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In iemands voetsporen treden, de fakkel overnemen, het begonnen pad of het
levenswerk verderzetten, …
Allemaal mooie maar zware uitdrukkingen om aan te geven dat iemand anders
verondersteld wordt zo goed mogelijk verder te doen aan waar iemand anders, in dit geval al 42 jaar
lang, mee begonnen is en aan het pad getimmerd heeft om het te maken wat het nu is.
WSV Milieu2000 vzw is op dit moment een bloeiende wandelclub met een kleine 500 enthousiaste
wandelaars en een grote groep hardwerkende vrijwilligers die er telkens opnieuw in slagen om van elke
activiteit een succes te maken. De gedrevenheid en inzet van iedereen gaat nodig zijn om het niveau
van onze club, waarmee we heinde en ver bekend zijn, te houden waar het is.
Als één van de eerste taken komt het schrijven van dit voorwoord als een zware dobber. Uit de
vloeiende bloemrijke pen van onze erevoorzitter vloeiden teksten als poëzie alsof je de kraan
opendraaide. De teksten die ik tijdens mijn carrière geschreven heb, waren zeker de laatste jaren van
een meer zakelijk niveau waar het poëtische dikwijls ver te zoeken was. Je zal het er vanaf nu echter
mee moeten doen.
We kijken in deze Milieutoeter, die vanaf nu (gelukkig voor mij) opgemaakt zal worden door Mark
Jansen, even terug op de maand mei. Op 7 mei wandelden we met 34 leden naar Scherpenheuvel.
Iedereen haalde het waarvoor onze bewondering. De 40ste aankomst van Frans Smets werd eventjes in
de aandacht gebracht en iedereen keerde tevreden terug naar de thuisbasis. “Limburg wandelt” op 22
mei werd met zijn 1341 deelnemers, ondanks de misschien wat hogere verwachtingen, toch een aardig
succes. Het weer deed zijn werk maar ook hier alle respect voor al onze medewerkers. Het clubfeest
van 28 mei tenslotte was een mooie gelegenheid om Yvette en Frans even in de bloemen te zetten
tussen het lekkere eten en de gezelligheid van de avond door. Ook de gratis ontbijtwandeling vanuit
ons clublokaal, de busreis naar Beaufort waarover je verder in deze toeter nog zal lezen, en de Tocht
der 7 Heerlijkheden zullen gepasseerd zijn.
Wat ons de komende maanden te wachten staat zal vlug weer daar zijn. De clubwandeling van 1 juli in
Stokrooie onder leiding van Frans Smets, de grensparkwandeling vanuit buurthuis de Kom, de
clubvakantie in Oostenrijk van 10 tot 17 juli, het helpersfeest op 23 juli, de Internationale Teutentocht
vanuit het Klosterhof op 31 juli, de busreis naar de IJsetrippers van 7 augustus, de clubwandeling van
16 augustus in de Leemskuil te Bocholt (Lozen) en tenslotte de clubwandeling van 25 augustus die ons
naar en rond ter Dolen brengt. We hopen dat het mooie zomerweer ons gunstig gezind is en dat
iedereen ruim kan genieten en tot rust komen.
Tot slot wil ik meegeven dat ik mijn best zal doen om het gedane werk verder te zetten en ik ben ervan
overtuigd dat dat met jullie hulp zeker zal lukken.
Tot volgende maand,
Alle suggesties en vragen zijn welkom.
Fred Kemps

@milieu2000

wsv-milieu-2000.be
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Nieuwe leden!

Hartelijk welkom aan:

Mevrouw Houtackers Yvonne uit Eindhoven

Mevrouw Olijslagers Carine uit Pelt

Gelukwensen!
Proficiat aan August Grevendonk en Lutgart
Lathouwers met hun gouden huwelijksverjaardag!
Op 25 mei mochten zij 50 kaarsjes uitblazen...

Eveneens gelukwensen aan Henri Verdonk en Rina
Luyckx met hun gouden huwelijksverjaardag!
Zij mochten op 10 mei 50 kaarsjes uitblazen...

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.
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Deelnemers aan de
Saharatocht
Limburg wandelt
Zondag, 22 mei 2022

2043 WSV Milieu 2000 Lommel vzw
Lid Wandelsport Vlaanderen
www.wsv-milieu-2000.be
Voorzitter:

1341 Wandelaars
304

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

Milieu 2000

56

WSC Langdorp

50

Aviat Sint-Truiden

48

Wandelend Paal

45

De Boskabouters

37

De Ijsetrippers

37

Singelwandelaars Strombeek-Bever

34

Wandel Mee Breughel

34

Les Marcheurs de l'Amitié Landenne

31

Brugsche Globbetrotters

31

Ibis Puurs

29

WPG Beringen

28

Blijf Jong Genebos

28

De Bosdravers Eksel

25

De Anjertrippers

24

Samen Uit Samen Thuis

23

WSV De Donderslagtrippers

18

De Bavostappers Zittaart

17

De Heikabouters

16

De Bollekens Rotselaar

15

De Bokkenrijders Overpelt

14

De Lummense Dalmatiërs

13

De Mijnlamp Beringen

12

OK 50 Zonhoven

12

De Heikneuters

11

De Dommeltrippers Neerpelt

9

VOS Schaffen

8

Sport + Kinrooi

7

De Kampse Wandelaars

7

De Grevenbroekers

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
gsm 0489 44 23 22
tel +32 (0) 11 54 02 18
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: Erik Wouters
Tunnelstraat 60, 3970 Leopoldsburg
gsm 076 83 05 75
e-mail: erik.wouters4@telenet.be
Bestuurslid: Fred Kemps
Koning Albertlaan 122, 3920 Lommel
gsm 0486 61 53 47
e-mail: fredkemps@hotmail.com

Aantal aanwezigen per provincie
Limburg
Antwerpen
Oost-Vlaanderen
West-Vlaanderen
Vlaams-Brabant
Flander trails
Federatieleden WSVL

789
105
2
38
186
5
5

Bankrelatie:

Crelan 853 854 4908 16
IBAN BE72 8538 5449 0816
BIC NICABEBB
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Juli 2022

Wandeltochten in het grijs gebarreerd mogen niet op de tochtenkaart

Datum

Club, tocht,
verplaatsing, vertrek

Locatie

Vr 1

WSV Milieu 2000 Lommel
Abdijsite Herkenrode
Wandelen Anders Beleven
Herkenrodeabdij 4
Clubwandeling
3511 Hasselt
Verplaatsing 37km - Vertrek 9u30-10u

5km

Za 2

WSV De Heikrekels Maasmechelen
Kikbeektocht
Verplaatsing 50km - Vertrek 7u-15u

Wijkcentrum Opgrimbie
Hoekstraat 1
3630 Opgrimbie (Maasmechelen)

4-7-11-15-20km

Zo 3

WSV De Anjertrippers
André Vanoppentocht
Verplaatsing 10km - Vertrek 7u-15u

Buurthuis De Locht
Lochtstraat 44a
3941 Eksel (Hechtel-Eksel)

4-7-12-20km

Zo 3

De Vredezonen
Huttentocht
Verplaatsing 18km - Vertrek 7u-15u

Parochiezaal Zittaart
Lindestraat 24
2450 Meerhout

4-8-12-16-20km

Ma 4

WSV De Schoverik Diepenbeek
Vakantietocht
Verplaatsing 50km - Vertrek 7u-15u

Beversheem
Zonhoevestraat 4
3740 Beverst (Bilzen)

4-6-12-18-22km

Di 5

WSV Milieu 2000 Lommel
Grensparkwandeling
Verplaatsing 16km - Vertrek 7u-15u

Buurthuis De Kom
Kolonie 2
3920 Lommel

5-7-8-10-15-22km

Wo 6

Wandelclub De Bokkenrijders
Vakantietocht
Verplaatsing 16km - Vertrek 8u-15u

Hondenclub Duitse Herders
Leukenstraat
3900 Overpelt (Pelt)

5-10-15-20km

Za 9

Wiekevorstse Stappers
Hoevewandeling
Verplaatsing 52km - Vertrek 7u-15u

Feesttent
Itegemseweg 98
2222 Wiekevorst (Heist-op-den-Berg)

5-7-14-17km
20-25-30km

Zo 10

WSV Blijf Jong Genebos
46e Zomertocht
Verplaatsing 25km - Vertrek 7u-15u

Zaal Sparrenhof
Paddenhoek
3980 Tessenderlo

4-5-9-12-18-21km

Zo 10

De Mergelstappers
Mergeltocht
Verplaatsing 68km - Vertrek 6u30-15u

Zaal De Gèèl
Grote Straat 74
3770 Val-Meer (Riemst)

4-8-12-20km
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Juli 2022
Datum

Wandeltochten in het grijs gebarreerd mogen niet op de tochtenkaart

Club, tocht,
verplaatsing, vertrek

Locatie

Afstanden

Di 12

Voetje voor Voetje
Grensparkwandeling
Verplaatsing 33km - Vertrek 8u-15u

Herberg Harba Lorifa
Pastoor Heerkensdreef 20
5552 BG Valkenswaard

7-11-17km

Di 12

WSV Rust Roest Maaseik
Bergerventocht
Verplaatsing 38km - Vertrek 7u-15u

Ontmoetingshuis De Riet
Schoolstraat 20
3680 Opoeteren (Maaseik)

