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Tot volgende maand, 

Fred Kemps 

In november was het zoals andere jaren heerlijk genieten van de natuur. Mistslierten en 

een twijfelachtige zon toverden prachtige berijmde weiden om tot een toneel waar je uren 

van kon genieten. De regen die in deze maand viel, hoort bij het seizoen en stoort (mij in elk 

geval) minder dan anders. De prachtige kleuren en de talloze paddenstoelen toveren het 

bos en de dreven om tot spektakelstukken, waar het geritsel van de bladeren als je er 

doorheen wandelt, het geheel afmaakt. 

Eind oktober genoten we met een groep van 25 leden 

van de prachtige clubwandeling die Jean, Lydia, Pierre 

en Agnes voor ons uitgetekend hadden. Bedankt voor 

de mooie dag. Elders in deze Milieutoeter lees je een 

uitgebreider verslag. 

De bus uitstap naar Langemark voldeed spijtig genoeg 

niet aan de verwachtingen, het weer en het gezelschap waren gelukkig OK.  

De Waaltjesbostocht is, als je dit leest, ook al weer achter de rug.  

We kijken met z’n allen uit naar de activiteiten van de laatste maand van het jaar. Op 10 

december in de namiddag gaan we met de bus naar Leuven waar een speciale wandeling 

wacht. Lees hierover meer verderop. 

Op 23 december gaat de jaarlijkse Kerstnachtwandeling door op Lommel-Werkplaatsen. 

Zoals andere jaren kunnen we beroep doen op de Kerstman en zijn elfjes om met ons mee 

te trekken. Deze realisatie van de werkgroep is de reden waarom we in deze editie de groep 

in de schijnwerpers plaatsen. 

We sluiten dit jaar traditioneel af met de Grenstocht, die ons vanuit Het Zand op 

Heeserbergen laat genieten van de pracht die onze stad te bieden heeft. 

Wie zijn lidgeld nog niet betaalde, heeft nog rustig de tijd tot 15 december. Ook worden 

jullie opgeroepen om de, al dan niet volle, stempelkaarten binnen te brengen bij een 

bestuurslid. 

De bomen waaien 
alleen maar kaal, 
zodat de zon er 
beter doorheen 

kan schijnen 
(Loesje) 

Toen de zomer begon was mijn lichaam niet helemaal klaar om in het 
openbaar in zwembroek rond te lopen. Gelukkig is het nu het weer wat 

kouder is, wel klaar om een lekkere dikke herfst- of wintertrui te dragen.  
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Overlijden 

Op 8 november overleed Jeanne Schroyen (° 23 december 

1935). Jeanne is de moeder en schoonmoeder van onze leden 

Brigitte Delarbre en Harry Mannaerts. 

Namens Milieu 2000 bieden we Harry en Brigitte, familie en 

vrienden, onze oprechte deelneming aan in deze moeilijke 

periode.  

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.  



Milieutoeter: december 2022 

04 

Bergmans Marita Meurs  Yvo

Bleyen Jos Nuyts Etienne

Bloemen Peter Scheffers Godelieve

Boets Marie-Louisa Schoeters Gilbert

Bos Gerda Segeren Ad

Buijsen Maria (Carla) Seigers Marie-Louise

Cochet Georgette Snoeckx Jordy

De Ceuster Hendrik Snoeckx Jozef

Geubbelmans Leo Spooren Gerard

Geuens Greta Sulejmani Ibrahim

Gypen Victor Van Bommel Renilde

Hermans Christel Van den Bossche Maria

Janssen Maria Van Rooij Lia

Kesters Marc Vliegen Piet

Maes Rik Willekens Josée

Maes  Agnes Wouters Maria

Mannaerts Nelly

Jarigen van de maand december 
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Welkom aan onze nieuwe leden! 

 Peter Janssens uit Lommel 

 Marleen Emmers uit  Lommel 

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 1 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 vóór 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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Inleveren tochtenkaarten 2022 

De witte tochtenkaarten 2022, waarvan je gedurende het aflopende jaar 

gebruik kon maken om de 32 stempelvakjes vol te wandelen, dienen 

uiterlijk 5 januari 2023 terug ingeleverd te zijn bij de club. 

Wie de 32 vakjes volledig gestempeld had, kon deze op onze vorige wandeltochten reeds 

inruilen tegen een KADOBON van € 15.  

