frans Smets

Overlijden:
Martin Keysers

(14.07.1950 – 13.04.2022)

Heel onverwachts vernamen we het plotse overlijden van Martin Keysers.
Hij woonde in Heide Venray, was met zijn vrouw Mia sinds januari 2004
lid van onze vereniging en een zeer trouw clublid. In een ons bereikt
bericht vernamen we hoe hij gestruikeld was en een kneuzing opliep aan
de rug. Dan kwamen er allerlei complicaties bij welke hem noodlottig zijn
geworden. Onze club biedt Mia en de naaste familie haar oprecht
medeleven aan.

Maria Schuurmans

(22.04.1927 – 27.04.2022)

Maria was de moeder en schoonmoeder van onze clubleden Eddy en Ria
Antonissen-Lathouwers. In het bijzijn van de kinderen is zij in het WZC
Leopoldpark te Leopoldsburg zachtjes ingeslapen.
Onze club biedt zowel Ria en Eddy als de naaste familie haar gevoelens
van medeleven aan
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Deelnemers aan de
Paastocht

Maandag 18 april 2022
997 wandelaars

WSV Milieu 2000 Lommel vzw
Lid Wandelsport Vlaanderen

www.wsv-milieu-2000.be

Wandelsport Vlaanderen vzw
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WSV Milieu 2000 Lommel
Individuelen
Horizon Donk
Wandelend Paal
Wandelsportvereniging Mol
Bavostappers Zittaart
Anjertrippers Hechtel-Eksel
Samen Uit Samen Thuis Houthalen
De Mijnlamp Beringen-Mijn
De Bokkenrijders Overpelt
Bosdravers Eksel
Donderslagtrippers Meeuwen
Sporton Deurne-Diest
Blijf Jong Genebos
De Kampse Wandelaars
Federatieleden WSVL
Grashoppers Keiberg
VOS Schaffen
De Herentalse Wandelvereniging
WSV IVAS Itegem
Wandel Mee Brueghel
WSC Langdorp
Wandelclub Paul Gerard Beringen
De Zandstappers
Pompoenstappers Kasterlee
De Gruun Zipkes Westmeerbeek
KWSV OK50 Zonhoven
De Grevenbroekers Hamont-Achel
Torenvrienden Oostham
Dommeltrippers Neerpelt

Aantal aanwezigen per provincie
Provincie Antwerpen 138 deelnemers
Provincie Limburg 616 deelnemers
Provincie Oost-Vlaanderen 4 deelnemers
Provincie Vlaams-Brabant 65 deelnemers
Provincie West-Vlaanderen 7 deelnemers
Flanders Trails 1 deelnemer
Federatieleden WSVL 12 deelnemers
Het weer: Zonnig – zacht 16°
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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: 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
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Sommige clubleden op weg naar Heusden-Zolder hebben zich op zondag 24
april (dag van Vlaanderen Wandelt Lokaal) laten verrassen door de signalisatie
in Leopoldsburg. Zij wandelden toen bij de Kampse Wandelaars en niet op de
ankerplaats bij Wandelend Paal.
Op de pagina’s 21 en 22 hebben we een informatienota ingesloten voor de
vrijwillige medewerkers. Mogen wij vragen om deze te lezen en ons over
eventuele vragen in te lichten.
Kortelings gaat Wandelsport Vlaanderen over tot een bulkverkoop van nog in
stock zijnde rugzakken en regenponcho’s. We houden jullie via het clubblad op
de hoogte van deze actie.

Belangrijk bericht:
Tot onze grote spijt heeft mevr. Annick Helsen haar ontslag ingediend
als lid van het bestuursorgaan. Na haar operatie hadden we allen
gehoopt dat ze langzaam weer de oude zou worden, maar daarover
heeft ze dus anders beslist.
Het bestuur dat al volop bezig was met de herverdeling van de
bestuursfuncties zal die herschikking ook weldra bekend maken.

Verachten Lea
Ravache Josepha
Mannaerts Hilde
Cools Marleen
Hoogmartens Marlène
Ackx Frans
Maes Luc
Jutten Christiane
Vranken Karel
van Meijl Martinus
Caerts Chantal
Christiaens Esmeralda
Geboers Piet
Heylen François
Wouters Erik
van Otten Kevin
Heeren Johanna
Van Baelen Suzanne
Vanderzanden Henri
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Van den Eynde Ilse
Van Duffel Lisette
Vandenberk Johan
Jacobs Jacqueline
Claes Georges
Renders Eric
Lemmens Theresia
Dingenen Godelieve
Vossen Sophie
Van Bommel Dionisius
Verpoorten Eddy
Stessen Jules
Van Heeswijck Rudi
Lemmens Maria
Jansen Henri
Melis Rita
Bleys Carine
Joosten Jan
Claes Tom

Joos Armand
Camps Nele
Jonkers Marie-Jeanne
Scheelen Josee
Cornelissen Henny
Gabriëls Pierre
Geboers Trees
Colson Ludo
Poets Eddy
Luits Paula
Claes Els
Cochet François
Otto Emma
Thys Johan
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Busuitstap Aywaille (Ninglingspo) 10 april
(Doorgestuurd door Erik Wouters)