6-12-20km

Wo 13 WSV Rust Roest Maaseik
Schanstocht
Verplaatsing 38km - Vertrek 7u-15u

Ontmoetingshuis De Riet
Schoolstraat 20
3680 Opoeteren (Maaseik)

4-6-8-10-14km

Za 16 WSV De Heikneuters
Liefdadigheidstocht
Verplaatsing 32km - Vertrek 7u-15u

Genker Plantencentrum
Hengelhoefstraat 118
3600 Genk

6-8-12-17-20km

Zo 17 WSV De Bosdravers
Vakantietocht
Verplaatsing 10km - Vertrek 7u-15u

Zaal De Geer
Overpelterbaan 14
3941 Eksel (Hechtel-Eksel)

4-6-12-20-30km

Zo 17 De Demerstappers Bilzen
Sint-Amortocht
Verplaatsing 57km - Vertrek 7u-15u

PC Rijkhoven
Souwveld 7
3740 Rijkhoven (Bilzen)

4-6-12-20km

Ma 18 WSV De Trotters
Hooitocht
Verplaatsing 41km - Vertrek 8u-15u

OC Runkst
Runkstersteenweg 149
3500 Hasselt

4-7-12-16-19km

Di 19

Sportpark De Dieprijt
Postelseweg 74
5521 RC Eersel
NIET bepijld - enkel GPS

7-12-18km

Zaal Neanias
Korspelsesteenweg 69
3581 Beverlo (Beringen)

4-7-12-20km

Clubhuis AV DES
Grensparkwandeling
Verplaatsing 26km - Vertrek 8u-15u

Do 21 De Mijnlamp Beringen
Lus van het Zwarte Goud
Verplaatsing 10km - Vertrek 6u-15u
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Juli 2022

Wandeltochten in het grijs gebarreerd mogen niet op de tochtenkaart

Datum

Club, tocht,
verplaatsing, vertrek

Locatie

Afstanden

Za 23

WSV Wandelend Paal
Hoogzomertocht
Verplaatsing 28km - Vertrek 6u-15u

Zaal 't Goor
Engsbergseweg 107
3980 Engsbergen (Tessenderlo)

4-7-12-16-20km
25-30-42-50km

Zo 24

Zutendaalse Hartevrienden
Zomertocht
Verplaatsing 42km - Vertrek 7u-15u

Zaal Posthalt
Jachthoornplein 1
3690 Zutendaal

4-7-12-16-20km

Zo 24

WSV Mol
Zomertocht
Verplaatsing 10km - Vertrek 7u-15u

Hof van 't Rauw
Kiezelweg 181
2400 Mol

4-6-9-13-18km
22-27km

Ma 25 WC Aviat St-Truiden
Haspengouws mooiste
Verplaatsing 61km - Vertrek 7u-15u

't Paenhuis
Ridderstraat
3870 Heers

6-9-13-17-21km

Di 26

De Weebosch
Grensparkwandeling
Verplaatsing 22km - Vertrek 8u-15u

Buurthuis 't Sant
Witrijtseweg 9
5571 XJ Bergeijk

6-8-12km

Do 28

Torenvrienden Oostham
Vakantietocht
Verplaatsing 12km - Vertrek 7u-15u

Kristoffelheem
Schoolstraat 10
3945 Oostham (Ham)

4-6-10-16km

Za 30

WSV De Heikabouters
Heidetocht
Verplaatsing 44km - Vertrek 7u-15u

Parochiezaal Niel
Hoogstraat 115
3668 Niel-bij-As (As)

4-8-12-20-30km

Za 30

Wellense Bokkenrijders
Maupertuustocht
Verplaatsing 48km - Vertrek 7u30-15u

Zaal Sportpark
Houtstraat 35
3830 Wellen

4-6-8-12-15-20km

Zo 31

WSV Milieu 2000
Int. Teutentocht
Verplaatsing 7km - Vertrek 7u-15u

Feestzaal Klosterhof
Oude Diestersebaan 1
3920 Lommel

5-8-13-16km
20-23km
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Augustus 2022
Datum

Wandeltochten in het grijs gebarreerd mogen niet op de tochtenkaart

Club, tocht,
verplaatsing, vertrek

Locatie

Afstanden

Ma 1

WSV De Schoverik Diepenbeek
Oogsttocht
Verplaatsing 43km - Vertrek 7u-15u

OC Lutselus
Pastorijstraat 7
3590 Diepenbeek

4-6-12-18-22km

Di 2

WSV De Grenslopers
Grensparkwandeling
Verplaatsing 31km - Vertrek 8u-14u

Voetbalvereniging ZSC
Koolakkers 7
5563 AV Westerhoven

6-12-18km

Wo 3

Wandel Mee Breughel
8e Woensdagtocht
Verplaatsing 13km - Vertrek 7u-14u

Begeleidingscentrum Sint-Elisabeth
Sint Elisabethlaan
3990 Wijchmaal (Peer)

4-7-10-14-16km

Wo 3

WSV De Sparrentrippers
Oogsttocht
Verplaatsing 65km - Vertrek 8u-15u

OC De Helle
A. Nelissenlaan 13
3620 Veldwezelt (Lanaken)

4-8-12-20km

Vr 5

Trefpuntwandeling
Gids Fons Schildermans
Vertrek 9u30

WZC Hoevezavel
Jan Davidlaan 11
Lommel-Heeserbergen

1u wandelen
ca. 5km

Za 6

Terug Op Stap Post
Zomertocht
Verplaatsing 40km - Vertrek 8u-15u

Zaal De Wimbert
Wimmertingenstraat 5
3501 Wimmertingen (Hasselt)

4-6-9-13-21km

Zo 7

WSV Iris Kortessem
Vakantietocht
Verplaatsing 45km - Vertrek 7u-15u

CC De Mozaïek
Kerkplein 14
3720 Kortessem

4-7-9-15-20km

Zo 7

IJsetrippers
Omloop van de Druivenstreek
Verplaatsing 90km - Vertrek 7u-15u

Markthal
Stationsplein
3090 Overijse

4-6-12-18km
24-30km

Di 9

No Limits Bladel
Grensparkwandeling
Verplaatsing 33km - Vertrek 8u-14u

Hotel De Tipmast
Tipmast 48a
5531 NG Bladel

6-12-18km

Wo 10 De Bollekens Rotselaar
Vakantietocht
Verplaatsing 57km - Vertrek 7u-15u

Feestzaal Meubelen Verhaegen
Grote Baan 115
3130 Betekom (Begijnendijk)

5-7-9-10-12km
16-20km

Do 11

Witte Zaal Bolderberg
Kluisstraat 1
3550 Heusden-Zolder

3-6-9km

WSV De Rakkers
Donderdagtocht
Verplaatsing 23km - Vertrek 7u-15u
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Augustus 2022

Wandeltochten in het grijs gebarreerd mogen niet op de tochtenkaart

Datum

Club, tocht,
verplaatsing, vertrek

Locatie

Afstanden

Vr 12

Trefpuntwandeling
Gids Fons Schildermans
Vertrek 9u30

WZC Hoevezavel
Jan Davidlaan 11
Lommel-Heeserbergen

1u wandelen
ca. 5km

Za 13

WSV OK50 Zonhoven
Heidetochten
Verplaatsing 30km - Vertrek 7u-15u

Gemeenschapscentrum Tentakel
Kneuterweg 2
3520 Zonhoven

4-6-9-12-17-24km

Za 13

Herentalse WV
Herseltse Heuvels
Verplaatsing 26km - Vertrek 8u-15u

Feesttent De Vesten
Vest 3
2230 Herselt

5-7-10-15-20-25km

Zo 14

WSV De Kampse Wandelaars
Chazaltocht
Verplaatsing 5km - Vertrek 7u-15u

Zaal Orbis
Nicolaylaan 77
3970 Leopoldsburg

4-6-8-12-22km

Ma 15 Tongerse Wandelvrienden
Eburonentocht
Verplaatsing 58km - Vertrek 7u-14u30

VIIO Humaniora College
Sint-Truidersteenweg 17
3700 Tongeren

4-8-12-16-21km

Di 16

WSV Milieu 2000
Clubwandeling
Verplaatsing 24km - Vertrek 10u

De Leemskuil
Hamonterweg 138
3950 Bocholt (Lozen)

20km

Di 16

WSV Mol
Grensparkwandeling
Verplaatsing 16km - Vertrek 8u-15u

Parochiecentrum Achterbos
Achterbos 76
2400 Mol

4-7-10-15-20km

Di 16

WSV Dragonders Hasselt
Oogsttocht
Verplaatsing 18km - Vertrek 8u-15u

Schutterij Sint-Hubertus
Kanaalweg 80
3550 Heusden-Zolder

5-8-13-20km

Vr 19

Trefpuntwandeling
Gids Fons Schildermans
Vertrek 9u30

WZC Hoevezavel
Jan Davidlaan 11
Lommel-Heeserbergen

1u wandelen
ca. 5km

Za 20

WSV De Heikrekels
Oogsttocht
Verplaatsing 51km - Vertrek 7u-15u

Wijkcentrum Concordia
Oude Baan 205
3630 Eisden (Maasmechelen)

