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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  

Februari is alweer achter de rug en de lente nadert met rasse schreden. 

Binnenkort kunnen we weer genieten van de ontluikende natuur 

waarin de voorjaarsbloeiers zich pronkend tonen en de dieren hun 

jaarlijkse ritueel van paren en nesten bouwen starten. Niks fijners dan in de wakker 

wordende dag te genieten van de eerste zonnestralen. We kijken er al reikhalzend naar uit 

en zullen in de maand maart met twee georganiseerde wandelingen vanuit onze 

wandelclub, de Krokustocht op 4 maart en de Pijnventocht op 21 maart, zeker de kans 

krijgen. 

Het clubfeest met jaarvergadering is ook gepasseerd en met een kleine helft van onze 

leden hebben we er een gezellig feest van gemaakt. De jaarvergadering verliep zoals 

verwacht vlot. De viering van onze leden die 10 of 25 jaar lid zijn of vorig jaar de kaap van 

de tachtig jaar voorbijstaken, kreeg de nodige aandacht. Het eten was zoals gewoonlijk 

weer heerlijk en de muziek van DJ Moustache lokte aardig wat volk naar de dansvloer. Moe 

maar tevreden ging iedereen op het afgesproken uur huiswaarts. 

Met de eerste clubwandeling van het jaar in het Jagershof te Mol werd ook dit mooie 

initiatief dit jaar weer opgestart. Een woord van dank aan de organisatoren die er telkens 

weer in slagen ons te verrassen met enkele mooie wandelingen en een aangename start- 

en rustlocatie.  

Een uitgebreider verslag van onze clubwandeling lees je in de volgende Milieutoeter. 

Ik wil hier toch even wat vooruitkijken: in de maand april is het traditioneel Vlaanderen 

wandelt en dit jaar wordt de organisatie voor Limburg verzorgd door de club van Sint-

Truiden. Vorig jaar stonden wij hiervoor in. Omdat wij in de top drie van de rangschikking 

in eerste afdeling eindigden, krijgen we de busreis aangeboden door Wandelsport 

Vlaanderen. Hierdoor kunnen wij de uitstap naar Sint-Truiden op 30 april aanbieden voor 

5 euro. Je betaalt dus enkel je inschrijving en twee consumpties. Verder in deze 

Milieutoeter vind je meer info en een deelnameformulier.  

Er is ook nog wat nieuws over onze wandelwinkel. De collectie werd uitgebreid met  polo’s 

voor de heren (met een borstzakje) en voor de dames. Pasmaten en bestelmogelijkheid 

worden aangeboden op de Pijnventocht van 21 maart. De polo’s worden aangeboden aan 

€ 20. 

De clubvakantie is ondertussen volgeboekt. De meereizende clubleden kunnen 

maandelijks 100 euro sparen door dit bedrag over te schrijven op de rekening van de club. 

Wel duidelijk vermelden waarvoor de storting dient. In de loop van maart krijgen de 

deelnemers ook wat meer info over het programma. 
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273 Milieu 2000 Lommel

27 De Bavostappers Zittaart

25 Wandel Mee Breughel

17 Dommeltrippers Neerpelt

17 De Bosdravers Eksel

13 De Anjertrippers

13 SUST Houthalen

12 De Bokkenrijders Overpelt

11 Wandelend Paal

11 De Boskaboutetrs

10 De Ranstuilen Ranst

10 De Donderslagtrippers Meeuwen

9 De Mijnlamp Beringen

7 WSV Mol

7 De Pompoenstappers

7 De Kampse Wandelaars

6 De Grevenbroekers Hamont-Achel

6 De Heikabouters

6 WK Werchter

5 De Molse 60

4 Blijf Jong Genebos

4 Flanders Trails

3 4 clubs

2 12 clubs

1 15 clubs

84 Niet aangesloten wandelaars

Limburg 446

Antwerpen 70

Vlaams-Brabant 23

Flander trails 4

Oost-Vlaanderen 3

Federatieleden WSVL 2

West-Vlaanderen 1

https://wsv-milieu-2000.be/
https://wsv-milieu-2000.be/
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 Lieve  Michiels uit Lommel 

 Peter Luykx  uit Lommel 

 Leopold Seutens uit Lommel 

 Herwig Friet uit Lommel 

 Liliane Jones uit Lommel 

 Joseph Monten uit Lommel 

 Sally Jansen uit Mol 

 Els Janssen uit Balen 

Van de bestuurstafel 

Kort verslag van de bestuursvergadering van dinsdag, 6 februari 

2023 om 19.30 uur in taverne Lommel Broek, Kanaalstraat 91. 

