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Tot volgende maand, 

Fred Kemps 

W o o r d  v a n  d e  

v o o r z i t t e r  

De winter heeft wel iets, vertrekken in het donker om de wereld tot 

leven te zien komen, hier en daar een ree zien wegvluchten in de 

schemering en de jas goed dichtgeknoopt om de koude (en de regen) 

te trotseren. Wat is er zaliger dan je op te kunnen warmen met een lekkere kop thee of 

koffie of eventueel met een kom soep als je weer thuis of op de rustplaats komt. Het is 

anders dan de verfrissing van de zomer maar het doet zeker zo veel deugd. Toch kijk ik uit, 

waarschijnlijk samen met velen, naar de wat langere dagen met een straaltje zon. Hopelijk 

hebben we met z’n allen niet te veel last van griep, RSV, corona of nog andere virussen, die 

blijkbaar welig tieren en de ziekenhuizen vullen met zieken. 

In het begin van januari konden we met een delegatie van het bestuur en de werkgroep 

genieten van het nieuwjaarsfeest van de Limburgse wandelfamilie van Wandelsport 

Vlaanderen. Net als anders waren zowel de hapjes als de maaltijd goed verzorgd en 

konden we verzadigd terug naar Lommel.  

De tekenen voor een herstel van het aantal deelnemers kondigt zich stilaan aan. Tijdens 

de Grenstocht,  die nochtans af te rekenen kreeg met wat regen en gemiezer, mochten we 

meer dan 900 deelnemers verwelkomen. en dit voor een donderdagtocht! Hopelijk zet 

deze trend zich verder en kunnen we het gemiddelde aantal deelnemers weer zien stijgen. 

In de rubriek Weetjes en cijfertjes van het wandeljaar 2022 lees je hier meer over. 

In deze Milieutoeter lees je een verslag van de busuitstap naar Leuven, de Grenstocht, net 

als van de Kerstnachtwandeling die naar goede gewoonte, dank zij onze werkgroep,  weer 

piekfijn in orde was. Verder lees je ook aankondigingen voor onze activiteiten in de maand 

februari zoals de clubwandeling van 23 februari vanuit het Jagershof in Mol. 

We kregen intussen al heel wat inschrijvingen voor het clubfeest-jaarvergadering binnen 

en hopen er op 11 februari als vanouds een gezellig feest van te maken. Als je nog niet 

inschreef heb je nog tot uiterlijk 3 februari tijd, want een en ander moet tijdig besteld 

worden. 

Ook met de inschrijvingen voor de clubvakantie naar Wernigerode van 29 juli tot 3 

augustus schiet het op. Al 43 deelnemers gaven zich op of betaalden hun voorschot. Als je 

eventueel nog mee wil moet je snel beslissen want bij 48 deelnemers zit de bus vol. 

Vanaf volgende maand pikken we in de Milieutoeter weer opnieuw de rubriek in de kijker 

op en zullen dan aandacht hebben voor de medewerkers op de start en de rust.  

Ik wens jullie allen een fijne en deugddoende korte maand toe. 
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Deelnemers aan de 

Grenstocht 

Donderdag, 29 december 2022 

Aantal aanwezigen per provincie  

907 Wandelaars 

Tussen  9 en 11°C 
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286 Milieu 2000 Lommel

37 De Bavostappers Zittaart

24 W.S.V. Mol

23 Wandelend Paal

23 Wandel Mee Brueghel

21 Sporton Deurne Diest

17 Donderslagtrippers Oudsbergen

15 De Bosdravers Eksel

15 De Mijnlamp Beringen-Mijn

15 Wandelsport Vlaanderen

14 De Bokkenrijders Overpelt

13 De Anjertrippers Hechtel-Eksel

13 De Lummense Dalmatiërs

13 VOS Schaffen

12 Wandelclub Paul Gerard Beringen

12 WC De Grashoppers Keiberg

11 De Dommeltrippers Neerpelt

10 De Pompoenstappers

10 Samen Uit Samen Thuis

9 Torenvrienden Oostham

8 De Ravelse Wandelaars

7 De Kampse Wandelaars

7 De Grevenbroekers Hamont-Achel

7 Blijf Jong Genebos

7 WSC Langdorp

6 2 clubs

5 2 clubs

4 4 clubs

3 8 clubs

2 18 clubs

1 19 club

136 Niet aangesloten wandelaars

Limburg 512

Antwerpen 116

Vlaams-Brabant 72

Oost-Vlaanderen 11

Federatieleden WSVL 15

West-Vlaanderen 14

Flanders trails 2

https://wsv-milieu-2000.be/
https://wsv-milieu-2000.be/
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 Tot op 1 januari 2023 betaalden 424 wandelvrienden de ledenbijdrage aan WSV Milieu 2000 Lommel vzw 
voor het wandeljaar 2023, terwijl een 60-tal leden  het lidmaatschap  (nog) niet verlengden. 

 Ook in het afgelopen jaar moesten we voor altijd afscheid nemen van niet minder dan 7 clubleden. Jan 
Vreys (6/01), Julien Geukens (13/02), Martin Keijsers (13/04), Lydie Lejeune (30/06), Jos Ooms (5/07), 
Mireille Drees (10/07) en Jef Coemans (28/11) overleden in 2022. 

