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Tot volgende maand, 

Fred Kemps 

Waar 2021 een belabberde zomer aanbood, kregen we dit jaar te 

maken met één van de meest zonrijke, warme en droge zomers die 

ons landje te bieden heeft. Dat alle mensen die de klimaatcrisis 

ontkennen een pak boter op hun hoofd hebben, wordt ten allen 

kanten bewezen. Heel Europa kreunt onder een verpletterende droge hitte, bosbranden 

knabbelen onze prachtige natuur met grote stukken op. Op andere plaatsen zorgen 

overstromingen voor evenveel schade aan diezelfde natuur en voor veel ellende voor de 

mensen en dieren die er mee te maken krijgen. We dromen er samen met onze 

weermannen en -vrouwen van dat er nog eens wat regen valt maar liefst niet op de 

momenten dat we als club een wandeling of andere activiteit gepland hebben. 

Het schooljaar is weer van start gegaan en hopelijk vindt men voldoende personeel om de 

kinderen en jongeren op een normale wijze goed onderwijs te bieden. Verder speelt 

corona hopelijk geen spelbreker want daar zit echt niemand op te wachten. De 

herfstbooster doet zijn werk vermoedelijk wel en hopelijk kunnen alle activiteiten 

onveranderd doorgaan en trekt het wandelgebeuren zich weer naar een normaal niveau. 

In deze Milieutoeter lees je een verslag van de clubwandelingen van augustus, de 

Kattenbosserheidetocht van 1 september en de rolstoelwandeling van 6 september. Ook 

Levensloop zal als je dit leest al achter ons liggen. Verder blikken we vooruit naar wat de 

herfst te bieden heeft. Zo zijn er op 13 oktober de Hoeverbergentocht en op 27 oktober 

de clubwandeling in Valkenswaard. Ook de busuitstap van 5 november naar de 

Curieusstappers in de Westhoek krijgt de nodige aandacht. 

We nemen in deze Milieutoeter ook de eerste stap om het reilen en zeilen binnen onze 

club wat meer in de spotlight te zetten zodat iedereen een zicht krijgt op alle inspanningen 

die ervoor zorgen dat de club levend blijft. In dit nummer zetten we onder de titel Het 

reilen en zeilen binnen onze club de parkeerwachters als eersten in het zonnetje. 

Oktober is traditioneel de maand waarin het opnieuw betalen van het lidgeld (contributie) 
een start neemt. Tussen 15 oktober en 1 december dient deze bijdrage gestort of betaald 
te worden. Elders in de Milieutoeter vind je hierover meer. 
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Deelnemers aan de 

Kattenbosserheidetocht 

Donderdag, 1 september 2022 

Aantal aanwezigen per provincie  

563 Wandelaars 
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230 Milieu 2000 Lommel

18 Wandel Mee Breughel

18 WSV Mol

16 De Bosdravers Eksel

13 VOS Schaffen

12 De Bavostappers Zittaart

10 SUST Houthalen

10 De Mijnlamp Beringen

9 Blijf Jong Genebos

8 De Bokkenrijders Overpelt

8 De Pompoenstappers

7 De Kampse Wandelaars

7 De Torenvrienden Oostham

7 Horizon Donk

7 Sporton Deurne-Diest

7 De Grashoppers Keiberg

6 Wandelend Paal

6 WSC Langdorp

5 De Schoverik Diepenbeek

5 Federatieleden WSVL

5 IVAS Itegem

4 De Grevenbroekers Hamont-Achel

4 De Boskabouters

4 WSV De Donderslagtrippers

4 De Lummense Dalmatiers

4 De Toekers Bunsbeek

4 De Groen Zipkes

3 Wandelclub Paul Gerard Beringen

2 Dommeltrippers Neerpelt

1 De Anjertrippers Hechtel

46 Niet aangesloten wandelaars

Limburg 373

Antwerpen 65

Vlaams-Brabant 42

Oost-Vlaanderen 5

Federatieleden WSVL 5

West-Vlaanderen 3

Flander trails 2

https://wsv-milieu-2000.be/
https://wsv-milieu-2000.be/
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Jubilarissen 

Een diamanten proficiat aan Maria en Urbain! Op 14 
september vierden zij hun diamanten 
huwelijksverjaardag. 
Zij hebben een wandelverleden om terecht trots op te zijn. 
Sinds de Grenzeloze Tocht van 1999 zijn ze reeds trouw lid 
van onze club.  
Op de allereerste Halloween wandeling in 2002 bemanden 
ze als helpers met heel de familie een borrelstop met 
gratis Klotsenbosjenever, en of er gedronken werd! Ook 
achteraf sprongen ze indien nodig nog bij als helpers op 
rustposten bij onze tochten. 

Ondanks hun leeftijd, Urbain 86 en Maria 79 jaar, zijn ze aanwezig op praktisch alle 
clubactiviteiten. Vooral de busuitstappen vallen bij hen in de smaak, zo erg zelfs dat ze 
een vaste plaats achter de chauffeur innemen.  

Urbain wandelde lange tijd heel wat langere afstanden. Beiden gaan ze nu ook nog 
regelmatig op wandeling, weliswaar enkel nog op de kortere afstanden. Getuige hiervan 
zijn de volle tochtenkaarten die ze bij de Teutentocht in het Klosterhof al inleverden.  

