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Tot volgende maand, 

Fred Kemps 

De start van een nieuw jaar is altijd een mooi moment om even terug te 

blikken, maar zeker ook vooruit te kijken naar wat het nieuwe jaar ons brengt. 

2022: Oekraïne, de uit de pan swingende energieprijzen, de uitschakeling van de Rode Duivels, het 

afscheid van Nicole van Hugo, de dood van Elisabeth II van Engeland, grote bosbranden, 

aardbevingen en andere natuurrampen, …  maar gelukkig ook de overwinningen van Remco 

Evenepoel en andere topsporters, de geboortes van kinderen en kleinkinderen, het mooie 

wandelweer, de fijne clubactiviteiten, … 

2022 zal binnen onze club herinnerd blijven als het jaar waarin Frans en Yvette hun jarenlange taak 

van bestuurders van onze club stopzetten en een nieuwe wending te geven aan hun 

wandeltoekomst. Daardoor kunnen zij gaan genieten van wat het leven elke dag brengt en moeten 

zij niet langer dag en nacht klaar staan om alles in goede banen te leiden.  

Ook zal de langzame weg naar het nieuwe gewoon na corona ons nog wel even bijblijven. De 

wandelcijfers bij de eigen en andere organisaties liegen er niet om. Stilaan komt alles weer op gang 

maar het zal nog lang duren om de cijfers van de hoogdagen (als dat al gebeurt) terug te brengen. 

Natuurlijk vergeten we ook niet de leden waarvan we spijtig genoeg afscheid hebben moeten 

nemen omwille van overlijden of ziekte. 

2023 wordt dan weer het jaar waarin het bestuur onder zijn nieuwe voorzitter de ingeslagen weg 

van de voorbije 42 jaar wil verder zetten. Er zullen natuurlijk wel wat nieuwe ideeën zijn en er 

worden sommige accenten verlegd, de nadruk in onze club zal blijven liggen op het mogelijk 

maken van een gezonde vrijetijdsbesteding voor een zo breed mogelijk publiek. De jaarlijkse 

clubvakantie blijft wat dichter bij huis, de jaarvergadering en het clubfeest vallen op dezelfde 

datum, maar verder blijft het gewone stramien van wandelingen, de gratis ontbijtwandeling, de 

kerstwandeling, de clubwandelingen en de busuitstappen de rode draad van onze werking. Iets 

veranderen wat goed is, is niet altijd de goede strategie, maar blijven stilstaan is achteruit gaan 

schijnt het. 

In dit nummer van de Milieutoeter lees je naast de gebruikelijke artikels een verslag over de 

Waaltjesbostocht, informatie over het clubfeest / jaarvergadering, de geplande clubvakantie, de 

verzekering en een vooruitblik naar de busuitstap naar Steenokkerzeel en de Edelweisstocht. 

Namens het bestuur en de werkgroep wensen we alle leden en hun 

familie een gezond, aangenaam en wandelrijk nieuw jaar 2023. 
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Deelnemers aan de 

Waaltjesbostocht 

Donderdag, 24 november 2022 

Aantal aanwezigen per provincie  

710 Wandelaars 

Tussen  9 en 10°C 
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265 Milieu 2000

30 De Bavostappers Zittaart

29 De Gruun Zipkes

27 WSV Mol

23 Wandelend Paal

19 Wandel Mee Breughel

17 Sporton Deurne-Diest

14 De Kampse Wandelaars

14 Blijf Jong Genebos

13 SUST Houthalen

13 Paul Gerard Beringen

12 De Bosdravers Eksel

12 VOS Schaffen

9 De Bokkenrijders Overpelt

9 De Mijnlamp Beringen

9 De Bollekens Rotselaar

8 De Anjertrippers

8 De Torenvrienden Oostham

7 De Grashoppers

6 Wandelsport Vlaanderen 

5 Dommeltrippers Neerpelt

5 De Grevenbroekers Hamont-Achel

5 De Heikabouters

5 De Lustige Stappers Langdorp

4 4 clubs

3 3 clubs

2 20 clubs

1 14 clubs

47 Niet aangesloten wandelaars

Limburg 450

Antwerpen 109

Vlaams-Brabant 65

Oost-Vlaanderen 7

Federatieleden WSVL 6

West-Vlaanderen 1

Flander trails 0

https://wsv-milieu-2000.be/
https://wsv-milieu-2000.be/
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Reglementering met betrekking tot de tochtenkaarten 2023 

Ook dit jaar ontvangt elk clublid één tochtenkaart. Hiermee kan je door het verzamelen van 32 

stempels, waarvan minimum 2 van WSV Milieu 2000 Lommel, een waardebon bekomen. 

Bij het inleveren van je volle tochtenkaart ontvang je onmiddellijk je ‘Kadobon 2023’ van € 15.  