4-6-13-18-21km

Zo 21

De Lummense Dalmatiërs
Kermistocht
Verplaatsing 23km - Vertrek 7u-15u

Zaal Oosterhof
Dr. Vanderhoeydonckstraat 56
3560 Lummen

5-8-10-15-20km
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Augustus 2022

Wandeltochten in het grijs gebarreerd mogen niet op de tochtenkaart

Datum

Club, tocht,
verplaatsing, vertrek

Locatie

Afstanden

Zo 21

WSV De Bosdravers Eksel
Zomertocht
Verplaatsing 13km - Vertrek 7u-15u

Don Bosco College
Don Boscostraat 72
3940 Hechtel (Hechtel-Eksel)

7-8-12-20km

Ma 22 WSV Aviat St-Truiden
Oogsttocht
Verplaatsing 62km - Vertrek 7u-15u

Zaal Lindehof
Gelinden-Dorp
3800 Gelinden (Sint-Truiden)

4-8-10-12-16-21km

Di 23

De Buitenman
Buitenman 2
5094 EJ Lage Mierde

7-12-18km

Do 25 WSV Milieu 2000
Clubwandeling
Verplaatsing 19km - Vertrek 10u30

Ter Dolen
Eikendreef 21
3530 Helchteren

5km

Do 25

Torenvrienden Oostham
Zomertocht
Verplaatsing 12km - Vertrek 7u-15u

Kristoffelheem
Schoolstraat 10
3945 Oostham (Ham)

4-6-10-16km

Vr 26

Trefpuntwandeling
Gids Fons Schildermans
Vertrek 9u30

WZC Hoevezavel
Jan Davidlaan 11
Lommel-Heeserbergen

1u wandelen
ca. 5km

Za 27

Samen Uit Samen Thuis
Heidetocht
Verplaatsing 24km - Vertrek 7u-15u

Zaal Berkenveld
Bakkersstraat 91
3530 Houthalen-Helchteren

4-8-12-16-20-24km

Zo 28

Samen Uit Samen Thuis
Heidetocht
Verplaatsing 24km - Vertrek 7u-15u

Zaal Berkenveld
Bakkersstraat 91
3530 Houthalen-Helchteren

4-8-12-16-20-24km

Zo 28

Golden Star Borgloon
Perentocht
Verplaatsing 54km - Vertrek 7u-15u

Ter Heide
Brikhof 68
3840 Borgloon

3-6-12-20-30km

Ma 29 WSV De Heikneuters
Terriltocht
Verplaatsing 37km - Vertrek 7u-15u

Casino Waterschei
André Dumontlaan 2
3600 Genk

5-6-7-8km

Di 30

Kantine FC Germeer
Heistraat 47
2491 Olmen (Balen)

4-5-8-10km

Buurtvereniging De Richelhofkes
Grensparkwandeling
Verplaatsing 35km - Vertrek 8u-15u

Blijf Jong Genebos
Najaarstocht
Verplaatsing 12km - Vertrek 7u-15u
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Jarigen van de maand juli
Adriaens Etienne

Janssen Monique

Theunis Jeannine

Bierens François

Keijsers Martin

Tormans Suzanna

Bloemen Anne-Marie

Lemmens Charly

Van Brussel Urbain

Boonen Monique

Lodewijks Martine

Van de Weyer Magda

Boonen Renild

Luyckx Gaby

van der Meys Peter

Broeckmans Jeanne

Meekers Lutgart

Van Endert Jurgen

Cardinaels Sven

Michiels Kim

Vanhoof Frans

Geysen Jeannine

Neyens Luce

Vosters Barbara

Gielen Hilde

Rampen Rian

Vreys Luc

Gijbels Elly

Roeland Ivan

Weyts Yvette

Heynderickx Romain

Soons Jan

Jansen Antoinette

Stessens Ria

Jarigen van de maand augustus
Berkmans Josephine
Berkmans Willy
Bleyen Maria
Boonen Jos
Bosmans Leontine
Branders Griet
Cuyvers Erik
Drees Mireille
Hannes Jef
Hoeks Louis
Hooyberghs Maria
Huibers Jos
Hurkmans Elza
Jansen Mark

Kelgtermans Hilda
Lathouwers Lutgart
Lathouwers Ria
Lemmens Rosette
Machiels Saskia
Mandervelt Romain
Mannaerts Adrienne
Rabijns Jaak
Ras Tjalling
Sauvillers Martine
Schildermans Jos
Schippers Leny
Schols Guido
Sleurs Marcel

10

Teunkens Jan
Tielens Nelly
Tips Roger
Tips Sonja
Truijen Lisette
Van Asten Frans
Van den Eynde Dominique
Van den Eynde Yvonne
Van Echelpoel Elly
Van Geel Alex
Vandenberk Noëlla
Verdonk Henri

Milieutoeter: juli - augustus 2022
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Waar gingen we in MEI 2022 wandelen?
Datum

Organiserende club

Tochtnaam

1/05/22 Wsv De Voskes

Emiel Van Hemeldonk-tocht
1/05/22 De Mijnlamp Beringen-Mijn
Sint-Brigidatocht
1/05/22 Koninklijke WSV Rust Roest Maaseik Meitocht
1/05/22 Internat Tweedaagse Blankenberge
Ceci n'est pas un Tweedaagse
2/05/22 W.S.V. De Schoverik Diepenbeek
Meiklokjestocht
3/05/22 KWSV OK50 Zonhoven
Holsteentocht
4/05/22 Wandel Mee Brueghel
5e Woensdagtocht
4/05/22 W.S.V. De Heikrekels Maasmechelen Lentetocht
5/05/22 Wandelclub Paul Gerard Beringen
Lentetocht
7/05/22 W.S.V. De Heikabouters
Nielertocht
7/05/22 W.S.V. Milieu 2000 Lommel
Voettocht Scherpenheuvel
8/05/22 W.S.V. Mol
Boswandeltocht
8/05/22 W.S.V. Eurek@ vzw
Eurek@tocht
8/05/22 De Parkvrienden Zaventem
Airportwandeling
8/05/22 Wandelclub Jo-Ne Vijlen
Meibloesemtocht Jo-Ne Vijlen
8/05/22 WSV Wit-Blauw ScherpenheuveL
Meitocht
8/05/22 Spoetnikstappers
Kronkelend door Middelkerke
9/05/22 Terug Op Stap Post
Meiwandeling
10/05/22 W.S.V. Blijf Jong Genebos
Straaltocht
11/05/22 Postwandelclub Dilsen
Maasplaswandeling
14/05/22 WSV Wandelend Paal
42e Mariëndaaltocht
14/05/22 De Demerstappers Bilzen
Schoonbeeks Groentocht
15/05/22 WSV Wandelend Paal
42e Mariëndaaltocht
15/05/22 Wsc De Blauwvoet
24e Pannenkoekenwandeltocht
15/05/22 de Grenslopers Luyksgestel
Mosbergenroute
15/05/22 KWSV De Heikneuters
51e Promotocht
16/05/22 WSV De Trotters
Bloeimaandtocht
19/05/22 WSC Langdorp
20e Netetocht
19/05/22 Torenvrienden Oostham
Gerhesertocht
21/05/22 W.S.V. De Zombies
17e Dijletocht
21/05/22 Wandelclub Sport + Kinrooi
Lentetocht
21/05/22 Partnerwalk
Partnerwalk 2 en Jekerdalpelgrimag
22/05/22 W.S.V. Milieu 2000 Lommel
Limburg Wandelt - Saharatocht
22/05/22 De Korhoenstappers
Paterkestocht - Walk 2 Gether-tocht
22/05/22 K.V.R.Vl.Bt.
49e Mars Loven Boven
24/05/22 W.C. Aviat Sint-Truiden
Saff Walk
26/05/22 W.C. Aviat Sint-Truiden
Internationale Trudotocht
26/05/22 Wc. Zandstappers
Meiklokjestocht
28/05/22 W.S.V. De Anjertrippers
Anjertocht
28/05/22 VV Goldenstar Borgloon
Mars der graven van Loon
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Deelnemers
Totaal
Milieu
2000
713

5

726

45

627

15

784

4

585

1

416

18

381

65

158

2

530

28

553

13
40

673

105

455

4

3396

1

259

2

1088

4

299

4

468

2

468

52

261

6

944

22

433

4

877

9

566

27
4

689

4

339

3

450

3

234

38

523

3

330

8

328

1

1341

304

1086

2

1017

2

701

4

759

14

1189

16

596

73

406
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29/05/22 De Pompoenstappers
29/05/22 Wandelclub Kwik Bornem
29/05/22 W.S.V. Donderslagtrippers
29/05/22 Les Corsaires de Sart-Lez-Spa
30/05/22 KWSV De Heikneuters

Pompoenstapperswandeling
Ring Klein-Brabant
Rietentocht
42e Marche des Corsaires
Heikneutertocht

1144

19

837

2

574

29

924

1

336

1

Clubkampioenschap Wandelsport Vlaanderen: voorlopige klassering
Reeks 1, stand op datum van: 1 juni 2022

punten

1

WSV Egmont Zottegem vzw

10238

2

Wandelclub Natuurvrienden Deinze

7973

3

WSV Milieu 2000 Lommel vzw

7774

4

WSV Wandelend Paal vzw

6672

5

De spartastappers Ardooie

6294

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
wandeltochten app of de kalender Walking in Belgium raadplegen.
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25ste Grensparkwandeling - dinsdag, 5 juli
De grensparkwandelingen 2022 zijn na twee vergeefse pogingen, door het
coronavirus, dit jaar eindelijk aan hun 25 jarig jubileum toe. Ontstaan onder
impuls van de toeristische diensten van “Grenspark De Kempen”
organiseren nog steeds 8 clubs, 2 uit België en 6 uit Nederland, in de
vakantiemaanden juli en augustus telkens op acht opeenvolgende
dinsdagen een wandeling door de natuurgebieden van de grensstreek.
Alle deelnemende clubs zetten hun beste beentje voor om van deze 25 ste
editie een prachtuitgave te maken. Zoals gewoonlijk neemt onze club het
voortouw op dinsdag 05 juli vanuit buurthuis De Kom in Lommel-Kolonie.
De Heuvelse heide, het natuurgebied De Wateringen en de uitlopers van De Plateaux en
Hageven vormen dit jaar het decor voor onze grensparkwandeling. Voor de verdere
grensparkwandelingen kan je terecht in onze wandelkalender in deze Milieutoeter.
Wandelclub 55+ Eersel, met wandeling op dinsdag 19 juli, gaat experimenteren met
wandelen met GPS uitzettingen, NIET GEPIJLD, wel met routekaart en
routebeschrijving.

