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Beste wandelaar, 
 
In onze vorige nieuwsbrief brief waren we nog verheugd met de versoepelde corona-
maatregelen waardoor we zelfs een corona-veilige Donderslagtocht hebben kunnen 
organiseren. Onze dank aan alle deelnemers en medewerkers. Het was een geslaagde tocht 
met deelnemers uit heel Vlaanderen. 
 
Intussen zitten we weer in een strenge lockdown, waardoor alle wandelevenementen weer 
afgelast zijn, zo ook onze Neveltocht van volgend weekend. Spijtig, maar niet getreurd. Zodra 
het weer toegelaten is, organiseren wij weer veilige wandelingen voor onze leden. 
Verderop in deze nieuwsbrief geven wij wat informatie over alternatieve wandelingen die 
andere clubs aanbieden. 
 
November is traditioneel de maand voor het verlengen van het club lidmaatschap. De meesten 
van jullie doen dit persoonlijk tijdens onze tocht, maar dit jaar zal het via internet en 
bankoverschrijving moeten gebeuren. Hoe dit kan lezen jullie verderop. 
Ondanks de vele afgelaste evenementen, hopen wij dat jullie zeker lid blijven van onze club. 
Jullie kennen wellicht de vele voordelen van het lidmaatschap, maar zeker belangrijk om te 
weten is dat je als lid steeds verzekerd bent, ook tijdens wandelingen op eigen initiatief!  
 
Tijdens ons jaarlijks clubfeest dat natuurlijk niet doorgaat huldigen wij normaal ook onze 
leden die een aantal kilometers hebben kunnen noteren in hun tochtenboekje. Dat stellen we 
een jaartje uit. Wel is er via Wandelsport Vlaanderen een huldiging van verdienstelijke 
wandelaars. Meer hierover verderop. 
 
Ondanks alle corona beslommeringen denk ik dat we als wandelsport liefhebber nog 
optimistisch mogen zijn. Tijdens het voorbije weekend was het een overrompeling bij de 
parkings van de meeste wandelgebieden. Als een klein percentage hiervan het wandelvirus 
opdoet en blijft wandelen als dat andere virus weg is, dan is dit een goede zaak! 

Veel wandelplezier! 
  

Hernieuwing Lidmaatschap 2021Zonder hernieuwing vervalt het lidmaatschap van onze club 
op 31 december 2020. 
Hernieuwing van het lidmaatschap kan simpel via betaling van het lidgeld. 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 + AANTAL PERSONEN. 
Bij tijdige hernieuwing blijft de huidige lidkaart geldig tot 31 december 2021. U ontvangt dus 
geen nieuwe lidkaart! 
U ontvangt een bevestigingsbrief en een attest voor de terugbetaling via het 
ziekenfonds tijdens ons eerstvolgende wandelevenement. Dit wordt nog aangekondigd in onze 
volgende nieuwsbrief. 
Voor nieuwe leden is er een ander formulier in te vullen via onze website of deze link.  



 
Bij vragen en voor aanpassing van je gegevens, kan terecht op het 
secretariaat: secretariaat@donderslagtrippers.be 
 
Belangrijk: voor mensen zonder internet of email, deze ontvangen de belangrijke 
nieuwsbrieven via de post, maar om steeds de laatste updates te kunnen ontvangen is het 
belangrijk dat wij beschikken over een geldig email adres van elk lid. 
 CoronatochtenGeorganiseerde wandeltochten, met inschrijving en afstempeling zijn 
voorlopig niet toegelaten en wandelen in groepen van meer dan 4 personen zijn volgens de 
huidige maatregelen ook verboden. Sommige wandelclubs nemen initiatieven zoals het 
openstellen van bepijlde parcours gedurende bepaalde periodes. Voor een up-to-date lijst van 
deze initiatieven raadpleegt u best deze website: wandelblog.com. In Limburg zijn er 
mogelijkheden bij volgende clubs: 

 Tussen 7/11/2020 t.e.m. 25/11/2020 voorziet WPG Beringen een permanente Covid-
wandeling. De wandelingen vertrekken aan de Sint-Pietersgilde, Mathias Geysenstraat 
70 te Koersel-Beringen.  Er zijn drie bosrijke wandellussen voorzien , nl. 5 – 7 en 9 
km.  

 Vanaf 10/11/2020 tot 24/11/2020 stippelen de Torenvrienden uit Oostham enkele 
bepijlde tochten uit. De afstanden bedragen 4 kmen 7 km, die men met elkaar kan 
combineren. De start vind je aan de zaal Kristoffelheim, Schoolstraat 10 in Oostham. 