 Opening van de vergadering 

 Goedkeuring verslag van de vergadering van 10 januari 2023  

 Evaluatie van de voorbije activiteiten (busuitstap Steenokkerzeel, Edelweisstocht) 

 Vooruitblik komende activiteiten (clubfeest, clubwandeling Jagershof, Krokustocht,…)  

 Kasverslag  

 Briefwisseling 

 Varia/rondvraag  

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.  
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SINT-TRUIDEN, Trudo-stad - hoofdstad van Haspengouw 

Zuid-Limburg wordt ook wel 
het Toscane van het Noorden 
genoemd en dat is niet voor 
niets. Afwisseling troef in 
Haspengouw. Glooiende 
akkers, bloeiende bermen, 
holle wegen, kastelen en 
kapelletjes, pittoreske 
kerkdorpen en heel wat hoog- 
en laagstamfruitbomen 
typeren het landschap. Wist je 
dat een appel- en een 
perenboom qua vorm eruitzien 
zoals de vruchten die ze 
dragen? Ontdek het tijdens je 
wandeling en geniet bovendien 
van de bloesempracht! 
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Jarigen van de maand maart 

 

Andelhofs  Pierre Friet Jean Van Endert Henri

Basten Lieke Grevendonk August Van Montfort  Frits

Belmans Sylvia Jansen  Jacques van Vlerken Mieke

Berckmans Chris Janssens Peter Vandebriel André

Bouman An Janssens Lisette Vanderschoot Yvonne

Brouwers Christiaan Lambrechts Godelief Vaneylen  Andre

Cox Jean Marien Marita Verstraeten Medard

Daams Mieke Mol  Juliette Vossen Willya

Daems Liliane Pallandt Paul Vromans Jean-Pierre

Dekens Irene Pauwels Jean Wouters Carine

Donckers Rita Stas Odette
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Wandelkalender Maart 2023 

Wandeltochten in het grijs gebarreerd mogen niet op de tochtenkaart  

Club Locatie Afstanden

Tocht

Wo 1 Wandel Mee Breughel De Leemskuil 4-7-10-14-17 km

3e Woensdagtocht Hamonterweg 138b, 3950 Bocholt

Do 2 Sporton vzw Buurthuis 5-7-10-12-15-17-20 km

Abdijw&andeling Zandstraat 13, 2431 Veerle (Laakdal)

Vr 3 Trefpuntwandeling WZC Hoevezavel 5 km

Gids Fons Schildermans Jan Davidlaan 11

Vertrek 9u30 Lommel-Heeserbergen

Za 4 W.S.V. Milieu 2000 Lommel De Moffel 5-8-12-16-20 km

Krokustocht Martinus van Gurplaan 39, 3920 Lommel

Zo 5 De Harmoniestappers Miloheem 4-7-12-16-20-30 km

29e Smoutebollentocht Milostraat 13, 2400 Mol

Di 7 De Pompoenstappers vzw Ontmoetingscentrum Tielen 4-6-12-16-20-25-30 km

Watermolentocht Kasteeldreef 34, 2460 Tielen (Kasterlee)

Woe 8 WSV De Heikabouters Schutterijlokaal St-Sebastiaan 4-8-12-20 km

Jeneverbestocht Kantonnale Baan, 3665 As

Vr 10 Trefpuntwandeling WZC Hoevezavel 5 km

Gids Fons Schildermans Jan Davidlaan 11

Vertrek 9u30 Lommel-Heeserbergen

Za 11 KWSV De Rakkers School KIDS 5-8-13-21-30 km

Domein Bokrijktocht Borggravevijversstraat 9, 3500 Hasselt

Zo 12 Wandel Mee Breughel De Leemskuil 4-8-12-14-20-22 km

33e Pieter Bruegheltocht Hamonterweg 138b, 3950 Bocholt

Zo 12 KWSV De Heikneuters Sint-Jozefinstituut 6-8-12-17-20 km

De Matentocht Kneippstraat 190-204, 3600 Genk

Do 16 KWSV OK50 Zonhoven vzw Zaal Paro Ter Donk 5-6-7-13-17-20 km

Sint-Vincentiustocht Kievitveldstraat 13, 3520 Zonhoven

Vr 17 Trefpuntwandeling WZC Hoevezavel 5 km

Gids Fons Schildermans Jan Davidlaan 11

Vertrek 9u30 Lommel-Heeserbergen

Zo 19 KWSV Wandelend Paal vzw Zaal Sint-Baaf 4-6-10-16-20-30-42 km

32e Sint-Baafstocht Padbroekweg 1, 3550 Heusden-Zolder

Datum

Bonustocht:  
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De exacte afstand van je thuislocatie naar een bepaalde startlocatie kan je bepalen via: 

 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. 

