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Voorzitter:  VANOPPEN Walter   
   Biesemstraat 31   
                3454 Rummen 
   011/58.71.04 
   0478/36.86.13 
 

Ondervoorzitter: VAN DE VELDE Kamiel 
   Nieuwstraat 8 
   3540 Herk-de-Stad 
   013/44.37.29    
               kamiel.vandevelde@gmail.com 
 

Secretaris:  GEURTS Jan 
   Rummenweg 12 
   3540  Herk-de-Stad 
   0495/20.75.35 
   secretariaat@horizondonk.be 
 

Penningmeester:        HUYBRECHTS Robert 
              Kleine Venne 5 
              3540 Herk-de-Stad 
              013/44.24.41 
              penningmeester@horizondonk.be 

Wie is wie? 

Leden: 

CRAENEN Gerard 

013/44.28.09 

 

LIESENBORGHS Gilbert 

0473/25.06.68 

 

MOORS Rudy  

013/30.56.69 (enkel tussen 16 – 21 uur) 

inschrijvingen@horizondonk.be 

 

Rekeningnummer: IBAN: BE03 9730 6101 8084                 BIC: ARSPBE22          Kleine Venne 5 - 3540 Herk-de-Stad 

 

Website: www.horizondonk.be                                                                 E-mail: secretariaat@horizondonk.be 

Dit blad wordt gratis verstrekt aan alle leden, aan andere WSVL vzw clubs en aan de adverteerders. 

Aanvraag publiciteit, mededelingen WSVL vzw clubs, suggesties, opmerkingen en dergelijke, te melden aan: 
 

W.S.V. HORIZON DONK VZW        -        Rummenweg 12        -        3540 Herk-de-Stad        -        0495/20.75.35 

VANDERSPIKKEN Paul 

0479/85.19.48 

 

VAN DE BRUINHORST Fred 

0496/89.15.44 

 

De Croock Willy 

011/58.18.37 
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Beste Horizonners, 

 

 

Gewoonlijk begin ik dit laatste clubblad van het jaar met een verwijzing naar de 

afgelopen mooie zomer, maar ik weet niet of jullie echt hebben kunnen genieten van 

deze uitzonderlijk hete en droge zomer. Vele voortuintjes zijn ontsierd door verbrande of 

verdroogde struiken en vele mensen zullen in de kosten vallen voor het aankopen van 

nieuw plantsoen. 

Ik heb speciaal lang gewacht om dit voorwoord te schrijven zodat ik nu weet wat de 

andere bestuursleden hebben geschreven over onze afgelopen activiteiten en over alles 

wat er ons dit jaar nog te wachten staat. Bedankt mannen, ik heb daar niets aan toe te 

voegen. Ook nog een speciale dank aan onze secretaris Jan om het van mij over te nemen 

om het voorwoord te schrijven van de vorige twee clubbladen. 

Na mijn 2de rugoperatie op minder dan een jaar tijd, verloopt mijn herstel niet zoals 

verhoopt. Na 3 maanden herstel, dus nog voor onze clubvakantie in juli, zou ik terug op 

een normale manier kunnen stappen. We zijn intussen zes maanden verder en ik heb nog 

steeds mijn rollator nodig om mij enkele kilometers te kunnen verplaatsen. Als 

revalidatie gaan Annie en ik 4 maal per week naar een wandeling om er de kortste 

afstand te wandelen. Dan is het nog nodig om onderweg 3 of 4 maal te rusten. Maar we 

geven niet op, er zal (hopelijk) wel een tijd komen dat het weer beter gaat. 

Om te eindigen wil ik aan iedereen dringend vragen om tijdig uw lidmaatschap te 

hernieuwen want het is elk jaar voor onze secretaris een reuzenwerk om alles in orde te 

maken voor onze meer dan 500 leden. 

Tot ziens volgende zondag in Zelk-Halen. 

 

Jullie voorzitter  

       Walter 
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                                    Agenda 2018 - 2019 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

        
  
 

30 sept  
27e Hollewegentocht in Zelk 

WSV Horizon Donk vzw 

Eigen 

wandeling 

6 okt  
Clubfeest       

WSV Horizon Donk vzw 

Enkel voor 

leden 

13 okt 
Najaarstocht – Rotselaar 
De bollekens vzw Rotselaar 

WZB 

18 nov 
27e Horizontocht in Herk-de-Stad 

WSV Horizon Donk vzw 

Eigen 

wandeling 

25 nov 
Wandel mee tegen kanker - Tessenderlo 
Pascal for Ever  --  Tesenderlo 

WZB 

22 dec 
Winters wandelen in Herk-de-Stad 

WSV Horizon Donk vzw 

Eigen 

wandeling 

30 dec 
Wintertocht – Tongeren 
Tongerse wandelvrienden 

WZB 

12 jan Receptie Horizon Donk 

Enkel 

voor 

leden 

24 jan 
Zilveren Helmentocht --  Halen 

WSV Horizon Donk vzw 

Eigen 

wandeling 

16 feb 
Wintertocht – Trofee Harten vijf 

WSV Horizon Donk 

Eigen 

wandeling 

27 april 
26e Bloesem en Pannenkoekentocht 

WSV Horizon Donk vzw 

Eigen 

wandeling 

 

 

 

  

 

Gelieve nu reeds deze data voor het clubfeest, 

wandelingen en andere in uw agenda te noteren 

zodat u niets van de activiteiten van je club moet 

missen.  
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Horizon Wandelvakantie Waldbreitbach 2018 

 

Eindelijk is het weer zover, wij gaan weer met Horizon op vakantie. Het belooft een prachtige week te worden, 

toch al wat het weer betreft. De dag van vertrek was zeker al een succes, de zon was er van de eerste minuut al 

bij. Naar een goede Horizon gewoonte was iedereen schitterend op tijd om te vertrekken. Iedereen goed geluimd 

en uitgerust, klaar voor een spannende week. 