 11 Leden rondden de kaap van 80 jaar en versterkten onze galerij van ereleden: Het echtpaar Albert 
Melis en Gerarda Berckmans, Edgard Smolders, Maria Wouters, François Heylen, Charly Lemmens, 
Yvonne Van den Eynde, Maria Bleyen, Marie-José Bosmans, Jef Hannes en Els Wouters. 

 De echtparen André Vandebriel – Marie-Jeanne Vandenberk, Jos Van den Eynde – Rina Geuens, Arlette 
Geysels en Chris Bergmans mogen we van harte feliciteren en  hun bedanken voor 25 jaar  trouw 
lidmaatschap bij onze Wandelclub. 

 Voor 10 jaar lid bij WSV Milieu 2000 bedanken we ook de familie Pierre Molemans – Lily Goyvaerts, Hilde 
Diepvens, Jef Bielen, José Willekens en Charly Lemmens. 

 Onze 80-jarigen en de leden met 25 of 10 jaar lidmaatschap bij onze club in 2022, huldigen we op ons 
clubfeest van 11 februari en vieren hen met een geschenkje. 

 De stichters van onze club, Frans Smets en Yvette Weyts, beëindigden na niet minder dan 42 jaar hun 
mandaten als voorzitter en penningmeester bij Milieu 2000. Zij werden hiervoor op 28  mei 2022 gevierd 
en in de bloemetjes gezet. We bedanken hen nogmaals voor hun jarenlange inzet en wensen hen nog 
vele jaren toe als ereleden van onze club. 

 Op onze 12 georganiseerde wandelingen in 2022 mochten we in totaal 9932 wandelaars verwelkomen 
waarvan 3195 clubleden of ruim 32 % van de deelnemers. Opvallend was ook de aanwezigheid van 1120 
niet aangesloten wandelaars, wat overeenkomt met 12,3 % van de starters. 

 In 2022 waren de Bavostappers Zittaart met 277 stappers de best vertegenwoordigde club, gevolgd door 
Wandelend Paal met 239 deelnemers. Wandel Mee Brueghel met 226 wandelaars vervolledigt de top 3. 

 Sinds de start van onze club in oktober 1980 tot eind december 2022 namen maar liefst 474.825 binnen- 
en buitenlandse stappers deel aan de door Milieu 2000 georganiseerde wandelingen. 

 Begin 2023 leverden 221 trouwe wandelaars een volle tochtenkaart 2022 in en mochten allen een 
Kadobon van € 15 als beloning ontvangen. 

 Voor ons criterium 10 van de 14 beloonden we niet minder dan 186 clubleden met een consumptiebon 
van € 10, te besteden in ons clublokaal Lommel Broek, voor hun deelname of medewerking op minstens 
10 van onze activiteiten. 

 Een dikke proficiat en dank je wel aan de 31 clubleden die op al onze 14 organisaties aanwezig waren en 
aan de 43 leden met 13 deelnames. Spijtig genoeg waren er van diegenen die voor 2022 lidgeld 
betaalden ook 51 clubleden die op geen enkele van onze organisaties hun lidkaart lieten scannen en 15 
die slechts 1 maal opdaagden. Natuurlijk kunnen een mindere gezondheid, hoge ouderdom of 
aansluiting in de loop van het  jaar hier mede oorzaak van zijn. 

 Bij de eerste editie van het klassement bij Wandelsport Vlaanderen voor deelnames aan wandelingen bij 
alle aangesloten clubs behaalde WSV Milieu 2000 Lommel met zijn 484 leden in de hoogste afdeling 1 
een schitterende 3de plaats met 15.564 punten. WSV Egmont Zottegem (1273 leden) met 23.974 punten 
en Wandelclub De Natuurvrienden Deinze (893 leden) met 17.729 punten gingen onze wandelclub voor. 
Proficiat en hartelijk dank voor jullie talrijke deelnames aan de wandelingen van Wandelsport Vlaanderen. 

 Ook in 2022 mochten we bij onze wandelingen beroep doen op een 20- tot 40-tal medewerkers (op 

Limburg Wandelt in mei waren er zelfs om en bij de 75 helpers). Voor al deze helpende handen en 

voeten kunnen we alleen maar onze welgemeende dank en waardering uitspreken. Hopelijk kunnen we 

ook in 2023 weer op onze helpers blijven rekenen en mochten er nog liefhebbers zijn om een handje toe 

te steken, laat het dan even weten aan één van de bestuursleden. 
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Van 29 juli tot 3 augustus  

op vakantie naar Wernigerode 
Hotel HKK Wernigerode **** (gelegen nabij het centrum) 

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 

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. 

De prestatie van de leden van Milieu 2000 in de competitie van Wandelsport 

Vlaanderen wordt nog straffer als er wordt uitgegaan van het gewogen 

gemiddelde van de top 3 clubs op basis van het aantal leden: 

1) Egmont Zottegem met 1273 leden behaalde 23.974 punten,  

d.w.z. 18,83 punten per lid. 

2) Natuurvrienden Deinze met  893 leden behaalde 17.729 punten,  

d.w.z. 19,85 punten per lid. 

3) Milieu 2000 Lommel met 484 leden behaalde 15.564 punten, 

d.w.z. 32,15 punten per lid. 