Urbain Van Brussel en Maria Van den Bossche 

Deelnemers  

grenspark 

wandelingen 

2022 

05/07/22 Lommel 610

12/07/22 Valkenswaard 324

19/07/22 Eersel 128

26/07/22 Bergeijk - Weebosch 285

02/08/22 Luyksgestel 358

09/08/22 Bladel 326

16/08/22 Mol 371

23/08/22 Reusel 380

Totaal 2782
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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.  

Jarigen van de maand oktober 

 

Beloning voor wie ons ook in 2022 een nieuw lid of leden aanbrengt!  

Beckers Jenny Lijen Carine

Bellinkx Lydia Loots Elisa

Bergmans Els Luyckx Rina

Bielen Jef Mannaerts Harry

Bierens Marie Mertens Ronny

Cochet Jozef Mols Eddy

Coemans Jozef Mooren Harrie

Cools Marc Nijs Elza

De Leenheer Clemens Stans Marie-Louise

Emmers Felix Van Decraen Chantal

Engelen Jean Van den Broek Gonny

Friet Herwig van Poppel Marion

Hamblok Johan Vanbrabant Johan

Helsen Staf Vansummeren  Leo

Houtackers Yvonne Verdonck Julia

Huysmans Danny Vossen Patrick

Jansen Elly Vreys Guido

Jansen Rina Weckx  Sien

Janssen  Henri Willekens Charlotte

Johnson Guido Wilms Jacques

Kemps Frederik Wouters Els

Wuytens Erik
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Van de bestuurstafel 
Kort verslag van de bestuursvergadering van dinsdag, 23 augustus 2022 om 

19.00 uur in taverne Lommel Broek, Kanaalstraat 91. 

 Opening van de vergadering 

 Goedkeuring verslag van de vergadering van 7 juli 2022  

 Evaluatie van de voorbije activiteiten (clubvakantie Oostenrijk, Teutentocht, 

helpersfeest, busuitstap IJsetrippers, clubwandeling Leemskuil,…)  

 Vooruitblik op komende activiteiten (clubwandeling Ter Dolen, 

Kattenbosserheidetocht, rolstoelwandeling, Levensloop, …)  

 Kasverslag  

 Briefwisseling 

 Varia/rondvraag 



Milieutoeter: oktober 2022 

06 

N 
iet vergeten:  

in de nacht van zaterdag 29 op 

zondag 30 oktober  

wordt 3 uur 2 uur! 

Hernieuwen lidgeld 2023 

Het bedrag dat je aan lidgeld (of contributie) voor het 

wandeljaar 2023 dient te betalen blijft hetzelfde als de 

vorige jaren. Dat wil zeggen € 20 per persoon. Ook de 

terugbetaling door de Belgische mutualiteiten van je 

sportpremie blijft van kracht.  

Onze ereleden (80 plussers) dienen slechts € 15 te 

betalen en kunnen deze som dan ook volledig 

recupereren via de sportpremie van hun mutualiteit. 

Als je je afvraagt waarvoor de contributie dient: een deel gaat naar Wandelsport Vlaanderen 

voor administratie en verzekering, een deel dient voor de aanmaak van de Milieutoeter. 

Opgelet : Je huidige PVC-lidkaart blijft geldig tot eind 2023 onder voorwaarde dat je je 

ledenbijdrage voor 2023 betaalt tussen 15 oktober en 01 december 2022. Wie in die periode 

NIET betaalt zal vanaf 01 januari 2023 niet meer gescand kunnen worden en is dan ook 

geen lid meer van WSV Milieu 2000 Lommel en ook niet van Wandelsport Vlaanderen. 

Clubleden die hun ledenbijdrage voor 2023 hernieuwen ontvangen een “hernieuwingsbrief” 

en het mutualiteitsattest als bewijs van betaling. Deze documenten kunnen bij voorkeur 

afgehaald worden bij de inschrijfbalie op onze Waaltjesbostocht van donderdag 24 

november (indien ze hun lidgeld voor 20 november betaalden) of krijgen die in een 

volgende Milieutoeter toegestuurd. 

Voor onze Nederlandse vrienden gelden dezelfde maatregelen, alleen genieten zij niet van 

de mutualiteitspremie. Daarbij komt er voor hen, met een adres in Nederland, 

eenmalig € 10 bij als bijdrage in de verzendkosten van de Milieutoeters. Degenen die 

hun Milieutoeter digitaal ontvangen hoeven die € 10 aan portokosten natuurlijk niet te 

betalen. 

Steunende leden betalen op jaarbasis € 30  aan lidgeld en blijven de Milieutoeter ook 

ontvangen. 

Samenvatting : Tussen 15 oktober en 1 december 2022 dienen onze leden hun 
lidmaatschap voor 2023 te hernieuwen via overschrijving met duidelijke vermelding 
van  naam en adres (omwille van mogelijke naamgenoten) op het rekeningnummer 
BE72 8538 5449 0816 van WSV Milieu 2000. Als je in één betaling twee leden inschrijft, 
beide namen duidelijk vermelden. 
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Het reilen en zeilen binnen onze club: 

De parkeerwachters. 
In deze reeks willen we voor iedereen duidelijk maken wie wie is binnen onze club en hoe 

zij hun steentje bijdragen om onze wandelclub levend te houden. 