 Ter vervanging van de Martine Van Camptocht, voorziet WSV Wandelend Paal een 
bepijld permanent parcours vanaf dinsdag 03/11/2020 tem zaterdag 21/11/2020. De 
start is aan het Bezoekerscentrum Webbekoms Broek, Omer Vanaudenhovelaan, 
Diest. Het betreft 2 lussen van elk 10 km die beiden kunnen ingekort worden tot 6 
km.  

 Wandelclub Terug Op Stap Hasselt  heeft van 31/10/2020 tot en met 14/11/2020  een 
uitgepijld parcours vanuit Stokrooie. Er zijn 3 verschillende afstanden : 4,5 km 
geschikt voor rolstoelen, 8,5 km en 9 km. De wandelingen zijn te bekijken op 
routeyou (klik hierop). Vertrek en aankomst O C Stokrode St. Amandusstraat, 3511 
Stokrooie (ruime parking). 

 AVIAT Sint-Truiden organiseert van 31/10/2020 tem 29/11/2020 de permanente 
omlopen Klein-Gelmen – Groot-Gelmen & Gelinden. Wandelen in het Droog- en 
Vochtig-Haspengouw en door de vallei van de Herk staan er op het programma. 
Vertrek is telkens aan het Catarakske, Hampstraat 1, 3870 Klein-Gelmen (Heers) 

 Vanaf zondag 08/11/2020 tem 15/11/2020 kan men een bepijld permanent parcours 
stappen georganiseerd door WSV 10 W Tac. De start is aan het OC Den Tichel, Sint 
Trudostraat 76 in Wijchmaal – Peer. De afstanden bedragen 5 km (klik hierop) – 9 km 
(klik hierop) en 11 km (klik hierop). 

 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. 

Huldiging Verdienstelijke WandelaarsOmwille van COVID-19 heeft Wandelsport Vlaanderen 
vzw besloten om geen Nieuwjaarsvieringen te laten doorgaan. De gezondheid van onze 
mensen staat bovenaan en is zeker een prioriteit bij onze risicogroep. 
Toch wil Wandelsport Vlaanderen vzw in deze rare tijden de verdienstelijke wandelaars in de 
bloemetjes zetten en hun appreciatie tonen naar de actieve wandelaar.  
Alle leden die 20.000 km (of een veelvoud ervan) of 1000 tochten (of een veelvoud ervan) 



gewandeld hebben, kunnen dit doorgeven via secretariaat@donderslagtrippers.be. Deze 
gehuldigde personen ontvangen een diploma en geschenk per post. 
 Voordelen van het lidmaatschap 

 Je sluit aan bij een dynamische wandelclub en bent ook automatisch lid van 
Wandelsport Vlaanderen en geniet ook van de vele voordelen bij deze vzw. 

 Je wordt regelmatig geïnformeerd via nieuwsbrieven. 
 Je bent verzekerd tegen gebeurlijke ongevallen met lichamelijk letsel tijdens elke 

clubactiviteit. 
 Je bent verzekerd tegen gebeurlijke ongevallen met lichamelijk letsel tijdens elke 

officiële wandeling waar je aan deelneemt alsook voor de verplaatsing naar en van het 
startlokaal. 

 Je bent verzekerd tegen gebeurlijke ongevallen met lichamelijk letsel wanneer je op 
eigen initiatief gaat wandelen. 

 Je krijgt van de club als welkom een stempelboekje W.S.V.L.vzw +plastiek hoesje. 
 Je krijgt een clubstempelboekje om clubstempels te vergaren. 
 Je krijgt een waardebon van 14€ bij inlevering van een vol clubstempelboekje. 
 Je kan tegen een zeer voordelige prijs deelnemen aan buitenlandse wandelvakanties. 
 Je kan voordelig inschrijven voor ééndaagse busuitstappen waarbij het 

inschrijvingsgeld van de plaatselijke wandelclub mee is inbegrepen. 
 Je kan deelnemen aan het ledenfeest. 
 Je wordt op vrijwillige basis gehuldigd als je een zeker aantal kilometers hebt 

gewandeld. 
 Je kan tegen een sterk gereduceerde prijs wandelkleding aanschaffen in de club. 
 Je krijgt minstens 0,50€ reductie op de inschrijving als je bij bevriende wandelclubs 

gaat wandelen waar je anders minstens 2€ betaalt. 

Agenda 

 AFGELAST: Zaterdag 28 november - Clubfeest 
 AFGELAST: Zondag 13 december - Busreis Voeren/Maastricht (uitgesteld naar 

volgend jaar) 
 Zaterdag 9 januari: Nieuwjaarstocht - bevestiging en meer info in de volgende 

nieuwsbrief 

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 

Begoniastraat 61 

Oudsbergen 3670 Belg 