Vraag bij je deelname naar de stempelkaart, waarmee je bij deelname aan zes van de
acht wandelingen een klein cadeautje kan ontvangen.

Verwendag medewerkers - zaterdag, 23 juli
Zaterdag 23 juli is de dag waarop we onze gewaardeerde medewerkers eens
rijkelijk willen verwennen, een weekje vroeger dan traditioneel door de Teutentocht
die we op 31 juli organiseren. Op deze dag willen we hen een hart onder de riem
steken en onze grote dankbaarheid voor hun belangeloze hulp betuigen.
Wie in aanmerking komt, ontvangt een persoonlijke uitnodiging bij deze Milieutoeter.
Indien je wenst deel te nemen, dien je de antwoordstrook in te vullen en binnen te
brengen bij een van de bestuursleden vóór 15 juli. Dit is vereist om de nodige
bestellingen te kunnen plaatsen.
We verwachten de genodigden op zaterdag 23 juli om 17.00 uur (sluitingstijd
voorzien om 22.00 uur) in de Gildezaal Sint-Sebastiaan, Oude Diestersebaan 55
Kattenbos Lommel (achter voetbalvelden Kattenbos Sport).

Gelieve mee te brengen : zon en gezelligheid, een verwittigd vrouw/man is er twee
waard.
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Internationale Teutentocht - zondag, 31 juli
Bonustocht
Deze tocht genoemd naar onze voorouders, rondtrekkende handelaars die vanuit hun
thuisbasis al vanaf de 16de eeuw gans Europa doortrokken, om
koperwaren, aardewerk en textiel te verkopen en zo hun bijdrage te
leveren voor de welvaart van deze streek.
Vanaf begin augustus wordt heide weer een levende zichtkaart. Wie
de natuur op zijn mooist wil zien, moet zich op zondag 31 juli naar
het Klosterhof in Kattenbos reppen. Zekerheden worden zeker
geboden : purperen heidevlaktes, ontzaglijke dennenbossen,
diepblauwe zandputten, wiegende korenhalmen, blauwe korenbloemen, helrode klaprozen.
Schitterend doen ze ons denken aan schilderijen met de signature van Van Gogh. Meermaals
hebben we laten zien dat de Katterijen en de Hoeverbergen geen afgelikte tuinen zijn. Niet
voor de eerste keer doorlopen we deze gebieden maar het blijft fascineren en die wereld is een
schoonheid, vol van vrede en harmonie. Je hoeft niet te vrezen voor een gebrek aan variatie.
Deze Internationale Teutentocht zou geen Teutentocht zijn zonder aandacht voor deze en
andere dingen. We gaan de wandelaars geven waar ze recht op hebben.
Kinderen tot en met 12 jaar mogen gratis deelnemen en worden bovendien voor hun prestatie
nog beloond met een cadeautje als aandenken.
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Busuitstap naar Overijse - zondag, 7 augustus
Op deze zondag worden we verwelkomd door de IJsetrippers voor hun Omloop van de
Druivenstreek.
De start is in de Markthal van Overijse, een restant van de glorietijd van de
Druiventeelt in deze regio. De Markthal werd gebouwd als verkoopplaats van de
druiven die in de jaren ’60 in meer dan 35.000 serres werden geteeld. De serres
zijn echter nagenoeg verdwenen en ook dit symbool van de druiventeelt wordt in
2024 gesloopt.
De 12 km start samen met de 18, 24 en 30 km richting Eizer. De wandelaars
volgen uiterst rustige wegen en natuurwandelpaden en dalen af naar het
rustpunt De Fraat in Eizer. In Eizer vinden de stappers nog enkele serres.
Na de rust vertrekken de wandelaars van de 24 en 30 km richting het
Kapucijnenbos en de Koninklijke Schenking. Op deze lussen kunnen de
deelnemers proeven van het prachtige woud. De stappers keren na deze lus
door het bos terug naar Eizer. Via golvende paden van het plateau van
Huldenberg komen zij dan terug naar Overijse.
De 4 en 6 km-stappers vertrekken vervolgens samen met de 18, 24 en 30 km richting
Hagaardbos. Hier maakt de 30 km een bijkomende lus langs rustige veldwegen naar Maleizen.
Samen met de 6 km keren ze na de rust terug langs veldwegen en sluiten af met een prachtig
zicht.
Met de IJsetrippers is het altijd pittig wandelgenot. De 30 km heeft immers liefst 350
hoogtemeters.
Zin om mee te gaan?
Schrijf je dan in via het inschrijfformulier achteraan deze Milieutoeter dat je tot maandag 1
augustus kan binnenbrengen bij één van de bestuursleden.
We vertrekken zondagmorgen 7 augustus om 8.00 uur vanuit het clublokaal Lommel Broek
(deuren open om 7.30 uur) in de Kanaalstraat 91 te Lommel-Kerkhoven.
Zoals gebruikelijk kan je voor het vertrek nog genieten van een gratis kop thee of koffie.
De prijs per persoon bedraagt 12 euro.
Neem ook reserveschoeisel mee.
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Clubwandeling - dinsdag, 16 augustus
Vanuit de Leemskuil, Lozen
Onze 3de clubwandeling brengt ons ditmaal naar Lozen, een
deelgemeente van Bocholt, waar we vanuit het gemeenschapshuis De
Leemskuil, Hamonterweg 138b, 3950 Lozen, onze wandelschoenen
aanbinden.
Je bent daar welkom vanaf 9u30, zodat we om 10u kunnen vertrekken.
Anders dan de andere clubwandelingen voorzien we deze maal een
wandeling van 22km zonder lunch. Je eigen
picknick meebrengen is dus geen overbodige luxe.
Het 1ste deel van deze wandeling brengt ons via een stukje van de GR561,
langs rustige veldwegen naar de passantenhaven in Bocholt.
Op het gezellige terras van Bar Batoo kan je de benen even laten rusten
alvorens aan het 2de deel te beginnen.
Hierbij volgen we geruime tijd de levensader van het ooit onherbergzame
moerasgebied Lozen, nl. de Zuid-Willemsvaart.
Als afsluiter maken we nog een ommetje door de Lozerheide, een unieke
biotoop van loofbos, afgewisseld met vijvers, unieke wateringen en
graslandjes.

Is je interesse geprikkeld om hieraan deel te nemen?
Schrijf je dan in via het deelnameformulier achteraan in deze Milieutoeter vóór 8 augustus bij
een van de bestuursleden.
Voor de prijs van € 6,50pp krijg je voor de start een koffie of thee en na
de wandeling een drankje en een stuk taart aangeboden (speciale consumpties dienen zelf betaald te worden).

Wandelen anders beleven!
Clubwandeling onder leiding van Frans Smets
op vrijdag 1 juli
Stokrooie-Herkenrode
Lees er alles over in de Milieutoeter van juni! Daarin vind je ook het deelnameformulier!


Maak kennis met de abdijsite van Herkenrode



Voel je even in de Provence tussen de fraaie lavendelvelden!
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Clubwandeling - donderdag, 25 augustus
Met bezoek aan brouwerij
Ter Dolen, Helchteren
Reeds enkele jaren stond een bezoek aan de
kasteelbrouwerij Ter Dolen in Helchteren op ons
verlanglijstje, nu is het dan eindelijk zo ver.