Tot 31 december 2022 kan je nog trachten om de vereiste 32 stempels op officiële 

wandeltochten bij elkaar te wandelen en alsnog je KADOBON te verdienen en af te halen op 

onze Grenstocht van donderdag 29 december 2022 of hierna tot 5 januari 2023 op het 

secretariaat van de club (Kruisboogstraat 10,Lommel). 

Alle tochtenkaarten, vol of niet, dienen voor 5 januari 2023 ingeleverd te worden bij 

een van de bestuursleden of opgestuurd te worden per post. 

Om actief lid van Milieu 2000 te blijven, dien je 12 gestempelde roostervakjes, waarvan 

minimum 2 van onze eigen club, voor te leggen. Natuurlijk houden we rekening met 

verzachtende omstandigheden zoals laattijdige aansluiting, ernstige ziekte, ongeval of 

operatie enz. 

Wie niet aan deze criteria voldoet, kan steunend lid worden en betaalt € 30 lidgeld. Je blijft 

dan verder de Milieutoeter ontvangen.  

Je laatste Milieutoeter? 

Indien je op 15 december 2022 je lidgeld (contributie) van € 20 voor 

wandeljaar 2023 niet betaalde, gaan we er van uit dat je Wandelclub 

Milieu 2000 wil verlaten en dat de samenwerking ophoudt. 

In dat geval is dit je laatste Milieutoeter.  

We vonden het fijn dat je al die tijd in onze grote wandelfamilie thuis was, 

maar hebben ook alle begrip voor je beslissing om Milieu 2000 te 

verlaten. Van onze uittredende leden nemen we in alle vriendschap 

afscheid en danken hen voor de goede samenwerking.   

Mocht je ooit de weg terugvinden, dan ben je zoals steeds, weer van harte 

welkom! 

Tochtenkaarten 2023 

Je nieuwe tochtenkaart 2023 ontvang je bij de Milieutoeter van januari 

2023, eventueel samen met de niet opgehaalde ledenbrieven en 

aanvraagformulier voor de mutualiteitspremie 2023. Zij die hun clubblad 

digitaal ontvangen, krijgen dit per post toegestuurd of via de koeriers van de Milieutoeters 

ook in hun brievenbus gestopt. 
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Het reilen en zeilen binnen onze club: 

De werkgroep. 

Al van bij de start van Milieu 2000 in 1980 was het voor het bestuur duidelijk dat zij niet in staat 

waren om de plannen die men koesterde te kunnen realiseren. Daarom werd al ras besloten om 

naast het klassieke bestuur een Werkgroep op te richten om het bestuur te helpen bij de 

voorbereiding en organisatie van diverse activiteiten. Deze werkgroep bestond toen uit een 

achttal personen en zorgde voor een behoorlijke verlichting van de bestuurstaken, wetende dat 

in die tijd de bestuursleden nog allemaal een normale dagtaak hadden en alle werkzaamheden 

voor Milieu 2000 daar buiten moesten gebeuren. 

In het boek over de geschiedenis van Milieu 2000 die door onze erevoorzitter Frans Smets werd 

geschreven naar aanleiding van het 40-jarig bestaan van de wandelclub, kan men lezen dat de 

Werkgroep in de beginjaren 2000 nog slechts uit 3 personen bestond en in 2004 zelfs ophield te 

bestaan. 

De groei van zowel het aantal leden als van het activiteitenprogramma van Milieu 2000 bracht 

met zich mee dat er nood was aan extra organisatiecapaciteit en werd in 2016 besloten om 

opnieuw een Werkgroep op te richten. De opdracht voor deze groep was nog steeds hetzelfde: 

het bestuur helpen van in een vroeg stadium bij de organisatie van een aantal activiteiten. 

Inmiddels is de Werkgroep uitgegroeid tot 4 personen. Hun hoofdactiviteiten zijn het organiseren 

of het meewerken aan de gratis ontbijtwandeling in juni bij Lommel Broek, de rolstoelwandeling 

in september voor de bewoners van W.Z.C. Hoevezavel en vooral voor de kerstnachtwandeling 

einde december. Daarnaast leveren zij diverse hand-en-spandiensten bij de overige activiteiten 

van de vereniging. 

