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Na een zomer met enkele warme uitschieters, en gelukkig nog geen
‘waterbommen’, is het tijd om even terug te kijken maar in de eerste plaats
vooruit te kijken naar wat eraan komt.
De hitte veroorzaakte wat ongemakken en had zijn invloed op het aantal inschrijvingen van de
wandelingen op de dagen met uitschieters in de temperatuur. Zo moest onze Tocht der Zeven
Heerlijkheden bij meer dan 30 graden het doen met heel wat minder belangstelling. De eerste
Grensparkwandeling met ideaal wandelweer daarentegen kon rekenen op heel wat inschrijvingen.
Ook op onze clubreis naar Oostenrijk speelde warmte een grote rol, vooral omdat de airco van de bus
te wensen overliet. Voor de rest was de vakantie gelukkig, net als altijd, prima geregeld en verliep op
een paar accidentjes na zoals verwacht.
De verwendag voor de medewerkers in het lokaal van de Koninklijke Schuttersgilde Sint-Sebastiaan op
Kattenbos was goed verzorgd en het mooie weer zorgde voor een relaxte sfeer. Het dessert in de vorm
van een ijsje werd zo te zien door ieder gewaardeerd.
Ook als bestuur hebben we niet stilgezeten. De officiële te zetten stappen voor de wissels binnen het
bestuur (verwittigen van instanties, overdracht rekeningen, …) zijn intussen achter de rug en vanaf nu
kunnen Frans en Yvette als ere-bestuursleden hopelijk nog lang genieten als leden van onze
vereniging. In deze Milieutoeter vind je de officiële verdeling van de taken binnen het bestuur en ook de
namen van de leden van de werkgroep die onze vereniging met allerlei nuttige en belangrijke taken
ondersteunt.
Je zal al wel gemerkt hebben dat we onze prijzen voor de consumpties lichtjes gewijzigd hebben sinds
de Internationale Teutentocht omdat de omstandigheden ons daartoe verplichten. Wat we goedkoop
konden houden, hebben we gelaten zoals het was, dus koffie, thee, soep, choco en broodjes blijven
1,50 euro. Alle frisdranken en bier hebben we opgeslagen naar 1,80 euro omdat we op sommige rusten vertrekplaatsen anders met verlies moesten verkopen. Afwijken van de ‘ronde’ prijzen gaf ons de
mogelijkheid om een prijsverlaging toe te passen op de taart, de ice-tea en het fruitsap. Tenslotte
bieden we de zwaardere bieren (soort afhankelijk van locatie) vanaf nu aan aan 3,00 euro. Hopelijk zal
deze aanpassing snel ingeburgerd zijn. De reeds aangekochte bonnen blijven vanzelfsprekend geldig.
De Milieutoeter is vanaf nu ook volledig in handen van Mark Jansen, een lid van onze werkgroep. Op
wat kleine cosmetische ingrepen na proberen we jullie, vanuit een jarenlange traditie, op de hoogte te
houden van alle reilen en zeilen binnen onze vereniging.

In september kijken we uit naar de Kattenbosserheidetocht, de jaarlijkse rolstoelwandeling en natuurlijk
ook naar de deelname aan Levensloop waarbij we hopen dat zo veel mogelijk leden kunnen deelnemen
om dit prachtige initiatief te ondersteunen.
Tot volgende maand,
Fred Kemps
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536 Wandelaars
224

Milieu 2000

72

Hanske De Krijger Oudenaarde

15

Wandel Mee Breughel

13

WSV De Donderslagtrippers

12

De Bosdravers Eksel

11

VOS Schaffen

10

De Bavostappers Zittaart

9

De Bokkenrijders Overpelt

8

Samen Uit Samen Thuis

8

De Mijnlamp Beringen

7

De Anjertrippers Hechtel

6

Dommeltrippers Neerpelt

6

De Torenvrienden Oostham

6

De Boskabouters

5

De Kampse Wandelaars

5

De Grevenbroekers Hamont-Achel

4

De Trotters Hasselt

4

Wandelend Paal

4

Blijf Jong Genebos

4

De Heikabouters

4

Terug Op Stap Hasselt

4

Sporton Deurne-Diest

4

WSV Mol

4

De Korhoenstappers Oud Turnhout

3

WSV Eureka

3

Wandelclub Temse

3

Ijsetrippers Overijse

3

De Grashoppers

31

Niet aangesloten wandelaars

Aantal aanwezigen per provincie
Limburg

Bankrelatie:

362

Oost-Vlaanderen

77

Vlaams-Brabant

28

Antwerpen

23

West-Vlaanderen

1

Federatieleden WSVL

3

Flanders trails

0

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

@milieu2000

Tussen 26 en 32°C
02
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Deelnemers aan de
Internationale
Teutentocht
Zondag, 31 juli 2022

Deelnemers aan de
Grensparkwandeling
Dinsdag, 5 juli 2022

610 Wandelaars
219

767 Wandelaars

Milieu 2000

16

WSV Mol

15

De Bosdravers Eksel

287

Milieu 2000 Lommel

12

De Mijnlamp Beringen

51

11

De Kampse Wandelaars

25

De Anjertrippers Hechtel

11

Wandel Mee Breughel

21

WSV Mol

11

De Bavostappers Zittaart

20

De Bosdravers Eksel

10

De Gruun Zipkens

19

Dommeltrippers Neerpelt

8

Samen Uit Samen Thuis

19

Sporton Deurne-Diest

8

De Bokkenrijders Overpelt

18

De Bokkenrijders Overpelt

7

Wandelend Paal

18

Wandel Mee Breughel

7

De Anjertrippers Hechtel

16

De Bavostappers Zittaart

7

VOS Schaffen

11

De Pompoenstappers

6

Sporton Deurne-Diest

9

De Kampse Wandelaars

5

De Torenvrienden Oostham

9

De Boskabouters

5

WSV De Donderslagtrippers

9

WSV De Donderslagtrippers

5

WSC Langdorp

8

De Grevenbroekers Hamont-Achel

5

De Grashoppers

7

Wandelend Paal

5

t Beerke Beerse

7

Federatieleden WSVL

5

De Pompoenstappers

7

VOS Schaffen

5

WSV IVAS Itegem

6

De Natuurvrienden Zoersel

4

OK 50 Zonhoven

5

De Heikneuters Genk

4

KWSV De Heikneuters

4

De Molse 60

4

Dommeltrippers Neerpelt

4

Aviat Sint-Truiden

4

Herentalse WV

4

De Torenvrienden Oostham

3

WSV DE Heikabouters

4

Wandelclub Paul Gerard Beringen

3

WSV 10 Wing Tac

4

WSC Langdorp

3

De Lummense Dalmatiërs

4

De Korhoenstappers

3

Wandelclub Beernem

3

De Mijnlamp Beringen

3

WSV De Voskes

3

WC De Zandstappers

80

Niet aangesloten wandelaars

3

De Ravelse Wandelaars

1

De Grevenbroekers Hamont-Achel

67

Niet aangesloten wandelaars

Limburg
Antwerpen
Vlaams-Brabant
West-Vlaanderen
Oost-Vlaanderen
Federatieleden WSVL
Flanders trails

341
74
31
10
5
2
1

Aantal aanwezigen per provincie
Limburg
Vlaams-Brabant

Tussen 19 en 23°C

Aantal aanwezigen per provincie

Houheimstappers Steenokkerzeel

Antwerpen
Oost-Vlaanderen
Federatieleden WSVL
West-Vlaanderen
Flander trails

Tussen 22 en 25°C
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469
93
80
11
7
1
0
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Overlijden
Op 30 juni overleed op 92-jarige leeftijd Lydie Lejeune, weduwe van
Maurits Buedts. Lydie was clublid sinds 25 januari 1991. We herinneren
haar als trouwe medewerkster op de controleposten. Als fervente
langeafstandswandelaarster overschreed Lydie ruimschoots de omtrek
van onze aardbol! Ook wandelde ze regelmatig mee, heen en terug, naar
Scherpenheuvel. Veel sterkte aan de familie.

Op 5 juli overleed Jos Ooms op 82 jarige leeftijd. Jos was de echtgenoot van
Lisette Beysen en sinds 1993 trouw lid van Milieu 2000. We wensen Lisette en
de familie veel sterkte toe.

Op 6 juli overleed Theo Martens, oud clublid en jarenlange koerier van de
Milieutoeter. Theo bereikte de leeftijd van 83 jaar. Oprecht medeleven namens Milieu 2000 aan echtgenote Jo Cremers en de familie.