Opgelet : Tochtenkaarten kunnen alleen persoonlijk afgegeven en ingeruild worden voor 

je waardebon op een van onze wandeltochten. 

Deze ‘Kadobon 2023’ kan je voor volgende doeleinden gebruiken : een aankoop in de 

clubwinkel, een deelname aan busreizen, een betaalmiddel bij clubfeesten of etentjes bij 

clubwandelingen en een aankoop van drankbonnen op onze activiteiten.  

De ‘Kadobon 2023’ kan niet omgeruild worden tegen geld en er wordt ook geen geld op 
weergegeven. De geldigheidsduur van de bon is tot en met 15 mei 2024. 

Jubilarissen 

Een welgemeende proficiat aan Jan Luyten en 

Sylvia Belmans met hun Gouden 

huwelijksverjaardag! Op 17/11/1972 stapten 

ze in het huwelijksbootje. Al 16 jaar zijn Jan en 

Sylvia trouwe clubleden.  En al ruim 4 jaar 

kennen we ze als enthousiaste medewerkers 

achter het buffet en in de keuken van de 

startlocatie van onze wandelingen. Dankjewel 

en gefeliciteerd namens Milieu 2000. 

Overlijden 

Op 28 november overleed op 86 jarige leeftijd ons clublid Jef 

Coemans. In december 1993 sloot Jef, samen met zijn vrouw 

Jeanne Broeckmans, aan bij onze club. Onlangs mochten zij nog 

hun diamanten bruiloft vieren.  

Wij wensen Jeanne en familie namens Milieu 2000 veel sterkte! 

Op 6 december overleed Sylvie Aerts, de echtgenote van ons 

clublid Louis Jansen. Sylvie werd 73 jaar. Namens wandelclub 

Milieu 2000  onze oprechte deelneming aan Louis en familie. 
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Koken kost ook voor 

een wandelclub geld 

Misschien klinkt 20 euro als ledenbijdrage wel een heel bedrag. 

Om één en ander helder te maken, willen we hier even op een rijtje zetten wat je eigenlijk krijgt voor 

deze bijdrage. 

 Ten eerste kunnen de meeste leden € 15 of meer recupereren via hun ziekenfonds. 

 Deelnemen aan een wandeling bedraagt slechts € 1,50  i.p.v. € 3,00 en als je de stempelkaart 

vol hebt met 32 stempels krijg je een waardebon van € 15. 

 11 keer per jaar ontvang je de Milieutoeter in de bus. De drukkost komt per boekje ongeveer 

op € 1,20. Dat wil zeggen dat je voor € 13,20 alles leest over onze club. Daarnaast ontvang je 

driemaandelijks het Walking Magazine, uitgegeven door Wandelsport Vlaanderen. 

 De € 12 die we van je lidgeld overdragen aan Wandelsport Vlaanderen, zorgt er o.a. voor dat je 

goed verzekerd bent tijdens de wandeling, op weg naar en van wandelingen en op andere 

activiteiten (elders in deze editie lees je meer over deze verzekering). 

 Je bijdrage aan het clubfeest, de jaarvergadering en de kerstwandeling volstaat ook niet om alle 

kosten te dragen en dus legt de club hiervoor bij. De gratis ontbijtwandeling is trouwens ook 

nog een extraatje. 

 De prijs van de busuitstappen wordt mede door de stijgende energieprijzen verhoogd naar  

€ 15, maar als je ziet wat je daarvoor krijgt is dit zeer democratisch: 

 Bij het vertrek krijg je een koffie of thee in onze vaste vertrekplaats, het Lommels Broek. 

 Je inschrijving op de wandeling wordt door de club betaald. 

 Natuurlijk bepaalt de verhoogde busprijs de rest van wat je betaalt. Als club leggen we 

hier, zeker als de bus niet vol zit, telkens een bedrag bij. 
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Verzekering - aangifte ongeval 
Als lid van WSV Milieu 2000 Lommel, en dus ook van Wandelsport 

Vlaanderen, ben je 24 uur op 24 en 7 dagen op 7 verzekerd 

tijdens al je wandelactiviteiten. Een lid is niet enkel tijdens de 

wandeltocht en op weg naar en van de georganiseerde tocht 

verzekerd, maar evengoed als je individueel een wandeltocht maakt, 

ook in het buitenland.  

Dit is een verzekering lichamelijke ongevallen en burgerlijke aansprakelijkheid. Voor wie graag 

tussendoor een extra trainingstocht maakt of graag op (wandel)reis gaat, is dit een heel interessant 

ledenvoordeel. De verzekeraar van Wandelsport Vlaanderen vzw is Ethias.  

Als lid kan je via de website www.wandelsportvlaanderen.be onder het tabblad Club & ledeninfo naar 

Onze verzekering gaan. Hier vind je een uitgebreide infobrochure en de procedure voor een 

Ongevalsaangifte voor leden van Wandelsport Vlaanderen. Tevens kan men de digitale ongevalsaangifte 

downloaden en de instructies over hoe de ongevalsaangifte in te vullen, bekijken.  