Afstand naar de wandeling 

Wandel.be app Wandeltochten app 

Di 21 W.S.V. Milieu 2000 Lommel Hondenschool HVL 5-8-10-13-18-23 km

Pijnventocht Pijnvenstraat 51, 3920 Lommel

Wo 22 W.S.V. De Bosdravers Eksel Zaal De Geer 5-7-10-11-17 km

Lentetocht Overpelterbaan 14, 3941 Eksel (Hechtel-Eksel)

Vr 24 Trefpuntwandeling WZC Hoevezavel 5 km

Gids Fons Schildermans Jan Davidlaan 11

Vertrek 9u30 Lommel-Heeserbergen

Za 25 De Mijnlamp Beringen Parochiecentrum De Schans 4-7-13-21 km

Lentetocht Bivakstraat, 3581 Beverlo (Beringen)

Zo 26 Samen Uit Samen Thuis vzw Zaal De Plas 4-6-9-12-16-21-30-40 km

Midden-Limburgtocht Binnenvaartstraat, 3530 Houthalen-Helchteren

Di 28 De Lummense Dalmatiërs vzw Zaal Kalendries 4-6-10-14-20 km

Lentetocht Meldertsebaan 2, 3560 Meldert (Lummen)

Di 28 WSV De Grevenbroekers  vzw Chiroheem Achel 4-6-9-11-13-14-15-18 km

Wittebergwandeling Witteberg 30, 3930 Achel (Hamont-Achel)

Do 30 Torenvrienden Oostham Voetbalkantine Toekomst Geneberg 4-6-10-16 km

Voorjaarstocht Verbindingsweg, 3945 Oostham (Ham)

Vr 31 Trefpuntwandeling WZC Hoevezavel 5 km

Gids Fons Schildermans Jan Davidlaan 11

Vertrek 9u30 Lommel-Heeserbergen

Overlijden 

Op 12 februari overleed mevrouw Elza Claes op de leeftijd van 

85 jaar. Elza was de moeder van onze clubleden Alex en Jessica 

Van Geel - Geuens. 

Namens Milieu 2000 bieden we haar echtgenoot André en haar 

familie onze oprechte deelneming aan. 

https://www.walkinginbelgium.be


Milieutoeter: maart 2023 

09 

Het reilen en zeilen binnen onze club: 

keuken en buffet aan de start. 
Na de vorige spotlight-edities, 

waarin we oog hadden voor o.a. de 

parkeerwachters en de pijlers, 

plaatsen we deze keer een minder in het oog 

springende groep, nl. de keuken- en 

buffetmedewerkers van de startlocatie in de 

kijker. De helpers van de rustpost zullen we in 

een volgende editie voorstellen. 

Reeds voor de eerste wandelaars zich melden 

zijn deze mensen aanwezig om, zodra de 

bakker zijn levering gebracht heeft, met man en 

macht de broodjes te smeren en te beleggen. Ook de taart wordt in stukken verdeeld. Intussen 

staat de koffie al te pruttelen en wordt er stevig in de soep geroerd, om deze op de gewenste 

temperatuur aan de bezoekers te kunnen aanbieden. Ook de chocomelk en op sommige 

wandelingen de glühwein en jagerthee krijgen de nodige 

aandacht. Ook voor een frisdrank of een vers getapt glas 

gerstenat kan men er terecht. 

Naast het verkopen van al dit lekkers aan de wandelaars 

wordt er ook afgewassen en,  indien nodig, bijkomend 

broodjes klaargemaakt of taart gesneden. Ook wordt het 

materiaal voor de volgende tocht netjes opgeborgen en 

wordt een inventaris gemaakt van de verbruikte waren. 

De hele dag zijn ze te been om iedereen te bedienen en als 
dan eindelijk de laatste wandelaars de aankomstplaats 
verlaten kunnen ze samen nog een kleine maaltijd nuttigen. 
Een oprecht woord van dank aan al deze ‘stille’ werkers. 
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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 

N 
iet vergeten:  

in de nacht van 

zaterdag 25 op zondag 

26 maart wordt 2 uur 3 

uur! 
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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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Pijnventocht 

dinsdag, 21 maart 2023 

Met hopelijk de prille lente in het vooruitzicht is dit weer een uitgelezen moment om een 

stevige wandeling in het Pijnven, de parel van Bosland, neer te zetten. In totaal omvat het 

circa 6000 hectaren bos waardoor het tijdens deze wandeling genieten is van bos, bos en 

nog eens bos! Tijdens de wandeling krijg je te maken met gans het scala aan wandelwegen, 

gaande van smalle zandpaadjes naar slingerende boswegeltjes doorheen loofbomen tot en 

met bredere bospaden, bezaaid met dennennaalden en dennenappels. Tussendoor kan je 

ook nog een paar verdwaalde heidestruiken opmerken, restanten vanuit het verleden. 