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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Jarigen van de maand september
Claes Ludovica
Dewitz Clemens
Dierckx Anita
Dingenen Elisa
Draguet Dominique
Emmers Brenda
Gerits Christa
Hoeben Magda
Jacobs Marie-Rose
Kemps Maddy
Kuppens Mia
Leppens Ludo
Liebregts Hanny
Loeners Jos
Loots Dirk
Maes Jos
Mannaerts Henri
Melis Ferdinand

Noels Alice
Nuydens Annie
Nys Maria
Nys Katja
Poels Mia
Poets Yvonne
Stessens Petronella
Van Belle Godelieve
Van Camp Herman
Van Endert Frans
Van Heeswijk Gerarda
Van Heeswijk Christiane
van Kooten Wilhelmina
Vandenberk Pierre
Vansummeren Ad
Vrancken Rik
Wellens Rosette
Wouters Lucie

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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Van de bestuurstafel
Kort verslag van de bestuursvergadering van dinsdag 7 juni 2022 om 19.00
uur in taverne Lommel Broek, Kanaalstraat 91.









Opening van de vergadering
Goedkeuring verslag van de vergadering van 10 mei 2022
Evaluatie van de voorbije activiteiten (o.a. Limburg wandelt, clubfeest,
busreis Beaufort,)
Vooruitblik op komende activiteiten (gratis ontbijtwandeling, Tocht der 7
Heerlijkheden, Wandelen anders beleven Stokrooie,
Grensparkwandeling, …)
Kasverslag
Briefwisseling
Varia/rondvraag

Kort verslag van de bestuursvergadering van donderdag 7 juli 2022 om 19.00 uur in
taverne Lommel Broek, Kanaalstraat 91.










Opening van de vergadering
Goedkeuring verslag van de vergadering van 7 juni 2022
Evaluatie van de voorbije activiteiten (gratis ontbijtwandeling, Tocht der 7
Heerlijkheden, Wandelen anders beleven Stokrooie,
Grensparkwandeling)
Voorbereiding komende activiteiten (clubvakantie Oostenrijk,
Internationale Teutentocht, busreis IJsetrippers Overijse, clubwandeling
Bocholt, clubwandeling Ter Dolen)
Beslissing prijsverhoging (en verlaging) consumpties
Kasverslag
Varia/rondvraag
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De Koninklijke Lommelse postzegelkring “De Eik” bestaat 50
jaar en dat werd gevierd... Feitelijk bestaat hij al 52 jaar, maar
het gekende beestje besliste erover dat de viering tot
tweemaal toe werd uitgesteld. Derde keer gelukkig goede
keer! Ook meerdere bestuursleden werden bij deze
gelegenheid in de bloemetjes gezet, waaronder zijn voorzitter
Fons Schildermans, al vele jaren actief lid van onze
wandelclub. Fons is ondertussen 52 jaar (stichtend)
bestuurslid, waarvan 4 decennia voorzitter. Maar we kennen Fons natuurlijk ook als stuwende
kracht in diverse werkgroepen en medewerker op onze clubactiviteiten.
Namens Milieu 2000 een dikke proficiat aan Fons en de postzegelkring!
Wil jij ook een steentje bijdragen tot een schoner milieu?
Wil ook jij de ecologische voetafdruk van de Milieutoeter mee helpen
verkleinen?
Dat kan heel eenvoudig…
Schrijf je in voor de digitale versie van de Milieutoeter en je ontvangt
maandelijks in plaats van de papieren versie een kleurenexemplaar van ons
tijdschrift in je mailbox, met nog mooiere foto’s!
Wil je meedoen, neem dan contact op met een van de bestuursleden of
stuur een mailtje naar
wsvmilieu2000@gmail.com
met de vermelding dat je vanaf de volgende uitgave enkel nog digitaal
wenst te gaan….

Nieuwe leden!

Hartelijk welkom aan:

Heike Müller uit Leopoldsburg

Tamara Van den Heuvel uit Mol

Henk Fijneman uit Lommel

Marie-Jose Bosmans uit Lommel
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September 2022

Wandeltochten in het grijs gebarreerd mogen niet op de tochtenkaart

Datum Club
Tocht
Verplaatsing (*) - Vertrektijden
(*) vanaf Taverne Lommel Broek

Locatie

Afstanden

Do 1

WSV Milieu 2000 Lommel
Feestzaal Den Horst
Kattenbosserheidetocht
Gelderhorsten 146
Verplaatsing 4km - Vertrek 7u-15u 3920 Lommel

5-8-10-13-18-23km

Vr 2

Trefpuntwandeling
Gids Fons Schildermans
Vertrek 9u30

WZC Hoevezavel
Jan Davidlaan 11
Lommel-Heeserbergen

5km

Za 3

Wandelclub Paul Gerard
Herfsttocht
Verplaatsing 23km - Vertrek 7u-15u

Sint-Jorisgilde
Brelaarstraat
3583 Paal (Beringen)

4-7-10km

Za 3

WSV De Boskabouters
Braambierentocht
Verplaatsing 36km - Vertrek 7u-15u

Loweta
Weg naar Opoeteren 172
3660 Opglabbeek (Oudsbergen)

4-8-12-20-30km

Zo 4

WSV De Boskabouters
Braambierentocht
Verplaatsing 36km - Vertrek 7u-15u

Loweta
Weg naar Opoeteren 172
3660 Opglabbeek (Oudsbergen)

4-8-12-20-30km

Zo 4

WSV Wit-Blauw Scherpenheuvel
Peiperneutentocht
Verplaatsing 38km - Vertrek 7u-15u

Cultuurcentrum Den Egger
August Nihoulstraat 74
3270 Scherpenheuvel-Zichem

5-8-13-20-30-35km

Ma 5

WSV De Schoverik Diepenbeek
Mizeriktocht
Verplaatsing 40km - Vertrek 7u-15u

OC Rooierheide
Patersplein
3590 Diepenbeek

4-6-8-12-20km

Di 6

WSV De Kampse wandelaars
Marketentstertocht
Verplaatsing 6km - Vertrek 7u-15u

Parochiezaal De Kring
Priester Poppelaan 2
3970 Leopoldsburg

4-6-8-10km

Wo 7

Wandel Mee Breughel
9e Woensdagtocht
Verplaatsing 24km - Vertrek 7u-14u

De Leemskuil
Hamonterweg 138b
3950 Bocholt

4-7-10-14-17km

Do 8

WSC De Blauwvoet
Septemberwandeling
Verplaatsing 30km - Vertrek 7u-15u

Sportcentrum Blauwvoet
Ilsestraat 106
2260 Oevel (Westerlo)

4-6-10km

Vr 9

De Velpense Wandelaars
Dwars door Velpen
Verplaatsing 36km - Vertrek 7u-15u

Tent
Liniestraat 59
3545 Halen

3-5-8-9km
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Vr 9

Trefpuntwandeling
Gids Fons Schildermans
Vertrek 9u30

WZC Hoevezavel
Jan Davidlaan 11
Lommel-Heeserbergen

5km

Za 10

De Bokkenrijders Overpelt
Vliegdentocht
Verplaatsing 13km - Vertrek 8u-15u

Dagcentrum Vliegden Oost
Boemerangstraat 20
3900 Overpelt (Pelt)

4-6-12-20km

Za 10

VOS Schaffen
Kalendriestocht
Verplaatsing 25km - Vertrek 7u-15u

Kalendries
Meldertsebaan 2
3560 Meldert (Lummen)

5-8-12-20-30km

Zo 11

WSV De Anjertrippers
Duinentocht
Verplaatsing 10km - Vertrek 7u-15u

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

4-7-12-20km

Zo 11

WSP Heverlee-Leuven
Omloop van het Dijleland
Verplaatsing 71km - Vertrek 7u-15u

GO! Campus Woudlucht
Prosperdreef 3
3001 Heverlee (Leuven)

5-10-14-20km
27-29-35km

Ma 12

WSV Eurek@
Nazomertocht
Verplaatsing 53km - Vertrek 7u-15u

Zaal 't Jonckholt
Hoelbeekstraat 83
3746 Hoelbeek (Bilzen)

4-7-11-20-27km

Di 13

De Dommeltrippers Neerpelt
Teutentocht
Verplaatsing 22km - Vertrek 7u-15u

OC Sint-Hubertus
Lille Dorp 26
3910 Sint-Huibrechts-Lille (Pelt)