Bij een ongeval tijdens je wandeling of officiële wandelorganisatie dien je een ongevalsaangifte via 

elektronische weg in te vullen. De aangifte verzend je, samen met het medisch attest van de 

behandelende geneesheer (een attest van de spoeddienst van een ziekenhuis geldt eveneens 

als medisch attest), per mail naar aangifteLO@ethias.be.  

Het invullen van de digitale ongevalsaangifte gebeurt, na downloaden, met een dynamisch PDF-

formulier, waarop via je pc velden kunnen worden ingevuld. Zorg er voor dat het formulier geopend 

is in Acrobat Reader en niet via Edge, Google of andere software, want dan lukt het invullen niet. Bij 

het verzenden van de aangifte voeg je ook een gescand medisch attest bij. Verzend de 

ongevalsaangifte samen met het medisch attest naar Ethias via het hierboven vermelde  

e-mailadres. 

Leden, die bij een individuele wandelsportbeoefening een ongeval hebben, dienen de 

verantwoordelijke voor ongevallen bij hun clubbestuur hiervan op de hoogte te brengen. 

Niet-leden dienen een aangifte van het ongeval te doen bij de organisatie van de wandeltocht. Deze 

organisatie bezorgt hen een aangifteformulier ‘Niet-leden’. 

Indien je niet in de mogelijkheid bent om zelf deze digitale ongevalsaangifte in te dienen, kan je aan 
je club vragen dit voor jou te doen. Voor Milieu 2000 Lommel kan men zich wenden tot ons 
bestuurslid, verantwoordelijk voor verzekeringen :  
Piet Geboers,  
Drift 53, 3920 Lommel 
Gsm: 0479 427139 
E-mail : pietgeboersgsm@gmail.com 

Zie ook de tekst in Walking 

Magazine, december 2022, 

op pagina 26 :  

Verzekering 24/24 en 7/7 

http://www.wandelsportvlaanderen.be
mailto:aangifteLO@ethias.be
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Welkom aan onze nieuwe leden! 

 Erik Bos uit Tessenderlo 

 Marcel Schepkens uit Mol 

Van de bestuurstafel 

Kort verslag van de bestuursvergadering van donderdag, 15 december 2022 om 19.30 uur in 

taverne Lommel Broek, Kanaalstraat 91. 

 Opening van de vergadering 

 Goedkeuring verslag van de vergadering van 8 november 2022  

 Evaluatie van de voorbije activiteiten (Waaltjesbostocht, busuitstap 

Leuven )  

 Vooruitblik op komende activiteiten (Kerstwandeling, Grenstocht, 

busuitstap Steenokkerzeel, … )  

 Definitieve planning werkjaar 2023 

 Kasverslag  

 Briefwisseling 

 Varia/rondvraag  
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Jarigen van de maand januari 

 

Bastiaens  Frans Geuens Jessica Soors Louis

Bleyen Johannes Greif Mario Timmermans François

Bleyen  Dany Hendriks Frans Van Broekhoven Julia

Bollen Pieter Hesemans Gerarda Van den Heuvel Tamara

Christiaens Rita Janssens Jos Van Olmen René

Claes Laurens Ketelslegers Marc Van Roy Carlo

Claes  Carolyn Maes Leon Van Winkel Marc

Cools Carlo Mannaerts Louis Vandenberk Anita

Dingenen Alice Molemans Pierre Vandenberk Jef

Dirckx Marina Monten René Vangerven Elisa

Engelen Jean Neeskens Sjef Vanhelden  Robert

Ercken Pierre Nuydens Fabiola Weckx Gerard

Geboers Ferdinand Peeters Marina Willekens Manuella

Geens  An Penders Marie-Jeanne



Milieutoeter: januari 2023 

10 

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.  

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.  

Beloning voor wie ons een nieuw lid of leden aanbrengt!  
Onze club blijft 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.  

Samen met deze Milieutoeter ontvang je ons jaarprogramma 2023, met 

daarop al onze wandeltochten, busreizen en andere activiteiten voor het 

nieuwe jaar. Ideaal dus om vooraf al in je planning op te nemen en data 

vrij te houden. 

Je nieuwe tochtenkaart 2023 zit er ook bij. Vergeet niet om duidelijk je 
naam en adres hierop te noteren zodat je resultaten bij inlevering niet bij 
een verkeerde persoon opgenomen worden. 

Busbonnen kan je verdienen met het totaal aantal kilometers dat je op 

officiële wandelingen wandelt. Vergeet dus zeker niet de jaarlijkse 

enquête hiervoor in te vullen. De club houdt dit administratief voor jou 

bij. Het in totaal overschrijden van afstanden van 1.000, 2.500 en  5.000 

km is goed voor 1 busbon. Vanaf 15.000, 20.000, 30.000 km en elke bijkomende stap van 

10.000 km levert 2 busbonnen op. Busbonnen worden vanaf nu op naam uitgegeven.  