Op dit ogenblik bestaat de werkgroep uit de volgende 4 personen: Mark Jansen, Jean Leppens, 

Fons Schildermans en Henri Verdonk, waarbij Jean Leppens tevens mee zetelt in het bestuur.  

Van links naar rechts: 

Mark Jansen, 

Henri Verdonk, 

Jean Leppens, 

Fons Schildermans  
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December 2022 Wandeltochten in het grijs gebarreerd mogen niet op de tochtenkaart  

Club Locatie Afstanden

Tocht

Vertrektijden

Verplaatsing vanaf Taverne Lommel Broek

Datum

Do 1 De Lummense Dalmatiërs vzw OC De Link 4-6-9-12-20 km

Donderdagtocht Linkhoutstraat  194

Verplaatsing 30km - Vertrek 7u-15u 3560 Lummen

Vr 2 Trefpuntwandeling WZC Hoevezavel 5 km

Gids Fons Schildermans Jan Davidlaan 11

Vertrek 9u30 Lommel-Heeserbergen

Za 3 De Mijnlamp Beringen-Mijn vzw Zaal Den Tris 4-7-12-20 km

Sint-Barbaratocht Steenstortstraat 8

Verplaatsing 13km - Vertrek 7u-15u 3582 Koersel (Beringen)

Za 3 Wellense Bokkerijders vzw Zaal De Meersche 4-6-12-15-20 km

Mikmannentocht Molenstraat 6

Verplaatsing 45km - Vertrek 8u-15u 3830 Wellen

Zo 4 Torenvrienden Oostham Kristoffelheem 5-6-12-18 km

Sint-Niklaastocht Schoolstraat 10

Verplaatsing 12km - Vertrek 6u30-15u 3945 Oostham (Ham)

Ma 5 W.S.V. De Schoverik Diepenbeek Zaal De Kei 4-6-12-17-20 km

Sinterklaastocht Keistraat 26

Verplaatsing 44km - Vertrek 7u-15u 3590 Diepenbeek

Di 6 W.C. De Bavostappers Zittaart vzw Buurthuis Veerle-Heide 4-6-8-10 km

Spek- en eierentocht Zandstraat 13

Verplaatsing 30km - Vertrek 7u-15u 2431 Veerle (Laakdal)

Wo 7 Wandel Mee Brueghel vzw Chiro Kaulille 4-7-10-14-17 km

12e Woensdagtocht Steenakkerstraat

Verplaatsing 20km - Vertrek 7u-14u 3950 Kaulille (Bocholt)

Vr 9 Trefpuntwandeling WZC Hoevezavel 5 km

Gids Fons Schildermans Jan Davidlaan 11

Vertrek 9u30 Lommel-Heeserbergen

Za 10 Koninklijke WSV Rust Roest Maaseik Ontmoetingshuis Voorshoven 4-6-8-10 km

Wintertocht Tismansweg 4

Verplaatsing 18km - Vertrek 8u-14u 3680 Neeroeteren (Maaseik)

Za 10 WC De Grashoppers vzw Sint-Norbertuszaal 6-8-12-15-20-25-

Wintertocht Blauberg 21 30-42 km

Verplaatsing 35km - Vertrek 7u-15u 2230 Herselt
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Za 10 WSP Heverlee-Leuven vzw Koninklijk Atheneum 4-6-8 km

Leuven Eeuwenoud, springlevend Redingenstraat 90

Verplaatsing 68km - Vertrek 13u-18u 3000 Leuven

Zo 11 W.S.V. De Bosdravers Eksel Basisschool GBS 4-6-12-15-20 km

Wintertocht Groenstraat 8

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

Zo 11 W.C. Aviat Sint-Truiden vzw Parochiezaal De Kajaan 7-10-13-20 km

Kerstsfeer In Sint-Truiden Grevensmolenweg 34

Verplaatsing 54km - Vertrek 7u-15u 3800 Sint-Truiden

Di 13 W.S.V. Mol Kantine KSK Branddonk 5-7-9-13-16-19 km

Najaarswandeling Groenedijk 15

Verplaatsing 23km - Vertrek 8u-15u 2470 Retie

Vr 16 Trefpuntwandeling WZC Hoevezavel 5 km

Gids Fons Schildermans Jan Davidlaan 11

Vertrek 9u30 Lommel-Heeserbergen

Za 17 W.S.V. De Boskabouters vzw Parochiezaal Niel 4-7-9 km

Borreltjestocht Hoogstraat 115

Verplaatsing 38km - Vertrek 8u-15u 3668 Niel-bij-As (As)