5-8-10-15-20km

Wo 14

WSV De Bosdravers Eksel
Kloosterbostocht
Verplaatsing 12km - Vertrek 7u-15u

Schutterslokaal Willem Tell
Grensstraat 52
3941 Eksel (Hechtel-Eksel)

5-6-10-11-16km

Do 15

WSV De Kampse Wandelaars
Mars Leopold I
Verplaatsing 7km - Vertrek 7u-14u

Villa Astrid
Koninklijk Park
3970 Leopoldsburg

4-7-12-32km

Do 15

Sporton vzw
't Schoolhuis
Gerhagenwandeling
Schoterheide 48
Verplaatsing 28km - Vertrek 6u30-15u 3980 Tessenderlo

7-10-17-20km

Vr 16

Trefpuntwandeling
Gids Fons Schildermans
Vertrek 9u30

5km

Za 17

WSV De Rakkers
School KIDS
Rondom Bokrijk
Borggravevijversstraat 9
Verplaatsing 33km - Vertrek 6u30-15u 3500 Hasselt

4-7-13-21-30-43km

Zo 18

WC Bavostappers Zittaart
Scherpgemetentocht
Verplaatsing 18km - Vertrek 7u-15u

4-7-12-18-25-33km

WZC Hoevezavel
Jan Davidlaan 11
Lommel-Heeserbergen

PZ Meerhout-Zittaart
Lindestraat 22
2450 Meerhout
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Zo 18

Wellense Bokkenrijders
De Meersche
Herfsttocht
Molenstraat
Verplaatsing 50km - Vertrek 7u30-15u 3830 Wellen

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

Zo 18

Wandel mee Breughel
Herfsttocht
Verplaatsing 16km - Vertrek 7u-14u

Parochiecentrum
Kloosterstraat
3990 Peer

4-7-10-14-17km

Zo 18

WSV De Grenslopers
Wedertwandeling
Verplaatsing 33km - Vertrek 8u-14u

Kantine VV Valkenswaard
Pastoor Heerkensdreef 6
5552 BG Valkenswaard

7-14-18-25km

Di 20

OKRA Lommel Barrier en Kolonie
Vloeiweidetocht
Verplaatsing 16km - Vertrek 9u-15u

Buurthuis De Kom
Kolonie 2
3920 Lommel

5-9-14km

Wo 21

WSV Rust Roest Maaseik
Midweektocht
Verplaatsing 41km - Vertrek 8u-15u

Schutterslokaal Sint-Sebastiaan
Stationstraat z/n
3680 Opoeteren (Maaseik)

4-6-8-10km

Do 22

De Korhoenstappers
Parel van de Kempen
Verplaatsing 40km - Vertrek 8u-15u

Jachthaven Het Gevaer
Geleg 15
2360 Oud-Turnhout

5-10-15km

Vr 23

Trefpuntwandeling
Gids Fons Schildermans
Vertrek 9u30

WZC Hoevezavel
Jan Davidlaan 11
Lommel-Heeserbergen

5km

Za 24

WSV 10 Wing TAC
15e Eindezomertocht
Verplaatsing 31km - Vertrek 7u-15u

Schutterij Sint-Trudo
Zandbergstraat
3960 Opitter (Bree)

5-8-14-19-21km

Zo 25

WSV Horizon Donk
Water-en bostocht
Verplaatsing 28km - Vertrek 7u-15u

OC De Link
Linkhoutstraat 194
3560 Linkhout (Lummen)

5-8-11-16-19-23km

Zo 25

WSV Sparrentrippers
Sparrentrip
Verplaatsing 51km - Vertrek 8u-15u

OC 't Kloester
Biesweg 18
3620 Gellik (Lanaken)

4-8-12-21-30km

Ma 26

WC Aviat St-Truiden
De Kajaantocht
Verplaatsing 57km - Vertrek 7u-15u

PZ De Kajaan Nieuw Sint-Truiden
Grevensmolenweg 34
3800 Sint-Truiden

5-8-10-15-18-21km

Di 27

WC De Grashoppers
Nazomertocht
Verplaatsing 36km - Vertrek 7u-15u

Concordia
Schuurweg 4
3272 Testelt

4-5-7-10km

Do 29

Torenvrienden Ham
Najaarstocht
Verplaatsing 12km - Vertrek 7u-15u

Voetbalkantine Toekomst Geneberg 4-6-10-16km
Verbindingsweg
3945 Ham

Vr 30

Trefpuntwandeling
Gids Fons Schildermans
Vertrek 9u30

WZC Hoevezavel
Jan Davidlaan 11
Lommel-Heeserbergen
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Waar gingen we in JUNI 2022 wandelen?
Datum

Organiserende club

Tochtnaam

1/06/22 W.S.V. De Bosdravers Eksel

Hoxenttocht
4/06/22 Wandel Mee Brueghel
Junitocht
4/06/22 WC De Grashoppers
Scherpenheuvel - Trofee Harten Vijf
5/06/22 Wellense Bokkerijders
Internationale Bokkenrijderstocht
5/06/22 Wandelclub Tornado
Boerentocht
6/06/22 W.S.V. Milieu 2000 Lommel
busreis Wanderfrenn Befort
6/06/22 W.S.V. De Schoverik Diepenbeek Vinkentocht
6/06/22 Sporton
De 3-Bekentocht
7/06/22 W.S.V. De Kampse Wandelaars
Heppenertocht
8/06/22 W.S.V. De Boskabouters
Vennentocht
11/06/22 W.S.V. Milieu 2000 Lommel
Ontbijtwandeling
11/06/22 W.S.V. Iris Kortessem
t Kapellekestocht
11/06/22 De Mijnlamp Beringen-Mijn
Zomertocht
12/06/22 WSV De Grevenbroekers
Sint-Jobswandeling
12/06/22 WSV De Grenslopers
13/06/22 De Lummense Dalmatiërs
Maandagtocht
14/06/22 WSV 10 Wing TAC
19e Mars van KeeBee
15/06/22 W.S.V. De Sparrentrippers
Grastocht
16/06/22 W.C. De Bavostappers Zittaart
26e Pootzaktocht
16/06/22 KWSV OK50 Zonhoven
Vijvertocht
18/06/22 W.S.V. Milieu 2000 Lommel
Tocht der 7 Heerlijkheden
19/06/22 WSV IVAS Itegem
12e Zegeltjestocht
19/06/22 De Dommeltrippers Neerpelt
4e Hageventocht
19/06/22 Spoetnikstappers
22e Hondenwandeling De Natte Neuzen
20/06/22 WSV De Keignaerttrippers Oostende 11e Rondom De Vosseslag
22/06/22 Wsv Beekakkers Beerse
42e Wandeltweed. van Het Gielsbos
23/06/22 K.W.S.V. De Rakkers
Vijvertocht
21-24/juni Marche Européenne du Souvenir et de l'Amitié 2022
25/06/22 WC Gedoviba
11e Doffense Zomertocht
25/06/22 Wandelclub Nieuwpoort
Paardenvisserstocht
25/06/22 Torenvrienden Oostham
Kristoffeltocht
26/06/22 Torenvrienden Oostham
Kristoffeltocht
30/06/22 VOS Schaffen
Berkentocht

11

Deelnemers
Totaal Milieu
2000
433

88

416

72

1080

14

550

6

888

2
63

668

9

894

18

297

45

327

6
147

363

1

569

33

696

116
24

626

4

313

46

174

1

486

18

267

1

536

224

891

3

618

86

229

4

333

2

254

6

417

9

4314

6

575

15

1280

3

404

59

702

57

700
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Waar gingen we in JULI 2022 wandelen?
Datum

Organiserende club

Tochtnaam

1/07/22
2/07/22
2/07/22
3/07/22
3/07/22
3/07/22
3/07/22
3/07/22
5/07/22
6/07/22
9/07/22
9/07/22
10/07/22
10/07/22
10/07/22
10/07/22
10-17/7
12/07/22
13/07/22
16/07/22
17/07/22
17/07/22
21/07/22
21/07/22
23/07/22
23/07/22
24/07/22
24/07/22
24/07/22
28/07/22
30/07/22
30/07/22
30/07/22
31/07/22
31/07/22
31/07/22
31/07/22

