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1.Beste leden:  

Na de organisatie van twee tochten in 2020 en één tocht in 2021, zijn we 2022 ook weer 

begonnen met de annulering van onze Wintertocht in januari. Februari kondigde zich beter 

aan en zo konden we overgaan tot het organiseren van onze Helpende Handen Tocht. We 

werkten enkel met een startzaal en vier wandellussen, zonder rustpost. De dagen voor de 

tocht waren nogal stormachtig, met veel wind en regelmatig regen, maar op woensdag zou 

het rustiger worden en droog blijven.  

Hopelijk kunnen we op woensdag 13 april onze Bloesemtocht organiseren met een rustpost. 

Dit kan enkel als we voldoende helpers kunnen activeren.  

2.Wandeltochten in Limburg maart-april 2022: pancartes met rode pijl ‘Wandelsport 

Vlaanderen’ wijzen jullie de weg naar de startzaal. 

Wo 2/3:Peer; do 3/3:Veerle; za 5/3: Hasselt; zo 6/3: Genk; ma 7/3: Diepenbeek;                    

wo 9/3: As; do 10/3: Zonhoven; Diest; za 12/3: Eisden; zo 13/3: Heusden-Zolder, Landen;    

ma 14/3: Spalbeek; di 15/3: Lommel; wo 16/3: Neerharen, Eksel; za 19/3: Beverlo;                

zo 20/3: Tongeren, Scherpenheuvel-Zichem, Houthalen-Helchteren; ma 21/3: Kortessem;     

di 22/3: Achel; do 24/3: Langdorp;  za 26/3: Stevoort, Kaulille; zo 27/3: Kanne;                      

ma 28/3: Gelinden; di 29/3: Meldert, Mol; do 31/3: Oostham; 

Za 2/4:Overpel; zo 3/4: Hoeselt; ma 4/4: Diepenbeek: di 5/4: Heppen, Betekom;                   

wo 6/4: Wijchmaal, Uikhoven; do 7/4: Kwaadmechelen; za 9/4:Eigenbilzen, Eksel, 

Waremme; zo 10/4: Hasselt, Waremme; ma 11/4: St-Lambrechts-Herk; di 12/4: Houthalen-

Helchteren; wo 13/4: Wellen; za 16/4: Neerglabbeek; zo 17/4: Neerpelt;                                 

ma 18/4: Sint-Truiden, ’s Gravenvoeren, Lommel; wo 20/4: Hakendover; do 21/4: Kuringen; 

za 23/4: Halen, Dilsen-Stokkem; zo 24/4:LIMBURG WANDELT LOKAAL: Loksbergen, Peer, 

Meeuwen, Ham, Leopoldsburg, Diepenbeek, Heusden-Zolder, Opglabbeek, As;                     

ma 25/4: Aalst(Sint-Truiden); do 28/4: Oostham; vr 29/4: Schaffen(100km);                             

za 30/4: Schaffen; zo 1/5: Heusden, Opoeteren,Landen; ma 2/5: Diepenbeek; di 3/5: 

Zonhoven; wo 4/5: Meeswijk, Kaulille; za 7/5: As, Vijlen(nl), Mol,; zo 8/5: Montenaken, 

Rijkhoven; ma 9/5: Stevoort 

 

3.Wandelen Zonder Betalen: 

Op zaterdag 23 april 2022 kunnen jullie gaan wandelen met gratis inschrijving en 1 
gewone consummatie bij Wandelclub Horizon Donk. Start: Buurthuis Zelk, Zelkstraat 16, 
3545 Halen 
 

Naam Naam 
 



4.Helpende Handentocht 23/02/22: 

Op deze tocht hadden we prachtig weer en een mooi aantal deelnemers: 594 

 Daaronder 36 Bokkerijders die konden genieten van gratis inschrijving en 14 helpers van de 

club. 

5.Volgende tocht: 

Op woensdag 13 april 2022 organiseren we onze jaarlijkse Bloesemtocht vanuit de startzaal 

De Meersche. Jullie kunnen gratis inschrijven van 7 uur 30 tot 15 uur. De rustpost sluit om 16 

uur en de startzaal om 17 uur. Of we een controle kunnen organiseren hangt af van het 

aantal helpers die bereid zijn te komen en of er een oplossing komt voor het vervoer van het 

materiaal van de club naar de controle. 

6.Wandelkalender. 

Het secretariaat is nog in het bezit van 5 wandelkalenders ‘WALKING IN BELGIUM’. Wil je er 

eentje? Stort dan 6 euro op de rekening van de club: BE19 7353 4908 6012. De eerste vijf 

kunnen er een bekomen. 

7.Ledenstand: 

-192 

-10 nieuwe leden (sinds september 2021): Bart (Wellen), Tuur (Wellen),Hubert en Eliza 

(Landen), Marc en Christiane (Alken), Marie Louise, Cindy en Vicky (Diepenbeek), Jean Marie 

en Marie Louise (Borgloon). 

-Ongeveer 35 leden hebben om diverse redenen hun lidgeld 2022 nog niet hernieuwd. 

8.Busreizen 2022: 

-In februari 2020 had een afvaardiging van Iris Kortessem een gesprek met het bestuur van 

de Wellense Bokkerijders een gesprek om samen busreizen te organiseren. We wilden dit 

uitproberen en een agenda samenstellen. Jammer dook het Coronaspook op en twee jaar 

lang viel alles stil. Begin maart heeft ons haar voorstel busreizen 2022. Zij stappen altijd op 

aan de bushalte aan de kerk van Kortessem en dit om 8 uur.  

-Verdere info over o.a. prijs, bij wie inschrijven en uur van opstappen bij Baus worden in een 

volgende Clubnieuws bekendgemaakt. 

Willy Sauwens 

 

 