Het huidige Kasteel Ter Dolen (vroeger De Dool) dateert
uit de 16de eeuw maar zijn geschiedenis gaat veel verder
terug in de tijd, met een eerste vermelding in het jaar
1282. Het diende in de middeleeuwen als residentie voor de abten van de Abdij van SintTruiden. Na de Franse Revolutie werd het particulier bezit en later was er een school gehuisvest
en in de oorlog verbleven er Duitse soldaten. Vanaf 1977 was het onbewoond en raakte het in
verval. In 1993 kocht Mieke Desplenter het kasteel en na renovatiewerken startte ze in juli 1994
er een brouwerij. Sinds 2013 beschikt de brouwerij over een eigen bottelarij en magazijn met
warme kamer zodat alle bieren in eigen huis te brouwen en af te vullen zijn.
We zouden echter geen Wandelclub zijn indien we ons bezoek niet koppelden aan een
wandeling.
Om 10.30 uur verzamelen we op de parking van Wild- en wandelpark Molenheide. We
voorzien een bewegwijzering met de gekende pijlen “Wandeltocht” vanaf de afslag naar
Molenheide van de baan Eindhoven – Hasselt (N 715) tot op de parking van het wandelpark.
Hier gaan we een wandeling maken van circa 5 km om daarna naar brouwerij Ter
Dolen af te zakken. Omstreeks 12.30 uur worden we er vergast op een gratis drankje
en om 13 uur schuiven we aan voor de lunch: een Ter Dolen kaasplankje. De
rondleiding met gids door de kasteelbrouwerij vangt aan om 14 uur.
Voor de lunch, het kaasplankje, de rondleiding en een biergeschenk om mee te nemen, betaal je
per persoon 19,50 euro. Andere consumpties zijn voor eigen rekening.
Inschrijven voor deze clubwandeling kan tot ten laatste 15 augustus. Bezorg het
inschrijfformulier, terug te vinden achteraan in de Milieutoeter, samen met de betaling bij een
van de bestuursleden.
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Kattenbosserheidetocht
donderdag, 1 september
Vanuit de ruime feestzaal Den Horst in Gelderhorsten gaan we de
Kattenbosserheide met zijn prachtige natuur in al zijn glans en glorie
ontdekken.
Al vanaf het eerste ogenblik dat je door het betoverend landschap
slentert, val je voor de charme van het achterland van Gelderhorsten, de Kattenbosserheide.
Zo ver het oog reikt, verdwaal je in de bossen en purperen heidevlakten die je eindeloos
wandelplezier garanderen.
De uiteenlopende vegetatie trekt tal van dieren aan, zelfs hier en daar staan nog bijenkasten.
Heidehoning is immers van de kostbaarste honing die er
bestaat. Wandelen door de Kattenbosserheide is weer een waar
avontuur. Je botst op de grenzen van je verbeelding. Bij
ochtendmist overheersen vele gesponnen spinnenwebben. Hier
en daar zie je berken met krijtwitte stammen, ze lijken op
lijkbidders die de wacht optrekken. De heidevelden en
omliggende dennenbossen zijn een en al mystiek en
geheimzinnigheid waar geen fantasie tegenop kan.
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Saharatocht—Limburg wandelt - 22 mei
Om de groene hartslag van 'Limburg Wandelt' te voelen kon gans wandel minnend Vlaanderen
op zondag 22 mei 2022 afzakken naar Lommel. 1341 wandelaars verzamelden aan de WICOcampus van het Sint-Jozefcollege Lommel om een keuze te maken uit een van de vele lussen.
De parkingbegeleiders hadden hun handen vol om alle auto's op een ordentelijke manier een
plaatsje te geven. De pendelbus reed constant op en af tussen de parkings en de startlocatie.
In samenwerking met Toerisme Lommel, Wandelsport Vlaanderen, Vayamundo en Intersoc
konden de aanwezigen ook nog nuttige informatie vergaren. De boslandgidsen en andere
brochures werden gretig meegenomen.
De parcoursbouwers hadden zichzelf weeral overtroffen en lieten de vele wandelaars de
mooiste plekjes aan en rond de Sahara doorkruisen. Niet enkel aan de WICO-campus maar
ook aan de rustplaats 't Zand te Heeserbergen was het een drukte van jewelste. De vele
medewerkers hadden amper tijd om even een rustpauze in te lassen.
Rond 15.30 uur was er de prijsuitreiking voor de 10 bezoekende clubs die deelgenomen
hadden met de meeste deelnemers. Algemeen winnaar werd WSC Langdorp met 56
wandelaars gevolgd door W.C. Aviat Sint-Truiden, WSV Wandelend Paal,
W.S.V. De Boskabouters, Singelwandelaars Strombeek-Bever, Marcheurs
de l’Amitié Landenne ASBL, Wandel Mee Brueghel, Brugsche
Globetrotters en tenslotte WSV Ibis Puurs. De uitreiking gebeurde door
onze voorzitter Frans Smets en penningmeester Yvette Weyts,
burgemeester Bob Nijs, schepenen Peter Vanderkrieken en Karel Wieërs,
Jos Timmermans en Nathalie Didden van Wandelsport Vlaanderen.
Na enkele woorden van lof voor de voorzitter en de penningmeester die binnenkort na 42 jaar
terugtreden, mochten de clubs een paar leuke geschenken in ontvangst nemen (rugzakje, een
werkje uit het glazen huis, een mok en flesopener van Lommel en een lokaal bier).
We mogen terecht trots zijn op een van de grootste verenigingen van Lommel.
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Clubfeest
28 mei
Lag het aan het mooie weer? Lag het aan de voorbije coronatijd en was er behoefte om nog
eens buiten te komen en andere mensen te ontmoeten? Of lag het misschien gewoon aan het
feit dat de leden van onze wandelvereniging wel van een feestje houden?
Feit is in elk geval dat er 160 mensen inschreven en dat de eerste reeds om 13 uur ongeduldig
aan de deur stond. Kort daarna gingen de deuren van de zaal open die in de voormiddag door
het bestuur en de werkgroep al netjes klaargezet was.
Na een receptie was het tijd voor de viering van de jubilarissen (17 x 10 jaar lid, 16 x 25 jaar lid
en 14 x 80 jaar). Frans gaf de gebruikelijke toespraak en nadien werden de jubilarissen één na
één naar voren geroepen om hun geschenk (cadeaubonnen, lekkere pralines, schuimwijn,…) in
ontvangst te nemen. De techniek zorgde voor nog wat spanning en ergernis maar
uiteindelijk kwam iedereen met een beetje vertraging aan de beurt. De fotograaf
van dienst legde een en ander vast voor het nageslacht (en de Milieutoeter
natuurlijk).
Na het koude buffet, bevochtigd met het nodige nat, volgde het warme buffet. De
traiteur had alweer zijn beste beentje voorgezet en al het aangeboden lekkers
vond gretig zijn weg naar de hongerige magen.
Iets later dan voorzien op het programma kwam dan wat toch wel het hoogtepunt
van het feest kan genoemd worden, nl. de viering van de op pensioenstelling van onze
oprichters, Frans en Yvette, die gedurende bijna 42 jaar voorzitter en penningmeester zijn.
Veronique kondigde de officiële vernieuwing op 1 augustus aan: Fred Kemps volgt Frans Smets
op als voorzitter en Erik Wouters neemt de fakkel van penningmeester over van Yvette.
Na een woordje van de nieuwe (toekomstige) voorzitter was het tijd voor de cadeaus. Samen/
Vooruit bedacht Yvette en Frans beiden van een pluim voor al hun inzet en verdiensten. Daarna
was het de beurt aan de schepen van o.a. sport, Dirk Vanderhoydonks, om namens de stad
Lommel een mooie vaas, een lekkere fles en een bos bloemen aan te bieden.
Vanuit de leden van de wandelclub werd op initiatief van Leo, Wieske en Robert geld ingezameld
en dit leverde een fijne plant, een heerlijke bierkorf en een reischeque van 1093 euro op. Frans
en Yvette waren intussen behoorlijk van hun melk maar er volgden nog een paar mooie
kunstwerken. Vanuit het bestuur werd een mooie tekening van het koppel aangeboden
(getekend door René Bergmans). Agnes sloot de rij met een schitterend beeld in aardewerk.
Voor we DJ Moustache aan het werk lieten, sprak Frans nog een dankwoord uit. Hij had er
duidelijk, net als Yvette, deugd van. De chocomousse was nog heerlijk en in de daarna volgende
uren werden de kelen veelvuldig gesmeerd en de benen gestrekt op de dansvloer.
Rond 10.15 uur was het feest afgelopen en keerde iedereen (sommigen al iets eerder) tevreden
terug naar huis. Nog een beetje opruimen en op naar het volgende.
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Voorwoord van Frans op het clubfeest
(Integrale tekst van het voorwoord van Frans Smets tijdens het clubfeest op 28 mei)

