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Beste wandelaar, 

 

Eindelijk eens een nieuwsbrief zonder afgelastingen! Wij zijn blij om te melden dat vanaf nu onze 

activiteiten weer mogen doorgaan, weliswaar steeds rekening houdend met de nog geldende corona-

maatregelen. 

 

Een jaar geleden werden we in lockdown geplaatst, een hevige periode waar we allen met gemengde 

gevoelens op terug kijken. Sommigen hebben familie of vrienden verloren door dit virus, dikwijls 

zonder afscheid te mogen nemen. In het begin moest iedereen thuisblijven en misten we onze 

regelmatige contacten met vrienden wandelaars. We misten onze geliefde vakanties of weekends en 

moesten alle feestjes annuleren, ook ons clubfeest waar we met z’n allen zo naar uitkeken. Kortom we 

leefden een jaar lang in oorlog met een vijand die we niet konden zien, ruiken, proeven of horen. 

Gelukkig was er nog de mogelijkheid om coronawandelingen uit te pijlen. Ons bestuur spendeerde 

hier veel tijd aan, maar velen vonden dit een schitterend initiatief en we mochten rekenen op talrijke 

deelnemers van heinde en ver. De positieve energie die men na zo een wandeling ervaarde deed velen 

deugd! 

Intussen durven we toch stilaan beginnen uit te kijken naar een mogelijke heropstart van de “normale” 

wandelingen. Met Vlaanderen Wandelt Lokaal in Meeuwen die vertrekt In Café The Mood op 

zondag 27 juni hopen we op een een mooie start. Liefst met aangenaam zomerweer! 

 

Het aantal gevaccineerde stijgt gelukkig iedere dag, en omdat ons publiek toch grotendeels uit 

senioren bestaat, zal de vrees om besmet te raken snel afnemen. Ook de vakantie komt snel in zicht en 

verder in deze nieuwsbrief, lees je dat we niet stil gezeten hebben en toch al plannen maken om er een 

fijne zomer van te maken! En om snel weer te kunnen samenzitten! (ook al is het in het begin mogelijk 

met mondmasker en afstand houden).  Maar de terrasjes zijn open… wat gaat een pint bier toch lekker 

smaken !!! 

 

Terug organiseren brengt ook de nood aan helpers met zich mee. We doen via deze weg een oproep 

om vrijwilligers te vinden. Wandeling Lokaal Wandelt Meeuwen op zondag 27 juni 2021, wordt door 

het bestuur bezet, maar voor de Donderslagtocht op wo 13 oktober en onze Neveltocht op 14 

november 2021, zoeken we vrijwilligers. Wensen jullie verder te blijven helpen stuur een e-mail naar 

het secretariaat@donderslagtrippers.be, bellen kan via het nummer: 0478 294675. We zoeken onder 

onze leden mensen die genieten van de voldoening om een dagje mee te helpen. Helpers zijn een must 

om onze clubs draaiende te houden ! Hopelijk komt alles terug goed en zien we elkaar de komende 

weken ergens ten velde. Hou het intussen veilig en geniet zoveel mogelijk. 

Veel wandelplezier!  

  

Vlaanderen Wandel Lokaal in Meeuwen 

Onze club neemt deel aan de organisatie van Vlaanderen Wandelt Lokaal op 27 juni. 

Onder het motto #��������������	��������������	��������������	��������������	 wil Wandelsport Vlaanderen die dag zoveel mogelijk 

mensen aan het wandelen krijgen bij de plaatselijke wandelclubs. 



De startplaats voor 

onze club is Café In the 

Mood, Weg naar 

Helchteren 59, met 

groot buitenterras. Er is 

een mooi aanbod aan 

wandelroutes van 4 tot 

20 km met heel wat 

variatie. Zowel de 

natuur van de 

Aabeekvallei als de 

veldwegen in het 

nabijgelegen 

heidegebied worden 

aangedaan. Er is een 

parcours toegankelijk 

voor rolstoelen en 

kinderwagens. 

Die dag is er een speciale actie voor nieuwe clubleden. Voor de prijs van 15€ geldt 

het lidmaatschap tot eind 2022. Hierbij zijn er talrijke voordelen zoals de inbegrepen 

verzekering voor alle wandelactiviteiten, dus ook in prive-sfeer. Daarenboven betalen de 

meeste mutualiteiten het lidmaatschap terug. Maar vooral zijn de Donderslagtrippers een 

sociale club met tal van organisaties: daguitstappen, meerdaagse reizen, een gezellig 

clubfeest en tal ,van vrijwilligers die dit allemaal mogelijk maken. 

Er wordt gevraag om vooraf te registreren voor dit evenement via 

https://forms.gle/hFJjsmPXtJzjQEyP6 

 

We rekenen op deelname van al onze leden! Maak ook familie, buren en vrienden 

warm voor dit evenement. Iedereen die het virus van het wandelen te pakken heeft 

gekregen tijdens de corona-periode is welkom en kan door lidmaatschap profiteren 

van vele voordelen. 

 

Nieuws uit de bestuurskamer 
Allereerst bedankt aan iedereen die (via email) heeft deelgenomen aan de Statutaire 

Algemene Vergadering. 

Alle punten werden met een meerderheid aan stemmen goedgekeurd. We verwelkomen dan 

ook  Viviane Willems en Mathieu Deckers als nieuwe leden van het bestuursorgaan! Via 

deze link naar onze website vindt u ook de verslagen en documenten behandeld op de 

vergadering. 

Op onze recente vergadering werden o.a. volgende punten beslist: 



 

• Ondanks de zeer beperkte inkomsten dit jaar zal ons clubfeest dit jaar normaal doorgaan, 

natuurlijk rekening houdend met de coronaregels op dat moment. Dit jaar voorzien we wel 

geen korting voor vrijwilligers. Maar we houden de prijs zeer schappelijk en wie er al bij 

geweest is weet dat er voldoende eten, drinken, animatie en gezelligheid is. We hopen dan ook 

op talrijke deelname zodat we nog eens kunnen bijpraten na deze lange corona-periode. 

• De daguitstap naar Voeren en Maastricht, origineel gepland voor vorig jaar, zal normaal dit 

jaar doorgaan op 12 december 

• Volgend jaar gaan we weer op reis! De bestemming is Luxemburg op 10, 11 en 12 juni 2022. 

Verdere gedetailleerde info volgt zoals steeds in een van volgende nieuwsbrieven. 

 

Agenda: 

• 27 juni 2021: 'Vlaanderen Wandelt Lokaal' georganiseerd door Wandelsport Vlaanderen in 

samenwerking met verschillende wandelclubs. Onze club biedt wandelingen aan vanuit 

startlokaal, café In the Mood in Meeuwen. Afstanden: 4-7-11-20 km. Vertrek vanaf 6h30  

• 13 oktober 2021: Donderslagtocht met vertrek vanuit het Lutgarthof (Donderslagweg 3). 

Afstanden: 3-5-6-8-11-20 km. Vertrek vanaf 6h30 

• 14 november 2021: Neveltocht met vertrek vanuit 't Heem. Afstanden: 3-6-9-12-20 

km. Vertrek vanaf 6h30 

• 27 november 2021: Clubfeest in het Buurthuis Ellikom. Verdere details volgen nog, maar 

houdt deze datum dus vrij! 

• 12 december 2021: Busuitstap naar Voeren met wandeling in Remersdael en bezoek aan 

Maastricht (kerstmarkt). Verdere details volgen nog 

  

  
Bekijk deze nieuwsbrief hier via onze website. 
   

 

 