Dus… 

Eigenlijk had de rangschikking van de top 3 omgekeerd moeten zijn: Milieu 

2000 op de eerste plaats, met een verpletterende score ten opzichte van de 

clubs uit Zottegem en Deinze.  

Dit verdient een nog groter compliment voor alle leden van WSV Milieu 2000!  
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 Piet van Eck  uit Montfort (NL) 

 Tonny van Os uit Montfort (NL) 

 Eric Van Poucke uit Lommel 

 Hedwig Van der Schoepen uit Lommel 

 Gert Celis uit Herk-de-Stad 

 Marc Belien uit Lommel 

 Tom Leppens uit Balen 

 Ann Neirinckx uit Lommel 

Van de bestuurstafel 
Kort verslag van de bestuursvergadering van dinsdag, 10 januari 2023 om 

19.30 uur in taverne Lommel Broek, Kanaalstraat 91. 

 Opening van de vergadering 

 Goedkeuring verslag van de vergadering van 15 december 2022  

 Evaluatie van de voorbije activiteiten (Kerstwandeling, Grenstocht)  

 Vooruitblik op komende activiteiten (busuitstap Steenokkerzeel, 

Edelweisstocht, clubfeest, clubwandeling Jagershof,...)  

 Kasverslag  

 Briefwisseling 

 Varia/rondvraag  

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. 

In het me nu 

Bibliotheek op wsv -

milieu -2000.be vind je 

steeds onze fotogalerij  

en het archief van de 

Milieutoeter (in k leur).  

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

Wandelsport Vlaanderen 
We willen nog even kort herhalen hoe dit clubkampioenschap werkt. De clubs worden 

ingedeeld in 9 afdelingen en Milieu 2000 speelt mee in de hoogste afdeling 1. Elk jaar zijn er 

in elke afdeling 3 clubs die stijgen en 3 clubs die dalen, uitgezonderd voor de eerste 

afdeling waar geen stijgers zijn en de laagste reeks die geen dalers telt. 

Vanaf 1 januari verdienen wandelaars op elke wandeling punten door het scannen van hun 

lidkaart 

• 1 punt op een gewone wandeling,  

• 2 punten op een bonustocht (met icoontje      ) 

• 3 punten per persoon zijn er te rapen op de 5 regionale wandeldagen, één in elke 

Vlaamse provincie. 

De rangschikking van alle reeksen zijn continu te volgen op de website van Wandelsport 

Vlaanderen. Ook in onze Milieutoeter geven we maandelijks de stand in reeks 1 weer. Dit is 

de reeks waarin WSV Milieu 2000 meespeelt. 

Op de nieuwjaarsviering van Wandelsport Vlaanderen, regio Limburg, op vrijdag 6 januari,  

werd onze wandelclub Milieu 2000 Lommel gefeliciteerd met haar prachtige 3de plaats in de 

hoogste reeks van het clubkampioenschap 2022.  

Als beloning kregen we een busreis gesponsord naar een van de regionale wandelingen 

2023 van Vlaanderen Wandelt. Natuurlijk kozen we voor Vlaanderen Wandelt Limburg op 

zondag 30 april 2023 bij Aviat Sint-Truiden, een club die ons in 2022 steunde met een 

busbezoek op onze Saharatocht Limburg Wandelt.  

We willen al onze leden oproepen en beroep doen op hun clubliefde 

en clubtrots om deel te nemen aan zoveel mogelijk wandeltochten 

van Wandelsport Vlaanderen. Samen slagen we er dan in om zo onze 

prachtige prestatie van 2022, de 3de plaats in de hoogste reeks, ook 

in het nieuwe jaar alle eer aan te doen. Natuurlijk is iedereen vrij om 

zelf te beslissen waar en wanneer hij of zij gaat wandelen. 
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Bielen Veronique Hendriks Yvo Smets Frans

Boers An Hoeben Arlette Snoeckx Pierre

Bogaerts Louis Jansen Maria Stelten Lucia

Bouwens Maria Jansen Maria Stelten  Gerard

Brans Maria Janssen Arlette Timmermans Annita

Claes Maria Korsten Helena Van Bommel  Jan

Conickx Camille Luyten Jan Van Boxelaere Nicole 

Engelen marie-Rose Maes Josée Van den Eynde Jos

Geerits Joannes Maes  Maria Vandenberk Marie-Jeanne

Geuens Kristof Mannaerts Rita Vandenberk Lisette

Geuens Rina Mertens Rina Verheijen Wendy

Geysels Arlette Michiels Jan Verstrynge Liliane

Ghijsbrechts Augusta Peters Willem Verstrynge Diane

Greif Julien Plekkenpol Dick Vlemmix Henk

Hellemans Yvonne Renckens Georges Willekens Lucia

Jarigen van de maand februari 
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Februari 2023 Wandeltochten in het grijs gebarreerd mogen niet op de tochtenkaart  

Club

Tocht

Wo 1 Wandel Mee Brueghel vzw De Wuft 4-7-10-14-17 km

2e Woensdagtocht Hoogveld 26, 3990 Wijchmaal (Peer)