Geachte wandelvrienden, collega’s,
Van harte welkom .
Eindelijk zitten we opnieuw samen, weliswaar in een afgeslankte
vorm. Het voelt wat onwennig omdat we dit van een ledenfeest
als deze niet gewoon zijn. Dit is voor mij een duidelijk bewijs dat
nog heel wat mensen wantrouwig staan tegenover nauwe contacten en risico’s op besmetting.
Anderzijds snijden dure energie- en voedselprijzen - met dank aan het conflict in Oekraïne - een
flinke hap in ons budget. Houdt onze koopkracht dit vol en welke invloed heeft dit op de
wandelsport en de sporten in het algemeen?
Het laatste clubfeest dateert van 01 februari 2020, een jaar waarin ‘negatief’ het enige positieve
was. We weten allemaal dat er in december 2019 in een Chinese wereldstad een cluster was
waargenomen met symptomen van een longontsteking waarvan de oorsprong onbekend was.
Toch duurde het tot januari 2020 vooraleer het kon worden geïdentificeerd. Deze infectieziekte
raasde intussen als een wervelstorm door alle landen van het continent: COVID 19 of het
coronavirus legde de wereld lam.
We werden collectief wakker geschut. De ernst was dramatisch.
Er werd ons voorgeschoteld wat, wanneer, waar en met wie we iets konden of mochten
ondernemen. Het bracht ons aan de rand van de afgrond. Lente en zomer bloeiden leeg.
Onze club werd echter geruggesteund door de stedelijke veiligheidscel die wandelen onder
strikte voorwaarden toeliet.
Alhoewel Wandelsport Vlaanderen de deur nog steeds op slot hield, kondigde de Belgische
regering in juni een versoepelingsmaatregel af. Het land is toen vanuit een fase rood naar oranje
gestrompeld, maar voor ons Belgen, is oranje nu eenmaal groen.
Wie nu dacht te kunnen genieten van een zorgeloze zomer was eraan voor de moeite. De
coronasneeuwbal ging terug aan het rollen en werd een serieuze lawine.
Om en bij de half miljoen Belgen zorgden voor een instroom aan vakantiebesmettingen en de
alarmbel klonk luider dan ooit.
We stelden ons zelfs de vraag of ‘corona’ een schaduw zou werpen op de wandelsport?
Het was alleszins duidelijk, we zagen met lede ogen mooie organisaties tot gerenommeerde
klassiekers stranden. Ook onze club zag haar 40-jarig jubileum door de neus geboord en de
vrees steeg of we de morele en materiële plooien ooit nog gladgestreken zouden krijgen.
De federatie volgde de pandemie op de voet en deed haar uiterste best om de clubs te
ondersteunen en ervoor te zorgen dat het op geen financieel kerkhof zou uitdraaien.
Intussen werd het herfst en het coronavirus was vastberaden een nieuwe besmettingsgolf aan
z’n palmares toe te voegen. Ons land kleurde op de coronakaart van Europa donkerrood en wat
nooit meer had mogen gebeuren, werd opnieuw bittere realiteit. België ging terug in lockdown!
Alle evenementen stonden opnieuw op losse schroeven en het oprukkende monster veegde alle
verdedigingslinies als kaartenhuisjes aan flarden.
De kerst- en nieuwjaarsdagen voelden vreemd aan, we keken terug op een totaal ontredderd
jaar 2020.
Haast 10 maanden zaten we opgesloten en toch was een derde piek heel dichtbij. Er werden
geen achterpoorten meer toegelaten.
Velen onder ons hebben in de donkere maanden zelf de natuur opgezocht en de naburige
bossen en perken afgedweild. Lokaal wandelen werd de uitlaatklep en alhoewel het winter was
gaf die ons snel weer een thuisgevoel.
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Het klonk wonderlijk om de afwisseling van het gouden winterlicht, de
ijsblauwe luchten of de roze wolken bij zonsopgang te zien en te voelen.
Opvallend veel mensen hebben we zo, goed ingeduffeld, zien uitwaaien.
Het missen van de verbondenheid en de contacten was immers zo groot
dat het bijna fysiek pijn deed.
Van die periode heb ik gebruik gemaakt om de 40-jarige
wandelgeschiedenis van onze club, aangevuld met een aantal warme
verhalen, in boekvorm te gieten. Een handwerk met 240 pagina’s als
blijvend aandenken.
Op het vlak van communiceren leerden we als club ook omgaan met het
videovergaderen.
Na maanden van ellende kwam er begin 2021 toch goed nieuws. De vaccinatiecampagne trok
zich op gang en een vaccin vóór de zomer is namelijk iets helemaal anders dan na de zomer.
Intussen waren we alweer de maand februari ingerold en ‘corona’ zoog nog alle aandacht naar
zich toe. Georganiseerde wandeltochten en andere nevenactiviteiten bleven geblokkeerd. Toch
bood Milieu 2000, ondanks de blokkades, heel wat weerwerk. Onze corona(club)wandelingen
bleven het goed doen en wonnen dankzij de sociale media en de wandelblog van Wandelsport
Vlaanderen nog aan slagkracht.
Toen de eerste Belgen hun vaccin van de hoop ontvingen, haalde men de euforie te snel
vanonder tafel. Leveringen met vaccins werden geblokkeerd, kwamen niet of in onvoldoende
mate toe en zetten ons alweer aan tot doemdenken.
Er was het voorbije jaar al geen zomer, geen kerst, geen nieuwjaar en dat sprankeltje hoop
gleed alweer naar af.
Wij brave burgers werden murw geslagen … tot plotseling dan toch meerdere
vaccinproducenten hun inentstof op de markt brachten. Die plotse ommezwaai zorgde terecht
voor argwaan en zelfs begrijpbare angst.
Intussen bleef onze club druk uitoefenen om het wandelgevoel bij de leden op te poken en
massaal aan de corona(club)wandelingen deel te nemen. Zelfs wandelaars van andere
verenigingen vonden de weg naar Lommel. Jammer genoeg tikte intussen de tijd alsmaar verder
weg zonder een echt toekomstperspectief.
Het werd maart: de Pijnventocht, de algemene vergadering en andere geplande activiteiten
werden alweer noodgedwongen afgevoerd. Eveneens waaide een triest bericht vanuit Duitsland
over dat het september wandelweekend in Traben-Trarbach niet kon doorgaan.
Het leed geen twijfel: iedereen was na meer dan een jaar ‘corona’ kotsbeu.
Een hele resem onzekerheden bleef ons levenspatroon beïnvloeden en op het vlak van onze
geliefde hobby bevond zich geen enkele activiteit nog in een veilige haven.
Met de regelmaat van een klok werd mijn mailbox volgepropt met bedankingen. Heel wat leden
stelden het op prijs dat de Milieutoeter ondanks alles maandelijks trouw in de brievenbus
belandde. Ook die klip was in die weinig boeiende periode een huzarenstuk.
In de maand juni trok zich dan toch de grote vaccinatiecampagne op gang en kwam eindelijk het
rijk van de vrijheid nabij. Met wat gevoel voor overdrijving durfden we zeggen dat we uit een
diepe slaap ontwaakten.
De wetenschap om meer te mogen was een verademing. Zeker toen de zomer voor de deur
stond. Onbekommerd en zorgeloos reizen was echter nog niet aan de orde en dus ging de
vakantie naar Oostenrijk nog niet door.
Verrassend nieuws wat het verdere wandelprogramma betrof was er wel.
De maanden juli en augustus maakten we voorzichtig vol met De Grensparkwandeling en de Int.
Teutentocht. Eerder al hadden we in juni geëxperimenteerd met de Tocht der 7 Heerlijkheden.
We kregen terug het gevoel dat de drive aanwezig was, al uitte zich dat nog niet in het aantal
deelnemers.
Het heeft lang geduurd, maar frustraties en ontberingen ten spijt, zagen we van langsom meer
en meer wandelclubs het heft terug in handen nemen. Het Covid Safe Ticket had intussen zijn
intrede gedaan en clubs mochten daardoor 200 personen binnen ontvangen, controles hierop en
mondmaskers waren verplicht. Catering werd toegestaan.
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Toen het vuur van de herfst al was neergedaald had onze club het wandelritme alweer flink te
pakken, enkel de viering van het 40-jarig bestaan en de Kerstnachtwandeling mochten nog niet
plaatsvinden.
Gedurende al die donkere maanden had ook Wandelsport Vlaanderen niet stilgezeten en
werkten ze aan het klaarstomen van activiteiten voor wat men noemde… een nieuwe
wandelgeneratie. Het ging dan vooral over Flanders Trails, Trailwalk.be en andere challenges.
Zij richtten zich specifiek naar fervente en occasionele langeafstandswandelaars.
Ook het clubkampioenschap kreeg gestalte. Dat onze club een plaats verwierf in de hoogste
afdeling was al een overwinning op zich, maar dat ze zelfs de eliteclubs naar de kroon steekt, is
een statement dat onze club verdient en die verdienste hoort toe aan alle clubleden.
Een ander bewijs dat de wandelmicrobe in het bloed zit, waren de massa’s rugzakken en
regenponcho’s die Wandelsport Vlaanderen wegschonk en waarin onze leden een flink aandeel
hadden.
In volle Covid-pandemie kreeg Wandelsport Vlaanderen de melding dat het huurcontract van
haar secretariaat in Hasselt niet verlengd zou worden. Alle aangesloten clubs worden voortaan
nog alleen vanuit Maldegem (Oost-Vlaanderen) ondersteund.
Niet geheel onverwachts kondigde de Belgische regering op 27 november 2021 nieuwe
strengere coronamaatregelen af die drie weken duurden. Het oog van de Covid-19-orkaan was
nog niet helemaal over ons heen getrokken.
Als gevolg daarvan moest dit clubfeest uitwijken van 5 februari naar 28 mei.
De ervaring leert ons dat de coronapandemie ons meer dan twee jaar onder druk heeft gezet en
ons nog niet onbekommerd vrolijk maakt, maar daarom gaan we vandaag geen noodklokken
luiden.
Zes dagen geleden heeft Milieu 2000 met ‘Limburg Wandelt’ andermaal een straf nummer
neergezet. Bij de plus/minus 1350 wandelaars schoten woorden tekort om hun verwondering
over deze wandeldag bloot te geven.
Na de Provinciale Wandeldag Limburg in 1988, de Nationale Wandeldag in 2000 en de Vrije
Vlaamse Wandeldag in 2015 heeft Milieu 2000 een onwrikbare status binnen de wandelsport
bereikt. Daarvoor hebben we een weg van bijna 42 jaar afgelegd. Velen onder jullie hebben
daaraan mee helpen timmeren en ondanks het feit dat het verleden ons altijd als een schaduw
zal achtervolgen hebben we ook een afspraak met de toekomst. De club moet nu werken aan
een nieuwe structuur, met nieuwe mensen en nieuwe ideeën.
Vandaag stel ik echter met vertwijfeling vast hoe onze club, die in Limburg mooie adelbrieven
kan voorleggen nergens nog vertegenwoordigd is.
Het wordt de hoogste tijd dat we weer in het provinciaal bestuur onze stem laten horen en daarin
een belangrijke plaats ambiëren. Ik wil het graag horen dat men Lommel opnieuw het
‘citroenzuur’ van Limburg noemt.
Tot slot wil ik eindigen met een paragraaf uit het boek over mijn (bijna) 42 jaar voorzitterschap.
In Gods rijk heb ik met de wandelclub Milieu 2000 van onwaarschijnlijk mooie wandeltochten
genoten, rust en ruimte gevonden, wondermooie streken bezocht, de mooiste zomers beleefd,
koude, regen en wind doorstaan, sneeuw en ijs getrotseerd, bergen beklommen en vennen
doorwaad.
Mijn dank daarvoor aan Milieu 2000, dankjewel allemaal.
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Woordje voor Frans en Yvette
(Integrale tekst van Fred Kemps tijdens het clubfeest op 28 mei)