Wie de wereld rond wandelt (40.000 km) krijgt bovendien ook nog een consumptiebon van 

€ 25, te besteden in Lommel Broek. 

Met Wandel.be ontwierp Wandelsport Vlaanderen een nieuwe wandel app. Deze app is 
gemakkelijk te downloaden via Google Play en App Store op je smartphone. Hierin kan je 
ook je lidkaart digitaal opslaan en allerlei nieuws bekijken. Onder Kalender ga je naar alle 
geplande tochten van Wandelsport Vlaanderen. 
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Januari 2023 Wandeltochten in het grijs gebarreerd mogen niet op de tochtenkaart  

Club Locatie Afstanden

TochtDatum

Zo 1 Wandel Mee Breughel Racing Peer 4-6-10-14-18 km

Nieuwjaarstocht

Wo 4 Wandel Mee Brueghel vzw De Leemskuil 4-7-10-14-17 km

1e Woensdagtocht

Do 5 KWSV De Rakkers Witte Zaal Bolderberg 4-7-10 km

Bolderbergse Driekoningentocht

Vr 6 Trefpuntwandeling WZC Hoevezavel 5 km

Gids Fons Schildermans Jan Davidlaan 11

Vertrek 9u30 Lommel-Heeserbergen

Zo 8 WSV Blijf Jong Genebos OC Sint-Jan 4-8-12-16-20 km

46e Wintertocht

Zo 8 Wandelclub Sport+ Kinrooi Gemeentelijke Basisschool 4-8-13-21 km

Nieuwjaarstocht

Do 12 KWSV Wandelend Paal Zaal Sint-Pietersgilde 4-7-12-16-20 km

Vriezemanatocht

Vr 13 Trefpuntwandeling WZC Hoevezavel 5 km

Gids Fons Schildermans Jan Davidlaan 11

Vertrek 9u30 Lommel-Heeserbergen

Za 14 WSV De Donderslagtrippers Buurthuis Wijshagen 5-6-11-20 km

Rietentocht

Za 14 Houtheimstappers Steenokkerzeel Parochiezaal Perk 5-10-13-15-18-20 km

Goede Voornemenstocht

1820 Perk (Steenokkerzeel)

Zo 15 WSV De Kampse Wandelaars Buurthuis Heppen 4-5-6-8-9 km

Wintertocht

Vrij 20 WSV De Bosdravers Eksel Buurthuis 't Hoksent 5-10-15-20 km

Sint-Theunistocht

Vr 20 Trefpuntwandeling WZC Hoevezavel 5 km

Gids Fons Schildermans Jan Davidlaan 11

Vertrek 9u30 Lommel-Heeserbergen

Za 21 WSV De Grevenbroekers  vzw Jeugdheem 4-7-10-13-17-20 km

Wintergrenswandeling

Za 21 VOS Schaffen Gildenzaal 4-6-12-20-30 km

Hugo Bonnynstocht

Lindebosstraat - 3990 Peer

Hamonterweg 138B - 3950 Bocholt

Kluisstraat 1 - 3550 Heusden-Zolder

Heidestraat 65 - 3971 Heppen (Leopoldsburg)

Stationsstraat - 3941 Eksel (Hechtel-Eksel)

Molenstraat 32 - 3930 Hamont

Pastorijstraat 1 - 3290 Schaffen (Diest)

Genebosstraat - 3945 Kwaadmechelen (Ham)

Nelisveld 5 - 3640 Kinrooi

Beverlosesteenweg 280 - 3583 Paal (Beringen)

Dennenstraat 36 - 3670 Wijshagen (Oudsbergen)

Kampenhoutsesteenweg 1
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Zo 22 W.S.V. Milieu 2000 Lommel Parochiezaal Heide-Heuvel 4-7-9-15-17-21 km

Edelweisstocht Heide 253 - 3920 Lommel

Zo 22 WSV De Dragonders Hasselt GCOC Oosterhof 4-6-10-20 km

Geeneindetocht Dr. Vanderhoeydonckstraat 56 - 3560 Lummen

Di 24 Sporton vzw SOK 5-10-12-15-17-20 km

Rondom Deurne

Wo 25 De Grenslopers Café-dancing Heidelicht 8-11-13-16-20 km

Open Grenstocht Eerselseweg 100 - 2400 Postel

Do 26 Torenvrienden Oostham Kristoffelheem 4-6-10-16 km

Wintertocht Schoolstraat 10 - 3945 Oostham

Vr 27 Trefpuntwandeling WZC Hoevezavel 5 km

Gids Fons Schildermans Jan Davidlaan 11

Vertrek 9u30 Lommel-Heeserbergen

Zo 29 WSV Mol Parochiezaal Hulsen 5-7-9-14-18-24 km

Wintertocht

Zo 29 De Mijnlamp Beringen Parochiecentrum De Schans 4-7-13-21 km

Wintertocht Bivakstraat - 3581 Beverlo (Beringen)

Ossenberg 14 - 2490 Balen

Hasseltsebaan 43 - 3290 Deurne (Diest)

Vanaf deze maand worden enkel nog de wandelingen in de kalender vermeld die maximaal op 

ongeveer 35 km van LOMMEL CENTRUM gelegen zijn. 