Uiteraard zijn al onze leden als wandelaar of deelnemer aan activiteiten erg belangrijk, 

maar hier doelen we op die leden die op een of andere manier een handje helpen bij 

activiteiten. 

Deze keer gaat het over onze vaste parkeerwachters die bij elke wandeling (waar nodig) 

als eerste in de picture komen als je met de fiets, te voet of met de auto de startplaats van 

de wandeling benadert. Met hun opvallende fluo-vesten kan je ze moeilijk missen, maar 

het is niet enkel het aanwijzen van je parkeerplaats dat tot hun takenpakket hoort. Ze 

hebben er immers ook al voor gezorgd dat je via de aangebrachte wegwijzers de locatie 

gevonden hebt. 

Dit team staat onder leiding van Jean Leppens en Henri Verdonk die er telkens in slagen zo 

optimaal mogelijk parkeerplaatsen te creëren op de startlocatie. 

De plaatjes die ze gebruiken werden trouwens ook gemaakt door een van onze leden, 
Robert Van Helden. 

Van links naar rechts: Henri Verdonk, Jean Leppens, François Timmermans, 

Gerard Kwanten, Jos Van Den Einde, Jaak Jansen 
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Oktober 2022 Wandeltochten in het grijs gebarreerd mogen niet op de tochtenkaart  

Za 1 De Lummense Dalmatiërs CC Oosterhof 4-6-12-20 km

Herfstwandeltocht Dr. Vanderhoeydonckstraat 56

Verplaatsing 25km - Vertrek 7u-15u

Zo 2 KWSV OK50 Zonhoven vzw Sint-Jan Berchmansinstituut 5-8-13-19-24 km

Jan Tielenstocht Kleine Hemmenweg 4

Verplaatsing 27km - Vertrek 7u-15u 3520 Zonhoven

Ma 3 WSV De Schoverik Diepenbeek Buurthuis Terlogt 4-6-12-18-22 km

Herfsttocht Helstraat 22

Verplaatsing 40km - Vertrek 7u-15u 3590 Diepenbeek

Di 4 Wijtschotduvels Gemeenschapscentrum 't Gasthuis 4-6-8 km

9e Scota-wandeling Turnhoutsebaan 199

Verplaatsing 67km - Vertrek8u-15u 2110 Wijnegem

Wo 5 Wandel Mee Breughel Racing Peer 4-7-10-14-17 km

10e Woensdagtocht Lindebosstraat

Verplaatsing 24km - Vertrek 7u-14u 3990 Peer

Do 6 De Mijnlamp Beringen Schuttersgilde 4-7-10 km

Herfstwandeling Gildestraat 9

Verplaatsing 15km - Vertrek 7u-15u 3582 Koersel

Do 6 De Harmoniestappers Lokaal van de Gidsen 4-7-10-12-16-20 km

De Oude Bleken in oktober Zelm 48

Verplaatsing 16km - Vertrek 8u-15u 2400 Mol

Vr 7 Trefpuntwandeling WZC Hoevezavel 5km

Gids Fons Schildermans Jan Davidlaan 11

Vertrek 9u30 Lommel-Heeserbergen

Za 8 De Bennewed Wijklokaal De Bennewed 4-6-8-10-18 km

Plassentocht Binnenvaartstraat 51

Verplaatsing 25km - Vertrek 8u-15u 3530 Houthalen-Helchteren

Zo 9 VOS Schaffen Den Amer 4-8-12-20-30 km

26e Oranjetocht Boudewijnvest 5

Verplaatsing 28km - Vertrek 7u-15u 3290 Diest

Zo 9 W.S.V. De Boskabouters vzw Kimpenhof 4-8-12-20 km

Herfsttocht Laerstraat 3

Verplaatsing 35km - Vertrek 7u-15u 3660 Opglabbeek (Oudsbergen)

3560 Lummen

Club Locatie Afstanden

Tocht

Vertrektijden

Verplaatsing vanaf Taverne Lommel Broek

Datum
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Ma 10 K.W.S.V. De Rakkers vzw Witte Zaal Bolderberg 3-6-9 km

Maandagtocht 3-6-9 Kluisstraat 1

Verplaatsing 26km - Vertrek 7u-15u 3550 Heusden-Zolder

Wo 12 WSV Donderslagtrippers Lutgardhof 6-10-12-20 km

Donderslagtocht Donderslagweg 3

Verplaatsing 27km - Vertrek 6u30-15u Wijshagen (Oudsbergen)