Vr 3 Trefpuntwandeling WZC Hoevezavel 5 km

Gids Fons Schildermans Jan Davidlaan 11

Vertrek 9u30 Lommel-Heeserbergen

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

Bos- en Heidetocht

Zo 5 Wandelclub De Bokkenrijders Den Drossaerd 5-10-15-20 km

Bokkenrijderstocht Parkstraat 21, 3900 Pelt

Di 7 W.S.V. De Kampse Wandelaars Zaal Orbis 5-7-8-9 km

Pannenkoekentocht Nicolaylaan 77, 3970 Leopoldsburg

Do 9 KWSV Wandelend Paal Sint-Sebastiaansgilde 4-7-12-16-20-24 km

44e Wandeling Koersels Fonteintje Gildestraat 9, 3582 Koersel (Beringen)

Vr 10 Trefpuntwandeling WZC Hoevezavel 5 km

Gids Fons Schildermans Jan Davidlaan 11

Vertrek 9u30 Lommel-Heeserbergen

Za 11 Samen Uit Samen Thuis vzw Ontmoetingscentrum Lillo 4-7-12-16-21 km

Terriltocht Hortelstraat 21, 3530 Houthalen-Helchteren

Zo 12 WSV De Boskabouters Zaal Itterdal 4-8-12-20 km

Itterdaltocht Opitterkiezel 240A, 3960 Opitter (Bree)

Do 16 Wandel Mee Breughel Pony Express 4-7-10-14-17 km

Westerntocht Aardstraat, 3990 Grote-Brogel (Peer)

Vr 17 Trefpuntwandeling WZC Hoevezavel 5 km

Gids Fons Schildermans Jan Davidlaan 11

Vertrek 9u30 Lommel-Heeserbergen

Za 18 Wandelclub Sport+ Kinrooi Schutterslokaal Sint-Dionysius 4-8-12-21 km

Wintertocht Driepaalweg  23, 3680 Opoeteren (Maaseik)

Zo 19 WC De Bavostappers PC Bel 4-7-12-16-22-27-34 km

23e Wintertocht Wijdbos 39, 2440 Geel

Zo 19 WSV Donderslagtrippers Schutterslokaal Ellikom 5-6-11-20 km

Duivelsbroektocht Schoolstraat 26, 3670 Ellikom (Oudsbergen)

Zo 19 WSV De Dragonders Hasselt Harmoniezaal 4-6-10-20 km

Vallei van de Mangelbeek Kerkenblookstraat, 3550 Heusden-Zolder

Do 21 Torenvrienden Oostham Kristoffelheem 4-6-10-16 km

Boswandeling Schoolstraat 10, 3945 Oostham

Datum

Binnenvaartstraat 5, 3530 Houthalen-Helchteren

Locatie Afstanden
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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 

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 

Wandel.be app Wandeltochten app 

Vr 22 Trefpuntwandeling WZC Hoevezavel 5 km

Gids Fons Schildermans Jan Davidlaan 11

Vertrek 9u30 Lommel-Heeserbergen

Zo 26 WC Paul Gerard Beringen St-Jorisgilde 4-7-8-10 km

Wintertocht Brelaarstraat, 3583 Paal (Beringen)

Di 28 WSV Blijf Jong Genebos 't Goor 5-9-12-15-17-20 km

Asdonktocht Engsbergseweg 107, 3980 Tessenderlo

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

Resultaten 2022 

Ook het afgelopen jaar organiseerden we weer ons wandelcriterium 10 van de 14, waarin 
we bijhouden welke leden aan de wandelingen, ingericht door onze wandelclub, de 
algemene ledenvergadering en het Kerstfeest deelnamen. 

We sloten 2022 af met 484 clubleden. Hiervan haalden 186 wandelaars de score van 
minimaal 10 deelnames. Zij krijgen hiervoor weer een mooie waardebon van € 10, te 
consumeren bij clublokaal Lommel Broek, aangeboden.  

Aantal  
clubleden 

Aantal  
deelnames 

10 van de 14 

31 14 

43 13 

41 12 

39 11 

32 10 

31 09 

24 08 

29 07 

26 06 

41 05 

30 04 

30 03 

28 02 

15 clubleden mochten we slechts éénmaal 
begroeten, terwijl er van 44 leden in 2022 op 
onze organisaties geen spoor te bekennen 
was. Natuurlijk kunnen ziekte, familiale 
omstandigheden of een hogere ouderdom 
hiervoor een verklaring zijn. Ook dienen we 
rekening te houden met de wandelaars die 
pas in de loop van het jaar bij onze vereniging 
aansloten en zij die eind 2022 onze 
wandelclub verlieten.  

De clubleden, die in aanmerking komen voor de waardebon, ontvangen hun consumptie-
bon  bij de Milieutoeter van februari 2023. Ontvang je het clubblad digitaal, dan  krijg je de 
bon in de brievenbus. De consumptiebon kan ingeruild worden bij Lommel Broek, Kanaal-
straat 91, 3920 Lommel. 

31 Clubleden waren op al onze 14 organisa-
ties aanwezig, proficiat en bedankt! 



Milieutoeter: februari 2023 

12 

Clubwandeling - Het Jagershof Mol 

donderdag, 23 februari 2023 

Voor onze eerste clubwandeling van 2023 kozen we opnieuw om te 
starten vanuit taverne Het Jagershof, Waterstraat 43,  Mol, nabij de 
Baileybrug op de weg naar Postel. 