Intussen is de biodiversiteit tussen loof- 

en naaldbomen duidelijk zichtbaar. Dit 

alles geeft ons een mooi, gevarieerd 

stukje natuur dat zeker de moeite waard 

is om te ontdekken.       Als extra 

bezienswaardigheid lopen een aantal van 

de wandelroutes naar en indien gewild 

over het gekende project van Fietsen door 

de bomen, het uithangbord van Bosland. 

Ben je benieuwd?  
Kom dan dinsdag 21 maart naar het lokaal van hondenclub HVL in de Pijnvenstraat te 
Lommel Kerkhoven, het startpunt voor een deugddoende wandeling. 
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Op zaterdag 14 januari namen 40 Milieuleden 
deel aan de eerste busuitstap van het jaar 
naar de Houtheimstappers in Steenokkerzeel 
en dit voor hun Goede Voornemens-tochten.   
Regenkledij en een stel reserveschoenen waren echt wel nodig want de 
hele dag moesten we regen en felle windstoten trotseren.  
Eénmaal gearriveerd zagen we alleen maar blije gezichten bij de 
organiserende club. Waar men voor deze tocht normaal 1300 tot 1400 
wandelaars mocht ontvangen, bleef de teller nu op 330 deelnemers staan. 
Pech voor hen, maar het weer kan je moeilijk voorspellen en het kan 
aardig wat roet in de organisatie strooien. 
Ikzelf heb met zes andere dappere Milieustappers gekozen voor de 
afstand van 15 km. De wandeling verliep langs rustige baantjes en vooral 
verzopen en drassige veldwegen. Gelukkig werden er geen valpartijen 
genoteerd binnen onze groep.  
Naarmate de tocht vorderde verschenen er om de haverklap vliegtuigen 
boven onze hoofden met de luchthaven van Zaventem als bestemming of 
vertrek. 
De wandelaars van de langere afstanden (20 km) passeerden het 
Floordambos, stapten door het bos van  het Rubenskasteel en deze kregen 
ook nog een stukje van het Witte Kinderbos voor de dan al kletsnatte 
schoenen geschoven. De Zenne en de Sluistoren in Weerde maakten ook 
deel uit van het traject. 
De Houtheimstappers beloofden een fikse wandeling en daarin zijn ze, 
gezien de weersomstandigheden, ook in geslaagd. 
Na afloop van de wandeling heb ik niemand horen klagen. Integendeel! We 
hebben er een gezellige dag van gemaakt. Op naar de volgende busuitstap, 
hopende dat de weergoden ons dan beter gezind zijn. 

(Ingestuurd door Piet Geboers) 

TERUGBLIK 
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De Heuvelse Heide onder een laagje sneeuw…. mooi toch! Dit stond in 

de tekst van de aankondiging van deze tocht die vanuit de 

feestzaal van Heide-Heuvel richting noordoosten trok. 

Toen deze zin geschreven werd dacht niemand aan een sneeuwval 

van 15 à 20 cm op vrijdag, gevolgd door een paar vriesnachten die 

de sneeuw op een paar punten ijzig glad maakte. Wat op vrijdag 

een romantische en aangename ervaring was, duwde ons met de 

neus op de realiteit. De winter tovert niet alleen grootse en mooie 

landschappen, maar zorgt ook voor gladde wegen die een aantal 

wandelaars doet nadenken over het wel of niet maken van een 

verplaatsing. 

Na het klaarzetten van de startzaal en de rustpost vanaf 6 uur was het bang afwachten 

of de wandelaars, die het op vrijdag en zaterdag lieten afweten, vandaag wel zouden 

opdagen. Scenario’s van 200 tot 300 deelnemers deden al de ronde, maar gelukkig 

konden we om 3 uur afsluiten met 650 ingeschreven deelnemers. Dit was niet fameus 

voor deze tocht maar misschien om bij deze weersomstandigheden 

wel tevreden mee te zijn. 

De parcoursbouwers leidden ons over brug 11 en langs het kanaal 

naar de Grote Fossée waar het genieten was van de witte rust. Langs de andere zijde trok 

de wandelaar van de Spijssloot weer terug richting zuiden naar de splitsing van de korte 

afstand en de langere wegen. Die leidden naar het rustpunt in De Kom, tijd om even op 

te warmen, en dan te kiezen voor de lus richting Hageven en De Plateaux . Aan de zandput 

was het te volgen parcours omgetoverd tot een rasechte schaatspiste, waarna het volop 

genieten was van de witte natuurpracht. 

Vanaf de rust kon je ook rechtstreeks terugkeren langs het bosgebied van de Heuvelse 

Heide naar de oude zandput van Velbo. Hier waren de pijlers blijkbaar niet echt duidelijk want een van de 

wandelaars dacht dat het parcours door het water liep (bekijk hiervoor de foto’s op onze website). 

Dan verder door naar het eindpunt waar een lekkere frisse of warme drank het energiepeil weer in 
evenwicht bracht. Chapeau voor de parcoursbouwers en alle helpers die 
ondanks het slechte weer toch alles in goede banen hebben geleid.  (Ingestuurd door Fred Kemps) 

T
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Meer sfeerfoto’s op de website! 