Wo 12 WSV De Grenslopers Hotel De Tipmast 7-11-18-26km

Heksenboomwandeling Tipmast 48A

Verplaatsing 29km - Vertrek 7u-14u 5531 NG Bladel

Do 13 WSV Milieu 2000 Lommel Gildezaal Sint-Sebastiaan 5-8-10-13-18-23 km

Hoeverbergentocht Oude Diestersebaan 55

Verplaatsing 7km - Vertrek 8u-15u 3920 Lommel

Vr 14 Trefpuntwandeling WZC Hoevezavel 5km

Gids Fons Schildermans Jan Davidlaan 11

Vertrek 9u30 Lommel-Heeserbergen

Za 15 Campinatocht Parochiecentrum Witgoor 4-8-12-15-19km

W.S.V. Mol Meistraat 150 24-27km

Verplaatsing 18km - Vertrek 8u-15u 2480 Dessel

Zo 16 WSV De Grevenbroekers  vzw Parochiaal Centrum Michielshof 6-9-13-17-20 km

Achelse Kluiswandeling Michielsplein 3

Verplaatsing 18km - Vertrek 8u-15u 3930 Achel

Zo 16 Wandelend  Paal Parochiezaal Sint-Paulus 4-7-12-16-20km

50e Internationale Tocht Diestersesteenweg 33 30-42km

Verplaatsing 17km - Vertrek 6u30-15u 3583 Paal

Ma 17 Samen Uit Samen Thuis vzw Lentedreef 4-6-8-9-14-17 km

Hengelhoeftocht Lentedreef z/n

Verplaatsing 29km - Vertrek 7u-15u 3530 Houthalen-Helchteren

Di 18 W.S.V. De Dragonders Hasselt vzw Gildezaal 6-9-12-15 km

Oktober in het land Joris van Oostenrijkstraat 65

Verplaatsing 32km - Vertrek 8u-15u 3511 Kuringen (Hasselt)

Wo 19 W.S.V. Iris Kortessem Parochiezaal De Bron 4-7-10 km

Pannenkoekentocht Stationsstraat 7

Verplaatsing 47km - Vertrek 7u-15u 3722 Wintershoven (Kortessem)

Vr 21 Trefpuntwandeling WZC Hoevezavel 5km

Gids Fons Schildermans Jan Davidlaan 11

Vertrek 9u30 Lommel-Heeserbergen

Za 22 Wandelclub Paul Gerard Beringen Sint-Pietersgilde 4-7-10 km

Herdenkingstocht August Molenberghs Mathias Geysenstraat 70

Verplaatsing 10km - Vertrek 7u-15u 3582 Koersel (Beringen)
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Zo 23 WSV De Trotters vzw Witte Zaal (hoek Kluisstraat) 4-6-10-12-19-23 km

Trotterstocht Vrunstraat

Verplaatsing 23km - Vertrek 7u-15u 3550 Heusden-Zolder

Ma 24 W.C. Aviat Sint-Truiden vzw Gemeentelijke Feestzaal Aalst 7-9-12-16-20 km

Herfsttocht Aalst-Dorp

Verplaatsing 54km - Vertrek 8u-15u 3800 Aalst (Sint-Truiden)

Di 25 W.S.V. Blijf Jong Genebos vzw 't Goor 6-9-12-17-20 km

Goortocht Engsbergseweg 107

Verplaatsing 57km - Vertrek 7u-15u 3980 Tessenderlo

Do 27 Torenvrienden Ham Voetbalkantine Toekomst Geneberg 4-6-10-16km

Herfstwandeling Verbindingsweg

Verplaatsing 12km - Vertrek 7u-15u 3945 Ham

Vr 28 Trefpuntwandeling WZC Hoevezavel 5km

Gids Fons Schildermans Jan Davidlaan 11

Vertrek 9u30 Lommel-Heeserbergen

Za 29 W.S.V. De Bosdravers Eksel Buurthuis De Locht 5-6-10-15-16-20 km

Bostocht Lochtstraat 42

Verplaatsing 10km - Vertrek 7u-15u 3941 Eksel (Hechtel-Eksel)

Zo 30 Wandelclub De Bokkenrijders Overpelt vzw Parochiezaal Holheide 5-10-15-20 km

Herfsttocht Heikapper 25

Verplaatsing 14km - Vertrek 8u-15u 3900 Pelt

Zo 30 Wandelclub Sport + Kinrooi v.z.w. Ontmoetingshuis De Riet 4-6-12-21 km

Herfsttocht Schoolstraat 20

Verplaatsing 36km - Vertrek 7u-15u 3680 Opoeteren (Maaseik)

Ma 31 KWSV De Heikneuters vzw Ons Tehuis 5-6-7-8 km

Hengelhoeftocht Jonkersblook  6

Verplaatsing 37km - Vertrek 8u-15u 3600 Genk
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Hoeverbergentocht 

Donderdag, 13 oktober 

Wanneer de zomer met zijn vele dagen van extreem hoge 

temperaturen langzaam plaats maakt voor prachtige herfstdagen 

is het weer tijd om met onze volgende wandeling vanuit 

schuttersgilde Sint-Sebastiaan in Kattenbos de Hoeverbergen gaan 

te verkennen. 

Met 3 wandellussen, te combineren tot 23 km, trekken we er 

weer op uit.  

Hoeverbergen zorgt voor puur, eindeloos en vrij wandelplezier. Ochtenddauw trekt in deze 

periode van het jaar vrij snel een vochtig dekbed over het landschap. De schoonheid van in 

ochtendnevels gehulde biotopen is onwerelds. In de ochtend is Hoeverbergen een oerplaats.  

Geheimzinnig kan ze wegdeemsteren in de anonimiteit. Maar als een dunne nevel zich hult 

in het zonlicht, houdt 13 oktober de belofte in van een droomwereld. Zonder afpijling van de 

wandelwegen moet je opletten, want op elke vierkante meter kan je verdwalen. 