Zo 18 Terug Op Stap Post vzw De Binder 4-5-7-13-18-21 km

Kerstwandeling Vijversstraat 2

Verplaatsing 30km - Vertrek 8u-15u 3500 Hasselt

Zo 18 De Mergelstappers Zaal De Gèèl 4-8-12-20 km

Winterwandeltocht Grote Straat 74

Verplaatsing 62km - Vertrek 7u-15u 3770 Val-Meer (Riemst)

Zo 18 WSV De Grenslopers De Drie Linden 7-15-19-27 km

Kerstwandeling Rijt 2

Verplaatsing 17km - Vertrek 8u-14u 5575 CD Luyksgestel

Do 22 Torenvrienden Oostham Kristoffelheem 4-6-10-16 km

Eindejaarstocht Schoolstraat 10

Verplaatsing 12km - Vertrek 7u-15u 3945 Oostham (Ham)

Vr 23 Trefpuntwandeling WZC Hoevezavel 5 km

Gids Fons Schildermans Jan Davidlaan 11

Vertrek 9u30 Lommel-Heeserbergen

Vr 23 De Lummense Dalmatiërs vzw Jeugdcentrum Kermt 5-7-9-12 km

Kerstwandeling Ten Hove 10

Verplaatsing 32km - Vertrek 11u-19u 3510 Kermt (Hasselt)

Vr 23 W.S.V. Milieu 2000 Lommel Zaal De Moffel 4 km

Kerstnachtwandeling Martinus van Gurplaan 39

3920 Lommel

Verplaatsing 12km Van 17u15 tot 22u
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Zo 25 Wandel Mee Brueghel vzw De Leemskuil 4-6-10-16-20 km

Kerstwandeling Hamonterweg 138b

Verplaatsing 24km - Vertrek 7u-14u 3950 Bocholt

Ma 26 W.C. Aviat Sint-Truiden vzw Voetbalkantine Nieuwerkerken 4-6-10-12-17-21 km

Eindejaarstocht Kerkstraat  z/n

Verplaatsing 40km - Vertrek 7u-15u 3850 Nieuwerkerken

Di 27 W.S.V. De Dragonders Hasselt vzw OC Stokrode 5-8-10-13-20 km

Eindejaarstocht Sint-Amandusstraat 18

Verplaatsing 26km - Vertrek 8u-15u 3511 Stokrooie (Hasselt)

Wo 28 Tongerse Wandelvrienden VZW VIIO Humaniora College 4-6-8-12-16-21 km

Wintertocht Sint-Truidersteenweg 17

Verplaatsing 53km - Vertrek 7u-14u 3700 Tongeren

Do 29 W.S.V. Milieu 2000 Lommel Buurthuis Het Zand 5-8-12-16-20-24 km

Grenstocht Frederik van Eedenstraat 8

Verplaatsing 12km - Vertrek 8u-15u 3920 Lommel

Vr 30 Trefpuntwandeling WZC Hoevezavel 5 km

Gids Fons Schildermans Jan Davidlaan 11

Vertrek 9u30 Lommel-Heeserbergen

Za 31 W.S.V. De Anjertrippers vzw Buurthuis De Locht 4-7-12-20 km

Sylvestertocht Lochtstraat 44a

Verplaatsing 10km - Vertrek 8u-15u 3941 Eksel (Hechtel)

Za 31 De Ravelse Wandelaars Gemeentezaal

16e Mieke Pap Route Dorp 30

Verplaatsing 43km - Vertrek 6u30-15u 2382 Poppel (Ravels)

5-8-13-18-22-25-30-34-

42-50 km

10e Marathon van 't Kempens Landgoed
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Busuitstap naar Leuven 

zaterdag, 10 december 

Op deze zaterdag worden we verwelkomd door WSP Heverlee-Leuven voor hun  

“Leuven, eeuwenoud, springlevend”. 

 

Met editie 24  gaan zij een stapje verder met het aanbod en zorgen ze dat alle deelnemers  door 

verschillende gebouwen heen kunnen wandelen dankzij de steun van de KU Leuven en de Stad 

Leuven.  