Onderweg, in de bus, gaf Jan uitleg van wat we de komende week een beetje konden verwachten. Hij maakte ons 

er nog eens op attent dat we op vakantie waren en dat iedereen in principe kon doen wat hij zelf wilde. Niemand 

is iets verplicht. Ook deze keer heeft hij weer een fotozoektocht ineen gestoken, met schiftingsvraag, want naar 

goede gewoonte weet iedereen na drie à vier dagen waar alles te vinden is. Super leuk om te doen. 

Onze eerste stop is in Orsberg. Iedereen kent het verhaal van de Lorelei. In Orsberg is het Erpeler Ley, wat 

ongeveer het zelfde verhaal heeft. Na ongeveer twee km wandelen kwamen we op het punt, waar we een 

wondermooi uitzicht hadden over beiden kanten van de Rijn. Hier konden we iets eten en drinken. Dan weer 

terug naar de bus. De chauffeur zorgde er gelukkig voor dat de airco volle bak draaide, en dat was echt nodig. 

Na nog een half uurtje rijden, door een mooie heuvelachtige streek, kwamen we aan in ons hotel. Hotel zur Post. 

We werden zeer hartelijk verwelkomt door de eigenaars en hun personeel. Het toewijzen van de kamers was al 

gebeurd in de bus, we konden dus direct onze sleutel vragen en beginnen uit te pakken. 

Om 18.00uur werd het eten geserveerd in buffetvorm. Kommetje soep, hoofdschotel en natuurlijk een dessertje. 

Jan gaf uitleg van wat er de volgende dag gepland was. Na het eten gingen de meeste Horizonners op verkenning 

in het dorpje. 

Het is een zeer rustig en gezellig dorpje. Het dorp heeft een eiscafé, een bakker, beenhouwer en meerdere 

gezellige drankgelegenheden. Al snel zagen we op de verschillende plaatsen, onze mensen gezellig bijeen zitten. 

 

Er werden elke dag 3 wandelingen voorzien van verschillende afstand, een lange +/- 18 km, een middellange +/- 

12 km en een korte wandeling +/- 6 km. Vandaag, maandag, gaan de wandelingen naar het Strand-café in 

Rossbach. In het strand-café was het voorzien dat we iets konden eten of drinken. Het was wandelen door een 

wondermooi decor. Er waren pittige hellingen en afdalingen bij. Hoe groter de afstand hoe zwaarder de tocht. 

Ook het prachtige warme weer zorgde ervoor dat alle afstanden zwaar waren. Eens terug in ons hotel, even 

opfrissen en om 18.00uur was het eten weer klaar. Na het eten gingen de meesten opzoek naar de plaatsen waar 

de foto’s voor de quiz waren genomen.  

 

Dinsdag ging de wandeling naar het klooster “St-Marienhaus”. De lange afstand vertrok vroeger dan de anderen, 

omdat ze de hele klim te voet wilden doen. Wij gingen met de korte afstand langs rivier de Wied richting 

Niederbreitbach. Het is een mooie vlakke weg van +/- 4 km. In het volgende dorp stond de bus op ons te wachten. 

Het klooster ligt op een behoorlijke hoogte, de weg ernaar toe is te stijl en te vermoeiend voor de “choco ploeg”. 

Eens aan het klooster, konden wat eten en/of drinken. Helaas was de kerk onder de middag gesloten. Dus zijn we 

naar de kruiden tuinen gaan kijken. Ze lagen er erg onverzorgd en slordig bij. Dan konden we kiezen of we met de 

bus of te voet (+/- 3km bergaf) terug naar het hotel zouden gaan. 

Na het eten weer hetzelfde ritueel, foto’s zoeken, ijscremmeke eten, pintje drinken. Even allemaal binnen tijdens 

een regenbui. Weeral een bijzonder heerlijke dag. 

 



Op woensdag was er een treinreisje voorzien voor de middellange en de korte wandeling, met een oude trein uit 

de jaren zestig. De lange afstand vertrok op hun eigen manier, vroeg weg en laat terug. De anderen reden, met de 

bus , naar het station van Linz. Het was even wachten, omdat wij altijd op tijd zijn, maar daar was hij dan, een 

oude rode diesel met twee wagons. Deze Trein moest ons dan ongeveer 300 m omhoog brengen tot in Kalenborn. 

Dat hebben we geweten, de dieseldampen kwamen vrij naar binnen en de topsnelheid lag ongeveer op tien 

km/uur. Toch was iedereen aan het genieten van deze rit. Het was de bedoeling dat we dan te voet bergaf gingen 

met als bestemming een oude brouwerij. De middellange afstand vertrok eerst omdat zij sneller gaan. De weg 

naar beneden was sprookjesachtig mooi. Onderweg kwamen we door klein Engeland. Er stonden Engelse dubbel 

dekkers, rode telefooncel en ook de mini cooper van Mister Bean. Alles typisch Engels. Het oude treintje kwam 

ons regelmatig voorbij, wat natuurlijk heel leuk was. Aangekomen in de oude brouwerij, konden we weer wat 

eten en drinken. Er was van alles te bekijken. Helaas was de tijd wat kort. De middellange afstand vertrok te voet 

naar Linz. De “choco ploeg” ging met de bus naar Linz. In Linz hadden we een paar uur vrije tijd om het gezellige 

en mooie stadje te bekijken. 

 

Donderdag was er een bezoek voorzien aan Andernach. Eerst konden we korte stadswandeling doen onder 

leiding van Jan. Daarna hadden we wat vrije tijd om op ons eigen houtje het mooie stadje te bekijken. Mooie 

gebouwen en zeer gezellige pleintjes. Daarna was afgesproken om in het “Geysir info center” samen te komen. 

Daar kregen we veel uitleg over een koud water geiser, zowaar in het Nederlands. De rest van de tentoonstelling 

was natuurlijk in het Duits. Daarna gingen we de boot op om naar de koud water geiser te gaan kijken. Na een 

half uurtje boot, waren bij de geiser aangekomen. Nu nog 300 meter te voet en toen zagen nog niets bijzonders. 