Op zondag 10 april vertrokken we met 33 Milieu’ers voor een
avontuurlijke wandeling door de vallei van de Ninglinspo, een mooie
en spectaculaire wandeling in de Belgische Ardennen.
Na een geaccidenteerde aankomst kon iedereen, alvorens aan het
avontuur te beginnen, eerst genieten van een koffietje in een
gezellige taverne.
Daar iedereen toch wel benieuwd was naar het gehele avontuur van 7
km zijn we in groep vertrokken.
Tijdens deze wandeling kon iedereen genieten van de natuur, de
watervalletjes, de avontuurlijke paden en het wilde karakter van Le
Ninglinspo.
Daar niet alles evengoed begaanbaar en
doorwaadbaar was, waren de helpende
handen nooit ver uit de omgeving.
Het aangename zonnetje zorgde ervoor
dat de onvermijdelijke uitschuivers en een
natte broek de pret niet konden bederven.
Al deze ingrediënten maakten het tot een
onvergetelijke wandeling.
Halverwege de route kon je nog wat
verpozen bij het uitkijkpunt Drouet, alwaar
we een prachtig zicht hadden op de vallei
van de Ninglinspo.
In de namiddag hebben sommigen een
bezoekje gebracht aan Remouchamps, terwijl
anderen nog genoten van een pittige
wandeling van 10km.
En weer anderen hebben dan genoten van
het zonovergoten terras van de taverne.
Moe, maar vooral voldaan, vertrokken we
omstreeks half vijf richting Kerkhoven om
deze mooie dag af te sluiten.
Meer foto’s van deze wandeling kan je zien
op de website.
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Overzicht waar en met hoeveel onze clubleden in april 2022 gingen wandelen
Datum