 

Er worden drie afzonderlijke wandellussen voorzien (2 lussen binnen de ring en 1 lus buiten de ring) 

en als extraatje een verkort parcours van 4,7 km voor diegenen die enkel de Kerstmarkt willen 

bezoeken. 

 6 km: Kerstmarkt en doorgangen door de verschillende gebouwen 
 7,4 km: Buiten de ring naar het Kasteelpark Arenberg en naar de 

Abdij van ’t Park 
 8 km: eeuwenoude Kruidtuin, Keizersberg en de haven van 

Leuven. 
 
Een unieke kans! Wandel door de tuin van het Ierscollege met de eerste stadsomwalling,  door 

de Universiteitshallen met de Jubileumzaal, het Museum voor Dierkunde met als attractie een skelet 

van een walvis en door het Justitiepaleis. 

Hou er wel rekening mee dat deze gebouwen om 20 uur de deuren sluiten. 

Laat je onderdompelen in de zalige sfeer van muziek en al dat lekkers op de 

Leuvense Kerstmarkt in een uitzonderlijk kader! 

 
Zin om mee te gaan? Schrijf je dan in via het deelnameformulier achteraan 

deze Milieutoeter dat je tot donderdag 1 december kan binnenbrengen bij 

één van de bestuursleden.  

We vertrekken zaterdagmiddag 10 december om 14 uur vanuit het clublokaal Lommel Broek, 

Kanaalstraat 91 te Lommel-Kerkhoven. 

Zoals gebruikelijk kan je voor het vertrek nog genieten van een gratis kop thee of koffie. 

De prijs per persoon bedraagt 12 euro. Neem ook reserveschoeisel mee. 

Leuven, 

eeuwenoud, 

springlevend 
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De Kerstnachtwandeling is telkenjare een avond om 

naar uit te kijken.  Talrijke clubleden verzamelen dan aan 

de Moffel om te genieten van een sfeervol kerstmoment. 

Naast de klassieke ingrediënten – toch voor hen die reeds een 

paar keer mee gefeest  hebben – zullen de deelnemers kunnen 

genieten van een optreden van Olivia Thijssen. Op een eigen 

manier neemt zij ons mee op een muzikaal pad. In haar zeer gevarieerd programma is een 

vleugje humor de rode draad, kortom,  voor elk wat wils.  

Laat  ons echter niet vergeten dat  er  nog  een  Kerstnachtwandeling doorheen  het  

feeërieke  winterwonderland rond Lommel-Werkplaatsen aan vooraf gaat.   

Om  17.30  uur  vertrekken  we  voor  een  korte  wandeltocht 

van ongeveer 4 km over goed begaanbare wegen.  Het 

wandelpad leidt de groep naar de mooi versierde Leliestraat. 

De buurtvereniging zorgt voor  een warme ontvangst bij een 

likeur- en warme-choco-tent. Niet te versmaden in deze wintertijden. 

Accordeonist Jos Willems speelt en zingt er overbekende 

kerstsongs.  Al  die  tijd zal de Kerstman, bijgestaan door zijn 

feetjes, vanaf zijn mooi verlichte  paardenkoets toezien dat er 

niemand buiten de lijntjes kleurt... de avond is immers nog lang!  

Na dit eerste avontuur stappen  we in  het  zog  van de  Kerstman 

en  zijn  paardenspan opnieuw naar feestzaal  De Moffel, waar ons 

de belegde  broodjes met kerstgebak wachten.  Tussendoor worden  we verwend  met een 

optreden  van  Olivia Thijssen. Tijdens  een  korte  pauze  is er tijd voor de traditionele 

tombola en  zal de  onschuldige  hand  van de Kerstman enkele feestvierders gelukkig 

maken.  

 De  deelnameprijs  bedraagt  € 15. Kinderen  onder  de  12  jaar betalen € 10 en  niet-

leden € 20. In deze prijs is een tombolabiljet van € 5 per persoon inbegrepen. 

 Bezorg het deelnameformulier vóór 16 december aan een bestuurslid. 

 Verzamelpunt vanaf 17:15 uur aan feestzaal De Moffel,  Lommel-Werkplaatsen. 

 Een zaklamp meebrengen kan geen kwaad, je tooien in kerstkledij maakt het alleen 

maar gezelliger (mutsen, mantels, lampjes, …) 

 Einde en afsluiting omstreeks 22 uur.  