Na een tiental minuten begon de geiser ineens te spuiten. Eerst langzaam en niet erg hoog. Kort daarna ging hij 

steeds hoger, naar ze zeggen wel 65 meter hoog. Heel speciaal om het te zien. We mochten ook van het water 

drinken, omdat er zoveel mineralen in zitten, maar er werd direct bij gezegd dat je er waarschijnlijk diarree van 

kon krijgen. Toch maar niet dan! Terug naar de boot en de bus op en terug naar het hotel. Weer een prachtige en 

leerzame dag. Later op de avond bleek dat iedereen fotoquiz had opgelost, met of zonder hulp. Nu de 

schiftingsvraag nog. 

 

Vrijdag brachten we een bezoek aan de dierentuin van Neuwied en aan de vlindertuin, die een paar km verder 

licht. De lange afstandswandelaars waren alweer weg voor wij ze gezien hadden. De twee andere groepen reden 

met de bus weg. Onderweg stapten de middellange afstand wandelaars af. De “choco ploeg” werd afgezet aan de 

dierentuin. De wandeling in de dierentuin viel echt niet mee. We moesten vrij stijl naar boven en dan weer naar 

onder, en dat in die warmte. In het restaurant konden we gelukkig de inwendige mens weer versterken. Op de 

afgesproken tijd kwamen we samen aan de bus. Hier konden we kiezen, of met de bus, of te voet (+/- 4km) naar 

de vlindertuin zouden gaan in een nabij gelegen dorpje. De voettocht ging door het bos en was eigenlijk een 

heerlijk verkoeling. De vlindertuin is vrij klein maar er waren schitterende vlinders. Ook waren er mooie vogeltjes 

en een echte leguaan te zien. Ook deze dag was weer de moeite waard. De quizformulieren moesten nu binnen 

zijn. O ja, de schiftingsvraag: Wat is het gewicht van de wandelschoenen van Jan op dit moment? Niet makkelijk. 

 

Zaterdag was er een “vrije dag” voorzien. De bus ging naar Koblenz en de mensen die graag deze stad eens wilden 

bezoeken, konden meegaan. Jan had een korte stadswandeling uitgestippeld. Het oude Koblenz is zeker de 

moeite waard om te bezoeken. Super mooie oude gebouwen, pleintjes, gezellige winkeltjes, veel terrasjes. Eten 

en drinken in overvloed. Het was er gezellig druk. Een bijzonder punt is natuurlijk waar de Moesel in de Rijn 

stroomt. De Rijn is erg druk bevaarbare stroom en de schippers moeten op dit punt alle moeite doen, vooral als ze 

de Moesel willen op varen.   Er is ook een gondelkabellift naar de overzijde van de Rijn, waar een oude vesting is. 

Ook weer een bezoek waard. Vanuit de gondel aan de kabellift kunnen we prachtige luchtfoto’s maken. Zie onze 

webside. ’s Avonds, na het diner werd de winnaar van de foto quiz bekend gemaakt en ook de twee troostprijzen. 

Nu nog een pintje, een weisbier, of een coupke en dan stillekes beginnen met inpakken. 

 



Na het overvloedige ontbijt vertrekt de bus om 10.00 uur richting Donk. Het is weer voorbij. Het was weer een 

onvergetelijk mooie vakantie. Halfweg nog een uurtje stoppen voor de inwendige mens te versterken. Om +/- 

14.00 uur terug in Donk. 

Graag wil ik iedereen bedanken voor deze bijzonder geslaagde reis. Vooral omdat iedereen zich zo goed aan de 

afspraken hield, dank u Horizonners. Ook wil ik onze buschauffeur bedanken om ons overal veilig naar toe te 

brengen, maar ook omdat hij precies iemand van ons was. Ook de mensen die de wandelingen begeleiden, 

bedankt. En natuurlijk wil ik in het bijzonder de mensen die dit allemaal hebben mogelijk gemaakt. Jan, Robert, 

Joke en Nicole, Mega Bedankt voor deze fantastische vakantie, en hopen allemaal vurig dat er een vervolg komt! 

Fred. 

 

Nota. 

Helaas weet ik heel weinig van de langere afstanden onder leiding van Robert. Ik heb gehoord dat het ook 

prachtige wandelingen waren, maar ook zwaar ook door het warme weer natuurlijk. Zelfs op onze “vrije dag” had 

Robert nog een lange afstand uitgestippeld, omdat sommige mensen liever gingen wandelen. 

Op onze website staan er veel foto’s van deze vakantie. Ik heb meer dan 300 foto’s, jullie begrijpen dus wel dat ik 

serieus heb moeten snoeien. Sorry als daardoor niet iedereen te zien is op de foto’s, maar ik heb gekozen voor de 

leukste en de mooiste foto’s. Moesten er foto’s op de website staan van iemand die dit niet wil, even een 

telefoontje  naar mij en hij wordt zo snel mogelijk gewist. Deze foto’s komen alleen maar op onze Horizonside. Ik 

heb alle foto’s op stick staan dus als er iemand is die ze allemaal wil zien, even een afspraak maken met mij. 

Fred. 

 

      SUDOKU 
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? Verrassingstocht ? 
???????????????????????????????????? 

Ondertussen ligt de tocht van 2018 al weer achter ons, maar de voorbereiding bracht in verband met de 

inschrijvingen heel wat verwarring en opschudding met zich mee! 

Daarom hier wat meer uitleg over het hoe en wat en wie, en hoe we dit volgend jaar gaan aanpakken. 

1) De verrassingstocht is bedoeld om de “meest actieve” . Zij zijn het uithangbord van onze club bij de 

andere clubs.  

2) Dit heeft niets te maken met “helpers” op onze wandelingen. Deze krijgen daarom ook deze extra 

punten omdat ze onze wandelingen zelf niet kunnen doen. (Helpers krijgen hier ook 6 (1+5) punten) 

3) Het puntensysteem blijft hetzelfde : 

- Je telt gewoon het aantal wandelingen in je boekje (nieuwe boekjes hebben 60 wandelingen). 