Het is voor mij een hele eer om op 31 juli in de voetsporen te mogen treden van de
huidige voorzitter. Iedereen dacht dit al te weten en dat was niet helemaal verkeerd
gedacht. Al vanaf het begin van het jaar werd hieraan gewerkt binnen het bestuur.
Dit clubfeest leek voor het bestuur een mooi moment om een en ander officieel aan
te kondigen en uit te leggen. Vanaf 1 augustus krijgt WSV Milieu 2000 niet alleen een
nieuwe voorzitter, ikzelf, maar ook een nieuwe penningmeester, Erik Wouters. De
taken van de bestuursleden zijn herschikt en herverdeeld. Wat Yvette en Frans
deden valt immers niet zo maar over te nemen. Zo zal Mark Jansen vanaf nu de Milieutoeter
samenstellen en opmaken. Veronique zal Erik ondersteunen bij zijn taak. In een van de volgende
Milieutoeters zullen we de taakverdeling voor zover nodig toelichten om voor iedereen duidelijk te
maken wie wat doet en waar je terecht kunt met vragen.
We kunnen er niet aan voorbij dat voor velen (leden, bestuur, mensen van Wandelsport Vlaanderen en
ook mensen van buiten de club) deze afsluiting niet zomaar ongemerkt mag passeren.
Het is niet de bedoeling om de hele geschiedenis hier uit de doeken te doen maar een paar sprekende
cijfers zetten het levenswerk van Frans en Yvette in de afgelopen bijna 42 jaar toch netjes in de
spotlights.
463 georganiseerde wandelingen leverden 448.215 deelnemers die van
heinde en ver kwamen.
Daarnaast waren er ook 365 clubwandelingen, waaronder 40 keer de tocht
naar Scherpenheuvel die door Frans allemaal voleindigd werden en waar ook
Yvette logistiek haar beste beentje voorzette.
Een 260-tal busreizen en 56 weekends en vakanties.
In het totaal een 1100 organisaties in de loop van 42 jaar wat neer komt op 1
activiteit per 14 dagen. Wat een prestatie !!!
Verder zijn niet te vergeten: de Trefpuntwandelingen op vrijdag en de deelnames aan levensloop.
Daarnaast waren er nog activiteiten als Parijs-Lommel, het Airborne-pad in 7
dagen en ook de realisatie van de 7-slag voor de wandelaar die de mooiste
plekjes van Lommel openstelden en verder nog de zovele dingen die ik niet
genoemd heb.
Hiervoor zou ik graag een daverend applaus willen voor Frans en Yvette.
•
•
•
•
•

Samen/Vooruit heeft gevraagd om iets te mogen zeggen en afgeven.
Ook de stad Lommel in de persoon van schepen van sport Dirk Vanderhoydonks heeft gevraagd
om bij deze gelegenheid het woord te mogen voeren.
Nu zijn de leden zelf aan de beurt: op initiatief van enkele van hen hebben we samengelegd. Leo,
Robert en Wieske vertegenwoordigen de leden.
Vanuit het bestuur willen we ook graag een geschenk aanbieden: Jean Engelen mag als langst
zetelend bestuurslid (sinds 2004) de honneurs waarnemen.
Ook is er nog een kunstwerk van Agnes die op deze wijze haar waardering wil uiten.

Nu is het moment gekomen om het feest verder te zetten en met de muzikale ondersteuning van DJ
Moustache moet dit zeker lukken. Nog een fijne avond gewenst.
We sluiten af om 22 uur.
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10 Jaar lid van WSV Milieu 2000
Sinds 2020: Bierens François, familie
Engelen - Dekens, Hoeben Magda, familie
Neeskens - Rampen, Stessens Frans,
familie Van Broekhoven - Berkmans, familie
Van der Heyden - Bormans
Sinds 2021: Bergmans Edwin, Bos Gerda,
familie Cornelissen - Vandenberk,
Dingenen Elisa, Engelen Marie-Rose, Faes
Marja, familie Hesius - Christiaens, familie
Huibers - Stessens, familie Mannaerts Dingenen, familie Mannaerts - Poets,
Segeren Ad, van Poppel Marion, familie
Vromans - Tips

25 Jaar lid van WSV Milieu 2000
Sinds 2020: Andelhofs Pierre, familie Van
Bommel - Jutten, familie Wouters - Boets
Sinds 2021: familie Bastiaens - Tielens,
Dewitz Clemens, familie Friet - Van den
Eynde, Hoogmartens Marleen, Jansen Cornelis, Jansen Mark, Mertens Rina,
Vandenberk Johan, Vangerven Eliza,
familie Vandersanden - Lourdaux

Galerij der ereleden (80 jaar)
Sinds 2020: Bierens François, Bosmans
Leontine, Broekmans Jeanne, Korsten
Helena, Linsen Henri, Luits Paula, Maes
Leon, Ooms Jos, Poets François, Van
Bommel Dionisius, Van Broekhoven Ida,
Van Kooten Willya
Sinds 2021: Bleyen Joannes, Claes Maria,
Conjaerts Louis, Jutten Christiane,
Schoeters Gilbert, Snoeckx Jozef, Stelten
Theo, Van Olmen René, Vliegen Piet
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Bestuur en werkgroep

Van rechts naar links:
Piet Geboers, Erik Wouters, Véronique
Bielen, Pierre Vandenberk, Yvette
Weyts, Jean Engelen, Frans Smets,
Jean Leppens, Fred Kemps, Fons
Schildermans, Mark Jansen
Gert Van Dommelen en Henri Verdonk
konden niet aanwezig zijn op het
clubfeest.
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Pfingstwandertage
Met de bus naar Beaufort - 6 juni
Pinkstermaandag 06 juni, het was heel vroeg dag (zeven uur) toen we onze plaatsen innamen op de bus
voor een wandeluitstap naar de int. Pfingstwandertage in Beaufort (Luxemburg).

Ik was die morgen vol overgave, maar ook een beetje radeloos van opwinding omdat er zoveel clubleden
deelnamen (62) en het inchecken dus wat stroever verliep. Ook de zo vertrouwde kop koffie moesten we
missen, maar daarvoor wil ik geen afbreuk doen aan de fijne wandeldag die ons nog te wachten stond.
Ondanks de wateroverlast en hevige regenval van daags voordien kleurde Pinkstermaandag de lucht
hemelsblauw en stak er goud in de lucht. Niet alleen piloteerde onze chauffeur behendig zijn gevaarte
over de Belgische en Duitse autowegen, maar ook doorheen pittoreske Luxemburgse oorden. Ons
mikpunt was het geïsoleerde dorpje Beaufort.
Beaufort ligt verscholen in het noordoosten van het Groothertogdom Luxemburg (kanton Vianden).
Doorheen een kluts van dialecten spreekt men plaatselijk over ‘Befort’ en niet over Beaufort. Zoals
gebruikelijk bij een IVV-wandeltocht was er ook nu weinig informatie die leidde naar de vertrekplaats
Kummelsbau. Gelukkig hield een vriendelijke jonge automobiliste ons ter hoogte van het dorpsplein
staande. Ze wist te vertellen waar we de bus konden verlaten en wees de chauffeur ook een
parkeerplaats aan. Kostprijs: een kamerbrede glimlach!