De Elfjes hebben voor alle 
kinderen wat lekkers bij dat 

ze onderweg langs het 
parkoers zullen uitdelen. 
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Grenstocht 

donderdag, 29 december 

Ondanks de corona-perikelen en met de beste 
groeten van de weerman mochten we vorig jaar 
toch 639 wandelaars verwelkomen op onze 
Grenstocht. Meer dan wie ook zijn we er ons van 
bewust dat het weer eind december alle kanten uit kan. Vooraf valt er geen 
etiket op te plakken. 

Aan karakter en veelzijdigheid zal het deze Grenstocht niet ontbreken. De veelzijdigheid 
schuilt vooral in de natuurlijke wisselvalligheden in en rond de Lommelse Sahara. Kronkels, 
bochten en doolhofpaden stofferen de groene dennenbossen. En als bij winterdag de nevels 
langs stille waterkanten glijden, en het opgeschoten riet beijzeld wordt met een ragfijn 
laagje ijs, dan volgt nog meer kunstwerk van gesteven glas. Mocht 
anderzijds een bundel zonlicht het grijze wolkendek openscheuren, 
dan beleef je als wandelaar een sprookjeslandschap, te mooi voor 
woorden. Zelfs bij windstille momenten voeren zachte golven op de 
vijvers een wals van geruisloze muziek op. In een ander geval valt er 
regen of wordt het bikkelen met sneeuwvlokken. Hopelijk sloten 
deze laatsten geen pact om onze wandeling te vergallen. 

In alle seizoenen staat de Sahara met haar omgeving borg voor 
betovering en wandelplezier. Laat ons hopen dat zowel de Belgische als Nederlandse 
wandelaars de weg naar Lommel nog niet vergeten zijn en dat ze deze Grenstocht een warm 
hart toedragen.  
Dus op donderdag 29 december met z’n allen naar buurthuis Het Zand om deel te nemen 
aan een grenzeloze Grenstocht! 
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Clubwandeling Valkenswaard 

donderdag, 27 oktober 

(Ingestuurd door Erik Wouters) 

De laatste clubwandeling van dit jaar bracht ons naar onze noorderburen, waar 

we omstreeks 10 uur welkom werden geheten in  ’t Oude Wandelpark, een 

mooie en ruime brasserie net buiten Valkenwaard. 

Onder het genot van een hele aangename oktoberzon, inclusief de meer dan 

aangename temperaturen, vertrokken we met 23 enthousiaste Milieu’ers om 

10.30 uur voor de 1e wandeling.  

Jean en Pierre hadden weer hun uiterste best gedaan om er iets moois van te 

maken. Ze  presenteerden ons, onder begeleiding van de knisperende bladeren, 

een mooi parkoers van 4,5 of 7,5 km doorheen het Philips-de Jongh Natuurpark.  

Heide, mooie vennen en veel bos typeren dit gevarieerd 

wandelgebied. 

Na de lekkere lunch, spaghetti carbonara of kipsalade, vertrokken 

we om 14 uur voor het 2e deel. Je kon kiezen tussen 4,7 of 8,5 km 

doorheen het Waalre bos. 

Door deze hittegolf in oktober waren we niet de enigen die aan het genieten waren van de 

prachtige herfstkleuren en de vallende bladeren. 

We sloten deze fijne wandeldag af met een drankje op het terras 

van ’t Oude Wandelpark. 

Afspraak in 2023 voor de volgende 
clubwandeling.  

Clubkampioenschap Wandelsport Vlaanderen: voorlopige klassering

Reeks 1, stand op datum van: 1 november 2022
punten

1 WSV Egmont Zottegem vzw 20546

2 Wandelclub natuurvrienden Deinze 15104

3 WSV Milieu 2000 Lommel vzw 13541

4 De spartastappers Ardooie vzw 10973

5 KWSV Wandelend Paal vzw 10701
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Met de Kerstavondviering en de Grenzeloze tocht sluiten we ons criterium 10 van de 14 

2022 weer af. Clubleden die aan minimum 10 van onze 12 wandelingen, aangevuld met 

de Algemene vergadering en de Kerstavond, deelnamen belonen we met een 

Consumptiebon van € 10 in ons clublokaal Lommel Broek, Kanaalstraat 91, Lommel-

Kerkhoven. Hiervoor moet je je enkel laten inschrijven (scannen) op onze wandeltochten 

en hoef je verder niets te doen. De club registreert al je aanwezigheden en verwerkt deze 

administratief. 