Milieutoeter: maart 2023 

16 



Milieutoeter: maart 2023 

17 

In deze niet altijd even makkelijke tijden, waarin energiefacturen en allerlei virussen 
ons leven bepalen zijn we hier in Den Horst toch met een grote groep van 162 
clubleden samen om naar goede gewoonte feest te vieren. 

Dit jaar verloopt het iets anders. Het feestgedruis wordt ingeleid door de jaarvergadering. 
dus eerst even het officiële gedeelte.  
Zoals iedereen weet was 2022 een bijzonder jaar, waarin we in het 
bestuur afscheid namen van Frans en Yvette. We blijven hen eeuwig 
dankbaar voor alles wat zij de voorbije 42 jaar voor onze club betekend 
hebben.  
Het vernieuwde bestuur heeft nu zijn weg gevonden, mede door de 
steun en medewerking van alle leden. Momenteel loopt - op een paar 
kleine details na - de werking van onze wandelclub zoals het hoort. 
In het vorige werkjaar 2022 konden we na de coronaperiode weer 
opnieuw alle voorziene wandelingen laten doorgaan. De deelnemersaantallen lagen, net als 
bij alle andere clubs, lager dan voor de crisis maar stilaan gaat het weer de goede kant uit. 
Ondanks de dalende opkomst verwelkomden we in 2022 in het totaal 9932 wandelaars, 
waarvan één derde eigen leden. Het aantal niet aangesloten leden neemt ook opvallend toe 
en sinds enkele maanden proberen we hierop in te spelen door deze wandelaars aan te 
spreken en de voordelen van het lidmaatschap uit te leggen. 
 
Financieel overzicht van het boekjaar 2022. 

De jaarrekening van het boekjaar 2022 vertoont 
grote gelijkenissen met die van de voorgaande 
boekjaren ook al is de invloed door de mindere Covid
-periode enigszins merkbaar.  
De grootste bron van inkomsten blijven de 
opbrengsten van de wandeltochten (inschrijvingen 

en consumpties) en de lidgelden. Nieuw vanaf 2023 is dat de post clubvakantie via de 
gewone rekening wordt afgehandeld. 
Bij de uitgaven vallen de kosten van de organisatie van de wandeltochten, de bijdrage aan 
Wandelsport Vlaanderen (wandeltaks, verzekeringen,…), de busreizen en de verschillende 
feesten op. 
 
Het jaarprogramma 
Iedereen heeft samen met de Milieutoeter van januari ook het jaarprogramma ontvangen. 
Hierin vind je de datums van onze maandelijkse wandelingen, die vrij goed vergelijkbaar zijn 
met de vorige jaren. Naast onze 12 wandelingen staan op de jaarkalender 6 busuitstappen, 
4 clubwandelingen, de jaarlijkse voettocht naar Scherpenheuvel, de wandelvakantie in 
Wernigerode, de rolstoelwandeling vanuit Hoevezavel, het helpersfeest, de gratis 
ontbijtwandeling en natuurlijk het clubfeest met jaarvergadering.  
Spijtig genoeg slopen er enkele kleine foutjes in deze kalender. De Kattenbosserheidetocht 
vindt plaats op donderdag 7 september 2023. De busreis van 13 augustus is eigenlijk op 20 
augustus, want anders zouden we een week te vroeg aankomen in Kruibeke en zouden die 
van wandelclub de Lachende Klomp er eens goed mee gelachen hebben. Van levensloop 
kennen we intussen ook de datum, nl. 11 en 12 november. 
Intussen hebben we met het bestuur ook besloten om de Kerstnachtwandeling van 23 
december, op verzoek van de leden van de werkgroep, te verhuizen naar vrijdag  22 
december. 
 

Jaarvergadering en ledenfeest 

zaterdag, 10 februari 2023 

Woord van welkom door Fred (bijna integraal) Blz. 1/2 
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Een woordje over het klassement Wandelsport Vlaanderen 
Waar ik deze toespraak eigenlijk mee had moeten beginnen is het klassement van 
Wandelsport Vlaanderen: Sinds het vorige werkjaar wordt er immers een klassement 
bijgehouden. Dit gebeurt door het registreren van de scans bij de inschrijving.  
De dag  van Vlaanderen Wandelt Lokaal kiest onze club voor Limburg Wandelt in Sint-
Truiden. Dank zij onze klassering in 2022, de derde plaats in de eerste afdeling, kunnen we 
voor slechts 5 euro met de bus naar Sint-Truiden (inschrijving en consumptie bij vertrek en 
ter plaatse inbegrepen). De bus is door ons eindklassement immers gratis. Afhankelijk van 
het aantal deelnemers en het daarvan afgeleid aantal autobussen, zal de eerste bus 
vroeger kunnen terugkeren met de wandelaars van de kortere afstanden, terwijl de andere 
wandelaars later terugkeren. 
 