- Daarna tel je de extra punten bij op : 5 voor officiële wandeling van Horizon Donk (max 7 

wandelingen) , 2 punten voor een wandeling bij een top tien club (verschijnt in clubblad 3), 2 

punten voor deelname aan een bus uitstap (meestal 4 per jaar), en 1 punt voor alle ander 

wandelingen van Horizon ( avondwandeling, Scherpenheuvel, Wandelvakantie) 

4) We tellen volgend jaar de punten van 1 augustus 2018 tot 1 augustus 2019  

5) Inschrijven per e-mail vanaf 1 augustus 2019 met “vermelding van het aantal punten”. 

Dit om een bewijs van inschrijving te hebben zodat achteraf geen discussie mogelijk is. 

Geen punten vermeld is niet ingeschreven! 

Indien je geen PC hebt kan je iemand anders vragen je in te schrijven. 

6) Punten worden doorgegeven voor alle familieleden die inschrijven. 

7) Bestuursleden en hun echtgenoten zijn hiervoor vrijgesteld. Deze mogen (indien ze willen) steeds mee 

als dank voor het vele werk achter de schermen dat spijtig genoeg niemand ziet.  

8) Inschrijvingen gebeuren steeds en alleen via : inschrijvingen@horizondonk.be 

          Deze regels zullen herhaald worden in het clubblad 3 van 2019. 
 
 

 

Sollicitatie  

Een  man gaat naar het gemeentehuis om te solliciteren voor een baantje.  

De  personeelschef vraagt: "Hebt u een allergie?" 

De  man antwoordt: "Ja, ik kan niet tegen koffie."  

Hij  werd verder gevraagd: "En hebt u enige lichamelijke beperkingen?" 

"Ja,  ik kan niet lang rechtop staan, mijn benen zijn  zwak. Dat  is de reden dat ik graag dit kantoorbaantje zou willen 

hebben.                                                                               Nog een laatste vraagje: Hebt u officieel erkende beperkingen?" 

De  man antwoordt: "Na een ongeval moesten mijn twee teelballen geamputeerd  worden."  

De  personeelschef is tevreden want nu kan hij de sollicitant aannemen en  tewerkstellen 

volgens  de graad van zijn beperking. "U hebt de baan!  

De  gewone werkdag begint om 8 uur en eindigt om 16 uur.  
U  kunt zich morgen om 10 uur aanmelden en op dat tijdstip mag je elke dag  komen."  

De  sollicitant is verward en vraagt: "Als de werkdag om 8 uur begint,   
waarom  moet ik dan pas om 10 uur hier zijn?"  

We  zijn een overheidsdienst.   De eerste twee uur staan we in de  koffiekamer te kletsen, 

drinken  we koffie en krabben aan onze ballen.  

Ik  zie geen enkele reden waarom u daarbij zou moeten zijn." 
 

mailto:inschrijvingen@horizondonk.be
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Ook dit jaar nodigen we al onze leden uit op het  

 

 
 

CLUBFEEST van HORIZON DONK 
 

OP ZATERDAG 6 OKTOBER OM 18 u 
(deuren open om 17u30) 

 

G.C. DE MARKTHALLEN 
(Markt Herk-de-Stad) 

 

We vergasten jullie op een heerlijk menu, dat net zoals vorig jaar verzorgd zal worden door 
Traiteur NICO uit Halen 

 

Op dit menu vind je: 
 

“Aperitief “Horizon Donk” 

 

als voorgerecht serveren we: 

 

Roze  Zalmcocktail 

 

Het warm buffet is een samengesteld buffet bestaande uit  

 

Schartongrolletjes/mierikswortelsaus 

                                              Varkensgebraad/jagersaus 

                                                  Kipfilet/dragonsaus 

 

Het dessertbuffet omvat: 

                                                         Tiramisu met herfstvruchten en speculoos 

 

Taart , Koffie en thee 

 

Voor de prijs van 25 Euro kan je de ganse avond eten en drinken naar believen. 

Kinderen -12 jaar betalen 12 Euro. Partners van leden (die zelf geen lid zijn, betalen 40 Euro) 

 

We verwachten uw inschrijving bij Rudy op  inschrijvingen@horizondonk.be en dit  

ten laatste op vrijdag 28 september.   

 

 Belangrijk in verband met inschrijvingen ……..    Verlof Rudy :    12 tot 20 oktober 

 

Wie na 28 september nog belt of mailt zetten we al op de lijst voor het ledenfeest van volgend jaar  

 

   WACHT DUS NIET TOT HET LAATSTE MOMENT, WANT NA 28 SEPTEMBER KUNNEN ER GEEN           

                                  INSCHRIJVINGEN MEER AANVAARD WORDEN… 
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LIDGELDEN 2019 
Het wandeljaar, dat loopt van 1 oktober tot 30 september, zit er weeral bijna op. Dus is het weer tijd om 
te praten over het jaarlijkse lidgeld.  
 

We rekenen er dus op dat iedereen zijn lidgeld betaalt VOOR 22 DECEMBER 2018. 

Je kan je lidgeld betalen op onze Officiële Horizontocht van 18 november in Herk maar het is 

eenvoudiger voor ons als het betaalt via overschrijving. Vergeet dan niet alle namen “volledig”  te 

vermelden. Vorig jaar had 75% van de leden het lidgeld reeds betaald op onze novembertocht en dat is 
zeker niet slecht. We vragen om dit jaar weer een inspanning te leveren en tijdig te betalen 
 
LEDEN DIE OP 22 DECEMBER  NIET BETAALD HEBBEN, WORDEN VERONDERSTELD GEEN LID MEER TE 
BLIJVEN EN ONTVANGEN HET VOLGEND CLUBBLAD NIET MEER, OOK VERLIEZEN ZIJ ALLE ANDERE 
DOOR ONS AANGEBODEN VOORDELEN. 
 

!!!!    Hoewel dit door de Federatie toegelaten is willen wij er toch 

op wijzen dat wij als club NIET accepteren dat onze leden ook nog 

lid zijn bij een andere club.   !!!! 
 
 

Wat met het lidgeld? 
 