Organiserende club

Locatie

Totaal
deelnemers

Deelnemers
WSV Milieu
2000

6

02 april

De Bokkenrijders Overpelt

Overpelt

573

03 april

Herentalse W andelvereniging vzw

Vorselaar

808

159
6

03 april

Sporton Deurne-Diest vzw

Deurne

1039

32

03 april

W .S.V. Vitales Hoeselt

Hoeselt

775

7

04 april

W .S.V. De Schoverik Diepenbeek

Diepenbeek

470

1

05 april

K.W .S.V. De Duintrappers W estende

Middelkerke

286

4

05 april

W .S.V.De Kampse W andelaars

Heppen

246

58

06 april

W andel Mee Brueghel vzw

W ijchmaal

308

44

07 april

W .S.V. Blijf Jong Genebos vzw

Kwaadmechelen

217

14

09 april

W .S.V. De Anjertrippers vzw

Eksel

554

149

09 april

De Pompoenstappers vzw

Kasterlee

596

6

09 april

W .S.V. Eurek@ vzw

Eigenbilzen

362

3

10 april

W .S.V. De Ranstuilen Ranst vzw

Broechem

1670

2

10 april

De W itsoone Stappers Krombeke

Poperinge

1151

2

10 april

K.W .S.V. De Rakkers vzw

Hasselt

952

16

436

10 april

W andelclub Sport+ Kinrooi vzw

Kinrooi

10 april

W.S.V. Milieu 2000 Lommel vzw

Clubw. Aywaille

12

11 april

Terug Op Stap Post vzw

Sint-Lambrechts-Herk

489

9

12 april

Samen Uit Samen Thuis vzw

Houthalen-Helchteren

459

28

13 april

W ellense Bokkerijders vzw

W ellen

585

13 april

De Grenslopers Luyksgestel NL

Hapert

14 april

W .C. De Bavostappers Zittaart vzw

Olmen

16 april

W .S.V. Donderslagtrippers vzw

Neerglabbeek

16 april

Merksemse W andelcub De Stroboeren

16 april

33

8
13

542

38

43

29

Brasschaat

714

2

W .S.V. De Keignaerttrippers Oostende

Oostende

676

2

17 april

Merksemse W andelcub De Stroboeren

Brasschaat

560

2

17 april

De Dommeltrippers Neerpelt

Neerpelt

642

94

18 april

W.S.V Milieu 2000 Lommel vzw

Lommel

997

308

18 april

De Heuvellandstappers vzw

Kemmel

1375

2

18 april

Berg & Boswandelaars Voeren vzw

s Gravenvoeren

726

2

21 april

W .S.V. De Dragonders Hasselt vzw

Kuringen

244

3

21 april

Toekers Bunsbeek vzw

Bunsbeek

435

2

21 april

W .S.V. De Dragonders Hasselt vzw

Kuringen

309

12

23 april

Postwandelclub Dilsen vzw

Dilsen-Stokkem

283

8

23 april

W .S.V. Horizon Donk vzw

Halen

812

14

23 april

W.S.V. De Lustige Wandelaars Merchtem

Merchtem

878

3

24 april

W .S.V. De Natuurvrienden Zoersel vzw

Halle

453

3

24 april

W andelclub KVG-stappers Hoogstraten

W ortel

402

3

24 april

W .S.V. Blijf Jong Genebos vzw

Ham

204

15

24 april

W .S.V. Donderslagtrippers vzw

Meeuwen

162

3

24 april

W andelclub D&A

Adinkerke

191

2

24 april

W .S.V. De Keignaerttrippers Oostende

Oostende

180

2

24 april

K.W .S.V. De Duintrappers W estende

W estende

212

4

24 april

W andelclub Nieuwpoort vzw

Nieuwpoort

432

2

24 april

W .C. De Bavostappers Zittaart vzw

Balen

311

38

24 april

W .S.V. De Kampse W andelaars

Leopoldsburg

249

86

24 april

W .S.V. De Heikabouters vzw

As

343

1

24 april

W .S.V. W andelend Paal vzw

Heusden-Zolder

1173

49

24 april

W andel Mee Brueghel vzw

Peer

228

18

24 april

Spoetnikstappers vzw

Middelkerke

126

2

28 april

Torenvrienden Oostham

Oostham

626

57

28 april

W.S.V Milieu 2000 Lommel vzw

Clubw. De Elze

30 april

VOS Schaffen vzw

Schaffen

891

25

30 april

W andelclub Hoger Op W oumen

W oumen

1269

2

45
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In de ochtend van paasmaandag was het genieten van een gouden schittering,
hoogst verkwikkend! Met de lente als bontgenoot ga je ook vaker wegdromen,
dromen is onze geestelijke brandstof en die zorgt voor energie. Laat dit laatste
nu precies datgene zijn wat we nodig hadden, want matige coronadeelnames
counterden nog steeds tal van interessante wandeltochten. Gelukkig ging het
onze Paastocht voor de wind en kunnen we met de 997 aanwezigen best
tevreden terugblikken. Ik was één onder hen en heb er volgend verslag van gemaakt.
Enkele hazelaars in de inktzwarte schaduw van spitse dennen slingerden hun laatste stuifmeel de
lentelucht in. Wat ze aan kleur misten, compenseerden ze met hun tastbare zachte vormen. Het
leken wel harige rupsen. Wandelen door de Katterijen gaat ook niet gepaard zonder dichte
kreupelhoutpaden en daarom vond ik het een goede zet van de parkoersbouwers om contrasten
te leggen tussen de bossen en heidevlakten. In het vroege voorjaar zorgen frisse kleuren
eveneens voor een glooiend mozaïek van weilanden, velden en droge zandgronden. Het
hinterland toonde nog steeds hoe het hier altijd is geweest. De Paastocht hield, zoals zo vaak,
haar bedje keurig gespreid, want wat dit gebied voor de buitenwereld verborgen houdt,
vertrouwt ze toe aan de wandelaars. Van welke kant het voetvolk ook kwam aanrukken,
onverbiddelijk werd hun blik gevangen door een omvangrijke natuur. Langs enkele gammele
paardenstallingen drentelde nog een vooroorlogse tractor. Een wat onhandige man met
gleufhoed en korte broek had er blijkbaar zin in. Rond hem fladderden wel een dozijn zwarte
kauwen. Voor een doordeweekse vogel konden ze een bijzonder grote bek opzetten. Langs malse
weilanden met glunderende runderen en pastorale bocagelandschappen werd ik naar de rustpost
gezogen. Dit stekje, midden een overvloedige natuur, zorgde werkelijk voor rust, Het werd tijd
om van een hartig volume gerstenat te proeven. Enkele tafelgenoten bekeken mijn clublogo en
staken hun bewondering voor de wandelroutes niet onder stoelen of banken. De terugtocht
slingerde me opnieuw door dichtgesnoerde bossen en een labyrint van zandwegen, alsof er een
vreemde wereld binnen sijpelde. Elk seizoen wordt het landschap hier hernieuwd … roerloze
schoonheden! Alleen in de verte kwamen enkele treiterende windmolens de pret bederven, maar
dat doen opdringerige muggen ook. Mooie tocht! F.S.
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Milieu 2000 wandelkalender
Juni 2022
Datum

Organiserende club
Afstanden
Startplaats
Vertrekuren. Verplaatsing vanuit Lommel-Centrum
Naam van de tocht

P.S. Wandeltochten in het grijs gebarreerd mogen niet op de tochtenkaart
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Woe 01

W.S.V. De Bosdravers Eksel
Buurthuis Hoxent, Stationsstraat, Eksel
Vertrek van 7-15 uur. Verplaatsing 13 km
Hoxenttocht

5-6-10-11-16 km

Vrij 03

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

Zat

04

Wandel Mee Brueghel vzw
Voetbalkantine Racing Peer, Lindebosstraat 3, Peer
Vertrek van 7-14 uur. Verplaatsing 26 km
Junitocht

Zat

04

W.C. De Grashoppers vzw
5-10-12-16-20-25-30-42-50 km
Gemeenschapscentrum De Egger, August Nihoulstraat 74, Scherpenheuvel-Zichem
Vertrek van 6-15 uur. Verplaatsing 52 km
Scherpenheuvel Wandelt – Trofee Harten Vijf

4-8-10-15-18 km

Zon 05

Wellense Bokkerijders vzw
Zaal De Meersche, Molenstraat 6, Wellen
Vertrek van 7-15 uur. Verplaatsing 64 km
Int. Bokkenrijderstocht – BONUSTOCHT

4-6-9-12-18-25 km

Maa 06

Wanderfrënn Befort asbl - BUS - BUS
6-12-22 km
10 rue Kummel, Beaufort
Vertrek met de bus om 7 uur bij taverne Lommel Broek, Kanaalstraat 91,
Lommel-Kerkhoven. Verplaatsing 229 km
Int Pfinkstwandertage

Maa 06

W.S.V. De Natuurvrienden Zoersel vzw
Speelweide Moemoe, Risschotlei, Zoersel
Vertrek van 8-14 uur. Verplaatsing 60 km
Risschotwandeling

6-12-18 km

Maa 06

W.S.V. De Schoverik Diepenbeek
Zaal Terloght, Helstraat 22, Diepenbeek
Vertrek van 7-15 uur. Verplaatsing 65 km
Vinkentocht

4-6-12-18-22 km

Maa 06

Sporton vzw
S.O.K. Hasseltsebaan 43, Deurne (Diest)
Vertrek van 6.30-15 uur. Verplaatsing 33 km
De 3-Bekentocht

5-8-13-18-21 km
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Din

07

4-6-8-10 km

Woe 08

W.S.V. De Boskabouters vzw
De Kemp, Ophovenbosstraat 92, Opglabbeek
Vertrek van 7-15 uur. Verplaatsing 42 km
Vennentocht

4-8-12-20 km

Vrij

De Sint-Jansstappers
Zaal Flora, Sint-Jansstraat 84, Essen
Vertrek van 8-18.30 uur. Verplaatsing 84 km
Wandel-4-daagse

6-12-18 km
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Vrij 10

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

Zat

De Mijnlamp Beringen-Mijn vzw
Parochiezaal Korspel, Kroonstraat 51, Beverlo
Vertrek van 6-15 uur. Verplaatsing 18 km
Zomertocht

11

4-7-13-23 km

Zat 11

WSV Milieu 2000 Lommel vzw
Taverne Lommel Broek, Kanaalstraat 91, 3920 Lommel-Kerkhoven
Vertrek tussen 7.30 en 9 uur. Verplaatsing 9 km
GRATIS ontbijtwandeling (enkel voor clubleden)

Zon 12

W.S.V. De Grevenbroekers vzw
Voetbalkantine Exelsior, Watermolenstraat 4, Hamont
Vertrek van 7-15 uur. Verplaatsing 16 km
Sint-Jobswandeling – BONUSTOCHT