Hoewel het nog maar van oktober 2021 geleden is dat we daar een 
clubwandeling organiseerden geven we gehoor aan de vele positieve 
reacties op zowel de wandelingen als de lunch. We beslisten om er nog 
eens terug te keren. We tekenden trouwens voor 
de namiddagwandeling een gans andere tocht uit. 

Om iedereen de mogelijkheid te bieden om mee te stappen voorzien 
we opnieuw 2 wandelingen: in de voormiddag keuze tussen 5,5 en 
9,5 km en in de  namiddag tussen 6,5 en 9 km. Tijdens de 
middagpauze kan je vrij deelnemen aan een lunch.   

We noteren volgende afspraken : 

 Het Jagershof is open voor een koffie of andere drank en 
toiletbezoek vanaf 10.00 uur. 

 Om 10.30 uur vertrekken we voor een eerste wandeltrip van 5,5 
of 9,5 km. 

 Omstreeks 12.00 uur wordt de lunch geserveerd voor de ingeschrevenen aan € 17,50 
per persoon, te betalen bij de  inschrijving. (Alle dranken zijn persoonlijk af te rekenen). 

 Keuze 1 : Vidé met frites of kroketten en groenten. 

 Keuze 2 : Stoofvlees met frites of kroketten en groenten. 

 Rond 13.30 uur vertrekken we dan voor de namiddagwandeling van 6,5 of 9 km. 

 Bij terugkeer kan je nog iets drinken en nakaarten in Het Jagershof. 

Iedereen is van harte welkom! 

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

Wie enkel komt om te wandelen (zowel voor– als namiddag) is even welkom en hoeft niet in 
te schrijven. 

Voor deelname aan de lunch vragen we je om via het deelnameformulier achteraan in deze 
Milieutoeter, in te schrijven. Bezorg het deelnameformulier aan een van de 
bestuursleden ten laatste op zaterdag 11 februari.   
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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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Krokustocht 

zaterdag, 4 maart 2023 
Het alom geprezen mooi en attractief wandelgebied rondom Lommel-

Werkplaatsen wordt zaterdag 4 maart weer doorkruist door honderden 

wandelaars. 

Jaarlijks wint deze wandeltocht aan belangstelling. Ook dit jaar doen we 

weer flink ons best om er opnieuw wat moois van te maken. De 

eventuele zon zal nog wat onwennig aanvoelen en ondanks al de goede voornemens 

moeten we rekening houden met de maartse koppigheden.  

We praten onszelf wel de lente in, deels te wijten aan het ongeduld van de lenteklokjes en 

de krokussen. In de omringende bossen is het in de vroege uren nog zo stil dat je zelfs de 

echo van je eigen stem tegen de hoge boomstammen hoort opklauteren. Bospaden met 

allures slingeren over diverse wegen. En wanneer je na een flink eind stappen verzeilt in een 

onbekend landschap dan hebben we de start van deze Krokustocht niet gemist. Veel 

wandelaars vonden in het verleden deze streek steeds een verademing en de opstap naar 

een vroege lente. Ze houden van het dolen tussen licht en schaduw, door stilte en 

eenzaamheid. Op de achtergrond klapwieken windmolens die Lommel overvloedig voorzien 

van groene stroom. Het ijkpunt van Lommel-Werkplaatsen blijft ongetwijfeld het Mariapark 

ter ere van Onze-Lieve -Vrouw.  

We heten je van harte welkom op onze Krokustocht. 

Startlocatie is Feestzaal de Moffel, Martinus van Gurplaan 39, 3920 Lommel-Werkplaatsen. 
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Op deze koude, maar droge zaterdag 

vertrokken we om 14 uur met een 80-tal 

Milieu’ers naar Leuven. Daar werden we verwelkomd door WSP Heverlee-Leuven voor hun 

“Leuven, eeuwenoud, springlevend”. 

Met editie 24 gingen zij een stapje verder met het aanbod en zorgden ze dat alle wandelaars 

door verschillende gebouwen heen konden wandelen, dankzij de steun van de KU Leuven 

en de Stad Leuven.  

Er werden drie afzonderlijke wandellussen voorzien, waarvan 2 lussen binnen de ring en 1 

lus buiten de ring. Als extraatje was er een verkort parcours van 4,7 km voor diegenen die 

enkel de Kerstmarkt wilden bezoeken. 

Het merendeel koos voor de Kerstmarkt in combinatie met de doorgang door de 

verschillende gebouwen, waaronder het museum van Dierkunde en het Justitiepaleis. 

Enkele clubleden genoten eerst van de lus doorheen het Kasteelpark Arenberg en de Abdij 

van ’t Park. 

Naarmate het donkerder werd, kon iedereen genieten van de sfeervolle verlichte 

binnenstad en de Kerstmarkt. 

Omstreeks 21 uur vertrokken we tevreden terug naar Kerkhoven op deze laatste busuitstap 

van 2022. 
 (Ingestuurd door Erik Wouters) 

TERUGBLIK 

Leuven, 

eeuwenoud, 

springlevend 
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Onze wandelclub verwelkomde 140 deelnemers in de Moffel op de jaarlijkse kersthappening. De 
aanhoudende regen kon hen niet deren. Gewapend met paraplu en regenjas, getooid in de typische 
rode kerstkleuren en versierd met energiezuinige kerst-ledlampjes, kon de stemming niet meer stuk.  
Trouwens, de vorige editie was al geleden van december 2019 (we schrijven niet meer waarom…) 

Gevolgd door een feestelijke stoet reed het vierspan met de Kerstman en zijn twee elfjes naar het 
Ovenplein. Het pleintje was omgetoverd in een stemmig kerstdecor. Goed dat de werkgroep dit 
ommetje in de wandeling had opgenomen, hoorden we de wandelaars vertellen. 