W.S.V. Milieu 2000 Lommel
W.S.V. De Heikrekels Maasmechelen
Op Stap Zwalm
De Vredezonen
W.S.V. De Anjertrippers
WSV 't Fluitekruid Wolvertem
Wandelklub Halewijn Zoutleeuw
Eifeler wandelv Hünningen-Büllingen
W.S.V. Milieu 2000 Lommel
WC De Bokkenrijders Overpelt
Wiekevorstse Stappers
Malmedy Luik
W.S.V. Blijf Jong Genebos
WSC Langdorp
De Mergelstappers
Malmedy Luik
W.S.V. Milieu 2000 Lommel
Koninklijke WSV Rust Roest Maaseik
Koninklijke WSV Rust Roest Maaseik
KWSV De Heikneuters
W.S.V. De Bosdravers Eksel
De Demerstappers Bilzen
Wandel Mee Ruisbroek
De Mijnlamp Beringen-Mijn
WSV De Natuurvrienden - Zoersel
WSV Wandelend Paal
WSV De Dauwstappers Edegem
Zutendaalse Hartevrienden
W.S.V. Mol
Torenvrienden Oostham
K. Wandelclub Kadee Bornem
Wellense Bokkerijders
W.S.V. De Heikabouters
W.S.V. De Heikabouters
W.S.V. Milieu 2000 Lommel
Wandelclub Denderklokjes Lebbeke
K. W. De Duintrappers Westende

clubw. Herkenrode
Kikbeektocht
Valkenierstocht
Huttentocht
André Vanoppentocht
42e Wolventocht
Vlaams-Brabant -Twee Getentocht
50. Internationale Volkswandertage
Grensparkwandeling - 25e Jubil.
Vakantietocht
Hoevewandeling
50e Marche International
46e Zomertocht
35e Zomertocht - 50 km Hageland
Mergeltocht
50e Marche International
clubvakantie
Bergerventocht
Schanstocht
Liefdadigheidstocht
Vakantietocht
Sint-Amortocht
Herdenkingst. 46 jaar waterramp
Lus van het Zwarte Goud
Midzomertocht
Hoogzomertocht - 50 km
Vijf-Fortentocht
Zomertocht
Zomertocht
Vakantietocht
Binnenschippertochten
Maupertuustocht
Heidetocht - Jubileumtocht 30 jaar
Heidetocht - Jubileumtocht 30 jaar
Internationale Teutentocht
O.Vl.W. 33e Dender- en Scheldetocht
Stripfigurentocht
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deelnemers
Totaal Milieu
2000
416
236
701
737
828
1337
610
299
531
607
909
1309
417
976
229
266
866
880
418
725
769
563
1155
542
706
784
602
1253
434
677
647
767
2554
1099

47
14
10
15
146
1
4
3
219
64
2
3
36
4
6
3
49
7
2
17
131
1
1
59
3
30
1
6
139
64
1
2
20
2
287
2
1
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Clubkampioenschap Wandelsport Vlaanderen: voorlopige klassering
Reeks 1, stand op datum van: 8 augustus 2022
punten
1

WSV Egmont Zottegem vzw

14586

2

Wandelclub natuurvrienden Deinze

11070

3

WSV Milieu 2000 Lommel vzw

10827

4
5

WSV Wandelend Paal vzw
De spartastappers Ardooie

8336
8045

Lopen voor het goede doel AKINDO
Op zondag 11 september 2022 organiseert Center Parcs de Vossemeren voor de derde
keer de Vossemeren Run. Het wordt een fantastische editie met veel randanimatie.
Bij deze derde editie kan u kiezen uit drie mogelijkheden:
1.
de 5 km recreatieve run
2.
de 10 km recreatieve run
3.
de 500 m Kidsrun (met Orry of vrienden)
Het doel van dit recreatieve evenement is om zo veel mogelijk geld in te zamelen voor
Akindo Vakantiewerking. Alle info (inschijving, tijdstip, radanimatie) vind je op de
facebookpagina: De Vossemeren Run | Facebook
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Eind juni 20 telde onze wandelclub WSV MILIEU 2000 Lommel 485 leden (met inbegrip van
onze 50 nog actieve +80 jarige ereleden). 464 Daarvan betaalden hun lidgeld voor het hele jaar
en de overige 21 sloten in de loop van het jaar aan.
Op de voorbije 6 wandelingen, ingericht door onze club in 2022, mochten we in het totaal 5858
deelnemers noteren. Hierbij behoren 1666 clubleden van Milieu 2000 die meewandelden of
hielpen bij de organisatie. Dit is goed voor meer dan een vierde of bijna 28,5 % van het ganse
deelnemersveld.
Na onze eigen club zijn Wandelend Paal met 157 wandelaars, gevolgd door de Bavostappers
Zittaart met 151 stappers, Wandel Mee Brueghel met 126, de Bosdravers Eksel met 114
deelnemers en De Mijnlamp Beringen-Mijn met 109 leden de best vertegenwoordigde
wandelclubs.
De individuele wandelaars (niet aangesloten bij een wandelclub) zijn met 611 personen of 10,4
% van het totaal ook goed vertegenwoordigd.
Na de Tocht Der Zeven Heerlijkheden op 18 juni zijn we weer halfweg in ons criterium 10 van de
14. De zes wandelingen en de aanwezigheid op de Algemene Ledenvergadering op 26 maart,
met een wandeling van feestzaal Den Horst naar ons clublokaal Lommel Broek en terug,
zorgden voor de volgende aanwezigheden van onze clubleden:
Deelnames

Clubleden

7

67

6

136

5

76

4

72

3

53

2

61

1

67

0

33

Natuurlijk zitten hierin ook de leden die pas later in het jaar lid werden en tevens zij die om
gezondheidsredenen het wandelen op een lager pitje moesten zetten.
Toch willen we iedereen er nog eens aan herinneren dat wie in de loop van het jaar, zonder
geldige redenen, niet aanwezig is op minimum 2 van onze eigen organisaties niet langer actief
lid is en enkel na het betalen van € 30 lidgeld (steunend) lid kan blijven in 2023.
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Ontbijtwandeling
11 juni
Het was ondertussen al van 2019 geleden dat we, samen met Danny en Christine, de
uitbaters van Hotel-taverne Lommel Broek, aan de leden nog eens een GRATIS
ontbijtwandeling konden aanbieden.
Alles was nog vredig en stil toen de eerste wandelaars zich al aanboden
aan de inschrijving. Alvorens te kunnen genieten van een heerlijk ontbijt
werden alle 147 deelnemers op pad gestuurd voor een deugddoende
wandeling van 5 km.
De sfeer zat er bij iedereen zeer goed in en het zalige junizonnetje had
er zijn aandeel zeker en vast in.
Via het in vroegere tijden zo belangrijke Kanaal van
Beverlo, werden ze doorheen de Binnenwèr naar de
Topmolen geleid. Deze molen, van het bovenslagtype, dateert reeds
van 1850 en is samen met een 3 eeuwen oude Kempische schuur
binnenkort te bezichtigen.
Via rustige wegen doorheen de Vennen en de Overmaai werd de
wandeling verder gezet in de richting van het Kanaal van Beverlo.
Na een laatste beklimming van de houten brug lag de eindstreep in het
vizier en kon iedereen genieten van zijn welverdiende portie spek met eieren.
Een DIKKE DUIM aan alle helpende handen en nogmaals een HARTELIJKE DANK aan
Danny en Christine voor het vakkundig klaarmaken van zoveel lekkers voor zovelen.
Op naar 2023 zou ik zeggen.
(Ingestuurd door Erik Wouters)
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Wandelen Anders Beleven
1 juli