  Het lidgeld voor 2019 wordt 12€ per gezinslid met een maximum  van 30 € per gezin! 
  (Enkel kinderen tot maximum 21 jaar behoren tot dergelijk gezin. Vanaf 21 jaar worden  
  ze als zelfstandig beschouwt en betalen eveneens 12€ lidgeld) 
 

Hiervan storten we 10€ per lid door aan de nieuwe federatie voor lidgeld + verzekering. De rest (welke 
rest?) dient voor de gratis klevertjes, de gratis wandelboekjes, het drukken en verzenden van 300 
exemplaren van het clubblad, enzovoort. 
Wie een beetje kan tellen weet dat hij goed zit bij WSV HORIZON DONK vzw 
 

STORT VANDAAG NOG JE LIDGELD OP REKENINGNUMMER 
 

BE 03 9730 6101 8084 
 

Op naam van HORIZON DONK vzw Kleine Venne 5, 3540 HERK-DE-STAD 
Of betaal cash op onze tocht van 18 november. 

 

 
 

De lidkaarten en de nieuwe wandelkalender wordt verdeeld op onze 26e Officiële Horizontocht die 
doorgaat op 18 november 2018. Noteer deze datum alvast in jullie agenda. Er worden GEEN lidkaarten 
verstuurd per post! 
 



 

WSV Horizon Donk              Wandelnieuws 4/2018 

Wat staat er ons nog te wachten in 2018? 
 

Zoals elk jaar is het dit jaar niet anders. De zomer gaat voorbij en Horizon Donk is weer wakker geschoten. De 

verrassingstocht hebben we al achter de rug en na onze Hollewegentocht in ZELK deze maand op 30 

september (zie vorig clubblad), staan ons nog het clubfeest en 2 wandelingen te wachten.  Laten we dus 

eens kijken welke wandelingen onze parcoursmeester Robert voor jullie in elkaar geknutseld heeft. 

                                     

 

18 NOVEMBER 2018 
                        27e OFFICIELE HORIZONTOCHT in HERK-DE-STAD 

 

Voor onze officiële tocht kiest Horizon Donk steeds voor de richting Schulen. De reden hiervoor is dat Schulen in 

deze regio het meest te bieden heeft voor de wandelaar, daarom trekken we met de lange afstand weer naar het 

Schulensbroek met zijn Schulens meer, het grootste binnenwater van Vlaanderen met zijn uitgestrekte gras- en 

weilanden, poelen en talrijke kleine landschapselementen, zoals knotwilgen, 

meidoorn- en sleedoornhagen die nestgelegenheid en voeding biedt  aan heel 

wat diersoorten. 

Het natuurgebied “Het Schulensbroek” is één van de grootste Vlaamse 

natuurreservaten met tal van aangelegde paden doorheen het Regionaal 

Landschap Haspengouw. Een prachtig stuk natuur dat iedere wandelaar jaar na 

jaar weet te bekoren en garant staat voor een prachtig wandelparcours. 

 

De “kleine” afstanden komen niet aan al dit moois voorbij, maar laten we zeker 

niet op hun honger zitten. Zij vertrekken samen met de lange afstand langs een mooi onderhouden gazon in het 

vernieuwde stadspark “Olmenhof”. Tevens maken zij een passage door het arboretum “de Harlaz”, een beschermd 

landschap dat bestaat uit vijvers, bos, bomengroepen.  

 

22 DECEMBER 2018 
WINTERS WANDELEN 

Om het wandeljaar 2018 af te sluiten organiseren we de Zaterdag voor Kerstmis onze 

winterwandeling. 

We vertrekken zoals vorig jaar vanuit het College in Herk-de-Stad richting Donk met de 

parochiezaal als rustplaats. 

We hebben weer verschillende afstanden voorzien 

De 5 km blijft In Herk, we wandelen rond  het centrum en komen via de Harlaz en het 

Olmenhof terug in de Start zaal 

Alle andere afstanden (8,12,15,20) gaan richting Donk 

De 15 en de 20 km moeten hier een extra lus maken richting Halen 

Nadien komen ze samen via rustige wegen terug naar de startzaal. 

 

 

 

BONNEN  

    !  Denk eraan dat de waardebonnen van 2016 op het eind van dit jaar vervallen  ! 
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     Volgende nieuwe Leden heten we welkom in onze grote  

        Horizon familie:  
                 

     VAN GOIDSHOVEN  uit Linter  

                            FRANCIS LIEVE uit Linter                                      
ALEN STEFAN uit Halen 

      VANOLST Daisy uit Halen 
BOUTSEN Raf uit Herk-de-Stad 

                                                   JACOBS Marie-Paule uit Herk-de-Stad 
 

WZB’s vierde kwartaal 2018 
--------------------------------------   

 
- Op zaterdag 13 oktober trekken we voor onze eerste WZB  naar Rotselaar waar “De Bollekens” 

hun Najaarstocht organiseren. 

De wandelingen gaan richting Wijngaardberg en Beninksberg. Rustpost in de parochiezaal van 

Wezemaal. De wandelaar heeft de keuze tussen hellende en vlakke parcours. 

Er zijn afstanden van 4 tot 20 km. 

 

- Een tweede maal kunnen we met onze WZB bon gaan “Meewandelen tegen Kanker”  

op zondag  25 november met de mensen van Pascal For Ever van Tessenderlo. 

Er zijn afstanden van 4 tot 42 km. 

Je kan er genieten van de prachtige omgeving van het natuurgebied Dassenaarde-Asdonk, waar 

de naam herinnert aan de dassen die er tot eind jaren vijftig hun burchten hadden, maar er nu 

niet meer voorkomen. Ook door het natuurgebied de Merode. 

 

- Met onze laatste WZB van dit kwartaal trekken we op zondag 30 december naar Tongeren waar 

de Tongerse wandelvrienden  hun Wintertocht organiseren. 