Maa 13

Lummense Dalmatiërs vzw
Zaal Oosterhof, Dr. Vanderhoeydonckstraat 56, Lummen
Vertrek van 7-15 uur. Verplaatsing 46 km
Maandagtocht

Din

14

OKRA Heide-Heuvel
OC Heide-Heuvel, Heide 250, Lommel-Heide/Heuvel
Vertrek van 9-15 uur. Verplaatsing 4 km
Fossétocht

3-4-9-12 km

Din

14

W.S.V. 10 W TAC vzw
Voetbalkantine SV Breugel, Kerklaan, Kleine-Brogel
Vertrek van 7-15 uur. Verplaatsing 14 km
19de Mars van KeeBee

4-7-12-21 km

W.S.V. De Sparrentrippers
OC ’t Kloester, Biesweg 18, Gellik
Vertrek van 8-15 uur. Verplaatsing 55 km
Grastocht

4-8-12-20 km

Woe 15

9

W.S.V. De Kampse Wandelaars
Buurthuis Heppen, Heidestraat 65, Heppen
Vertrek van 7-15 uur. Verplaatsing 18 km
Heppenertocht

6 km

5-8-13-17-20-24 km

4-6-12-20 km
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Don 16

W.C. De Bavostappers Zittaart vzw
Kantine FC Netezonen, Rundershoek 32, Eindhout
Vertrek van 7-15 uur. Verplaatsing 30 km
26ste Pootzaktocht

Don 16

KWSV OK50 Zonhoven vzw
Parochiezaal Halveweg, Heikensstraat 20, Zonhoven
Vertrek van 7-15 uur. Verplaatsing 35 km
Vijvertocht

Vrij 17

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

Zat 18

W.S.V. Milieu 2000 Lommel vzw
5-9-13-17-21-30-43-50 km
Feestzaal De Moffel, Martinus van Gurplaan 39, Lommel
Vertrek van 6-15 uur. Verplaatsing 4 km
Tocht der 7 Heerlijkheden

Zon 19

W.S.V. Ivas Itegem vzw
Parochiezaal, Schoolstraat 28, Itegem
Vertrek van 6-15 uur. Verplaatsing 53 km
12de Zegeltjeswandeltocht

5-6-19-11-13-17-21-27-33-42 km

Zon 19

De Dommeltrippers Neerpelt
OC-zaal Pax, Grote Heide 16, Neerpelt
Vertrek van 7-15 uur. Verplaatsing 13 km
4de Hageventocht

5-10-13-17-22 km

Don 23

KWSV De Rakkers vzw
Zaal Sint-Jansheide, Nieuwstraat 126, Kuringen
Vertrek van 7-15 uur. Verplaatsing 38 km
Vijvertocht

Vrij 24

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

Zat

Torenvrienden Oostham
Kristoffelheem, Schoolstraat 10, Oostham
Vertrek van 6.30-15 uur. Verplaatsing 21 km
Kristoffeltocht

4-7-13-18-24 km

Zon 26

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

4-7-13-18-24 km

Maa 27

WC Aviat Sint-Truiden vzw
Buurthuis Rukkelingen-Loon, Sweetstraat, Heers
Vertrek van 7-15 uur. Verplaatsing 79 km
Zomertocht

6-9-13-17-21 km

25

4-6-10-11 km

3-5-8-11-16-19 km

3-4-7-9-10 km

6 km
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Don 30

VOS Schaffen vzw
4-6-812-20 km
Berkenhof, Jeugdopleidingscentrum KFC Diest; Turnhoutsebaan 119, Molenstede
Vertrek van 7-15 uur. Verplaatsing 42 km
Berkentocht

Vrij 01

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

Vrij 01

Wandelen Anders Beleven (WAB) Clubwandeling Herkenrode
6 km
Abdijsite, Herkenrodeabdij 4, Hasselt (Kuringen)
Bezoek abdijsite, wandeling Limburg Lavendel. Een stukje Provence in Limb.
Voorinschrijving (zie deelnameformulier)

Voorlopige klassering clubkampioenschap Wandelsport Vlaanderen:
REEKS 1, stand op datum van: 12 mei 2022
1. W.S.V. Egmont Zottegem vzw 7506 punten
2. W.S.V. Milieu 2000 Lommel vzw 6534 punten
3. vzw Wandelclub Natuurvrienden Deinze 6461 punten
4. W.S.V. Wandelend Paal vzw 5982 punten
5. De Spartastappers Ardooie vzw 5470 punten