Op het terras van de Paardenstallen was het om 10 uur nog te vroeg voor een
abdijbiertje of een bord stoofvlees van ma Battel, maar onder een stralend
zonnetje ging er een koffietje wel smaakvol binnen. Gezellig samen keuvelen en
genieten van de omgeving tot het tijd werd om het dagprogramma toe te lichten.
Deze clubwandeling kwam er op verzoek van oudere clubleden die het ritme of
afstand van een gewone clubwandeling niet meer aankunnen en het
tempowandelen voor hen niet meer vanzelfsprekend is. Een groep, zoals Frans
het verwoordde, met een gehavende carrosserie en onderdelen die al eens aan vervanging toe waren.
De trend was meteen gezet …
Wegens acuut instortingsgevaar waren spijtig genoeg o.a. de stokoude infirmerie, het klooster, het
kloosterpand en de portierswoning niet toegankelijk. Het kunstwerk Het Stille Uitzicht maakte dit
helemaal goed. In een observatiekamer kan de bezoeker uitkijken over een op schaal gesculpteerd
landschap. Spiegels aan weerszijden maken het optisch eindeloos breed. Er wordt een zicht geboden
op een interpretatie van een waterpartij met rotsachtige eilanden en kale bomen. Een heel speciale
beleving. Bij het verlaten van het gebouw was de plotse overgang van de donkere ruimte binnen, naar
het felle zonlicht buiten, heftig.
Vóór corona (2020) was er eveneens een plan om gedurende twee uur op stap te gaan met een Abdis
en te genieten van een rondleiding doorspekt met humor en anekdotes. Maar het huidig kostenplaatje
deed ons schrikken en dus moesten we ons tevreden stellen met een bezoek aan de inspiratie- en
kruidentuin. Alleszins een waardige vervanger!
Hier hadden we anderhalf uur de tijd om de meer dan 500 verschillende kruiden en kruidachtige planten
(allen met naambordje) te bekijken, te fotograferen en te becommentariëren. Via openingen in een
lange, met haagbeuk overwelfde wandelgang van wel 200 meter, schuifelden we van kamer tot kamer.
Op een van de paden in de kruidentuin, die precies noord-zuid georiënteerd was, vonden we een
bijzonder type zonnewijzer. Wie op de datum van de dag ging staan kon met de hulp van de schaduw
het uur aflezen … of zoiets! Tijd voor denkwerk.
Intussen was het ook tijd geworden om te verzamelen en de weg naar de Lavendelhoeve in te slaan.
Fons nam eerst nog de tijd om een leuke groepsfoto te maken.
Vooraleer ons bezoek aan de abdijsite af te sluiten konden we nog profiteren van een kijkje in de
Tiendschuur uit 1656, waarin ooit de tienden werden opgeslagen. De abdij had toentertijd het recht om
een belasting te innen op de jaarlijkse oogst van de landbouwgewassen. Nu is het een feestzaal met
een authentieke houten structuur en een uitgesproken intiem karakter. Prachtig! Met een laatste blik op
het Poortgebouw, dat tot op vandaag het symbolische referentiepunt is van
haar omgeving, maar in het bijzonder van de abdij, wandelden we langs
graslanden, moerassen, een kijkhut en een bruggetje over de Demer naar de
Lavendelhoeve.
Een stukje Provence in Limburg, waar we naar uitkeken. Al van bij het ruiken
van het paarse goud voelde dit ontspannend en dankzij een milde zon dansten
er duizenden vurige fakkels op het ritme van de wind. De velden gaven niet
alleen hun schoonheid prijs, maar schonken bovendien geur en kleur aan deze
zomertijd.
Intussen was het de hoogste tijd voor de lunch. De groep kon nog rustig nagenieten van de beeldentuin,
de vleermuizengrot, het labyrint, het destillatieatelier en het winkeltje. In de late namiddag hebben we
van iedereen in schoonheid afscheid genomen. Eens te meer werd bewezen dat je door te wandelen
ook andere dingen kan beleven. Met dank aan de 48 enthousiaste deelnemers.
Tekst: Frans Smets - Foto’s: Fons Schildermans
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Tocht der 7 Heerlijkheden
18 juni

Wat een lentedag! Temperaturen die in de namiddag tegen een snel tempo de 30 graden
overschrijden, niet meer echt wandelvriendelijke omstandigheden zou je denken.
Maar toch, ongeveer 500 wandelaars laten zich niet afschrikken door het tropische weer. Alle
afstanden worden bewandeld. Een 30-tal moedigen staan vanaf 6 uur klaar om zelfs de 43 of 50
km aan te vatten. Hebben zij vooraf wel de juiste weer-app geraadpleegd?
Ook voor de vele helpende handen, verspreid over diverse stopen controleplaatsen, is het zweten geblazen. Maar hun
enthousiasme wordt door de eendaagse hittegolf niet aangetast,
integendeel!
Het is een dag met vele verhalen en dappere wandelaars, de
afgelegde afstand doet er niet toe. Een wandelaar is altijd een
dappere krijger! Geen toeval dus dat een volgeladen dubbeldekker
Hanske de Krijger-stappers uit Oudenaarde met 74 vechters naar het front trekken van De Tocht
der 7 Heerlijkheden. Hun aanwezigheid in de Moffel zorgt voor een aangename temperatuur!
We zijn al voorbij 18 uur, wanneer de laatste langeafstandswandelaar de Moffel komt
binnengestrompeld. Onze moedige wandelaar uit Meeuwen wordt warm (alsof het nog niet
warm genoeg is) onthaald door onze medewerkers. Letterlijk en figuurlijk moet de jongeman
ondersteund worden. Maar je ziet zo de trotsheid afstralen van zijn gezicht, de gevolgen van zijn
spierscheur van kortgeleden heeft hij met verve overwonnen! De pintjes water kunnen niet snel
genoeg aangevoerd worden. Ook wij zijn trots op zijn buitenaardse prestatie.
(Ingestuurd door Mark Jansen)

Ze zeggen dat ge in Limburg trager moet stappen.
Dus de organisatie moet langer bezig blijven...
Zo gezegd door een Hanske de Krijger...
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Grensparkwandeling
5 juli 2022
Zoals gewoonlijk nam onze club het voortouw in de 25ste editie van de
grensparkwandelingen op dinsdag 5 juli vanuit buurthuis De Kom in
Lommel-Kolonie.

Deze samenwerking tussen 8 wandelclubs, waarvan 6 uit Nederland en 2 uit België, bracht ons
via 3 lussen op de mooiste plekjes van De Kolonie, onze noordelijkste wijk. Het merendeel van
onze 610 deelnemers waren laaiend enthousiast over de geleverde inspanningen van zowel
onze parcoursbouwers als van alle medewerkers die zorgden voor een prima organisatie. Ook
onze noorderburen waren gul met hun complimenten, we kregen verschillende positieve
reacties.
Lus A, met afstanden 8 en 10 km, loodste ons naar enkele nieuw
ontdekte plekjes ter hoogte van het Hageven en De Plateaux.
Onderweg zagen we een overvloed van dieren, waaronder een hele
vlucht rustig grazende ganzen, een mooie kudde paarden in een gele
zee van bloemen en natuurlijk de niet te missen kudde Galloway
runderen.
Lus B, over 6 en 7 km, bracht ons van de Kom via de Oude Maai naar de wateringen en verder
naar de Heuvelse Heide.
Lus C zorgde ervoor dat wat minder mobiele wandelaars ook konden genieten van het mooie
wandelweer.
(Ingestuurd door Fred Kemps)

1,5 euro

Koffie, thee, soep, choco, broodjes

1,8 euro

Frisdranken, bier, taart

3,0 euro

Zwaardere dranken
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Na een onderbreking van 3 jaar konden we onze medewerkers eindelijk nog eens
verwelkomen op een helpersfeestje.
Op zaterdag 23 juli verzamelden een 70-tal van de medewerkers aan de
Sint-Sebastiaansgilde te Kattenbos voor een overheerlijke BBQ.
Omstreeks 17u werden alle aanwezigen door Fred nog eens extra bedankt voor hun tomeloze
inzet gedurende alle activiteiten die er doorheen het jaar georganiseerd werden.
Want zonder hen zou dit alles niet mogelijk zijn.
Ook een dikke merci aan de plichtsbewuste helpers die om de een of andere reden belet
waren.
Niet enkel de traiteur zette zijn beste beentje voor, ook de weergoden waren ons meer dan
goed gezind.
Tijdens het eetfestijn bleven de meesten nog rustig binnen aan tafel zitten, maar al snel
verhuisde iedereen naar het schaduwrijke en gezellige terras buiten.
Onder het genot van de nodige drankjes was het een meer dan gezellige bedoening aan de
Sint-Sebastiaansgilde.
Als toetje werd iedereen omstreeks 20 uur nog verrast met een lekker ijsje van de Krijmboer.
Nooit 70 leden zo stil geweten gedurende het volgende kwartier, behalve het nodige gesmek
en gelek.
Omstreeks 21u30 vertrokken de eerste voldaan terug naar huis na deze meer dan geslaagde
verwendag.
Namens het bestuur van WSV Milieu 2000 nogmaals een HELE DIKKE MERCI aan iedere
helper en BEDANKT voor jullie inzet.
Op naar de volgende editie.
(Ingestuurd door Erik Wouters)

Bekijk ook alle foto’s op facebook of op onze website wsv-milieu-2000.be
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Internationale Teutentocht
31 juli 2022
De voorouders, waar deze tocht naar vernoemd werd, waren ons gunstig gezind. De
temperatuur was niet te extreem, en de druppels die vielen voor het begin rond half zeven en
de bui die na het opruimen het stof bluste (zo noemt Frank Deboosere dat toch) konden de
liefhebbers niet weghouden van deze prachtige wandeling.

