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Beste wandelaar, 

 

Gelukkig nadert het einde van de vele corona maatregelen en er zijn dan ook reeds clubs die wandelingen met 

inschrijving beginnen organiseren. De actuele agenda vind je zoals steeds via Wandelsport Vlaanderen. 

Spijtig genoeg moeten we melden dat onze geplande Rietentocht van 30 mei echter nog geannuleerd is. We 

hopen dat dit onze laatste afgelasting is wegens corona maatregelen. Om jullie toch nog wat wandelplezier te 

bezorgen hebben we ter vervanging een tijdelijk bepijlde wandeling uitgestippeld die start in Ellikom aan de 

Hoogmolen. Verdere details in deze nieuwsbrief. 

 

Zoals reeds aangekondigd neemt onze club deel aan de actie 'Vlaanderen Wandelt Lokaal' op 27 juni. Starten 

doen we vanuit Café In the Mood en het is onze eerste evenement met inschrijving sinds een lange tijd. 

Daarom hopen we op jullie massale deelname. Breng ook zeker familie en vrienden op de hoogte. Er zijn die 

dag speciale voorwaarden voor mensen die lid worden. 

 

Dan is er nog belangrijk clubnieuws in verband met de Statutaire Algemene Vergadering. Deze zal doorgaan 

via email en dus niet in het Buurthuis Wijshagen zoals aangekondigd. Zie hieronder belangrijke instructies over 

hoe dit gaat gebeuren. 

   

Veel wandelplezier!  

  

Statutaire Algemene Vergadering 

Dit is een verplichte vergadering voor vzw organisaties waarbij alle leden de kans krijgen 

om de werking te bespreken en goed te keuren (statuten, financiële verslag, benoeming 

bestuursleden,...). Normaal is dit een fysieke vergadering met vlaai en koffie. Wegens corona 

organiseren we deze vergadering dit jaar via email. 

Dit zijn de belangrijkste punten hoe dit georganiseerd wordt: 

• alle leden die in 2019 aanwezig waren op deze vergadering ontvangen de documenten ter 

goedkeuring via email, met een beschrijving hoe de stemming moet gebeuren. 

• alle andere leden (geen deelname 2019) kunnen zich melden via secretariaat@donderslagtrippers.be 

om aan de stemming deel te nemen. Zij ontvangen dan ook de documenten en kunnen deelnemen 

aan de stemming 

• de stemming zal gebeuren rekening houdend met de privacy van de leden 

Ondanks deze voor sommigen misschien complexe procedure hopen wij op een goede 'opkomst'. Volgend jaar 

gaan we terug voor vlaai en koffie!   

Permanente Omlopen Hoogmolen, Ellikom 



Van zondag 23 mei tot en met zaterdag 5 juni bieden wij een aantal bepijlde wandelroutes aan. Het vertrek 

bevindt zich aan De Hoogmolen in Ellikom (Hoogmolenweg 15). Er zijn twee grote lussen. een eerste gaat 

richting Reppel door de Abeekvallei helemaal tot Reppel en is 10km lang. Een kortere route van 6km keert 

terug langs het 'Ooievaarsnest'. De andere grote lus gaat richting Berenheide/Meeuwen en passeert langs 

Erperheide. De 10 km lus komt lans de Dorpermolen vooraleer terug te keren naar Ellikom. Een kortere route 

van 6km passeert via de Berenheidermolen. Alle routes zijn grotendeels onverhard en tonen een aantal van de 

mooiste plekjes van onze gemeente (en vlak erbuiten). Tip: de Hoogmolen en de Dorpermolen bieden de 

mogelijkheid om een 'terrasje' te doen! 

Agenda: 

• 23 mei tot en met 5 juni: Bepijlde wandeling, Startplaats Ellikom, Hoogmolen, keuze tussen 6km (2x) 

en 10km (2x) 

• 29 mei 2021: Geannuleerd - Statutaire Algemene Vergadering in Buurthuis Wijshagen. Alternatief: 

via email, zie verderop. 

• 30 mei 2021: Geannuleerd - Rietentocht. 

• 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. 

   



 

 

 

  

  
  

  

  

  

  
  

  

 