De waardebonnen worden je samen met de Milieutoeter bezorgd. 

Criterium 10 van de 14 

Clubfeest 2023 
Alhoewel het nog maar van 28 mei geleden is dat we rond de feesttafel 

zaten, komt ons volgend clubfeest alweer dichtbij. In verband met de 

steeds duurder wordende huurprijzen van feestzalen heeft het bestuur 

van Milieu 2000 besloten om dit gezellig festijn te koppelen aan de 

jaarlijkse verplichte Algemene Ledenvergadering.  

Op zaterdag 11 februari 2023 staat feestzaal Den Horst weer volledig ter 

beschikking voor een gezellige eet- en feestnamiddag en viering van 

verdienstelijke leden, voorafgegaan door een korte vergadering. Het 

ganse programma wordt in de Milieutoeter van januari 2023 toegelicht. 

Hou deze datum alvast vrij. 
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Jaarlijks enquêteformulier 
Beste clubleden, 

Voor het opmaken van het jaarlijks sportbeleidsplan is het noodzakelijk dat onze club 

correcte en controleerbare gegevens doorgeeft. Op deze manier blijven we in aanmerking 

komen voor een jaarlijkse sporttoelage (subsidie) van de stad Lommel. We vragen dan ook 

om het enquêteformulier op deze pagina duidelijk en betrouwbaar in te vullen. 

De gegevens worden opgeslagen en bijgehouden in een geautomatiseerd systeem. 

Belangrijk punten. 

• Wandelaars, die hun afgelegde kilometers niet doorgeven, krijgen een 0 op hun 

kilometerteller voor het jaar 2022. Indien je volgend jaar je kilometers van 2022 

doorgeeft wordt hiermee geen rekening gehouden. Het is dus belangrijk jaarlijks je 

gewandelde kilometers door te geven. 

• Voor wandelaars, die opnieuw lid werden na er een tijdje tussenuit te zijn geweest, zal 

de kilometerstand op 0 gezet worden. Er wordt geen rekening gehouden met 

gewandelde kilometers uit de vorige aansluitperiode. 

• Voor wandelaars, die van een andere club naar Milieu 2000 overstappen, worden de 

kilometers, bij die andere club(s) gewandeld, niet in aanmerking genomen. 

• Geef enkel je gewandelde kilometers van het afgelopen jaar 2022 door, niet het 

algemeen totaal over de jaren heen. Het geautomatiseerde systeem houdt deze totaal 

gewandelde kilometers bij en gebruikt dit voor het toekennen van busbonnen voor 

2023. 

• Vul duidelijk je naam en adres in zodat je kilometerstanden niet bij een ander clublid 

terecht komen,. Zo vermijden we administratieve fouten. 

We hopen dat iedereen zo correct mogelijk bovenstaande punten opvolgt. 

Bezorg de gewandelde kilometers en tochten ten laatste op 5 januari aan een  

bestuurslid of via e-mail aan onze secretaris Jean. (jean_engelen@telenet.be).  

Enquête 2022 

Naam en voornaam   

1 – Aantal gewandelde kilometers in 2022    

2 – Aantal tochten gewandeld in 2022     

3 – Langste afstand in één tocht in 2022    

Straat + huisnr  

Postcode + gemeente  
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Waar gingen we in OKTOBER 2022 wandelen?

Datum Organiserende club Tochtnaam

 Totaal Milieu

2000

1/10/22 De Lummense Dalmatiërs Herfstwandeltocht 515 11

1/10/22 Wc. Zandstappers Krawatentocht 346 1

2/10/22 KWSV OK50 Zonhoven Jan Tielenstocht 768 28

2/10/22 De Lustige Stappers Post Langdorp 19e Wandeling tussen Demer en Nete 1230 3