11
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Hoogst verkwikkend, hoe de dag van 28 april zich aanbood. De Elze leek een zonnig oord, maar
de temperatuur daarentegen klom nauwelijks boven het vriespunt. Om 10 uur hadden zich ruim
40 leden verzameld bij de gelijknamige taverne om er een gezellige clubwandeldag van te
maken. De omliggende bossen en weilanden hadden de afgelopen weken een nieuw gezicht
gekregen. Alles tooide zich in het groenste groen. De voormiddag werd besteed aan het flaneren
doorheen het Center Parcs De Vossemeren. We gingen onze gang tussen de cottages en
treuzelden bij een houten wandelbrug met onder ons een immens meer. Het parkoers toonde het
rijk van de vakantieganger, afgewisseld met doorkijkjes en speeltuinen in overvloed. Intussen
baadde de zon in een zilverwit licht en strooide kwistig haar goudgele
stralen over de lusthof van Vossemeren. Na de noen en een gulle
maaltijd namen we de Heuvelse hei in het vizier. De hei beklemtoonde
fraaie beelden en in de verte toonden de Wateringen zich als een
blinkende parel in de groene leegte. Langs snelstromende
afwateringskanaaltjes, greppels en schoren en machtige populieren
waadden we door dit natuurgebied. Het was moeilijk om je van deze
schoonheid los te maken, maar de tijd gebood ons om bij de
Weteringshoeve de rest van de groep te vervoegen (kleinere afstand) en
te genieten van een kanjer van een ijscrème. Een wandeling die alvast
vele harten veroverde. F.S.
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Pas was de lente uit haar sloffen geschoten of daar klonk na twee
jaar gedwongen stopzetting door corona opnieuw de lokroep naar
Scherpenheuvel. Ondanks het lentegevoel hing er zaterdagmorgen 7
mei boven ons een dreigende regenlucht en dit terwijl 34 deelnemers
zich op het startsein voorbereidden. We spraken af om een goed
tempo te onderhouden, kwestie van een welgekomen warmtegevoel
te krijgen. Als om 6.00 uur het licht op groen sprong ontvlamde het
kruit in de kuiten en toen er zich toch nog een diffuus zonlicht over
de dromerige, omliggende velden uitspreidde, waren we het
landbouwlandschap van de Malou (Balen) al gepasseerd. Op weg
naar de ‘Schoorse Heide’ toverde de horizon een immense gloed en als een goed geoliede bolide
bereikten we iets over 8 uur de eerste halte (café Torenzicht) in Oostham. Met een
‘goudgebrande’ hete koffie en de meegebrachte boterhammen was er voldoende in de tank en
verdween het kakelbonte gezelschap over een oude – als fietsweg aangelegde –
spoorwegbedding richting Tessenderlo. Intussen had Fons (Schildermans) al een boel foto’s
ingeblikt. Ook de begeleiders kweten zich van hun taak en zorgden onderweg voor de nodige
energie. Met de neus in de wind ging het richting ‘Looi’ en Tessenderlo chemie, dat nog altijd
oogt als een streng strafkamp. Gelukkig viel hiervan in de rustplaats brasserie ‘De Oude Post’
niets te merken. We namen in dit voormalig postgebouw de tijd voor een uitgebreide ‘break’.
Toen het oponthoud voorbij was trokken we verder door het centrum, langs de kerk met een lap
kasseien en een tros huizen errond. De kopmannen werden verzocht om nu wat gas terug te
nemen, we waren voorbij halfweg en met het tijdschema zat het goed. In tegenstelling tot wat
voorafging, trokken we opnieuw het groene landschap in. In de straat die noemt als ‘Boshuis’
werden de reserves nog een keertje aangevuld en wandelden we dwars door het panoramaland
van Gerhagen. Wondermooie uitzichten nestelden zich in ons blikveld. Hoe meer de natuur zich
aanbood, hoe meer het landschap aan onze schoenen ging kleven. Aan kilometer 26 bij de
gemeentelijke Gerhagen visvijver stond traditioneel de grote bevoorrading met een goed
verzorgde rustpost uitgestald. De begeleiders hadden hun handenvol! Iedereen kwam aan zijn
trekken en wie grimaste om z’n pijnlijke blaren kon die zelfs rustig verzorgen. Toen de inwendige
voedsel- en waterhuishouding weer in de plooi lag, trokken we naar Zichem … het land van de
‘Witte’. Met de nodige aandacht voor het natuurdomein van ‘Catselt (beheerd door Natuurpunt)
en de omliggende landschappen in een bijzondere vegetatie naderden we de oversteek van de
Demer en het dorp. Zichem lijkt nog steeds als geplukt uit een prentkaart en ontsnapt uit de
greep van de tijd. Trouwens in onze laatste rustpost in café ‘De Heren van Zichem’ werden we
geconfronteerd met herinneringen en een legendarisch verleden. Toen de laatste 3 kilometer
werden aangesneden drong bij velen een euforisch gevoel door tot de vingertoppen. Aan de
zuidrand van het dorp zag je in de verte al de glasramen en de rondbogen van de basiliek.
Ondanks de afstand en bijwijlen wat verzorging viel de averij best mee.
Iedereen die erbij was: de wandelaars, de begeleiders, verkeersbrigadiers, maar ook de
supporters werden getrakteerd op een glaasje bubbels.
Scherpenheuvel is en blijft een godin met een begerig silhouet. F.S.
Bekijk alle foto’s over deze 40ste uitgave naar Scherpenheuvel op onze website.

Deze bon geeft recht op 5% korting
Bij een aanbesteding van 25 euro

Kerkstraat 12, Lommel
Tel. 011 72 80 10
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40 KEREN NAAR SCHERPENHEUVEL WANDELEN !!!
(Ingestuurd door Fons Schildermans)

Zoals u wel bekend zal zijn, ging op zaterdag 7 mei de jaarlijkse wandeltocht van WSV
Milieu 2000 naar Scherpenheuvel door. Een krachttoer die zeker niet kan en mag over het
hoofd gezien worden, werd geleverd door onze uittredende voorzitter, Frans Smets. Het was
voor de 40ste keer dat hij deelnam aan deze clubwandeling en die hij dan ook nog eens met
verve tot een goed einde bracht. Daarvoor werd hij, overigens terecht, bij aankomst in
Scherpenheuvel gefeliciteerd en figuurlijk in de bloemetjes gezet. Deze gelukwensen werden
nog eens extra ondersteund met een glas bubbels voor alle deelnemers aan deze wandeling.
Deze prestatie van Frans verdient zeker een plaatsje in de annalen van WSV Milieu 2000.
Uiteraard hopen wij dat hij nog vele jaren deel zal uitmaken van de stoere groep
Scherpenheuvelwandelaars. Van harte proficiat aan Frans.
Er mag door iedereen die erbij betrokken was, met enige trots en fierheid maar ook felicitaties,
teruggekeken worden op een prachtige en geslaagde wandeling naar Scherpenheuvel, editie
2022. Deze eerste wandeling, na de corona-tijd, verdient zeker een bijzonder plaatsje in het rijk
gevulde palmares van WSV Milieu 2000.
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Reglementering met betrekking tot de tochtenkaarten 2022
Zoals is afgesproken ontvangt elk clublid jaarlijks één tochtenkaart. Hiermee kan je door 32
stempels te verzamelen een waardevol geschenk verwerven.
Bij het inleveren van een volle tochtenkaart ontvang je onmiddellijk je geschenk onder de
vorm van een ‘Kadobon’: jaartal 2022 (waarde € 15).
Deze ‘Kadobon’ kan je voor allerlei doeleinden gebruiken: bv. in de clubwinkel, bij busreizen,
als betaalmiddel bij het clubfeest, zelfs voor het aankopen van consumptiebonnen en andere
clubaangelegenheden gedurende de periode van 01.01.2022 tot en met 15.05.2023.
OPGELET: tochtenkaarten kunnen voortaan alleen persoonlijk afgegeven worden
op één van onze 12 wandeltochten of op de algemene vergadering.
Hiermee willen we de jaarlijkse discussies vermijden, die al of niet terecht opduiken over
verstuurde kaarten die verloren zijn gegaan of tochtenkaarten die afgegeven werden aan
derden en daardoor hun einddoel voorbijschoten.
De ‘Kadobon’ kan niet omgeruild worden tegen geld. Op de ‘Kadobon’ wordt ook geen geld
weergegeven.
OMWILLE VAN DEZE AANGEPASTE
REGLEMENTERING ZAL DIT ARTIKEL
ELKE MAAND WORDEN HERHAALD.