Van daaruit trok de stoet richting Leliestraat. Aan de borreltent stond accordeonist Jos ons op te 
wachten. Naar we hadden kunnen verwachten, was het hier wel even drummen.  
Bij prachtige sfeermuziek genoot het gezelschap van een of meer lekkere borrels, een warme tas 
chocolademelk of glühwein. De vrienden van Jos zorgden ervoor dat de borrelglaasjes regelmatig 
gevuld werden. 
Na nog een korte wandeling konden we aanschuiven aan de feestdis in de Moffel. 

Het was met volle teugen genieten van een zeer gesmaakt optreden van Olivia Thijssen. Met fijne 
humor en een prachtige zangstem wist zij de zaal te boeien en zelfs tot een dansje te bewegen! 

De gezellige kerstavond werd afgerond met de traditionele tombola. De kerstman stond borg voor 
een eerlijke verdeling van de vele prijzen. Daarna maakte hij zich klaar om met het vierspan terug 
richting Lapland te rijden. 

Moderator Fons zorgde ervoor dat de avond rimpelloos verliep. 
Met oprechte dank aan het bestuur, de werkgroep, Kerstman Danny en Robert voor de mooie 
tafelversiering! En Henri (de echte Kerstman) wensen we een spoedig herstel. 

(Ingestuurd door Mark Jansen) 

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

TERUGBLIK 

https://wsv-milieu-2000.be/waaltjesbostocht-24-11-2022/
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 Ik heb de 24 km gedaan .. was wel zwaar, gezien ik tot nu toe maar 18 km op gewone 

weg gedaan had.  

Maar het was een prachtige wandeling, écht waar...  

Ik wist dat Limburg mooi was, maar Lommel is wel héél mooi om te wandelen. 

Mij zul je nog regelmatig terugzien. 

PS: complimenten voor het volledige team van helpers en vrijwilligers, alles was 

tiptop in orde! 

Geert uit Zonhoven 

TERUGBLIK 
Het was weer een wandeldrukte als weleer. Net geen 900 wandelaars verdeelden zich 

over de vele afstanden tussen 5 en 24 km. 

De bosrijke omgeving van het Wijerken, de wijdse uitzichten over de Sahara en de 

Blekerheide en de passage langs de 30 meter hoge Reus van Bosland waren enkele van de 

blikvangers van deze grenstocht. 

Over het weer konden we zeker niet klagen, redelijk veel wind maar hoofdzakelijk droog. 

Enkel de late finishers moesten hun regenjas of paraplu bovenhalen.  
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Grote Route Pad GR120 - Du Littoral 

We volgden de GR120 voor ongeveer 120 km, van Calais naar Le Crotoy. Het was net dit gedeelte van 

de  GR dat we zeker wilden doen omwille van de natuurpracht en -kracht. De volgende 5 dagen 

worden we niet gespaard van felle wind, dat geeft aan deze tocht toch wel een extra dimensie.  

Het is 14 november vorig jaar. In alle vroegte stomen we met de trein van Lommel naar Brussel-Zuid. 

De TGV zoeft naar Lille en we bollen uit met een paar Regionals tot in Calais-Ville. Helaas hebben we 

wat vertraging opgelopen en we vinden het verstandig om Calais met een (gratis) stadsbus te 

verlaten tot in het kustdorpje Sangatte, 8 km verder. Het is ondertussen 16 uur.  

Sangatte wordt onze officiële startplaats van deze tocht. 

Dag 1 – Sangatte – Wissant 

We doen voor de eerste keer het strand aan, langs de 

krijtrotsen, indrukwekkend, zeker als de Opaalkust onontdekt 

terrein is. De avondschemering valt snel, foto’s schieten zal 

voor morgen zijn… 

We wandelen toch nog ongeveer 12 km. Met een beetje 

zoekwerk vinden we uiteindelijk Hotel Le Vivier in het 

ingedommelde Wissant. ’s Avonds zijn het boterhammen, 

voorlopig nog alcoholvrij… 

Dag 2 – Wissant – Boulogne-sur-Mer 

Het is halfnegen wanneer we het hotel verlaten. De 

voormiddag wordt gezegend met mooi weer en flinke wind. 

Het zijn prachtige vergezichten tussen de Cap Blanc-

Nez en Cap Gris-Nez. De krijtrotsen aan de overkant van 

het Kanaal zijn duidelijk zichtbaar aan de horizon. 

Rond de middag begint het te regenen en feller te waaien. 

De opwaaiende zandkorrels zijn een spektakel op het brede 

strand. De regen ontlopen we even in een bushokje, het moment om een hapje te eten en een 

soepje te drinken. 

Door het niet aflatende slechte weer korten we de tocht in tot een 24 km. Redelijk doorweekt 

beslissen we om in Wimereux de bus te nemen naar Boulogne-sur-Mer. We stappen af aan het 

treinstation, vlakbij de Auberge de la Jeunesse. 