De reden hiervoor is dat onze leden verspreid zijn over een groot gedeelte van  vooral Noord-

Limburg en de aangrenzende Antwerpse Kempen. Dit, in combinatie met de hoge benzineprijzen, 

zorgt er jammer genoeg voor dat de verre verplaatsingen niet meer frequent gedaan worden. 

Daarom gaan de meeste wandelaars het korter bij huis zoeken om hun hobby te beoefenen. 

Voor de wandelaars, die toch iets verder willen rijden, verwijzen we graag door naar de volgende 

hulplijnen, die ook nuttig kunnen zijn om de exacte afstand van je thuislocatie naar een bepaalde 

startlocatie te bepalen: 

 www.walkinginbelgium.be: de officiële website van Wandelsport Vlaanderen. 

 De WANDEL.BE-app: eveneens van Wandelsport Vlaanderen, beschikbaar via Google Play en 

de App Store. 

 De Wandeltochten app: eveneens beschikbaar via Google Play en de App Store. 

Toelichting bij de kalender 

Wandel.be app Wandeltochten app 

https://www.walkinginbelgium.be
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Criterium 10 van de 14 

Ook in 2023 gaan we weer van start met ons criterium 10 van de 14.  

Vanaf onze Edelweisstocht op zondag 22 januari tot en met de Grenstocht van 28 december 

organiseren we weer ons Criterium 10 van de 14, jaargang 2023. 

Hoe werkt dit? Wel heel eenvoudig!  

Clubleden die dit jaar aan minstens 10 van onze 12 wandeltochten en/of aan de twee bijkomende 

clubactiviteiten (het clubfeest en de Kerstwandeling) deelnemen, ontvangen op het einde van 2023 

weer een waardebon van € 10, te besteden in ons clublokaal Lommel Broek als tegenprestatie 

voor hun trouw lidmaatschap. 

Zorg er voor dat je bij deelname aan elke wandeltocht je lidkaart laat scannen. Verder hoef je 
hiervoor niets te doen. Door onze club wordt dit administratief opgevolgd.  

2023 
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Busuitstap naar Steenokkerzeel 

zaterdag, 14 januari 2023 

Op deze zaterdag worden we met open armen en met de 

glimlach verwelkomd door de Houtheimstappers voor hun 

Goede Voornemens Tochten. 

Alle afstanden vertrekken samen en wandelen langs 
rustige baantjes en vooral veldwegen naar Houtem, waar 

de club in 1983 gesticht werd. 

De langere afstanden maken eerst nog een ommetje naar het 
Floordambos, alvorens ,via hoofdzakelijk veldwegen, te arriveren 
aan de rustpost. Daar kan iedereen zich weer opwarmen en de 
verbruikte  calorieën terug op peil brengen. 
Vervolgens kom je, afhankelijk van de gekozen afstand, door het 
bos van het Rubenskasteel en krijg je nog een stukje van het Witte 
Kinderbos voor de voeten gegooid. 
 
Als je voor de lange afstand kiest, passeren de Zenne en de 
Sluistoren in Weerde ook nog de revue alvorens de rustpost in 
Elewijt te bereiken. Terugkeren 
naar de startzaal gaat via het 

Moorbos en diverse veldwegen. 

De Houtheimstappers beloven ons  een fikse wandeling 
om de drukke feestdagen weer snel te vergeten. 

Zin om mee te gaan? Schrijf je dan in via het 
inschrijfformulier achteraan deze Milieutoeter, dat je tot 
vrijdag 6 januari kan binnenbrengen bij één van de 
bestuursleden.  

We vertrekken zaterdagmorgen 14 januari  om 8.00 uur vanuit het clublokaal Lommel 
Broek (deuren open om 7.30 uur) in de Kanaalstraat 91 te Lommel-Kerkhoven. Zoals 
gebruikelijk kan je voor het vertrek nog genieten van een gratis kop thee of koffie. De prijs 
per persoon bedraagt € 15. Neem ook reserveschoeisel mee.  
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Clubfeest en algemene vergadering  
zaterdag, 11 februari 2023 

Feestzaal Den Horst (Gelderhorsten) 
In tegenstelling tot de vorige jaren willen we dit jaar het clubfeest en de algemene 

vergadering  samen laten vloeien.  