Onze routeplanners en pijlers hadden weer hun beste beentje voorgezet. Vertrekkend langs de
Ijzeren Rijn richting onze Luikse buren boden de dennenbossen de nodige schaduw en de
langere afstanden wierpen een blik op een van de vele zandwinningen die onze stad rijk is.
De rust bracht de nodige verfrissing en stuurde de langste afstanden richting Blauwe meer en
het Duitse militaire kerkhof, dat nog steeds blijft imponeren en aanzetten tot de nodige
bezinning.
Na de rust ging het richting Katterijen, waar de duinen in de bossen voor de nodige afwisseling
zorgden. Hier en daar kleurde de heide al purper en de afwisseling van open ruimte en bos
zorgde voor de nodige variatie. Afsluitend langs de Ijzeren Rijn waar we ook langs van start
gingen, eindigden we moe maar tevreden terug aan de start in het Klosterhof.
Zowel op de rust als op de start zorgden onze vrijwilligers voor een vlot verloop en bezorgden
de 767 wandelaars die op onze wandeling afkwamen een aangename halve of ganse dag,
waarvoor dank.
(Ingestuurd door Fred Kemps)
Onze clubleden Jef Coemans en Jeanne
Broeckmans zijn 60 jaar getrouwd. Gefeliciteerd!
Jef was grensarbeider op Daf Eindhoven en Jeanne was
zelfstandige in kledingboetiek Magd. Ze hebben twee
zonen - Yvo en Alex - en twee kleinkinderen, Sven en
Britt. Hun huidige bezigheden zijn wandelen, reizen en voor Jeanne - tekenen. Het geheim van hun 60 jaar
huwelijksgeluk: tevreden zijn met wat je hebt!
Wij wensen hen nog vele jaren wandelplezier!

Ook onze clubleden Jan Bleyen en Lieve Van Belle
zaten aan de feestdis.
Op 12 juli vierden zij hun gouden huwelijksjubileum.
Gefeliciteerd!
Namens Milieu 2000 wensen we Lieve en Jan nog vele
kilometers wandelgenot!
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Busuitstap naar Overijse
7 augustus 2022
(Ingestuurd door Erik Wouters)
Op deze zeer zonnige zondag vertrokken we om 8u met 44 Milieu’ers naar Overijse voor de
Omloop van de Druivenstreek. We werden door de IJsetrippers welkom geheten in de Markthal
van Overijse, een restant van de glorietijd van de Druiventeelt.
Ze beloofden ons pittige wandelingen over rustige wegen en natuurlijke
wandelpaden en dit voor alle afstanden. Awel, ze hadden woord
gehouden. Vanaf de start tot het einde van eender welke wandeling
was het een klimmen en dalen doorheen het Overijse landschap.
Behalve plat water in de startzaal en de rustposten was er niets plats te
vinden op de wandeling.
De rustige veld- en hollewegen werden soms afgewisseld door
kasseiwegen die wel leken aangelegd te zijn door de Romeinen. Hier
konden we dan weer genieten van het zeer gevarieerde en
heuvelachtig landschap. De prachtige bossen zorgden met momenten
voor de nodige verkoeling.
Onderweg konden we nog enkele serres zien van wat ooit het
epicentrum van de druiventeelt was. Een bezoekje bij een serrist,
met aankoop van lekkere druiven, was voor enkelen onder ons een
mooie aanvulling op deze wandeldag.
Op het einde van de wandeling kregen we nog een prachtig zicht
voorgeschoteld van Overijse.
In het gezellige centrum zochten nog enkelen wat extra verkoeling bij
de lokale ijsjeszaak alvorens de terugreis naar Lommel Broek werd aangevat. Omstreeks 17u
kwamen we moe maar voldaan terug in Kerkhoven aan na een zeer mooie busuitstap naar een
verrassende streek.
Noteer alvast zaterdag 5 november in jullie agenda want dan staat de volgende busuitstap op het
programma. Meer info hierover kunnen jullie vinden in de Milieutoeter van oktober.

Een verwittigd wandelaar...
Permanent rook- en stookverbod in Vlaamse bossen…
Vanaf nu geldt in de Vlaamse bos- en natuurgebieden een algemeen en permanent
verbod op roken en vuurtje stoken. Het verbod gold tot nu toe vanaf code geel, maar
wordt dus veralgemeend.
“Vlaanderen heeft al zo weinig natuur, dan moeten we er ook alles aan doen om die zo
goed mogelijk te beschermen”, aldus Vlaams minister van Omgeving Zuhal Demir.
Doordat het verbod het hele jaar geldt, wordt de handhaving ook eenvoudiger.
Enkele uitzonderingen zijn mogelijk voor afgebakende plaatsen en bivakzones voor
kamp- en kookvuren (als de risicocodes het toelaten).
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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.

Honing te koop
Rechtstreeks van bij de imker!

Vanaf heden terug honing verkrijgbaar.
Zich wenden tot Pierre Vandenberk, Hees 79 te Lommel
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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.

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.

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 initiatief dat de 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.
Op 12 september komen we om 19 uur samen in Het Zand om een uur-schema samen te
stellen zodat er 24 uur aan één stuk iemand van onze club op de piste is.
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Verslag: Frans Smets