2/10/22 Wandelclub Opsinjoorke Mechelen Antwerpen W - Maneblusserswandel, 1316 3

2/10/22 Nartuurpunt Aarschot Trage wegen wandeling 816 2

3/10/22 W.S.V. De Schoverik Diepenbeek Herfsttocht 525 2

4/10/22 Wijtschotduvels 9e Scota-wandeling 181 2

5/10/22 Wandel mee Breugel 10e woensdagtocht 357 19

6/10/22 De Harmoniestappers De Oude Bleken in oktober 264 30

6/10/22 De Mijnlamp Beringen-Mijn Herfstwandeling 379 23

8/10/22 De Bennewed Plassentocht 423 41

8/10/22 De Bollekens vzw Rotselaar Najaarstocht 834 3

9/10/22 W.S.V. De Boskabouters Herfsttocht 769 17

9/10/22 VOS Schaffen 26e Oranjetocht 1333 15

9/10/22 WSV Neteland Duffel 31e Ter Elsttocht 1199 1

10/10/22 K.W.S.V. De Rakkers Maandagtocht 3-6-9 455 13

12/10/22 W.S.V. Donderslagtrippers Donderslagtocht 324 19

13/10/22 W.S.V. Milieu 2000 Lommel Hoeverbergentocht 517 242

15/10/22 WSC Langdorp 18e Tienbundertocht 898 3

15/10/22 W.S.V. Mol Campinatocht 472 61

15/10/22 W.S.V. Eurek@ Herfsttocht 400 1

16/10/22 KWSV Wandelend Paal 50e Intern Tocht - Twee Provinciën Trail 1638 30

16/10/22 WSV De Grevenbroekers Achelse Kluiswandeling 923 123

16/10/22 Team Kempen Turnhoutse Kaartenwandeling 618 2

17/10/22 Samen Uit Samen Thuis Hengelhoeftocht 348 7

18/10/22 W.S.V. De Dragonders Hasselt Oktober in het land 320 10

22/10/22 Wandelclub Paul Gerard Beringen Herdenking August Molenberghs 728 59

22/10/22 Wandelclub Nieuwpoort Jeanne Pannetocht 1466 3

22/10/22 Bosgeuzen-Voorkempen Fortentocht 528 4

22/10/22  Esneux Luik Les Bott'In Esneux 680 1

23/10/22 WSV De Trotters Trotterstocht 1092 46

23/10/22 Herentalse Wv 30e Kastelentocht 1322 10

24/10/22 W.C. Aviat Sint-Truiden Herfsttocht 395 3

25/10/22 W.S.V. Blijf Jong Genebos Goortocht 802 29

27/10/22 W.S.V. Milieu 2000 Lommel Clubwandeling Valkenswaard 24

27/10/22 Torenvrienden Oostham Herfstwandeling 578 28

27/10/22 De Markstappers Bamiswandeling 314 1

29/10/22 W.S.V. De Bosdravers Eksel Bostocht 686 111

29/10/22 Reynaertstappers 8e Herfsttocht 1016 1

30/10/22 Wandelcl De Bokkenrijders Overpelt Herfsttocht 634 160

30/10/22 Wandelclub Sport + Kinrooi Herfsttocht 800 9

30/10/22 De Korhoenstappers 16e Klein Peerkentocht - Walk 2 985 4

31/10/22 KWSV De Heikneuters Hengelhoeftocht 411 3

Deelnemers
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Deelnameformulier Kerstnachtwandeling:  

vrijdag, 23 december 2022 

Ondergetekende neemt deel aan de Kerstnachtwandeling op vrijdag, 23 december 2022.  

Bezorg dit formulier uiterlijk op zaterdag 17 december samen met je bijdrage aan één 

van de bestuursleden.  

Naam:……………………………………………………… 

Voornaam: …..………………………………………….. 

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

Aantal: ……..X 15 euro = …….. euro. 

Aantal: ……..X 10 euro (kinderen beneden 12 jaar) = …….. euro. 

Aantal: ……..X 20 euro (niet-leden) = …….. euro. 

 

 

 

TOMBOLABILJET 

INBEGREPEN! 

Deelnameformulier busuitstap Leuven:  

zaterdag, 10 december 2022 

Ondergetekende neemt deel aan de busuitstap naar Leuven op zaterdag,   

10 december 2022.  

Bezorg dit formulier uiterlijk op donderdag 1 december samen met je bijdrage aan 

één van de bestuursleden.  

Naam:……………………………………………………… 

Voornaam: …..………………………………………….. 

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

Aantal: ……..X 12 euro = …….. euro. 