De korte afstand gaat door historische stad met antiekmarkt. Op de andere afstanden tref je 

ondermeer het Kasteel Betho, de Plinussite, de Mulken, natuurgebieden Herkwinning en 

Mombeekvallei met landschapsgezicht Fonteinbeek, Kasteelruine Kolmont en de natuur van 

Beukenberg.  Afstanden van 4 tot 21 km 

 

Walking in Belgium   

 

Wie de wandelgids “Walking in Belgium” wilt bestellen kan dit doen tot op 30 september op 

onze wandeling in Zelk.  De prijs bedraagt voor onze leden 7€.  

Je kan echter dezelfde informatie gemakkelijk vinden op het internet onder de  

“De Wandelkalender” of via de website van Wandelsport Vlaanderen 

(www.wandelsportvlaanderen.be                    
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Verrassingstocht 2018 
 

 

Een mooie goudgele zon die net boven de horizon hing, beloofde dat het een prachtige dag ging worden, zeker 

wat het weer betreft. Naar goede gewoonte waren alle Horizonners weer stipt op tijd. Het was half acht iedereen 

was aanwezig, behalve ………….de bus. Gelukkig kennen we allemaal het liedje van “Busje komt zo, busje komt zo”, 

enz. en inderdaad tien minuutjes later was onze bus er. De papieren, van de bus, lagen niet gereed en dan mag hij 

niet vertrekken. Dan zijn we vertrokken met een korte vertraging. Wij werden al direct verrast door het uitdelen 

van een ontbijtje, twee heerlijke sandwiches. Na een klein stukje rijden, nam de chauffeur even het woord. Hij 

stelde zicht voor, en verklapte al direct dat we naar het naaktstrand van Bredene gingen. Stom, stom, stom, maar 

het was gebeurd. Dit was dus ook een hele verrassing voor Rudy. Gelukkig dachten de meeste mensen dat het 

een grap was. Alleen het “naakt” was een grap. 

Eens in Bredene aangekomen kregen we allemaal een basis consumptie aangeboden van de club. Daarna zijn we 

een korte maar heel mooie duin- en strandwandeling gaan doen. Het was zo goed als laag water. Een heel breed 

strand dus, en iedereen liep in een grote brede waaier over het strand. Uit de reacties konden wij opmaken dat 

de mensen genoten. Geen zuchtje wind op het strand, en volle bak zon. 

Om 12.15 uur werd iedereen weer in de bus verwacht. Op verzoek van Rudy had de chauffeur  op elke zetel een 

flyer gelegd van de zandsculpturen in Oostende. Nu wist iedereen waar we een bezoek zouden brengen. Ieder 

mocht kiezen, mee binnen gaan of extra tijd in Oostende. Het was heel fijn voor Rudi en mij, dat iedereen de 

zandsculpturen ging bezoeken.  

Het thema was Disney figuren. Ik wist niet eens dat er zoveel verschillende Disney figuren waren! Ze waren 

prachtig om te zien, en veel respect voor de artiesten die dit kunnen. 

Na een uurtje had iedereen het wel gezien. Er was wat vrije tijd voorzien om in Oostende rond te kuieren. Het 

was erg leuk om te zien hoeveel terrasjes groen kleurde van de Horizon kleur. 

Om 16.15 uur werden we verwacht in het restaurant. Hier werden we heel goed ontvangen. Er werd al direct 

voor een consumptie gezorgd. Biefstuk friet met champignon saus en wat koude groentjes, heel lekker. De extra 

drankjes en een eventueel dessert moest wel bijbetaald worden. Maar daar had niemand problemen mee. 

Om 18.00 uur reden we weer richting Donk. Iedereen gelukkig en voldaan van deze mooie dag. Dank U wel Rudi 

gij hebt het weer heel goed gedaan, doe zo voort. 

Bekijk ook onze foto’s op onze website. 

 
 

       Receptie 2019 
 

Gezien het leven altijd maar duurder wordt, en de clubkas niet oneindig diep is, werd         

besloten om voor de receptie op 12 januari 2019 een bijdrage van 5€ te vragen voor 

deelname aan de receptie. Niet-leden betalen zoals voorheen 15€. 

Meer info volgt in het volgende clubblad. 



GDPR (General Data Protection Regulation)  : 

Wat is dit ? 

Naar aanleiding van de Europese regelgeving rond privacy zijn wij als club ook verplicht aan onze leden 

een privacyverklaring te bezorgen. We plaatsen deze éénmalig in het clubblad. Daarnaast zal deze 

verklaring ook op onze website geplaatst worden zodat jullie deze daar te allen tijde kunnen raadplegen.     

 

             PRIVACYVERKLARING WSV Horizon Donk   

 

Algemeen 

WSV Horizon Donk hecht veel waarde aan je privacy en de bescherming van je persoonsgegevens. 

In deze privacyverklaring willen we heldere en transparante informatie geven over hoe wij omgaan met 
persoonsgegevens. Wij doen er alles aan om je privacy te waarborgen en gaan daarom zorgvuldig om met 
persoonsgegevens. WSV Horizon Donk houdt zich in alle gevallen aan de toepasselijke wet- en regelgeving, 
waaronder de Algemene Verordening Gegevensbescherming (ook gekend als GDPR, Verordening EU 2016/679). 

Dit brengt met zich mee dat wij in ieder geval: 

 je persoonsgegevens verwerken in overeenstemming met de doeleinde(n) waarvoor deze zijn verstrekt, 
deze doeleinden en de types persoonsgegevens die verwerkt worden zijn beschreven in deze 
Privacyverklaring; 

 verwerking van je persoonsgegevens beperkt is tot enkel die gegevens welke nodig zijn voor de 
doeleinden waarvoor ze worden verwerkt; 

 desgevallend per doeleinde vragen om je uitdrukkelijke actieve toestemming als wij deze nodig hebben 
voor de verwerking van je persoonsgegevens; 

 passende technische en organisatorische maatregelen hebben genomen zodat de beveiliging van je 
persoonsgegevens gewaarborgd is; 

 geen persoonsgegevens doorgeven aan andere partijen, tenzij dit nodig is voor uitvoering van de 
doeleinden waarvoor ze zijn verstrekt; 

 op de hoogte zijn van je rechten als betrokkene omtrent je persoonsgegevens, je hierop willen attent 
maken en deze willen respecteren. 