Aangezien de meeste aanwezigen bij de algemene vergadering ook deelnemen 

aan het clubfeest leek het ons als bestuur beter om mensen in deze niet zo 

makkelijke tijden niet twee keer op kosten te jagen. 

Wij nodigen jullie daarom uit voor een gezellige feestnamiddag, die start met 

enkele  plichtplegingen die de wetgever ons oplegt. 

De deuren gaan open om 13.30 uur. Daar ontvangen we je al meteen met een  aperitief. 

De algemene vergadering start om 14.00 uur en aansluitend worden de clubleden met een 

staat van verdienste gevierd. 

Omstreeks 15.00 uur is het dan tijd om de honger te 

stillen aan een uitgebreid koud en warm buffet. Dit 

sluiten we af met een heerlijk dessert. 

Terwijl iedereen kan nagenieten bij pot en pint, inclusief 

witte en rode wijn, zorgt ook dit jaar DJ Moustache voor 

ambiance. Het einde voorzien we om 22 uur. 

De deelnameprijs bedraagt € 30,00 per persoon all-in. Niet-leden betalen € 45. Voor 

kinderen onder 12 jaar is het € 15. 

De deelnameformulieren bezorg je samen met het inschrijvingsgeld bij een van de 
bestuursleden uiterlijk op vrijdag 3 februari 2023. 
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Edelweisstocht 

zondag, 22 januari 
Een nieuw jaar, een nieuwe start! Ook in 2023 gooit WSV 

Milieu 2000 Lommel zich weer voluit voor het organiseren van 

12 officiële wandeltochten. De gezellige eindejaarsfeesten zijn 

stilaan voorbij en het dagelijkse leven hervat terug zijn 

gewone gang. Op zondag 22 januari zal je vast niet als enkeling door Lommel dwalen.  

Opnieuw kozen we Heide-Heuvel als uitvalsbasis voor onze eerste wandeling, maar ditmaal 

trekken we door de Heuvelse Heide naar Lommel Kolonie en weer terug. Weer tijd om je 

creatieve energie los te laten en opnieuw aan het wandelen te gaan, met een beleving van 

hoogten en laagten. Hier en daar houdt zich nog een oude zandput schuil met water 

donkerder dan de nacht. De landschappen zijn nog in zichzelf gekeerd als januari de aarde 

verkilt en een gebrek aan kleur heeft, maar dan schept de vries zijn juwelen. Taferelen die je 

zomaar een echt wintergevoel geven. Op koude ochtenden is het landschap één en al 

betovering, hangt er een rag van dunne wiegende spinnenwebben. Achter koukleumen kan 

men zich niet verschuilen. Daarvoor zorgen kronkelende wandelpaden, heuvels en het stille 

ommeland. Het weer zal op deze Edelweisstocht dus bepalend zijn. De Heuvelse Heide 

onder een laagje sneeuw…. mooi toch! Gladheid en mist zijn spookbeelden. Bossen lijken 

dan als het ware versplinterd en onderweg is het opletten geblazen om het spoor niet bijster 

te raken. Hou het in gedachte: onze Edelweisstocht wordt weer fabelachtig mooi, een klasse 

apart. De startlocatie is de parochiezaal Heide-Heuvel, Heide 253, 3920 Lommel. 
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Van 29 juli tot 3 augustus  

op vakantie naar  

Wernigerode in Duitsland 

Bestemming Harz – Wernigerode – Duitsland (510 km)  

Datum 29 juli tot 3 augustus 2023 

Hotel HKK Wernigerode **** (gelegen nabij het centrum) 

Organisator Reizen Baus 

Prijzen • Dubbelkamer: € 1118, Enkelkamer: € 634 (bij 40 deelnemers)  

• Dubbelkamer: € 1072, Enkelkamer: € 611 (bij 45 deelnemers)  

Inbegrepen • Vervoer met luxe autocar van 48 zitplaatsen 

• Reisbegeleiding door een ervaren wandel-gids: Francis Quetin 

• 5 overnachtingen 

• Verblijf op basis van half pension (ontbijtbuffet en koud en warm diner-

buffet) 

• Toeristentaksen 

• Vrij gebruik van wellness, sauna, dampbad, whirlpool 

Niet  

inbegrepen 
• Reisbijstands- en annulatieverzekering Allianz Assistance (8% van de reis-

som) 

• Eventuele inkomgelden 

Elke dag wordt een programma voorzien voor zowel wandelaars (kortere en langere 

afstand) en niet-wandelaars. 

Aangezien er maximum 48 leden kunnen deelnemen vragen we om een voorschot te 

storten bij inschrijving op rekeningnummer BE72 8538 54490816).  

Het voorschot bedraagt € 100 per persoon. Als je de reisbijstands- en 

annulatieverzekering wil nemen, komt daar bij inschrijving € 50 per persoon bij.  