Het meest van al raak je begeesterd door de eeuwenoude landduinen, afgewisseld met 
waterplassen, ontstaan door witzandontginning. In de omgeving 
dring je binnen in dichte bossen met knoestige en kaarsrechte 
dennen. De streek houdt veel romantische wandelpaadjes en 
verrassende doorkijkjes verborgen. Het slaperige landschap geeft 
je nooit de indruk te zullen ontwaken. Hopelijk beleven de 
wandelaars op 13 oktober een wandeltocht in dezelfde gratie als 
hierboven beschreven. En niet te vergeten, ze kunnen verpozen op 
het zonnige terras aan de Gildezaal tussen hun wandelingen door. 

Clubkampioenschap Wandelsport Vlaanderen: voorlopige klassering

Reeks 1, stand op datum van: 11 september 2022

punten

1 WSV Egmont Zottegem vzw 16529

2 Wandelclub natuurvrienden Deinze 12295

3 WSV Milieu 2000 Lommel vzw 11729

4 De spartastappers Ardooie 9240

5 KWSV Wandelend Paal vzw 8899
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Clubwandeling - donderdag, 27 oktober  
De laatste clubwandeling van 2022 brengt ons 
over de landsgrenzen naar het Nederlandse 
Valkenswaard. In de ruime brasserie ’t Oude 
Wandelpark, Eindhovenseweg 264,  worden we 

tussen 10 en 10.30 uur 
verwacht.  De taverne is 
geopend vanaf 10 uur. 

We willen graag iedereen laten 
meegenieten van deze uitstap en voorzien weer 2 wandelingen: 
eentje in de voormiddag met keuze tussen de afstanden 4,5 en 7,3 
km en een namiddagwandeling met 4,7 en 8,5 km als opties. 
Tussendoor is er gelegenheid om een niet verplichte lunch te 
gebruiken. 

We hanteren daarom volgende afspraken  

 Samenkomst vanaf 10 uur aan de brasserie, open voor een koffie en/of toiletbezoek. 

 Om 10.30 uur vertrekken we voor een eerste wandeltrip van 4,5 of 7,3 km. 

 Rond 12 uur lunch voor de ingeschrevenen aan € 16.50 per persoon: (lunch betalen bij 
inschrijving - dranken ter plaatse afrekenen): 

 Keuze 1 – Spaghetti Carbonara met ei en Parmazaanse 
kaas. 

 Keuze 2 – Kipsalade met fruit, sla en diverse groenten. 

 Rond 14 uur vertrekken we voor de namiddagwandeling van 4,5 
of 8,5 km. 

Wie enkel komt om te wandelen (voor- en/of namiddag) is uiteraard 
ook welkom, maar hoeft vooraf niet in te schrijven. 

Het staat je vrij om deel te nemen aan één of beide wandelingen en 
al of niet in te schrijven voor de lunch.  

Iedereen is van harte welkom.   

Voor deelname met lunch vragen we je om via het 
deelnameformulier achteraan in deze Milieutoeter in te schrijven.  
Breng het deelnameformulier binnen bij een van de bestuursleden ten laatste op zondag 
16 oktober 2022. 
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Honing te koop 
Rechtstreeks van bij de imker! 

Vanaf heden terug honing verkrijgbaar.  

Zich wenden tot Pierre Vandenberk, Hees 79 te Lommel  

Busuitstap naar Langemark 

Zaterdag, 5 november 

Op deze zaterdag worden we verwelkomd door de Flanders Fields 

Stappers voor hun  

14e Curieuze in Flanders Fields  - ‘14-’18-tocht. 

 
Dit is een tocht langs de talrijke plaatsen waar WO I in alle hevigheid 

woedde. Stille getuigen van dit gruwelijk geweld zijn de vele gedenktekens, begraafplaatsen 

en monumenten langs de landelijke wegen en dreven.  

De te wandelen afstanden, over een nieuw parcours, zijn 7–10–14–18–23 km. 

 
De dorpen Langemark en Poelkapelle lagen in ’14-’18 in de Ieperboog.  

Dit was een gordel waar zwaar gevochten werd om Ieper uit de handen van de Duitsers te 

houden, zodat ze de havens van Calais en Duinkerke in Frankrijk niet konden bereiken. De 

dorpen werden volledig verwoest. Alle inwoners waren gevlucht.  

Op het grondgebied zijn 7 militaire kerkhoven waarvan het grootste het Duitse kerkhof  is 

met 44.000 gesneuvelden. Verder zijn er heel 

wat grote en kleine monumenten aanwezig.  

 

We wandelen dus door een deel van het 
verwoest gebied en passeren langs het Duits 
kerkhof en het Guynemer-gedenkteken, ter ere 
van de Franse piloot Guynemer, die heel wat 
Duitse piloten neerhaalde, maar ook zelf neerstortte in Poelkapelle.  

 
 
Zin om mee te gaan? Schrijf je dan in via het inschrijfformulier achteraan deze Milieutoeter 

dat je tot en met donderdag 27 oktober kan binnenbrengen bij één van de bestuursleden.  

We vertrekken zaterdagmorgen 5 november om 7.30 uur vanuit het clublokaal Lommel 

Broek, Kanaalstraat 91, Lommel Kerkhoven. De taverne is geopend vanaf 7 uur. 

