
Nieuwsbrief december 2020:  

 

WSV Donderslagtrippers vzw 

 

Hernieuwing Lidmaatschap 2021 

 

Bedankt aan iedereen die reeds het lidmaatschap bij onze club verlengd heeft. De huidige lidkaart 
blijft zo geldig tot 31 december 2021. De documenten (attest mutualiteiten) bezorgen wij tijdens 
onze eerste wandelactiviteit in 2021. Indien je deze eerder wil ontvangen, graag een berichtje 
naar secretariaat@donderslagtrippers.be 

Voor wie nog niet verlengd heeft, kan dit doen door een overschrijving van het lidgeld op onze 
rekening. Dit bedraagt 15€ per persoon of 35€ per gezin van 3 personen of meer. 

De betaling dient te gebeuren op onze bankrekening: IBAN BE 69068-8961784-78 BIC GEBABEBB - 
Met vermelding lidgeld 2021 + NAMEN vd LEDEN. 

Zonder verlenging vervalt de verzekering waarvan jullie ook genieten bij wandelingen op eigen 
initiatief. 

 

  

Bekijk deze nieuwsbrief hier via onze website. 

 

  

Beste wandelaar, 

 

Hier een korte en wellicht laatste nieuwsbrief voor dit jaar. 

Met de huidige corona-maatregelen, geldend minstens tot 15 januari, is het nu zeker dat onze 
Nieuwjaarstocht op 9 januari niet zal doorgaan. We zijn wel van plan om een alternatieve corona-
wandeling te organiseren in januari. Het gaat hierbij om een of twee gepijlde routes die jullie dan op 
eigen initiatief kunnen wandelen in een periode van twee of drie weken. Verdere details brengen wij 
jullie in januari. Een lijstje van andere wandeltochten in onze provincie vinden jullie verderop in deze 
nieuwsbrief. 

 

Voor degenen die een exemplaar van 'Walking in Belgium 2021' willen reserveren, mogen een 
bericht sturen naar secretariaat@donderslagtrippers.be 

De kostprijs bedraagt 6€ en dit kan betaald worden op onze rekening (zie hierboven). Indien de 
betaling gebeurt samen met het lidgeld vermeld dan (+WIB). 

Afhaling kan op onze volgende wandeling of bezorging na afspraak met het secretariaat.  



 

Verder wensen we iedereen toch nog fijne feestdagen, met de nodige wandelkilometers en de hoop 
op een gezond 2021. 

 

Veel wandelplezier! 

  

 

 Bestuursorgaan Ziehier de aangepaste bestuursfuncties van ons bestuursorgaan: 

 

Voorzitter/Penningmeester:           Essers Nicole 

Secretaris/PR:                               Haex Marc 

Ondervoorzitter:                             Kerfs Roger 

2de penningmeester:                     Nouwen Jos 

Coordinator:                                   Schouteden Lambert 

Materiaalverantwoordelijke:           Camps Lisette 

Evenementen:                                De Wolf Ingrid 

 

 Coronatochten Voor een up-to-date lijst van de alternatieve coronatochten raadpleegt u best deze 
website: wandelblog.com. In Limburg zijn er mogelijkheden bij volgende clubs: 

 

Van 16/11/2020 tot 07/12/2020 zal wandelclub Horizon Donk een bepijlde coronawandeling 
organiseren. Start is bij de parking van voetbalveld Herk FC, Pikkeleerstraat in Herk de Stad (vlak 
naast Olmenhof. Er zijn twee lussen : Lus A richting Stevoort : 5,5 – 7 en 12,7 km. Lus B richting 
Schulen : 7 en 11,6 km 

De Dommeltrippers uit Pelt zijn reeds toe aan hun derde uitgepijlde coronatocht. Van 20/11/2020 tot 
10/12/2020 (= verlenging) kan men met start op de parking bij de Brandtoren, Torenstraat te 
Neerpelt starten voor 2 mooie wandellussen. De afstanden bedragen 6,3 en 9,5 km. 
Vanaf 20/12/2020 t/m 10/01/2021 zal de vierde coronatocht georganiseerd worden. De start is op 
de parking Scoutsrally, Rallylaan te Pelt (Neerpelt). De afstanden bedragen 5.5 en 9 km. Alle nuttige 
info kan men vinden op de website van de club (klik hierop). 

Wandelclub Wandelend Paal biedt vanaf 22/11/2020 tem 12/12/2020 een volgende reeks 
wandellussen aan. Men kan genieten van het bosrijke Gerhagen en de natuur daaromheen. Het zijn 
drie lussen van 10 km die kunnen ingekort worden tot 7 km. Deze lussen zijn niet uitgepijld, maar op 
basis van wandelknooppunten. Alle info van startplaatsen en parcours kan men vinden op de website 
van de club of via wandelblog. 



De Mijnlamp Beringen organiseert zijn derde “teruguitjekot-wandeling”. Deze bepijlde tocht gaat 
door van 28/11/2020 tem 13/12/2020. De start is op het Kioskplein te Beringen-Mijn. De afstanden 
bedragen 5 – 7 en 9 km en deze kan men combineren. 

De Demerstappers Bilzen organiseren voor de tweede keer een coronawandeling en dit vanaf 
zondag 6/12/2020 t/m zondag 13/12/2020. De start is aan de kerk van Schoonbeek, Schoolstraat 23 
3740 Schoonbeek-Beverst. Afstanden : 2x 4 km, 2x 6 km en 2x 8 km (A-B). A gaat richting het kasteel 
en B gaat naar het bos.  