De volgorde van inschrijving en storting van het voorschot bepalen wie mee kan of niet. 

Alle inschrijvingen gebeuren via de voorzitter. Dit kan zowel via de inschrijfstrook 

als via mail met de nodige informatie. 

Een uitgebreid reisprogramma vind je weldra op onze website. 
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Waaltjesbostocht 

donderdag, 24 november 2022 

Dat de Waaltjesbostocht jaarlijks voor verrassingen kan zorgen, is bekend. 
Zijn het niet de weergoden die zorgen voor een mooi wit deken over het 
bos of tussen de dreven en waar de zonnestralen als een sterrenschijnsel 
doorheen priemen, dan is het wel de natuur die haar mooiste herfsttooi 
tentoonspreidt. Ook dit jaar was het niet anders.  

Een niet meer zo krachtige zon deed al vroeg alle moeite om door de 
toppen van de dennenbomen of door het resterende gebladerte van de 
loofbomen de onderliggende bodem een beetje op te warmen. Van een 
mistig dekbed of een wit laagje vorst was geen sprake, waardoor de 
zonnestralen nog meer de nadruk konden leggen op de herfstkleuren die 
de natuur ondertussen had aangenomen. Het was een lust voor het oog. 

Dit was tegelijkertijd ook de basis voor ideaal wandelweer. 

De parkoersbouwers hadden weer hun uiterste best gedaan, 
waarvoor ze felicitaties verdienen en ook kregen, om de 
wandelaars te laten genieten van alles wat er rond 
ontmoetingszaal De Moffel in Lommel-Werkplaatsen te beleven 
was. De wandelaars konden kiezen uit verschillende 
wandellussen van 5 km, 6 km, 8 km en 10 km die bovendien 
ook nog eens te combineren waren.  

Het was een drukte van jewelste in het startlokaal, maar eens op pad was er enkel nog de rust en de 
stilte van de prachtige natuur. De gele peilen leidden de wandelaars door het Waaltjesbos met vooral 
loofbossen, naar het kanaal van Beverlo en daarna door de dennenbossen en zandduinen van 
Heeserbergen.  

De herfst had er ondertussen ook voor gezorgd dat de kruinen van sommige bomen en struiken al 
helemaal kaal waren waardoor de berkenbomen met hun bijna maagdelijk witte stammen konden 
pronken. Wat was dit weer een heerlijke wandeldag, om bij  een zachte temperatuur in een 
ongerepte natuur te kunnen genieten van de eindeloos lijkende rust en de schoonheid van het 
moment!  

Als afsluiting van de wandeling mocht het imposante Mariapark van 
Lommel-Werkplaatsen niet ontbreken. Ook hier stonden langs het 
wandelpad de machtige beelden van de staties van de kruisweg te 
blinken alsof ze te kennen wilden geven dat ze ook eens in de 
spotlights wilden staan. Het was zeker een geslaagde poging. 

Als afsluiter van de wandeling was een lekkere tas koffie, een 
verfrissende pint of een deugddoende hap om de verbruikte energie 
opnieuw aan te vullen, van harte welkom.  

Alles samen was het een schitterende belevenis waarbij vele wandelaars van over heel het land en 
uit Nederland, hun waardering uitspraken voor de organisatie van de wandeling en de schoonheid 
van de parkoersen. Wandelclub Milieu 2000 mocht op deze wandeldag 710 wandelaars welkom 
heten wat in de na-covid-periode zeker een succes genoemd mag worden. Gelukwensen voor de 
organisatoren en de vrijwilligers zijn hier zeker op hun plaats. (Ingestuurd door Fons Schildermans) 

Meer sfeerfoto ’s op de website: wsv-milieu-2000.be  

(in het blok: recente foto ’s) 

https://wsv-milieu-2000.be/waaltjesbostocht-24-11-2022/
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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. 

Belangrijke punten zijn: 

• 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 

terechtkomen. 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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Datum Organiserende club Tochtnaam