Kort verslag van de bestuursvergadering gehouden op dinsdag 10 mei 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 maandag 11 april 2022
 aanvullende vergaderpunten
 concrete planning bestuurswissel
 briefwisseling
 kasverslag
 evaluatie feestviering WSVL in Genk (15 april)
 evaluatie + kosten/baten Paastocht van maandag 18 april 2022
 evaluatie clubwandeling De Elze van 28 april 2022
 evaluatie + kosten voettocht naar Scherpenheuvel van 07 mei 2022
 wijziging statuten – afspraken met Stijn Mertens (advocaat)
 voorbereiding ‘Limburg Wandelt’ (Saharatocht) van 22 mei 2022
 voorbereiding clubfeest van zaterdag 28 mei 2022
 voorbereiding busuitstap naar Beaufort van zondag 6 juni 2022
 voorbereiding GRATIS Ontbijtwandeling van zaterdag 11 juni 2022
 voorbereidingen Tocht der 7 Heerlijkheden van zaterdag 18 juni 2022
 varia en rondvraag
Volgende vergadering op dinsdag 07 juni om 19 uur in het clublokaal Lommel Broek,
Kanaalstraat 91 te Lommel-Kerkhoven.
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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 Wanderfrënn 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 reserve stel voor op de bus.
F.S.
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Zaterdag 11 juni tracteren wij onze clubleden opnieuw op een GRATIS ontbijt … maar voor wat,
hoort wat!
Sinds 2003 hanteert onze club nog altijd dezelfde regel. Vóór het
ontbijt moet je voldoen aan een korte ochtendwandeling. Uit deze
formule is trouwens dit initiatief geboren.
Hoe gaat dit in zijn werk?
Je moet je aanmelden tussen 7.30 uur en 9.00 uur en een
deelnamekaart invullen. Na je wandeling ontvang je een ticket
voor een bord spek met eieren en 2 consumpties (de
consumptiebonnen zijn enkel geldig voor koffie of thee).
Alles gebeurt vanuit taverne Lommel Broek, Kanaalstraat 91 te
Lommel-Kerkhoven.
OPGELET: wie zich na 9 uur aanmeldt is onherroepelijk te laat.
Net zoals de vorige jaren mag een partner die geen lid is van
onze club, indien gewenst, deelnemen. Hiervoor dient dan wel een bijdrage betaald te worden
van 10,00 euro. Dit dient men te vermelden bij de inschrijving.
Belangrijk: mogelijk wordt jullie geduld na de wandeltocht wel even op de proef gesteld. Niet
alle porties kunnen tegelijk worden aangeleverd, zeker niet als meerdere groepen zich samen
aanmelden. We doen in elk geval ons uiterste best om er een fijn ontbijt van te maken.
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Zaterdag 18 juni 2022: De Tocht der 7 Heerlijkheden
Afstanden 5-9-13-17-21-30-43-50 km