Neustift im Stubaital
10 -17 juli 2022

Met twee jaar vertraging konden we, na een aanslepend coronatijdperk, op zondag 10 juli als het
ware over een comeback spreken voor wat de Oostenrijkse wandelvakantie betrof.
Het was die morgen heel vroeg opstaan, dus wandelde ik in het holle van de nacht nog slaapdronken
de douche in. Buiten was het pikdonker, maar afspraken zijn afspraken en daar wijk je met een
vakantie voor de boeg niet van af. Om 4.30 uur vertrok een volgepropte bus vanaf het shoppingcenter
De Singel – Lommel op weg naar Neustift in het
Stubaital/Tirol (Oostenrijk).
In de buurt van Bocholtz kregen we gezelschap van
chauffeur William die ons gedurende acht dagen
gezelschap zou houden. Ondanks de lange trip en de
gevreesde drukte over de Fernpas, viel het
oponthoud onderweg reuze mee. Omstreeks 17 uur
reden we omzichtig via de Brenner Autobahn over de
Europabrug (820 m lang, 190 m hoog) het Stubaital
in.
Bij onze aankomst in het Alpenhotel Viktoria werden
onmiddellijk de kamersleutels toegewezen. Geen
joekels meer die op een oude stadspoort passen,
maar een modern geprogrammeerd kartonnetje. Na
het uitpakken van de koffers werden we voor de gebruikelijke welkomstdrank door de hotelbaas
hemzelf (Toni Kempf) vriendelijk welkom geheten. Het smakelijk avondeten deed wonderen en een
flink slaapmutsje om de dag af te ronden, zorgde voor een heilzame nachtrust.
Maandagmorgen waren de meesten al vroeg op de afspraak om een blik te vangen van de imposante
omgeving rond het hotel en de op loopafstand gelegen Elfergondelbaan. Na het ontbijt was het
trouwens de bedoeling om met deze gondellift de bloedstollend mooie omgeving te verkennen en
naar de Elfenerhütte te wandelen. Een groep goed getrainde wandelaars was intussen al onderweg
om dat vanuit het dal te doen. Het grootste gedeelte van de groep trok echter eerst naar het
kroonjuweel van Neustift: de kerk van de heilige Georg. Je vindt er een overweldigend interieur met
prachtige fresco’s van bekende meesters. Daarnaast zochten we ook naar de begraafplaats van
Franz Senn, de wereldberoemde bergbeklimmer/gletsjerpastoor en medeoprichter van de
Oostenrijkse-Duitse Alpenvereniging. Intussen stond de zon bijna loodrecht boven Neustift en de
thermometer wees 28° aan. Door de goede thermiek leent de Elferberg zich ook uitstekend voor het
paragliden. Midden dat zonovergoten decor besloten we als groep de uitdaging naar de populaire
Elferhütte aan te gaan. Het zigzaggend pad dat vertrok vanaf het bergrestaurant Elfer-Agrar
(panoramarestaurant - 1609 m) ging al snel verraderlijk steil omhoog. Zo’n uit de kluiten gewassen
helling was voor velen een hele opgave. Niet alle benen dreigden dit geweld aan te kunnen, maar het
was een wandeling downtown, om even alles te laten bezinken en weg van deze wereld te zijn. Het
zwoegwerk loonde, want van dichtbij is de Elferhutte een indrukwekkend bouwwerk, neergezet op de
sokkels van een oergesteente. Het ruime terras gaf je rust, gezelligheid en voldoening. Er waren
trouwens nog meer mogelijkheden om de hoogtes en dieptes van dit landschap te doorgronden, maar
we namen dezelfde weg terug.
In al haar enthousiasme om non-stop foto’s te nemen kwam Anita (Nijs) ongelukkig ten val en brak haar linker
pols.
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Na de afdaling bezochten we nog even de grootste toegankelijke equatoriale zonnewijzer van de alpen.
De Elfer met zijn vergletsjerde top was ook werkelijk top. In gedachte zullen we hem immer blijven
herinneren als een brave huisberg. Bijna duizend kilometer van hier lag nu mijn agenda die ik op een
gemiddelde dag minstens tien keer opensla werkloos op mijn bureau. Hier telde nu alleen de vrijheid, de
ontspanning, de natuur.
Na het avondeten werd iedereen verzocht om plaats te nemen in de bar, want er werd een verrassing
aangekondigd. Onverwachts speelden Diana, Liliane, Maya en Jean een toneelstukje over een stelletje
simpele Limburgse toeristen, op zoek naar een hotelletje in Tirol. Die bende kan er wat van!
Dinsdag 12 juli:
Opnieuw stak een staalblauwe hemel boven de Alpen uit. Iedereen was alweer laaiend enthousiast.
Vandaag zou het in de omgeving van de bergwildernis rond het dorpje Ranalt ein tolles Alpinerlebnis
worden met als troef de WildeWasserWeg.
Aan water geen gebrek! Met ruim tientallen watervallen, talloze kleine bronnen en ongerepte bergbeken
ervaar je echt de kracht van het water. Bij het zien en horen van deze krachtbronnen is het alsof je
innerlijk op het programma natuur overschakelt. Een wandeling over de wilde waterweg leest dan ook
als een spannend verhaal. Met de bus reden we tot de ruime parking Nurnbergerhütte (vertrekplaats
naar de gelijknamige hut) maar ook naar andere hutten en steunpunten in een majestueuze en bizarre
bergwereld.
Vanaf de WilderWasserArena trokken we dalinwaarts waar je geen grotere contrasten terugvindt.
Wanneer je in den beginne nog aan de oevers van de rustig stromende Reutzbach wandelt, word je het
volgende moment omringt door brullende watermassa’s. Vanaf twee platformen, gedeeltelijk hangend
over de afgrond, en vanop een houten loopbrug, kreeg je op indrukwekkende wijze een beeld van de
onbedwingbare kracht van het beekwater. Deze spectaculaire kloof met watervallen en
stroomversnellingen waar het water zich doorheen perst is op een natuurlijke wijze ontstaan. Aan het
einde van de Kataraktkloof, zoals de stroomversnellingen in de schaduw van rotsblokken en rotsspleten
worden genoemd, bereikten we de Tschangelairalm waar een korte pauze werd ingelast. Een uurtje
later werden we verrast door loslopend vee dat de ganse breedte van de straat innam, maar ook het
autoverkeer aan banden legde. Intussen hadden de geoefende collega’s al afstand genomen voor een
trektocht naar de Sulzenalm. De volgende etappe leidde ons naar de Grawawaterval en de gelijknamige
alm. Door dichte bossen, afgewisseld met puinstromen gevormd door sneeuwlawines, en aangepaste
vegetatie van bessenstruiken en andere bereikten we omstreeks 13.00 uur de Grawawaterval. Met haar
85 meter is zij de breedste waterval van de oostelijke Alpen en biedt een buitengewoon schouwspel.
Vanaf een hoogte van 107 meter raast het water van de Sulzau (bergrivier) de diepte in. De hoeveelheid
water hangt af van de tijd van het jaar. Met name na het winterseizoen dendert er veel water naar
beneden. Aan de voet van de waterval bevindt zich een artistiek platform, waarvan men een optimaal
zicht heeft op de waterval. Ontspannen namen we gebruik van de houten ligstoelen en genoten naast
het uitzicht van de medisch bewezen geneeskrachtige effecten van deze plek. Als de zon schijnt, dan
lijkt het net of de nevel die daarbij vrijkomt, verandert in kleine diamantjes. Dat is niet alleen prachtig om
zien, maar is ook nog eens goed voor de gezondheid. Er komen namelijk veel negatieve luchtionen vrij
en die zijn goed voor de luchtwegen. Hier konden we, hetzij in de alm of kuieren over de plaatselijke
panoramaweg, nog enkele uurtjes doorbrengen.
Na het avondeten trokken velen nog naar de gezellige dorpskern waar ze slenterden tussen de
kleurrijke beschilderde façades. Elke voordeur had wel een winkeltje of een terrasje met een oase aan
bloemen en dat maakte het dorpje gezellig druk.
Woensdag 13 juli:
Er kondigde zich alweer - als op bestelling - een wolkeloze hoog zomerdag aan. Op het programma
stond een busuitstap gepland naar de Stuibenfall in Umhausen-Niedertai. Deze enorme waterval is
ruim 10.000 jaar geleden ontstaan door het wegsmelten van het ijs uit de ijstijd. Doordat de gletsjers
zich terugtrokken, ontstond er een ruig en vaak gevaarlijk landschap met afgebrokkelde berghellingen
en vallende keien. Alles was continu in beweging en tekende het landschap zoals wij dat op dit
moment kennen. Bergstroompjes werden geblokkeerd en watervallen ontstonden. Door een blokkade
van een riviertje in het Horlochdal ontstond de Stuibenfall. Een tot op de dag van vandaag
indrukwekkend natuurspektakel.
De Stuibenfall stort zich langs een ruige en steile berghelling naar beneden. De valhoogte is 159
meter. De waterval heeft haar naam te danken aan de nevel die ontstaat door de brute kracht waarmee
het water naar beneden dendert.
Met z’n allen wandelden we van de busparking richting voet van de waterval waar je dit schouwspel
van dichtbij kunt bekijken. Maar door een netwerk van trappen en aangelegde paden kun je helemaal
naar boven klimmen. Een pittige tocht over ruim 700 traptreden. Onderweg liepen we nog over een 80
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meter lange hangbrug en passeerden meerdere uitzichtplatformen. Tijdens deze warme dag zorgde de
nevel voor verkoeling. Intussen had een gedeelte van de groep zich terug verzameld bij de bus en reden
tot bij het gasthof Stuibenfall in Niederthai. De plaats waar we mekaar allemaal samen troffen. Op de
terugweg hielden we in het gezellige dorpje Oetz nog een welverdiende terrasstop. Het oponthoud nam
een uur in beslag en dan op weg naar Neustift liet plots het aircosysteem in de autobus het afweten. Met
nog bijna 80 km voor de boeg werden we ondanks verwoede pogingen van de chauffeur om het euvel te
herstellen als het ware geroosterd. Heel wat telefoonverkeer met het busbedrijf leidde naar een
garagebezoek op zaterdag.
Donderdag 14 juli:
De dag begon met een verjaardagsfeestje voor Yvette. Het hotel had gezorgd voor een stemmige
feesttafel en de nodige bubbels. Voor iedereen waren er pralines. Als kers op de taart wenste Wieske
haar namens de groep een fijne verjaardag. Een geschenkje kon niet uitblijven en dat werd een puzzel
(1000) met foto van Yvette en Frans. Een dankwoord was hier zeker op zijn plaats.
Om 9.30 uur werden we aan de bus verwacht voor een korte verplaatsing naar het dorpje Fulpmes. Op
het programma stond een dagwandeling vanaf het bergstation Kreuzjoch. Met de Schlick 2000kabelbaan bereikten we in enkele minuten het bergstation Kreuzjoch. Over een korte panoramaweg
wandelden we naar het uitzichtplatform ‘Stubaiblick’. Het platform strekt zich uit in drie verschillende
richtingen met uitzicht op de markante Kalkkögel, de Dolomieten van Noord-Tirol en een prachtig
uitzicht op het Stubaital en het Inntal. Dit wondermooie en
windbeschutte gebied, dat voor zoveel afwisseling zorgt
inspireerde ons. De bergwereld ziet er trouwens even ten
zuiden van de Kreuzjochbahn heel anders uit dan de
noordkant. De Tiroler Dolomieten zijn gelaagd van opbouw
en grillig van vorm, met scherpe ruige pieken, gekartelde
bergruggen, steile wanden en enorme puinhellingen. Deze
Dolomieten hebben vrijwel geen uitlopers zoals de Alpen en
rijzen daarom zeer confronterend en abrupt uit het landschap
omhoog. De granieten rotsen op ons pad leken wel een
gekerfde canyonweg. Vanaf het bergstation hadden onze
fameuze berggeiten een ander doel gekozen en stoomden
door naar de steile Sennjochhütte.
De bewolking die in de vroege voormiddag hardnekkig was,
had zich helemaal opgelost en een wolkeloze hemel ten geschenke gegeven. Wat een gratie! Na een
zestal kilometer bereikten we in de Schlickeralm een welgekomen rustpost, want ik was door de hitte
zowaar gaar gestoomd in mijn eigen nat. Een behoorlijke alpinewandeling omvat niet alleen veel tijd in
de natuur, maar ook tijd om te ontspannen, te eten en te drinken. Na de Panoramasee - waarin de
omringende bergwereld zich weerspiegelde - en zowat 9 km bergwegen in de kuiten bereikten we het
middenstation van de Kreuzjochbahn. Daar had inmiddels de groep met de ouderen zich gesetteld en
wachtten er de anderen op.
Onze vriend Paul Pallant had zich die dag ook in het spoor genesteld van de groep die dagelijks bergtoeren ondernamen,
maar gleed onderweg uit en kwetste zich aan de enkel. Met de nodige verzorging verbeet hij de pijn tot thuis. Eens in het
ziekenhuis werd er een gecompliceerde hielbreuk vastgesteld.