Even wat opdrogen, opwarmen en douchen. We zijn blijkbaar te vroeg naar het oude centrum 

van Boulogne-sur-Mer gewandeld om een culinair hapje te versieren. Het wordt dus (maar) een pizza 

bij een lokale Kebab-zaak, met een frisdrankje. Op de kamer wacht ons nog een flesje wijn… 

Dag 3 – Boulogne-sur-Mer – Etaples 
We nemen de stadsbus vanaf de jeugdherberg naar het strand 
van Le Portel om de ochtenddrukte van Boulogne-sur-Mer te mijden. 
Vandaag stappen we 28 km. 
De GR leidt ons over het winderige strand van Plage 
d’Ecault en d’Hardelot. We rusten even uit bij Sainte-Cécile, 
stormachtig is het dan maar wel formidabel mooi. We verlaten de 
GR in Sainte-Cécile en blijven het uitgestrekte strand volgen tot 
in Etaples. 
Alvorens we Etaples binnenwandelen trekken we door een wijds, 
moerassig natuurgebied, doorkliefd met beekjes. Het ligt geprangd 

tussen het strand en het stadje. Vijvertjes alom, lokeenden bij de vleet… 
Chambre d’hôtes La Surprise maakt het ons een beetje lastig om de ingang te vinden. Maar na een 
paar telefoontjes komt de vriendelijke gastvrouw ons tegemoet. La Surprise is, zoals de naam doet 
vermoeden, prima in orde, ruim en spic en span. 

Een wandelverslag  
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Etaples onthouden we als een gezellig vissersstadje maar ’s avonds worden we verrast door hevige 

regenbuien. Bij onze zoektocht naar een eetgelegenheid (zonder regenjas of deftig schoeisel) vinden 

we een schuilplaats in café Au Vieux Port. De Paix Dieux met droge worst in het staminee valt in de 

smaak. 

We trotseren nog even de regen tot bij het bontgekleurde Mexicaanse eethuisje Don Pancho. Wat we 

daar voorgeschoteld krijgen voor een schappelijk prijsje doet de regen snel vergeten. 

Dag 4 – Etaples – Berck-sur-Mer 

We volgen de GR quasi zoals uitgetekend, over 24 km. In de late voormiddag drinken we een koffietje 

aan de Plage de Stella, dat opvalt door het stervormig gestructureerde stratenplan.  

Aan de verlaten plage – in het hoogseizoen zal het hier wel 

ongemeen druk zijn – vinden we gelukkig een overdekt plaatsje 

waar we ons kunnen beschutten tegen de niets ontziende wind. Het 

is hier rustig genieten van het vergezicht over de woeste golven, en 

van een homp brood met soep… 

De wind en het opwaaiende zand stuiven genadeloos rondom ons. 

Het strand ligt bezaaid met kapotgeschoten bunkers van Duitse 

makelij, kwalijke herinneringen aan de Atlantikwall uit de tweede 

oorlogstijd: Blockhaus Allemand en even verderop Blockhaus De 

Berck. Met eerbied en respect werden deze gruwelijke 

oorlogsbetonblokken beschilderd met de meest inspirerende graffiti. Nu doen ze voor ons beide 

dienst als beschutting tegen het stuifzand. 

Rond 16 uur checken we in in hotel Les Iris. Na de douche en een winkelmoment in Carrefour 

(aperitief en zo) zakken we af naar de nabijgelegen eetgelegenheid La Pataterie. Patat zoals je er nog 

nooit gegeten hebt, een aanrader… Het regent ferm wanneer we terugkeren naar het hotel. 

Dag 5 – Berck-sur-Mer – Le Crotoy 

Rond 8 uur nemen we de taxi naar Conchil-le-Temple, even voorbij de baai van Berck. 

We wijken grotendeels af van de geplande GR want over het strand 

hebben we - met de wind tegen – voorlopig genoeg gewandeld en de 

etappe zou dan ruim 40 km zijn. Wij korten in tot een 26 km. We 

hebben nu wel het voordeel om door een prachtig natuurgebied te 

wandelen langs trage, windvrije, verharde en onverharde wegen, af 

en toe de Somme volgend. 

Uiteindelijk bereiken we terug de kust aan de baai van de Somme. 

Nog een 3 km tot aan de B&B Les Oyats. Het is dan ongeveer 14:30. 

De B&B valt 200% mee. 

We hebben alle tijd om Le 

Crotoy te verkennen. Redelijk verlaten rond deze tijd van het 

jaar, dus zijn de meeste horeca-zaken gesloten. Gelukkig 

opent La Commerce om 19 uur haar deuren… In La 

Commerce laten we ons een lekkere vis voorschotelen (Le dos 

de Lieu noir), voorafgegaan door heerlijke mosselen, en 

begeleid door een prima witte wijn. 

Dag 6 – Le Crotoy – Novelles-sur-Mer 

Voor de laatste dag plannen we nog een mooie 8 km richting 

eindpunt, het treinstation in Noyelles-sur-Mer. Via de sluizen van Le Crotoy trekken we door de 

indrukwekkende baai van de Somme. 