 Totaal Milieu

2000

1/11/2022 W.S.V. De Kampse Wandelaars Asdoncktocht 615 65

1/11/2022 Tongerse Wandelvrienden Wandel  Mee in wondermooi  Kanne 948 6

1/11/2022 Merksemse Wandelclub De Stroboeren Sterbostochten 758 1

2/11/2022 Wandel  Mee Brueghel 11e Woensdagtocht 431 30

2/11/2022 W.S.V. De Sparrentrippers Herdenkingstocht 218 2

3/11/2022 KWSV OK50 Zonhoven Spektocht O.K. 50 503 21

4/11/2022 KWSV Wandelend Paal Martine Van Camptocht 631 5

5/11/2022 K.W.S.V. De Rakkers Langemantocht 667 3

5/11/2022 Wandel  Mee Brueghel Wandel  Mee Dag 490 57

5/11/2022 Flanders  Fields  Stappers 14e Curieuze In Flanders  Fields 1194 54

6/11/2022 WSV 10 Wing TAC 23e Sint-Elooitocht 406 51

6/11/2022 W.S.V. Eurek@ Spek- en eierentocht 594 6

6/11/2022 De Gruun Zipkes IJzermaeltocht 1562 4

7/11/2022 W.S.V. De Schoverik Diepenbeek Demertocht 516 4

11/11/2022 KWSV De Heikneuters Bokri jktocht 930 15

11/11/2022 Sporton Dorne Route 1067 16

11/11/2022 Wsv Schorrestappers Walk for l i fe 870 2

11/11/2022 De Ravelse Wandelaars 14e El fenwandel ing - 5e Pierenmarathon 700 6

12/11/2022 W.S.V. Vi ta les  Hoeselt Herfs ttocht 517 2

12/11/2022 De Dommeltrippers  Neerpelt Dommeltocht 645 125

13/11/2022 W.S.V. Donders lagtrippers Neveltocht 813 56

13/11/2022 WSV Horizon Donk 31e Horizontocht 1400 12

14/11/2022 Terug Op Stap Post Novembertocht 532 2

15/11/2022 W.S.V. De Dragonders  Hassel t Najaarstocht 476 20

16/11/2022 Postwandelclub Di lsen Fus ietocht 263 5

19/11/2022 Samen Uit Samen Thuis Humorwandel ing 428 31

19/11/2022 W.S.V. De Boskabouters Sint-Niklaastocht 830 6

19/11/2022 De Pompoenstappers Duivelskui lwandel ing 569 15

19/11/2022 Grivegnee  Luik Les  Bruyères  en Marche 399 1

20/11/2022 W.S.V. De Schoverik Diepenbeek Sint-Gerardustocht 1081 9

24/11/2022 W.S.V. Milieu 2000 Lommel Waaltjesbostocht 710 265

24/11/2022 Wc KVG Stappers  Hoogstraten Landloperswandel ing 350 2

26/11/2022 VOS Schaffen Het Swinnetou Spoor 1546 46

27/11/2022 W.S.V. De Heikrekels  Maasmechelen Bos- en Vi jvertocht 458 5

27/11/2022 Wandelc De Bokkenri jders  Overpelt Wintertocht 434 80

28/11/2022 W.C. Aviat Sint-Truiden Najaarstocht 386 1

Waar gingen we in NOVEMBER 2022 wandelen?

Deelnemers

Clubkampioenschap Wandelsport Vlaanderen: voorlopige klassering

Reeks 1, stand op datum van: 7 december 2022

1 WSV Egmont Zottegem vzw 22331

2 Wandelclub Natuurvrienden Deinze vzw 16927

3 WSV Milieu 2000 Lommel vzw 14878

4 De spartastappers Ardooie vzw 11967

5 KWSV Wandelend Paal vzw 11691

punten
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Deelnameformulier busuitstap Steenokkerzeel:  

zaterdag, 14 januari 2023 

Ondergetekende neemt deel aan de busuitstap naar Steenokkerzeel op 14 januari 2023.   

Bezorg dit formulier uiterlijk op vrijdag 6 januari 2023 samen met je bijdrage aan één 

van de bestuursleden.  

Naam:……………………………………………………… 

Voornaam: …..………………………………………….. 

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

Aantal: ……..X 15 euro = …….. euro. 

Deelnameformulier Algemene Vergadering en  

Ledenfeest: zaterdag, 11 februari 2023 (Den Horst) 

Ondergetekende neemt deel aan de de Algemene Vergadering en Ledenfeest op 11/2/23. 

Bezorg dit formulier uiterlijk op vrijdag 3 februari 2023 samen met je bijdrage aan één 

van de bestuursleden.  

Naam:……………………………………………………… 

Voornaam: …..………………………………………….. 

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

Aantal: ……..X 30 euro (leden) = …….. euro. 

Aantal: ……..X 45 euro (niet-leden) = …….. euro. 

Aantal: ……..X 15 euro (kinderen tot 12 jaar) = …….. euro. 

Inschrijfformulier clubvakantie Wernigerode 

29 juli - 3 augustus 

Ondergetekende  wenst deel  te  nemen  aan  de  clubvakantie  van  29 juli t/m 3 augustus 
2023 in Wernigerode (Duitsland). 

Naam:……………………………………………………… 

Voornaam: …..………………………………………….. 

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

Dubbelkamer: Ja           Enkelkamer: Ja        Reisbijstand– en annulatieverzekering:  

 

Een voorschot van € 100 per persoon overmaken op rekeningnummer: 
BE72 8538 54490816.  

Indien de reisbijstands- en annulatieverzekering voorzien moet worden bedraagt 
het voorschot € 150 per persoon. 

Of via mail naar de voorzitter... 