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  

Op deze zonnige dinsdag waren 17 Milieu-ers present voor deze 

clubwandeling. 

Samenkomen deden we op het gezellige terras van De Leemskuil waar 

iedereen onder het genot van een koffie of thee zich klaarmaakte 

voor een trip van ongeveer 23 km, inclusief de eigen picknick. 

Het eerste deel van deze wandeling bracht ons via een stukje van de 

GR561, voorzien van de nodige schaduwrijke stops, langs rustige veldwegen naar de 

passantenhaven in Bocholt. 

Op het terras van Wonderland Koffie & Thee kon iedereen de benen even laten rusten. 

Van deze pauze werd dan ook gebruik gemaakt om de picknick achter de kiezen te steken. 

Na dit welgekomen intermezzo werd het startschot gegeven voor 

het tweede deel van deze zonovergoten trip. 

Hierbij volgden we geruime tijd de Zuid-Willemsvaart en konden we 

genieten van het schaduwrijke wandelpad langs dit kanaal. 

Het afsluitend stukje van deze wandeling liep doorheen de 

Lozerheide, een unieke biotoop van loofbos, afgewisseld met vijvers, 

unieke wateringen  en graslandjes. 

Moe maar voldaan kwamen we, na de befaamde Stop van Lozen te 
bedwingen, terug aan in De Leemskuil. Een lekker stukje taart kon tellen als waardige 
afsluiter.  

(Ingestuurd door Erik Wouters) 
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Clubwandeling - donderdag, 25 augustus  

Met bezoek aan brouwerij  

Ter Dolen, Helchteren 

Alhoewel het een bijzonder warme dag was, meldden 38 

wandelaars zich toch aan op de parking van Park Molenheide, het 

vertrekpunt van deze daguitstap. Omwille van de niet aflatende 

brandende zon  was het goed dat de wandeling helemaal door 

de schaduwrijke bossen in de omgeving van Molenheide liep en 

ook niet te lang was. De zweetdruppels parelden spontaan op 

menig hoofd. Een korte drankpauze onderweg was 

welgekomen.  

Na de wandeling was Ter Dolen kortbij en bood ons een ideale 

dorstlesser waardoor het vochtgehalte op peil kon gehouden 

worden.  

Voor de lunch was er een kaasplankje Ter Dolen voorzien met zelf 

gebakkenbrood en kaas met ingrediënten uit het brouwproces. 

Het werd wel heel erg stil aan de tafels, wat een bewijs was dat 

het bijzonder lekker was en iedereen er ook ten volle van 

genoot. 

Een uitstekende gids vertelde ons daarna alles over het verleden 

van het kasteel Ter Dolen (stichting 1282), over het ontstaan van 

de brouwerij Den Dool (geopend in 1994) en alle geheimen van 

het ambachtelijk brouwproces met als resultaat de niet te 

versmaden abdijbieren en aanverwante producten.  

Daar werd achteraf met volle teugen van genoten. Tot slot 

kregen we nog enkele lekkere dranken naar keuze mee om thuis 

te kunnen nagenieten. 
(Ingestuurd door Fons Schildermans) 
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Kattenbosserheidetocht  

donderdag, 1 september 

’s Morgens al vroeg waren de medewerkers ter plekke om de zaal klaar te zetten en er voor 

te zorgen dat ook de vroege wandelaars goed ontvangen konden worden. De eersten 

daagden reeds voor half zeven op om te genieten van deze wandeling door een stukje 

prachtige Lommelse natuur. 

Rond half acht was het nog lekker fris om te vertrekken en in de schaduw van de bomen 

twijfelde je zelfs of je niet beter een vest of trui had aangetrokken. Als je in de zon kwam, 

was die gedachte snel weg. Op de A-lus was je al snel in het bos en kwam je na een paar km 

aan een stukje onvervalste Kattenbosserheide, met hier en daar een jeneverbesstruik die de 

graanjenever zijn typische smaak bezorgt.  

Verder kronkelend door de mooie bossen kwam je al vlug bij het Duits militair kerkhof dat 

door de zon omgetoverd werd tot een idyllische plek terwijl we goed weten dat de 

aanleiding hiervan alles behalve idyllisch was. Bij dit zonnige weer bood het kerkhof een 

prachtig uitzicht in deze toch al mooie natuur.   

Hierna was het de beurt aan de restanten van een industrieel verleden dat zich enkel nog in 

de buurt van het kanaal Bocholt-Herentals verder zet. Deze zandputten werden destijds  

uitgebaat door de gemeente en werden met de hand gegraven zodat ze minder diep zijn 

dan hun hedendaagse soortgenoten. 

Dan bracht het parkoers ons over de heide en via bos en deels overwoekerde heide terug 

naar de start– en rustplaats Den Horst. 

De B-lus leidde de wandelaars naar het westen waar het kanaal en de Overmaai het decor 

vormden. Via de heide van de Keiheuvel, met de veelvuldige vakantieverblijven uitgestrooid 

in de natuur, ging het dan via de brug van Gelderhorsten terug naar Den Horst. De C-lus van 5 

km bleef op de verharde weg en leidde door allerlei graangewassen (namen van de straten) 

en de Nieuwe Dijk ook weer terug naar de start– en rustplaats. 