Vroege (en vele) jagers vangen Les canards af. Zou lekker zijn op het bord, zeggen ze. Vandaar de 

lokeenden waarvan eerder sprake was. Ook deze voormiddag ontbreekt een regenbui niet… 

We arriveren vrij vroeg aan het station, tijd zat om onze natte kleren te drogen in het stationnetje... 

De trein van 11:30 richting Lommel is het begin van het 

einde van deze stormachtige maar zeer unieke hiking. Jaak en Mark, ergens in november 2022 
javadu.be 

javadu.be
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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.  

Waarom eten we met Lichtmis  

pannenkoeken? 
Dat wordt op twee manieren verklaard:  

2 februari was vroeger één van de twee dagen waarop de 

plattelandsbevolking van werk of hoeve kon veranderen – de andere 

dag was 11 november (Sint-Maarten). Dat werd ’s avonds gevierd met 

een soort haardkoeken, die later evolueerden naar pannenkoeken. 

De vorm en kleur van de pannenkoeken worden daarnaast gezien als 

een verwijzing naar de zon en dus naar het licht . 

Die culinaire folklore vind je terug in een oude spreuk: Op Lichtmis is er 

geen vrouwken zo arm, of zij maakt haar panneken warm. 
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Clubkampioenschap Wandelsport Vlaanderen: voorlopige klassering

Reeks 1, stand op datum van:1 januari 2023

1 WS V Egmont Zottegem vzw 23974

2 Wandelclub Natuurvrienden Deinze vzw 17729

3 WS V Milieu 2000 Lommel vzw 15564

4 De S partastappers Ardooie vzw 12504

5 Florastappers Gent vzw 12498

punten

Waar gingen we in DECEMBER 2022 wandelen?

Datum Organiserende club Tochtnaam

 Totaal Milieu

2000

1/12/2022 De Lummense Dalmatiërs Donderdagtocht 874 22

3/12/2022 De Mijnlamp Beringen-Mijn Sint-Barbaratocht 82 56

4/12/2022 Wiekevorstse Stappers 16e Kempische Ardennen-wandel 789 3

4/12/2022 Torenvrienden Oostham Sint-Niklaastocht 826 87

6/12/2022 W.C. De Bavostappers Zittaart Spek- en eierentocht 763 20

7/12/2022 Wandel Mee Brueghel 12e Woensdagtocht 338 25

9/12/2022 WSP Heverlee-Leuven City Walk Leuven 3400 76

10/12/2022 Koninklijke WSV Rust Roest Maaseik Wintertocht 263 6

10/12/2022 WC De Grashoppers Wintertocht 744 13

11/12/2022 W.S.V. De Bosdravers Eksel Wintertocht 704 90

11/12/2022 W.C. Aviat Sint-Truiden Kerstsfeer In Sint-Truiden 967 2

13/12/2022 W.S.V. Mol Najaarswandeling 320 25

17/12/2022 W.S.V. De Boskabouters Borreltjestocht 578 9

17/12/2022 Wandelclub Opsinjoorke Mechelen Gouden Carolus Christmaswandeling 1435 1

18/12/2022 Terug Op Stap Post Kerstwandeling 815 13

18/12/2022 WSV de grenslopers Kerstwandeling 12

18/12/2022 WSV De Keignaerttrippers Oostende 14e Wand. Oostende met kerstlicht 1005 1

18/12/2022 Bosgeuzen-Voorkempen Donkeredagentocht 567 2

23/12/2022 Torenvrienden Oostham Eindejaarstocht 504 28

23/12/2022 De Lummense Dalmatiërs Kerstwandeling 344 7

25/12/2022 Wandel Mee Brueghel Kerstwandeling 401 35

26/12/2022 W.C. Aviat Sint-Truiden Eindejaarstocht 649 2

27/12/2022 W.S.V. De Dragonders Hasselt Eindejaarstocht 824 17

27/12/2022 Tongerse Wandelvrienden Wintertocht 650 1

29/12/2022 W.S.V. Milieu 2000 Lommel Grenstocht 907 286

30/12/2022 WSV De Natuurvrienden - Zoersel Oliebollentocht 573 1

31/12/2023 W.S.V. De Anjertrippers Sylvestertocht 481 45

31/12/2023 De Ravelse Wandelaars 15e Mieke Pap Route - 9e Marathon 304 1

Deelnemers

Miloke, de mascotte van wandelclub Milieu 2000 vzw, is het kenmerk op 

alle wandeluitrustingen, stempels, briefhoofden, folders en niet te 

vergeten op de originele clubvlag. Het is tevens officieel als clublogo 

geregistreerd en beschermd bij het Benelux merkenbureau onder het 

inschrijvingsnummer 0752059.  



Milieutoeter: februari 2023 

24 

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... 

Deelnameformulier lunch clubwandeling Het Jagershof:  

zaterdag, 23 februari 2023 

Ondergetekende neemt deel aan de lunch van clubwandeling Het Jagershof op 23/02/2023:   

Bezorg dit formulier uiterlijk op zaterdag 11 februari 2023 samen met je bijdrage aan 

één van de bestuursleden.  

Naam:……………………………………………………… 

Voornaam: …..………………………………………….. 

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

Aantal lunches: ……..X 17,50 euro = …….. euro. 

Ik kies voor menu: vidé ………… of stoofvlees …………  (aantal invullen) 

Enkel inschrijven voor lunch 