Bij het vertrek van de wandeling gingen we eerst nog wat info absorberen voor we
klikvast de schoenen aan de voeten bonden. Buiten leek het best te doen,
sluimerwolken waren nu wel opgedoken en schermden de zon af, maar de
temperatuur was aangenaam. Al van bij de start konden we vaststellen dat het
landschap hier anders is dan waar ook … gulziger en wilder.
Al duizenden jaren houdt deze ongepolijste onmetelijkheid de natuurliefhebber in
zijn greep. Het Müllerthal heeft bovenal een uitzonderlijke biotoop en voelt als een
koelkast die de temperatuur regelt maar ook als een wellness omwille van de
gezonde lucht. Men liet ons dolen door een wereld van licht en schaduwen. Strakke
lijnen werden gecounterd door golvende valleien.
Even voor het middaguur sloeg het weer plots om. De lucht trok dicht en de regen viel als spijkers … twee
uur lang! Toen de lucht weer schoon was voltrok zich een nevel vol klammigheid, mijn ogen voelden als
een tranenkanon waardoor ik nog nauwelijks de voor mij opdoemende oerbossen zag.
We waren voorbij halverwege onze wandeltocht en het mooiste moest nog komen. Stappend langs
buitengewone nauwe, geheimzinnige kloven, sprookjesachtige bossen met klimplanten en mossen, kleine
smalle mysterieuze paden, kronkelende heldere beekjes en uitgekapte trappen geraakten we maar niet
uitgekeken op deze schoonheid. Telkens stonden we versteld van de verborgen kostbare schatten die
deze streek zo rijk is. De fascinerende rotsformaties hebben iets weg van dieren- of trollenfiguren. Het
loonde de moeite om hier wat tijd te nemen om de rotsen te
observeren.
Tot slot liepen we bij een idyllische kasteelvijver nog voorbij het
indrukwekkende middeleeuwse
kasteel van Beaufort. Deze
wandeling is beslist een aanrader
en … dat is geen flauwekul!

Frans Smets
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Rolstoelwandeling - Dinsdag, 6 september
Naar jaarlijkse gewoonte gaan we op 6 september weer met de bewoners van Hoevezavel op
uitstap met een rolstoelwandeling. Wie graag een wandelingetje met deze senioren wil maken,
kan dat met het volgende programma:






13.30 uur: verzamelen in woon- en zorgcentrum Hoevezavel, Jan Davidlaan 11 te 3920
Lommel-Heeserbergen.
13.45 uur: afhalen bewoners met rolstoelen.
14.00 uur: vertrek wandeling met rustplaats onderweg.
15.30 uur zijn we terug in Hoevezavel en brengen de bewoners met rolstoel terug naar hun
afdeling.
16.00 uur: dank je wel en afscheid na een gratis drankje.

Wandelaar

Wil je mee de bewoners van Hoevezavel een hart onder de riem steken en hen een fijne
namiddag bezorgen, vul dan achteraan het deelnameformulier in en bezorg het voor 1
september aan een van de bestuursleden. Schrijf je in en doe mee.

Een wandelaar loopt door het bos.
Aan het eind van het bos bereikt hij een rivier.
Daar zoekt hij een brug of doorwaadbare plek om de rivier over te steken, maar
hij kan die niet vinden.
Na een tijdje zoeken ziet hij aan de overzijde van de rivier een boer en roept
hem toe: “Weet jij hoe ik aan de andere kant kan komen?”
Waarop de boer antwoordt: “Daar ben je toch al?”
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Levensloop Lommel
zaterdag 17 en zondag 18 september
Al sinds de opstart van Levensloop Lommel in 2013 heeft onze club telkens deelgenomen aan
dit mooie event dat Stichting tegen Kanker ondersteunt door events te organiseren en geld in
te zamelen. Spijtig genoeg zijn de edities van 2020 en 2021 niet kunnen doorgaan om de door
ieder gekende redenen, maar dat belet ons niet om tijdens de editie van september 2022
opnieuw ons beste beentje voor te zetten en dit initiatief te steunen.
We willen als wandelclub Milieu 2000 opnieuw als team inschrijven en tijdens de 24 uur
wandelen op zaterdag en zondag 17 en 18 september voortdurend een paar wandelaars op de
piste hebben. Hopelijk kunnen we, net als bij de laatst georganiseerde edities, een 80-tal
deelnemers warm maken.
Wie wil deelnemen kan zich registreren via de website van Levensloop Lommel en 10 euro
storten of inschrijven via het deelnameformulier achter in deze Milieutoeter bij iemand van het
bestuur en hem of haar de 10 euro bezorgen. Inschrijven kan tot 6 september. Ook wie niet
komt wandelen kan (financieel) steunen.
Begin september roepen we de deelnemende wandelaars samen en stellen een uur-schema
op om met ons team 24 uur over de piste te wandelen.

Van de bestuurstafel
Kort verslag van de bestuursvergadering van dinsdag 10 mei 2022 om 19.00 uur in taverne Lommel Broek, Kanaalstraat 91.









Opening van de vergadering
Goedkeuring verslag van de vergadering van 11 april 2022
Concrete planning bestuurswissel
Evaluatie van de voorbije activiteiten
(o.a. Paastocht, clubwandeling De Elze, Scherpenheuvel)
Vooruitblik op komende activiteiten
(Limburg wandelt, clubfeest, busreis Beaufort, gratis ontbijtwandeling)
Kasverslag
Briefwisseling
Varia/rondvraag
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Reglementering met betrekking tot de tochtenkaarten 2022
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.
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Deelnameformulier busreis IJSETRIPPERS: 7 augustus 2022
Ondergetekende neemt deel aan de busreis naar de IJSETRIPPERS in OVERIJSE op zondag 7
augustus 2022.

Naam:………………………………………………………
Voornaam: …..…………………………………………..
Tel. of GSM nr. (nodig bij onvoorziene omstandigheden): ………………………..
Aantal: ……..X 12 euro = …….. euro.
Bezorg dit formulier met het inschrijvingsgeld uiterlijk op maandag 1 augustus aan één
van de bestuursleden.

Deelnameformulier clubwandeling LOZEN: 16 augustus 2022
Ondergetekende neemt deel aan de clubwandeling Lozen op dinsdag 16 augustus 2022.

Naam:………………………………………………………
Voornaam: …..…………………………………………..
Tel. of GSM nr. (nodig bij onvoorziene omstandigheden): ………………………..
Aantal: ……..X 6,50 euro = …….. euro.
Bezorg dit formulier met het inschrijvingsgeld uiterlijk op maandag 8 augustus aan één
van de bestuursleden.

Deelnameformulier clubwandeling TER DOLEN: 25 augustus 2022
Ondergetekende neemt deel aan de clubwandeling Ter Dolen op donderdag 25 augustus 2022.

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

Tel. of GSM nr. (nodig bij onvoorziene omstandigheden): ………………………..
Aantal: ……..X 19,50 euro = …….. euro.
Bezorg dit formulier met het inschrijvingsgeld uiterlijk op 15 augustus aan één van de
bestuursleden.
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Juli...
De eerste juli kil en wak, brengt veel koren in de zak.
Is juli heet en droog, dan houdt de winter kwaad betoog.
Is juli regenachtig, dan is augustus twijfelachtig.
In juli de morgen rood, `s avonds verkeert het weer in
nood.
In juli veel zonnebrand, wenst een ieder op het land.
Juli louter zonneschijn, dan krijgen we zeker gouden wijn.
Juli helder en klaar, heet altijd een goed jaar.

Wil het in juli niet heten, zal men in augustus zweten.
Juli broeierige dagen, wordt gevolgd door donderslagen.
Is juli voor bijen goed, boer kan dan maar hebben goede
moed.
(https://www.mooiespreuken.nl)
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Deelnameformulier rolstoelwandeling: 6 september 2022
Ondergetekende neemt deel aan de rolstoelwandeling op dinsdag 6 september 2022.

Naam:………………………………………………………
Voornaam: …..…………………………………………..
Tel. of GSM nr. (nodig bij onvoorziene omstandigheden): ………………………..
Bezorg dit formulier of stuur een e-mail aan één van de bestuursleden uiterlijk op 31
augustus.

Deelnameformulier “Levensloop”: 17-18 september 2022
Ondergetekende neemt deel aan de actie “Levensloop” (stichting tegen kanker).

Naam:………………………………………………………

Voornaam: …..…………………………………………..
Tel. of GSM nr. (nodig bij onvoorziene omstandigheden): ………………………..
Aantal: ……..X 10 euro = …….. euro.
Ik wandel mee::

JA

NEE (kruis je keuze aan)

Bezorg dit formulier uiterlijk op dinsdag 6 september samen met je bijdrage aan één van
de bestuursleden. Je kan ook steunen zonder mee te wandelen.
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Milieutoeter: juli - augustus 2022

Augustus...
Is de eerste week in augustus heet, zorg voor goed warm
winterkleed.
Begin augustus met regenvlagen, in de laatste dagen zal de
regen ons weer plagen.
Als de ooievaars na de 21 ste nog blijven, zal een zachte
winter binnendrijven.
Zonneke rood, geeft water in de sloot.
Keert de duif laat naar de til, het weer blijft zacht, mooi en
stil.
Is in augustus de spin laat ter been, Het zal gaan regenen,
ik wed tien tegen één.
Augustus rijpt alle bessen, maar september viert de
successen.
Als het in augustus sterk dauwen doet, blijft het weer wel
even goed.
Oogst geschoren, winter geboren.
Steken de muggen hard en fel, zit er nog regen in het spel.
Vliegt de vleermuis 's avonds rond, ze brengt mooi weer in
de ochtendstond.
https://www.weerheerhugowaard.nl/weerspreuken-augustus
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