Verschillende van de 563 wandelaars die zich kwamen aanmelden zijn achteraf 
complimenten komen geven voor onze parcoursbouwers die ook nu weer hun beste 
beentje(s) hadden voorgezet. (Ingestuurd door Fred Kemps) 
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De  Rolstoelwandeling  vanuit Hoevezavel  is  een jaarlijks  weerkerende  

activiteit  van onze  wandelclub.  Inmiddels  is  ze  zodanig  ingeburgerd  dat  ze  tot  

een  van onze  hoogtepunten  is uitgegroeid.  De  32 bewoners  

die  mee  op  stap  gingen, en  ook het  zorgpersoneel, genoten 

van deze fijne activiteit.  

Geflankeerd door een grote groep Milieu 2000-duwers, en 

begeleid door een prachtige nazomerzon,  slingerde de 

rolstoelkaravaan naar het  prachtige Mariapark  op  Lommel Werkplaatsen. 

De gemachtigd opzichters Fons Schildermans en Jean Leppens zorgden voor een veilige 

doortocht naar het bedevaartsoord. Hier werd even halt gehouden bij de grot, genietend 

van een frisdrankje, een lekker hapje en een fijne babbel. Na een korte wandeling door het 

park trok de karavaan terug naar Hoevezavel. 

Ondertussen maakte Fons een massa sfeervolle foto’s.  

Een frisse pint als afsluiter van deze geslaagde uitstap mocht niet ontbreken.  

Om alle foto’s over de rolstoelwandeling te bekijken surf naar onze website:  

www.wsv-milieu-2000.be.  

Meer foto’s op de website! 

https://photos.app.goo.gl/YLzBeAd9TC4iroax6


Milieutoeter: oktober 2022 

18 



Milieutoeter: oktober 2022 

19 

1,5 euro Koffie, thee, soep, choco, broodjes 

1,8 euro Frisdranken, bier, taart 

3,0 euro Zwaardere dranken 

Gewaardeerde hulp van Milieu 2000 bij 

daguitstap op 9 juni voor de  

bewoners woonzorgcentra  

Tijdens de wekelijks op vrijdag gehouden gezondheidswandeling 

met vertrek aan woonzorgcentrum Hoevezavel werd onze 

verantwoordelijke Fons Schildermans gevraagd of wij als club geen 

vrijwilligers konden vinden voor de jaarlijkse daguitstap van de WZC’s Hoevezavel en 

Kapittelhof. De vraag was meer gericht naar rolstoelbegeleiders. Fons deed het nodige en 

kon een 25 tal Milieumensen overtuigen om deel te nemen aan de daguitstap op donderdag 

9 juni naar zaal De Moffel. 

De organisatie was uitermate gelukkig met onze hulp. In totaal 

werden 235 personen, bewoners van beide zorgcentra, vrijwilligers en 

personeel zowel op de heen als terugreis bij droog weer naar De 

Moffel gebracht. Vanuit Hoevezavel werden een aantal mensen met 

behulp van veel helpende handen te voet naar de zaal gebracht. 

Vanuit Kapittelhof werd er ook gewandeld en enkele mensen werden met de bus vervoerd.  

Van onze Milieugroep van 25 personen kregen 15 mensen een rolstoel toegewezen. De 

anderen vielen in als reserve. Ook de familieleden van de bewoners mochten hun ouders 

per rolstoel vervoeren. Een lange stoet vertrok omstreeks 9.30u aan 

het Kapittelhof. Het enthousiasme was zeer groot.  

Eenmaal ter plekke had de organisatie een fijn programma opgesteld. 

Na een lekker middageten werden twee optredens voorzien met een 

schitterende vertoning van de bekende travestietengroep Les Femmes 

Uniques. Zij zorgden voor een erg hoog showgehalte dat door iedereen 

geprezen werd.  

Omstreeks 16.30 uur werd een fijne dag afgerond en werd het hele gezelschap terug 

gebracht.  

Karlien sprak namens de organisatie haar oprechte dank uit voor onze hulp. Met nog eens 
een dikke merci aan alle helpende handen werden we uitgewuifd. Inmiddels kreeg Fons al de 
vraag om ook volgend jaar van de partij te zijn. 

(Ingestuurd door Piet Geboers) 
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Steps on Fire  is een recreatieve benefietwandeling van Hasselt naar Mol die wordt 
georganiseerd door enkele enthousiaste vrijwilligers t.v.v. de organisatie Help 
Brandwonden Kids.  
Voor de 2e maal stappen we het traject Hasselt-Mol, waarbij we alle stations aandoen. 
De wandeling wordt afgesloten in het Technisch Instituut Sint-Paulus te Mol waar nog 
een hapje en een drankje kan genuttigd worden. De volledige opbrengst van deze 
wandeling wordt integraal aan Help Brandwonden Kids VZW geschonken. 
  
Steps On Fire 2022 zal dit jaar doorgaan op zaterdag 26 november.  
 
De afstand van het volledige parkoers zal dit jaar 64 km bedragen.  
Er zullen daarom 4 soorten tickets aangeboden worden: 
  

€ 36 – Startplaats Hasselt + bus (opstapplaatsen te kiezen)  
€ 28 – Startplaats Hasselt – zonder bus  
€ 28 – Lange afstand: Zonhoven of Heusden (startplaats te kiezen*)  
€ 18 – Korte afstand: Beringen, Beverlo, Leopoldsburg of Balen (startplaats te 

kiezen*) 
 

Alle info is ook te vinden op www.stepsonfire.com  

 
Heb je zin om deze mooie wandeling van 64km mee te doen, met vertrek met de bus in 

Mol? Of wil je graag meer info over deze benefietwandeling? 