Ook als Wandelclub zijn wij verantwoordelijk voor de verwerking van je persoonsgegevens. Indien je na het 

doornemen van onze privacyverklaring, of in algemenere zin, vragen hebt hierover of contact met ons wenst op te 

nemen kan dit via onderstaande contactgegevens: 

WSV Horizon Donk 

Rummenweg 12  

3540   Herk-de-Stad 

0495/207535 

secretariaat@horizondonk.be 
 

Deze privacyverklaring is van toepassing op al onze huidige en vroegere leden, deelnemers aan activiteiten, 

personen die belangstelling tonen of toonden voor onze activiteiten, diensten of producten, klanten, prospecten en 

leveranciers. 

Waarom verwerken wij persoonsgegevens? 

Je persoonsgegevens worden door de Horizon Donk verwerkt ten behoeve van de volgende doeleinden en 

rechtsgronden: 

 Het voeren van ledenadministratie en dienstverlening aan leden (contractuele grond) 

 Het versturen van informatie over onze activiteiten, nieuwsbrieven en uitnodigingen (gerechtvaardigd 

belang) 

 Het organiseren van uitstappen en bijeenkomsten: inschrijvingsadministratie (contractuele grond) en 

beschikbaar maken van een attest van deelname (gerechtvaardigd belang) 



 Het downloaden van producten van de VSF website / Dynamo Project website (contractuele grond) 

 Promotie, PR en communicatie waaronder: 

- Het beheren van social media d.m.v. het publiceren van sfeerfoto’s (gerechtvaardigd belang) 

- Het beheren van social media d.m.v. gerichte foto’s (toestemming) 

- Het beheren van de website (gerechtvaardigd belang) 

Welke persoonsgegevens verwerken we? 

Wij kunnen de volgende persoonsgegevens van je vragen, opslaan, verzamelen en verwerken voor de volgende 

doelstellingen : 

 Identificatiegegevens : naam, voornaam 

 Contactgegevens: adres, telefoonnummer, e-mailadres 

 Persoonlijke kenmerken : geslacht, geboortedatum 

 Voor een vlotte deelname aan een bijscholing of bijeenkomst: visuele of motorische beperking 

Wij verzamelen enkel persoonsgegevens die je zelf aan ons meedeelt op verschillende manieren (o.a. invul- en 

contactformulieren op onze website, persoonlijk/telefonisch/e-mail contact). 

Wij verzamelen geen contactgegevens via derden, met uitzondering van de informatie ontvangen van de 

aangesloten sportfederatie of -club. 

Er wordt geen enkele categorie van personen onderworpen aan eender welke vorm van geautomatiseerde 

besluitvorming of profilering. 

 

Verstrekking van persoonsgegevens aan derde-verwerkers 

De gegevens die je aan ons geeft kunnen wij aan derde partijen verstrekken indien dit noodzakelijk is voor 

uitvoering van de hierboven beschreven doeleinden. 

Zo maken wij gebruik van een derde partij (verwerker) voor: 

 het opslaan en verwerken van gegevens in de Cloud (via een Cloud Service Provider) 

 het verzorgen van de internet omgeving (webhosting, mailhosting); 

 het verzorgen van IT-infrastructuur (o.a. IT netwerk, servers, …); 

 het verzorgen van de (financiële) administratie en sociaal secretariaat 

 het verzekeren van onze leden, deelnemers en vrijwilligers 

 het verzorgen (en verspreiden) van nieuwsbrieven en uitnodigingen. 

Wij geven geen persoonsgegevens door aan andere verwerkers (externe dienstverleners) dan diegene waarmee 

we een verwerkersovereenkomst hebben (via contract of aangepaste gebruiksvoorwaarden). 

We maken met deze partijen ook de nodige afspraken om de beveiliging van je persoonsgegevens te waarborgen. 

 

Verstrekking van persoonsgegevens aan derde-ontvangers 

Wij delen persoonsgegevens met de volgende externe partijen: 

 Subsidiërende overheden 

 Partners waarmee we in samenwerking activiteiten organiseren (activiteiten die met twee of meer 

organisaties zijn uitgewerkt en waarvoor deelnemerslijsten worden uitgewisseld) 

Met deze partijen (derde-ontvangers) maken wij de nodige afspraken om de beveiliging van je persoonsgegevens 

te waarborgen en ervoor te zorgen dat je gegevens vertrouwelijk worden behandeld. 

Verder zullen wij de verstrekte gegevens niet aan derden doorgeven tenzij dit wettelijk verplicht en/of toegestaan 

is, zoals bv. in het kader van een politioneel of gerechtelijk onderzoek. 

Op geen enkel moment verkopen of verhuren wij je persoonsgegevens aan derde partijen. Wij geven je 

contactgegevens ook nooit door aan derden voor commerciële doeleinden. 

Tevens kunnen wij persoonsgegevens delen met derden indien je ons hier toestemming voor geeft. Deze 

toestemming kan te allen tijde ingetrokken worden, zonder dat dit afbreuk doet aan de rechtmatigheid van de 

verwerking voor de intrekking daarvan. 

Je persoonsgegevens kunnen doorgegeven worden aan landen buiten de Europese Economische Ruimte. In dat 

geval worden je persoonsgegevens beschermd door specifieke contractuele verplichtingen overeenkomstig de 

verplichtingen van de Europese privacy regelgeving. 

 

 

 



Minderjarigen 

Wij verwerken alleen persoonsgegevens van personen jonger dan 18 jaar indien daarvoor schriftelijke 

toestemming is gegeven door de ouder of wettelijke vertegenwoordiger. 

Hierbij kunnen volgende gegevens van de ouders of wettelijke vertegenwoordiger worden verwerkt: 

identificatiegegevens en privé-contactgegevens (voor ouderlijke toestemming). 