Iets meer over het klassement. 
Ik legde net uit hoe dit opgemaakt wordt. Of dat helemaal eerlijk is, 
vroeg Fons Schildermans zich af. Fons is lid van onze werkgroep. Hij 
rekende alles eens na  en kwam tot de volgende conclusie. 
Ik heb de Klasse 1 in een Excel-rekenblad gezet met daarin de rangschikking 
overeenkomstig het criterium van Wandelsport Vlaanderen en dit aangevuld met 
het aantal aangesloten leden van elke wandelclub op 7 februari 2023. Deze 
getallen werden teruggevonden op de website van Wandelsport Vlaanderen. Dit 
geeft het volgende resultaat voor Milieu 2000: 

1. Milieu 2000 staat op de 3de plaats van de 25 clubs in de rangschikking zoals 
Wandelsport Vlaanderen de criteria hanteert. 

2. Milieu 2000 staat op de 18de plaats van de 25 clubs in de rangschikking van 
het grootste aantal leden. 

3. Als we voor iedere club het aantal in 2022 gescoorde punten delen door het 
aantal leden van die club, staat Milieu 2000 op de 1ste plaats van de 25 clubs in Klasse 1.  
Milieu 2000 behaalt dan een gemiddelde van 36,20 punten per lid (15.546 punten met 430 leden) 
d.w.z. dat ieder lid van de club aan zoveel wandelingen heeft deelgenomen dat ieder lid 36,20 
punten verdiend heeft.  
De 2de gerangschikte in het oorspronkelijke klassement (Wandelclub Natuurvrienden Deinze, totaal 
17.729 punten met 763 leden) komt op 23,24 punten per lid uit. Dit betekent dat Milieu 2000 meer 
dan 50% actiever geweest is!  
In de oorspronkelijke rangschikking behaalde  WSV Egmont Zottegem de 1ste plaats van het criterium 
in Klasse 1 met totaal 23.974 punten en dit met 1150 leden. Daarmee halen zij een gemiddelde 
score van 20,85 punten per lid, d.w.z. ca. 70% minder dan Milieu 2000.  
Als we deze score van behaalde punten per lid berekenen en rangschikken voor alle 25 wandelclubs 
uit Klasse 1, dan is Milieu 2000 autoritair leider met de score van 36,20 punten per lid.  
De 2de in deze rangschikking zou dan WSV De Brigandtrotters zijn met een score van 26,33 punten 
per lid. 
 

Een welgemeende proficiat aan al onze leden die tot de actiefste leden van wandelsport Vlaanderen 
behoren. Doe zo verder zou ik zeggen.  
 
Onze wandelwinkel. 
We bekijken momenteel hoe we onze wandelwinkel kunnen aanvullen. Gedacht wordt aan 
een polo voor de mannen met een borstzakje (voor de gsm bijvoorbeeld) en een voor de 
dames. Pasmaten en bestelmogelijkheid worden aangeboden op een van de volgende 
wandelingen. 
 
Dat we niet alleen actieve wandelaars zijn maar ook goed kunnen organiseren, bewijzen de 
talrijke reacties van deelnemers van andere clubs. De complimenten over de mooi 
uitgestippelde parkoersen en de adequate manier van pijlen, zijn nooit ver weg. Een 
welgemeende dank aan hen die hiervoor zorgen. Ik wil natuurlijk ook de medewerkers van 
de start- en de rustpost en de parkeerbegeleiders niet vergeten. Tot slot wil ik al mijn 
collega’s bestuursleden bedanken voor de grote inzet en de fijne samenwerking. 

Blz. 2/2 Woord van welkom door Fred (bijna integraal) 
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(Vervolg foto’s van de jaarvergadering en het ledenfeest) 

10 Jaar lid:  

José Willekens en  

Jef Bielen 

25 Jaar lid:  

André Vandenbriel, 

Marie-Jeanne 

Vandenberk,  

Arlette Geysels, 

Rina Geuens, 

Jos Van den Eynde 

80-Jarigen: 

François Heylen, 

Maria Bleyen, 

Els Wouters, 

Yvonne Van den 

Eynde, 

Albert Melis, 

Gerarda Berckmans 

 

Proficiat! 
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Hielspoor?  
Het kan je wandelplezier vergallen. 

Pijn aan je voeten, het kan je wandelplezier helemaal verpesten. Een veel terugkerend 

kwaaltje is hielspoor. Ontdek wat het is, en vooral, hoe je ermee kan omgaan.   