Als zaterdagmorgen 18 juni witte wolken flirten met de zon
dan kunnen de marathonwandelaars ervan op aan. Het
wordt een warme, lange, maar onvergetelijke wandeltocht.
Ze zullen verzeilen in een magie van schoonheid. Een boeiend allegaartje van onwaarschijnlijk
feeërieke landschappen. Toch hebben we vastgesteld hoe we na een objectieve evaluatie tot het
besef zijn gekomen dat er her en der nog wat kon bijgespijkerd worden. Hopelijk hebben we nu
de juiste combinatie gevonden en is eenvoud misschien wel de juiste oplossing. Daarom zal er
naast de 43 en 50 km ook nog een 30 km aan de route toegevoegd worden.
We proberen voor de langeafstandswandelaars de route even in te vullen. Het is duidelijk dat er
onderweg nog heel pure plekken schuilgaan die we niet allemaal kunnen vernoemen, maar
absoluut de moeite waard zijn om ontdekt te worden. Een aanzienlijk pluspunt is ook wel het feit
dat deze wandelingen over schier de volle lengte gespaard blijven van drukke wegen.
Vertrekkend vanuit feestzaal De Moffel gaat het richting Weyerken, Sahara en Nieuwe Kopen
(rustpost). Via de achtertuin van SBSO Zonneweelde verder over brug 12, De Elzen richting
Wateringen. Na verloop van tijd komen de deelnemers voorbij aan de tweede rustpost (Grote
Fossé). Dan volgt de Heuvelse Heide en de regio rond de ‘Jachthaven’. Via de kanaaldijk en de
aansluitende bossen komen we snel bij de grote rust (taverne Den Engel). Vervolgens gaat het
naar de bekende ‘wandelaarsbrug’, de Blekerheide en de Zwarte Horstweyer. De nog in koers
zijnde deelnemers worden ginds ontvangen op rustpost nummer vier. Langsheen de
Riebosserheide, geflankeerd door loof- en naaldbossen wordt er koers gezet naar de Blauwe Kei
en Stevensvennen (laatste rustpost voor de 30 en 43 km wandelaars). De wandelaars van de 50
km lopen hier nog een plaatselijke lus en arriveren een laatste keer op de rustpost. Van hieruit
vergt het nog flink wat wilskracht om de laatste loodjes te leggen.
Wie dieper in de ziel van Lommel-Werkplaatsen wil kijken doet mee aan één van de wandelingen
tot 21 km. Heel wat geliefkoosde hoekjes met een palet aan natuurschatten zullen de wandelaars
ongetwijfeld charmeren. Merkwaardige biotopen, kleine landschapselementen, nostalgische
plekjes … vormen een open boek vol natuurschoon. Wie deze tocht als een ongeleid projectiel
afholt krijgt onverwijld een vermanende vinger. F.S.
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Clubwandeling onder leiding van Frans Smets
Vrijdag 01juli 2022: Stokrooie - Herkenrode
De cirkel is bijna rond! Einde van de maand juli valt het doek
over mijn (bijna) 42-jarig voorzitterschap. Samen met mijn
vrouw en de vele leden die met mij in de club zijn opgegroeid
en waaraan ik ontelbare mooie herinneringen bewaar, wil ik
graag nog eenmaal uitnodigen op
een gezellige
ontmoetingsdag. Daarom ook de ongewone titel ‘Wandelen
Anders Beleven’. Het wordt op 1 juli geen gevecht met de tijd
of (wandel)afstand, maar met ontspanning, herinneringen en
een lekkere lunch.
Je zult je afvragen waarom deze clubwandeling doorgaat in hartje Limburg en niet dicht bij huis.
Wel, sinds enkele jaren heb ik mijn hart verloren aan een stukje Provence in Limburg. Op de 4
hectare landbouwgrond rond de hoeve van Miel Knaepen in Stokrooie zorgen vanaf begin juli
fraaie lavendelvelden voor een instant vakantiegevoel. Voor even waan je je in de Provence.
Deze plek vond ik de perfecte keuze om m’n eindronde af te sluiten en vormt ook de rode draad
doorheen deze dag van ‘Wandelen Anders Beleven’.
Wie deelneemt schikt zich naar onderstaand programma:
Tussen 9.30 uur en 10.00 uur komen we toe op de ruime parkeerplaats van de abdijsite van
Herkenrode, Herkenrodeabdij 4, 3511 Kuringen (Hasselt).
Bij het poortgebouw van de abdijsite
wacht ik de deelnemers op. Als iedereen
aanwezig is wandelen we naar de
voormalige ‘Paardenstallen’ waar we op
een fijn terras gaan genieten van een
overheerlijke koffie of iets anders. Het
gebouw is ingericht als selfservice en dus
kan men zich naar believen zelf
verwennen. Iets gebruiken is niet verplicht. In de gebouwen kan je ook nog gebruik maken van
het toilet. Na een uurtje stappen we op en treden binnen in een kunstwerk: ‘Het Stille Uitzicht’.
Neem er de tijd voor en laat je verrassen. Daarna gaan we op verkenning in de kruiden- en
inspiratietuin. Deze tuin is twee hectare groot en wordt het best omschreven als een hedendaags
kruidenpark. Verwacht dus geen abdijtuin of een reproductie ervan, maar een moderne tuin met
een bijzondere architectuur. In de Kruiden- en Inspiratietuin staan meer dan 500 verschillende
kruiden en kruidachtige planten, allen met naambordje. Het geheel wordt omgeven door
grachten. Je kan er niet alleen de mooie tuin, maar ook de indrukwekkende omgeving
bewonderen. Kom heerlijk tot rust en laat je inspireren door al dat moois!
Omstreeks 13 uur zetten we via een unieke leefomgeving onze wandeling in op weg naar de
Lavendelhoeve waar we om 13.30 uur worden verwacht.
De ‘Lavendelhoeve’ is een uniek stukje Provence in Limburg. Verken
er de lavendelvelden en ontdek het winkeltje met zijn producten.
Laat je verrassen door dit domein van 4 hectare. Hier gaan we ruim
de tijd nemen vooraleer we
aanschuiven voor een lunch (2
broodjes, 2 warme dranken en een
stuk taart). We hebben tot dan immers nog niets gegeten.
Wie deelneemt betaald daarvoor inclusief het bezoek aan de
kruiden- en inspiratietuin € 18 per persoon.
Gelieve bij deelname achteraan het inschrijfformulier in te vullen
en binnen te brengen bij één van de bestuursleden. Uitzonderlijk
ook nog bij mij (Nieuwe Dijk 11, Lommel-Kerkhoven) tot en met maandag 27 juni. F.S
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Nog enkele weken te gaan en dan kunnen we opnieuw onze koffers pakken en eindelijk de
clubvakantie gaan beleven waarop we al twee jaar wachten. Intussen is er heel wat gebeurd! Het
hotel Zum Holzknecht waar we oorspronkelijk zouden verblijven voert momenteel
renovatiewerken uit. Daardoor zijn we in allerijl op zoek moeten gaan naar een ander
gastenverblijf. Dankzij de goodwill en bijstand van de wandelclub uit Paal hebben we die op de
kop kunnen tikken bij de familie Kempf, waar we logeren in Alpenresidenz Viktoria, Moos 5 in
Neustift. Uiteraard hebben we met het hotel nog geen fysiek
contact gehad, maar daar komt verandering in, want de
voorlaatste week van juni plannen we een kort verblijf in Neustift
om kennis te maken, de accommodatie te bekijken en een
planning op te stellen. Op deze korte tijd zal dat niet eenvoudig
zijn, maar we doen ons uiterste best om er toch een fijne vakantie
van te maken.
Zoals beloofd proberen we op de groepsvergadering van
donderdag 16 juni 2022 in buurthuis Het Zand, Frederik
Van Eedenstraat 8 te Lommel-Heeserbergen de
vooruitzichten alsnog in kaart brengen. De aanvang is om
19.30 uur.
Tegelijkertijd zal wie dat wenst, zich kunnen inschrijven voor een
reisbijstandsverzekering (niet verplicht) à € 24 per persoon. Houdt
de datum van 16 juni dus vrij en zorg dat je aanwezig bent.