Geef dan een seintje voor 5/10/’22. 

Erik Wouters – erik.wouters4@telenet.be – 0476/83 05 75 

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). 

Een verwittigd wandelaar…. 

http://www.stepsonfire.com
mailto:erik.wouters4@telenet.be?subject=Steps%20on%20fire
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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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Naam:……………………………………………………… 

Voornaam: …..………………………………………….. 

Tel. of GSM nr. (nodig bij onvoorziene omstandigheden): ……………………….. 

Aantal lunches: …...…..X 16.50 euro = ……..... euro. 

Ik kies voor menu: spaghetti ………. of kipsalade ……….  (aantal invullen) 

Deelnameformulier lunch clubwandeling Valkenswaard:  

27 oktober 2022 

Ondergetekende neemt deel aan de lunch van clubwandeling Valkenswaard  

op donderdag, 27 oktober 2022. Enkel wandelen? Dan  hoef je niet in te schrijven. 

Bezorg dit formulier uiterlijk op zondag 16 oktober samen met je bijdrage aan één 

van de bestuursleden.  

Deelnameformulier busuitstap Langemark:  

5 november 2022 

Ondergetekende neemt deel aan de busuitstap naar Langemark op zaterdag,  

5 november 2022.  

Bezorg dit formulier uiterlijk op donderdag 27 oktober samen met je bijdrage aan één 

van de bestuursleden.  

Naam:……………………………………………………… 

Voornaam: …..………………………………………….. 

Tel. of GSM nr. (nodig bij onvoorziene omstandigheden): ……………………….. 

Aantal: ……..X 12 euro = …….. euro. 
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Datum Organiserende club Tochtnaam

 Totaal Milieu 

2000

1/08/22 W.S.V. De Schoverik Diepenbeek Oogsttocht 500 4

2/08/22 WSV de Grenslopers grensparkwandeling 21

3/08/22 Wsv Berchlaer Veld- en bospadenwandeling 249 3

3/08/22 Wandel Mee Brueghel 8e Woensdagtocht 325 42

3/08/22 W.S.V. De Sparrentrippers Oogsttocht 131 1

6/08/22 Terug Op Stap Post Zomertocht 609 9

6/08/22 La Godasse Oupeye 49e marche de la roy. Godasse Oupeye 773 4

7/08/22 De Pompoenstappers Kabouterbergwandeling 913 31

7/08/22 W.S.V. Iris Kortessem Vakantietocht 857 2

8/08/22 IJsetrippers Omloop van de Druivenstreek 1005 44

10/08/22 De Bollekens vzw Rotselaar Vakantietocht 662 2

11/08/22 K.W.S.V. De Rakkers Donderdagtocht 3-6-9 411 13

13/08/22 Herentalse Wv Herseltse Heuvels 438 3

13/08/22 KWSV OK50 Zonhoven Heidetochten O.K. 50 377 12

13/08/22 Spoetnikstappers Middelkerke Wandelt 301 3

14/08/22 Wc. Zandstappers Hartje der Kempen - Walk 2 Gether-t. 801 8

14/08/22 Boutersem Wandelt Gordel rond Boutersem 514 3

15/08/22 Tongerse Wandelvrienden Eburonentocht 748 3

16/08/22 W.S.V. Milieu 2000 Lommel clubwandeling Bocholt 17

16/08/22 W.S.V. Mol Grensparkwandeling 371 49

16/08/22 W.S.V. De Dragonders Hasselt Oogsttocht 297 2

20/08/22 W.S.V. De Heikrekels Maasmechelen Oogsttocht 415 8

20/08/22 Wandelclub 'De Schooiers' Wichelen 24e Schooierstocht 1202 4

20/08/22 Cl. des marcheurs des Haute Fagnes 48e int mars van de Hoge Venen 800 1

20/08/22 Les marcheurs du Geer ASBL Marche du jour 650 2

21/08/22 De Lummense Dalmatiërs Kermistocht 929 16

21/08/22 W.S.V. De Bosdravers Eksel Zomertocht 795 137

25/08/22 Torenvrienden Oostham Zomertocht 372 26

25/08/22 W.S.V. Milieu 2000 Lommel clubwandeling Ter Dolen 38

23-26/8/22 Vierdaagse van de IJzer Vierdaagse van de IJzer 8724 17

27/08/22 Samen Uit Samen Thuis Heidetocht - Kelchterhoef 739 34

27/08/22 WSV Baasrode 44e Scheldemars 657 2

28/08/22 Samen Uit Samen Thuis Heidetocht - Kelchterhoef 648 42

28/08/22 VV Goldenstar Borgloon Perentocht Borgloon 457 2

28/08/22 WC De Grashoppers Wittetocht 1426 10

29/08/22 KWSV De Heikneuters Terriltocht 341 4

30/08/22 W.S.V. Blijf Jong Genebos Najaarstocht 433 35

Deelnemers

Waar gingen we in AUGUSTUS 2022 wandelen?