Wandelclub WSV Blijf Jong Genebos organiseert zijn eerste “coronawandeling”. Deze bepijlde tocht 
gaat door van 1/12/2020 tem 13/12/2020. De start is aan de Zille, Dorpsstaat 15,  3945 Ham. De 
afstanden bedragen 4 en 8 km. Dit is een bosrijke wandeling tussen de herfst en de winter. 

Wandelclub VV Goldenstar Borgloon stelt zijn eerste coronawandeling voor. Als gloednieuwe 
wandelclub van Borgloon hebben ze een prachtig parcours van 6 en  9 km bewegwijzerd. Deze routes 
zijn ook te combineren tot 15 km. Vertrek : De Baron, Graeth 2, 3840 Borgloon. Wandeling 
beschikbaar vanaf 25/11/2020 t/m 20/12/2020. 

Wandelclub Wellense Bokkerijders organiseert van 5/12/2020 t.e.m. 26/12/2020 een bepijlde 
Coronawandeling. Lussen A en B gaan doorheen het natuurgebied Broekbeemd om vervolgens via 
holle wegen en velden richting Vrolingen te stappen. Lus C loopt via rustige veldwegen richting 
Ulbeek om vervolgens via de Grote Beemd terug te keren naar de startplaats. De lussen zijn 
onderling combineerbaar zodat je 7,8 – 8,1 – 10,3 – 15,2 of 18,4 km kan wandelen. Startplaat: De 
Meersche, Molenstraat 3 te Wellen.  

Wandelclub De Schoverik Diepenbeek organiseert voor de derde keer een bepijld permanent 
wandelparcours. De uitgepijlde “Matenwandeling” gaat door vanaf maandag 14/12/2020 t.e.m. 
zondag 27/12/2020. Deze wandeling gaat door de natuurgebieden “Diepenbekerbos” en 
“Natuurreservaat De Maten”. Vertrek parking Dilikensweier, 3600 Genk, (kruising Dilikensweier en 
fietspad door de Maten) De afstanden bedragen 6 – 8 – 12 km, combineerbaar.  

Van 05/12/2020 t/m 27/12/2020 organiseert AVIAT Sint-Truiden enkele uitgepijlde wandellussen. De 
start is aan de Zoutleeuwsesteenweg 120, te Wilderen – Sint-Truiden. Parkeren is mogelijk achter het 
Wimbledon Tenniscenter. De afstanden van de lussen bedragen 8.8 km – 9.3 km en 6.2 km (dit is een 
afgekorte lus B). Alle info op de website van de club (klik hierop) 

Vanaf 01/12/2020 t/m 31/12/2020 kan men met vertrek aan de parking van Erperheem, 
Ellikommerdijk 3 te Peer, 3 wandellussen stappen. De afstanden bedragen 4.4 km (groene 
rechthoek), 10 km (gele zeshoek), 10 km (blauwe ruit). Deze organisatie is een samenwerking tussen 
toerisme Peer en WSV 10 W Tac. 

De Tongerse Wandelvrienden organiseren voor de 2de keer een Coronawandeling. De uitgepijlde 
parcours kunnen bewandeld worden vanaf zaterdag 19/12/2020 tot zondag 3/01/2021 en dit voor 
alle wandelaars. We hebben een nieuwe startplaats ”het Pliniuspark” gelegen aan de Fonteindreef 8 
te Tongeren. U kan het Pliniuspark bereiken via de Hasseltsesteenweg. De wandelafstanden zijn 6A, 
6B, 8, 10 en 12 km.  Deze parcours zijn onderling combineerbaar en lopen over gedeeltelijke nieuwe 
paden.  

Vanaf zaterdag 12/12/2020 t/m zondag 3/01/2021 voorziet WPG Beringen zijn vierde uitgepijlde 
Covid-19 wandeling. De wandelafstanden zijn 9-8-6 en 4 km, deze verlopen alle vier grotendeels in 
het bos. De 4 en 6 zijn verwerkt in de 8 en 9 km. Vertrek is aan de Sint-Sebastiaansgilde in de 
Gildestraat nr 9 te Koersel 3582. 



Vanaf 04/12/2020 t/m 05/01/2020 hebben de Bokkenrijders Overpelt hun vijfde Coronawandeling 
(decemberwandeling) volledig uitgepijld.  Start en aankomst zijn aan de parochiezaal van Holheide , 
Heikapper 25 te Pelt. Afstanden zijn 5 en 10 km , vrijwel volledig onverhard en door de bossen .    

De Torenvrienden Oostham hebben 2 nieuwe bepijlde wandelingen vanaf 16/12/2020 tot 
11/01/2021. De afstanden zijn 5km en 7km en ze zijn onderling combineerbaar. Men wandelt door 
de mooie natuur van de gemeente Ham. Vertrek zaal Kristoffelheem Schoolstraat 10 in Oostham. 

De Heikneuters uit Genk, hebben verschillende permanente wandelingen uitgestippeld. De 
wandelingen zijn niet bepijld en kan je downloaden op de website van de club (klik hier).  Je kan 
vertrekken aan de Kring, Onderwijslaan 2 te Waterschei of Taverne Kattevenia, Kattevennen 12 te 
Genk. 

 

 Bekijk deze nieuwsbrief hier via onze website.       Copyright © 2020 W.S.V. Donderslagtrippers vzw, 
All rights reserved. 

U ontvangt deze e-mail omdat u zich heeft ingeschreven als lid van W.S.V. Donderslagtrippers vzw. 
Wenst u zich uit te schrijven, stuur een email. 

 

Bezoek en like ons ook op Facebook 

 

Our mailing address is: 

 

 

W.S.V. Donderslagtrippers vzw 

 

Vliegeneinde 45 

 

Oudsbergen 3670 

 

Belgium 

 

 