Hielspoor is één van de meest voorkomende oorzaken van hiel-

pijn. Toch is het heel specifiek. Voel je een stekende pijn in je hiel, 

recht onder het hielbot? Dan heb je hielspoor. Het ontstaat door 

een verkalking van de hielpeesplaat aan het hielbot. Een nogal 

complexe uitleg, maar eigenlijk is het gewoon het uitsteekseltje 

dat je ziet op de röntgentekening. Ongeveer 75% van de volwas-

senen heeft dat. Hielspoor op zich is niet erg. Het wordt pas een 

probleem wanneer het gaat ontsteken. Dan heb je een niet-

bacteriële infectie en krijg je stekende pijn.  Meer dan 10% van de 

mensen krijgt ooit hielspoor. Je bent dus zeker niet alleen. Meer 

vrouwen dan mannen hebben het en de meeste patiënten zijn 

tussen de 40 en 60 jaar oud.   

Wat is hielspoor? 

Hoe krijg je hielspoor? 

Er zijn veel mogelijke oorzaken van hielspoor. Meestal komt het door een overbelasting 

en/of door een foute voetstand. Denk daarbij aan staande beroepen of te veel sporten 

waarbij je vaak hard op je hiel land. Lopen is daarvan een populair voorbeeld. Maar ook 

door te wandelen kan je hielspoor krijgen. Vooral bergop stappen kan extra stress op de 

peesplaat veroorzaken. Daardoor gaat die ontsteken. Veel rondlopen op platte 

teenslippers, kan tevens leiden tot hielspoor. Door een foute schoenkeuze, te oude of te 

zachte schoenen, loopt de doorbloeding in je voeten niet optimaal. Daardoor moet je je 

hielpees te veel strekken. Die gaat ontsteken en dan krijg je stekende pijn.   

Als je al een voetafwijking hebt zoals platvoeten of holle voeten, ben je vatbaarder voor 

hielspoorproblemen. Mensen met overgewicht zijn dat ook.   

Hoe voorkom je hielspoor? 

Om hielspoor te voorkomen, hou je je voeten in topconditie. Dat wil zeggen sterke spieren 

en een goede doorbloeding. Ga je vaak wandelen in het bos? Doe dat volgende keer eens 

op je blote voeten! Naast een speciale ervaring, is het super gezond. Door de drukpunten 

op je voeten te stimuleren, zal je doorbloeding verbeteren. Vermijd wel blootvoets stappen 

op een harde ondergrond.   

Natuurlijk draag je meestal wel schoenen. Dan is het belangrijk dat je de juiste kiest. Klinkt 

vanzelfsprekend, maar ga voor schoenen die goed passen, zeker niet te klein of te groot. 

Daarnaast moet het voetbed je voet voldoende ondersteunen. Een kleine hakverhoging is 

ook aan te raden. Dat zorgt voor minder spanning op de achillespees.   

Je kan het al raden, comfortabele sneakers zijn vaak niet de beste voor je voeten. Toch 

hoeven die niet meteen de vuilbak in. Voldoende afwisselen van schoenen is belangrijk.   
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Hoe genees je hielspoor? 

Heb je hielspoor? Geen paniek. Soms gaat het vanzelf over. Schakel over op bovenstaande 

tips en doe het even rustiger aan op sportief vlak.  

Daarnaast zijn er oefeningen die je kan doen om je voet – en kuitspieren te versterken. Er 

zijn verschillende soorten, rek – en krachtoefeningen.  Ze zijn toegankelijk en perfect thuis 

te doen. Toch is het ook verstandig om naar je huisarts te gaan. Die kan je bepaalde 

oefeningen aanraden.   

Een ander remedie dat je huisarts kan adviseren zijn zooltjes of siliconen inleghakjes. Die 

verminderen de druk op je hielpees. Als de oorzaak van je hielspoor ligt in verkorte spieren 

en pezen, is de hielspoorsok een mogelijke oplossing. Dat is een lange sok waarbij een stuk 

tape je tenen met je knie verbindt. Je draagt die ‘s nachts om je peesplaat te rekken.   

Wanneer het probleem ernstiger en langduriger is, kan je huisarts je doorverwijzen naar 

een specialist zoals een fysiotherapeut of podoloog.   

Meer info over oefeningen, hielspoorsok enz.: hielspoorinfo.nl 

Wandelsport Vlaanderen challenges 

Durf jij de stap te zetten? 

Zin om in 2023 je wandelgrenzen te 

verleggen?  Ga de Challenge aan om 

minstens een afstand van 42 km, of 

misschien zelfs een afstand boven de 

100 km te wandelen. Binnen 

Wandelsport Vlaanderen vzw kennen 

we deze challenges ook 

als langeafstandswandelingen.  Onze 

wandelclubs organiseren samen meer 

dan honderd langeafstanden per 

jaar.  Om makkelijk de weg te vinden 

naar je volgende wandeluitdaging, kan 

je deze CHALLENGES makkelijk vinden 

op www.walkinginbelgium.be.  