Vrijdag 15 juli:
Terwijl ik vanaf het balkonterras keek naar het gefilterde zonlicht, losten in de vallei langzaam
opstijgende mistflarden op. Het zou weer warm worden.
Die dag brachten we een bezoek aan de Stubaier Gletsjer, het omvangrijkste gletsjergebied van
Oostenrijk. De bus nam ons mee over de Stubaier Gletscherstraße om andermaal een duik te nemen in
de ruwe Stubaier bergwildernis. We hielden halt bij
een voetbalveld grote parkeerplaats aan de
Mutterbergalm waar we onder een azuurblauwe
hemel samentroepten bij de ingang van de
gondelbaan. We spraken af dat iedereen zijn gang
mocht gaan, maar om 14.30 uur terug bij de bus
moest groeperen. De meesten maakten een keuze
om via de Eisgrat I en II halt te houden op 2620
meter (bergstation) en daar een eerste keer kennis
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te maken met de huidige gletsjertoestand.
Daar maakten we al direct kennis met het dramatisch afsmelten van de gletsjer. Ik stelde in die zin een
vraag aan een medewerker bij de
gondelcabines en ook hij maakte zich grote
zorgen. Het is een even bijzonder als
somber gezicht hoe grote delen van het ijs
afgedekt worden met een witte laag folie van
zo’n 5 cm dik. De folie wordt in het voorjaar
over de meest kwetsbare stukken ijs gelegd,
vooral op de delen waar de zon de hele dag
schijnt. Omdat er op dat moment nog veel
sneeuw ligt vallen deze fleecedekens
nauwelijks op. De dekens liggen overigens
niet alleen op de kwetsbare gletsjerdelen,
maar ook op de heuvels rondom de palen
van de Eisgrat-kabelbaan. Ook dat heeft zijn
reden. De palen zijn namelijk deels in het ijs gemonteerd en wanneer
dit zou smelten komt er te veel beweging in de palen. Dit kan – zeker
bij winderige omstandigheden – leiden tot gevaarlijke situaties. Bij het
Eisgrat-bergstation werd er vooral uitgekeken naar de 6 meter hoge en 12 ton wegende prehistorische
mammoet gemaakt in Tirools larikshout. Het was een enorm en indrukwekkend gezicht. Enkelen kozen
ook voor een bezoek aan de ijsgrot. Daarvoor moest je wel een pad met rollende keitjes op en af, maar
het loonde absoluut de moeite en was een bezoek dubbel en dik waard. Je wandelde er 30 meter
onder een ijsmassa en kon er kennis maken met het binnenste van een gletsjer. De temperatuur
bedroeg er precies 0 graden.
Spectaculair was het natuurlijk om met de Gamsgartengondel te zweven naar het uitzichtplatform: ‘Top
of Tyrol’ (3210 meter) dat negen ongelooflijke meters uitsteekt over de berg. Eenmaal boven heb je een
adembenemend uitzicht op méér dan 109 drieduizenders. Enkelen waren hier ooit 15 en méér jaren
geleden en konden nauwelijks beschrijven wat de opwarming van de aarde hier al teweeg heeft
gebracht. Om half drie was dit avontuur afgelopen en gleden we af naar Neustift waar we nog even op
de vrijdagse boerenmarkt gingen snuisteren. Later op de avond zakten we af naar het Platzkonzert der
Musikkapelle Neustift en bleven er tot het gordijn van de nacht viel.
Zaterdag 16 juli:
Een verblindende zon warmde al snel de flanken van de Elferberg op. De omgeving omarmde je met
een onbevattelijke stilte en bezorgde je alweer dat ongedwongen vakantiegevoel.
Omdat de buschauffeur voor reparatie aan de airconditioner al om 7.00 uur in een garage in Innsbruck
moest zijn, hadden we afgesproken om de laatste verplaatsing met de Stubaital-bus te doen tot de
Serles Bergbahn in Mieders. De wandeldagen vooraf begonnen langzaam door te wegen en daarom
werd besloten er een ontspannende vakantiedag van te maken. Met de gondel ging het naar het
panoramaplatform van Koppeneck. Wie alsnog in dit prachtige hoogveenlandschap (bronnenroute) aan
de voet van de berg Konig Serles wilde wandelen, deed dat in hoofdzaak naar het beroemde klooster
Maria Waldrast. Anderen namen daarvoor het boemeltreintje. Het bedevaartsoord Maria Waldrast is
winter en zomer een zeer populaire bestemming en altijd bereikbaar. Vlak bij de kloosteringang bevindt
zich een waterbron die zou beschikken over helende krachten. Veel toeristen nemen hiervan water
mee naar huis. Op het zonneterras hebben we gegeten van traditionele gerechten en genoten van een
stevige pint. Iedereen was, hetzij met de gondel of met de rodelbaan, om 14.30 uur aan onze eigenste
touringcar. Om 15.00 uur werden we in het hotel verwacht voor de traditionele koeken met koffie.
Omstreeks 18.30 zaten we allen tezamen fris en monter, zelfs met een lichtgebruinde tint, aan het
laatste avondmaal (buffet).
Zondagmorgen werden we uitgewuifd door hotelbaas Toni en wisten we ons door chauffeur William
verzekerd van een vaste stuurhand. Rond 21.00 uur bereikten we veilig onze thuishaven.
We beleefden een zeer mooie vakantie, hadden een ongelooflijke groep en vooral de zon mee.
Bericht
Vijf dagen na onze thuiskomst van de Oostenrijk vakantie (vrijdag 22 juli) werd het Stubaital tussen Fulpmes en
Neustift getroffen door zware onweders met hevige regen en hagel. Verschillende modderstromen hadden
schade aangericht. De situatie bij Neustift in het Stubaital was bijzonder dramatisch. Watermassa’s hebben er
bruggen weggespoeld. Twee voertuigen werden meegesleurd door het stromende water. Eén persoon
overleefde de ramp niet. Neustift zat zonder stroom en werd een tijdlang afgesneden van de buitenwereld. Alle
brandweerkorpsen uit de omgeving werkten tot de vroege uurtjes.
Bij de Franz-Senn Hütte zaten 120 wandelaars geblokkeerd die allen met helikopters werden geëvacueerd.
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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.

Groepsfoto
Herkenrode
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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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