24

Milieutoeter: juni 2022

1.

Organisatie
Naam

Adres
Tel.nr
E-mail
Sociale
doelstelling
Juridisch
statuut

2.

W.S.V. Milieu 2000 Lommel vzw (ondernemingsnummer 454208735)
Nieuwe Dijkstraat 11, 3920 Lommel
011 54 15 84 – gsm 0484 34 60 70
Smets.frans@skynet.be
Recreatief, georganiseerd wandelen.

VZW

Verzekeringen

Verplichte verzekering
Waarborgen

Collectieve verzekering
ongevallen.

Maatschappij

Ethias

Polisnummer

45444372

burgerlijke

aansprakelijkheid

+

persoonlijke

3. Vergoedingen
De organisatie voorziet geen enkele vergoeding voor de vrijwilligersactiviteiten.
•

De organisatie betaalt de reële kosten, mits overhandiging van de juiste bewijsstukken, als de
aankopen gebeurden in overleg met het bestuur.

4. Aansprakelijkheid
De organisatie is aansprakelijk voor de schade die de vrijwilliger door zijn fout aan derden
veroorzaakt bij het verrichten van vrijwilligerswerk.
Ingeval de vrijwilliger bij het verrichten van het vrijwilligerswerk de organisatie of derden
schade berokkent, is hij enkel aansprakelijk voor zijn bedrog en zijn zware schuld.
Voor lichte schuld is hij enkel aansprakelijk als die bij hem eerder gewoonlijk dan toevallig
voorkomt.

5. Discretieplicht
“Als vrijwilliger heb je discretieplicht. Dit betekent dit dat je, omwille van de functie die je
uitoefent, geen gegevens aan anderen mag doorgeven. Tenzij aan diegenen die het recht
hebben om hiervan op de hoogte te zijn. Het kan gaan om informatie die je krijgt van cliënten of
patiënten, maar ook om informatie die je hebt over de organisatie waar je als vrijwilliger werkt.
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Je kan dus informatie doorgeven aan collega’s en andere professionele medewerkers in de
organisatie indien het belangrijk is voor de hulpverlening of het functioneren van de dienst of
organisatie.”
In deze organisatie geldt voor de vrijwilliger eveneens het Beroepsgeheim, volgens artikel 458
van het Strafwetboek.

“Geneesheren, heelkundigen, officieren van gezondheid, apothekers, vroedvrouwen en alle
andere personen die uit hoofde van hun staat of beroep kennis dragen van geheimen die hun
zijn toevertrouwd, en deze bekendmaken buiten het geval dat zij geroepen worden om in rechte
(of voor een parlementaire onderzoekscommissie) getuigenis af te leggen en buiten het geval
dat de wet, het decreet of de ordonnantie hen verplicht of toelaat die geheimen bekend te
maken, worden gestraft met gevangenisstraf van een jaar tot drie jaar en een geldboete van
honderd euro tot duizend euro of met een van die straffen alleen.”
De vermelding "alle andere personen" in de opsomming, kan dus ook op een vrijwilliger slaan in
gevallen waar een vorm van geheimhouding verplicht is (bv. monitoren bij mindervaliden,
vrijwilligerswerk bij de diensten slachtofferhulp, in rusthuizen…).
Hierbij geldt eveneens artikel 458bis Sw.(melding bij Procureur des Konings in geval van ernstig
en dreigend gevaar voor de fysieke en mentale integriteit van een minderjarige of van een
kwetsbare persoon).

6. Wederzijdse rechten en plichten (niet verplicht door de vrijwilligerswet maar eventueel
op te nemen)

Privacy van vrijwilligers
W.S.V. Milieu 2000 VZW hecht veel waarde aan de bescherming van je persoonsgegevens en dat
je privacy als vrijwilligers wordt gerespecteerd. In onze privacy policy (hyperlink of bijlage aan te
passen) lees je hoe wij omgaan met jouw persoonsgegevens, waarbij we ons houden aan de
toepasselijke wet- en regelgeving, waaronder de Algemene Verordening Gegevensbescherming.
De vrijwilliger heeft recht op informatie over zijn activiteiten, afbakening van zijn werkveld en
werktijden, een contactpunt bij conflictsituaties, over de noodzakelijke uitrusting, recht op
aangepaste vorming en bijscholing, en op het discreet omgaan door de organisatie met zijn/haar
gegevens . . .,
De organisatie heeft recht op een correcte deontologische houding van de vrijwilliger m.b.t. het
naleven van de onderlinge afspraken, het respecteren van de afbakening van het activiteitsveld,
de omgang met ‘derden….
Datum:
Voor de organisatie
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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.



Ondergetekende wenst deel te nemen aan de clubwandeling ‘Wandelen Anders Beleven’ te
Herkenrode-Stokrooie op vrijdag 01 juli 2022.
Ik betaal voor het bezoek aan de kruidentuin, de inkom van de Lavendelhoeve en de Lunch (2
broodjes – 2 koffies of thee en een stuk taart) samen 19 Euro.
Naam:
Naam:
Adres
Telefoonnummer (noodzakelijk bij onvoorziene omstandigheden)
Aantal: ….. X 19 Euro = …………… Euro
Bezorg dit formulier uiterlijk op maandag 27 juni 2022 aan één van de bestuursleden.
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