Wil je een overzicht van alle 

CHALLENGES per maand?  Die kan je 

via de filter alle organisaties 

uitsorteren.   

https://hielspoorinfo.nl/hielspoor-behandeling/oefeningen
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Waar gingen we in JANUARI 2023 wandelen?

Datum Organiserende club Tochtnaam

 Totaal Milieu

2000

1/01/23 Wandel Mee Brueghel Nieuwjaarstocht 646 45

2/01/23 WSV De Schoverik Diepenbeek Nieuwjaarstocht 559 7

4/01/23 Wandel Mee Brueghel 1e Woensdagtocht 360 41

5/01/23 K.WSV De Rakkers Bolderbergse Driekoningentocht 912 46

8/01/23 WSV Blijf Jong Genebos 46e Wintertocht 1129 102

8/01/23 Wandelclub Sport + Kinroo Nieuwjaarstocht 536 18

9/01/23 VV Goldenstar Borgloon Wintertocht Borgloon 407 4

12/01/23 KWSV Wandelend Paal Vriezemantocht 325 12

14/01/23 WSV Donderslagtrippers Rietentocht 276 16

14/01/23 Houtheimstappers Steenokkerzeel Goede Voornemens-tochten 372 40

14/01/23 De Lustige Stappers Post Langdorp 14e Frikadellentocht Herselt 370 3

14/01/23 WSV De Natuurvrienden - Zoersel Finalewandeling Walk 2 Gether 2022 612 2

15/01/23 KWSV De Heikneuters Wintertocht 967 3

15/01/23 WSV De Kampse Wandelaars Wintertocht 984 127

19/01/23 WSV Horizon Donk Zilveren Helmentocht 801 11

20/01/23 WSV De Bosdravers Eksel Sint-Theunistocht 243 31

21/01/23 WSV De Grevenbroekers Wintergrenswandeling 312 21

21/01/23 De Demerstappers Bilzen Bilzen Live 209 3

21/01/23 VOS Schaffen Hugo Bonnynstocht 657 1

22/01/23 WSV Milieu 2000 Lommel Edelweisstocht 650 273

23/01/23 WC Aviat Sint-Truiden Wintertocht 347 2

24/01/23 Sporton Rondom Deurne 649 17

25/01/23 De Grenslopers Open grenzentocht 14

26/01/23 Torenvrienden Oostham Wintertocht 565 39

28/01/23 Wellense Bokkerijders Wintertocht 802 13

29/01/23 De Mijnlamp Beringen-Mijn Winterwandeling 1208 59

29/01/23 WSV Mol Wintertocht 907 117

29/01/23 WSV De Sparrentrippers Wintertocht 658 2

30/01/23 Wandelklub Halewijn Zoutleeuw Vriezemantocht 474 7

31/01/23 WK Werchter Bibbertocht 807 6

1082

Deelnemers

Clubkampioenschap Wandelsport Vlaanderen: voorlopige klassering

Reeks 1, stand op datum van: 16 februari 2023

punten

1 WSV Egmont Zottegem vzw 3215

2 WSV Milieu 2000 Lommel vzw 2037

3 Padstrappers Geraardsbergen vzw 1906

4 Wandelclub Natuurvrienden Deinze vzw 1890

5 Hanske de Krijger Oudenaarde vzw 1823
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Reglementering met betrekking tot de tochtenkaarten 2023 

Ook dit jaar ontving 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 menu Bibliotheek 

op wsv-milieu-2000.be 

vind je steeds onze 

fotogalerij en het 

archief van de 

Milieutoeter (in kleur).  

Deelnameformulier Vlaanderen Wandelt - Sint-Truiden:  

Voordelig met de bus - zondag, 30 april 2023 

Ondergetekende gaat mee met bus naar Sint-Truiden, op zondag 30 april 2023:   

Bezorg dit formulier uiterlijk op zaterdag 22 april 2023 samen met je bijdrage aan één 

van de bestuursleden.  

Via overschrijving op rekeningnr. BE72 8538 5449 0816 kan ook.  Vermeld dan duidelijk  

je naam en aantal personen. Respecteer ook de uiterste inschrijvingsdatum. 

Naam en voornaam:……………………………………………………… 

Adres: …………………………..…..………………………………………….. 

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

Aantal: ……..X 5 euro = …….. Euro. (inschrijving en 2 consumpties inbegrepen) 

In onze wandelwinkel... 
Dit las je ook al in het voorwoord van Fred… 

De winkelcollectie werd uitgebreid met  polo’s voor de heren 

(met een borstzakje) en voor de dames.  

Pasmaten en bestelmogelijkheid worden aangeboden op de 

Pijnventocht van 21 maart. 

De polo’s worden aangeboden aan € 20. 

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