Bewaartermijn 

WSV Horizon Donk bewaart persoonsgegevens niet langer dan noodzakelijk voor het realiseren van de doeleinden 

waarvoor deze zijn verstrekt, met in acht name van de termijn die noodzakelijk is om aan de wettelijke vereisten 

toe voldoen (o.a. op het gebied van boekhouding). Bewaartermijnen kunnen evenwel per doeleinde verschillen. 

WSV Horizon Donk verbindt zich ertoe de gegevens niet langer bij te houden dan 50 jaar of maximaal 5 jaar na 

laatste gebruik (of beëindiging van het lidmaatschap of de samenwerking). 

Beveiliging van de persoonsgegevens 

Volgende passende technische en organisatorische maatregelen zijn genomen om persoonsgegevens te 

beschermen tegen onrechtmatige verwerking: 

 Alle personen die namens de WSV Horizon Donk van je gegevens kennis kunnen nemen, zijn gehouden 

aan geheimhouding daarvan; 

 We hanteren een gebruikersnaam en wachtwoordbeleid op al onze systemen; 

 We pseudonimiseren en zorgen voor de encryptie van persoonsgegevens als daar aanleiding toe is; 

 We maken systematisch back-ups van de persoonsgegevens om deze te kunnen herstellen bij fysieke of 

technische incidenten; 

 We testen en evalueren op geregelde tijdstippen onze maatregelen, en stellen bij indien nodig; 

 Onze medewerkers zijn geïnformeerd over het belang van de bescherming van persoonsgegevens. Aan 

deze medewerkers wordt toegang verleend tot je gegevens voor zover ze die informatie nodig hebben 

om hun taken naar behoren uit te voeren. 

Je rechten omtrent je persoonsgegevens 

Je hebt recht van inzage en kopie van de persoonsgegevens die op jou betrekking hebben.  

Je hebt recht op verbetering en aanvulling wanneer je gegevens onjuist of onvolledig zijn. 
Je hebt het recht op gegevenswissing (verwijdering) van de persoonsgegevens die we van jou ontvangen hebben, 
en die niet langer strikt noodzakelijk zijn voor de doeleinden waarvoor ze werden verwerkt. Wij behouden ons wel 
het recht voor te bepalen of je verzoek gerechtvaardigd is. 
Je hebt het recht op beperking van gegevensverwerking : indien je bezwaar hebt tegen de verwerking van 
bepaalde gegevens, kan je vragen om deze verwerking te stoppen. 
Tevens kun je bezwaar (verzet) maken tegen de manier waarop bepaalde persoonsgegevens van je verwerkt 
worden. Zo heb je het recht je te verzetten tegen het gebruik van je persoonsgegevens voor direct marketing-
doeleinden (via uitschrijfmogelijkheden in e-mails). 
Ook heb je het recht om de door jou verstrekte gegevens door ons te laten overdragen aan jezelf of in opdracht 
van jou direct aan een andere partij. 
Via het adres bovenaan deze privacyverklaring kan je ons contacteren om je rechten uit te oefenen, vergezeld van 
een motivatie voor je vraag. 
Wij kunnen je vragen om je te legitimeren voordat wij gehoor kunnen geven aan voornoemde verzoeken. Om 
misbruik te voorkomen kunnen wij je daarbij vragen om je adequaat te identificeren. 
 

Klachten 

Mocht je een klacht hebben over de verwerking van je persoonsgegevens of over de uitoefening van je rechten 

dan vragen wij je hierover direct contact met ons op te nemen. 

Je hebt altijd het recht een klacht in te dienen bij de Gegevensbeschermingsautoriteit (GBA): 

Drukpersstraat 35 

1000 Brussel 

Commission@privacycommission.be (link stuurt een e-mail) 

Wijzigingen aan onze privacyverklaring : Horizon Donk kan deze privacyverklaring steeds wijzigen.  



                                 Hoekje van de chef 
      

  

          Penne met Kip en Appel  

   Voor 4 personen 

 
 

 

 

 

 
 

Ingrediënten : 
4 kipfilets 

2 paprika’s 

2 appelen 

1 ui , 1 teentje knoflook 

1 blik tomatencrème soep (zonder balletjes) 

25 cl room,  

100 gr. Gemalen Gruyère 

Peper, zout en currypoeder 

 

Bereiding : 

 

 

1. Snij de kipfilets, de paprika’s en de appelen in kleine blokjes. 

2. Bak de kipfilets aan en voeg daarna de stukjes paprika en appel toe en  

    Bak  deze ook aan.  

3. Kruid het geheel met peper, zout en wat currypoeder naar smaak, 

    en voeg het fijngesneden teentje knoflook toe.       

4. Doe het mengsel in een vuurvaste schotel. 

5. Voeg een doos tomatencrème soep en de room eraan toe  

     en meng alles goed. 

6. Laat deze schotel een 30-tal minuten op 180 graden garen in de oven. 

7. Haal de schotel even uit oven en bestrooi het geheel met de Gruyère. 

8. Laat nog even gratineren onder de grill. 

9. Dien op met gekookte penne (of rijst) 
       

 

Smakelijk 
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Wandelkalender 

 

 

Datum Club Startplaats Adres Gemeente 
ma 1 okt WSV DE SCHOVERIK DIEPENBEEK Buurthuis Ter Logt Helstraat 22 DIEPENBEEK 

di 2 okt WSV DE ANJERTRIPPERS Schuttersvereniging Grensstraat 52 HECHTEL-EKSEL 

wo 3 okt WANDEL MEE BREUGHEL Kantine Racing Peer Lindenbosstraat z/n KLEINE-BROGEL 

wo 3 okt DE WEGWIJZER t Paenhuys Stoopkensstraat 82B HOEGAARDEN 

do 4 okt DE HARMONIESTAPPERS Lokaal van de Gidsen Zelm 48 MOL 

do 4 okt DE MIJNLAMP BERINGEN-MIJN t Lokaaltje Hondstraat 60 KOERSEL 

vr 5 okt WSV DE KAMPSE WANDELAARS Villa Astrid Koninklijk Park LEOPOLDSBURG 

za 6 okt POSTWANDELCLUB DILSEN Schootsheide Kanaalstraat 26 ROTEM 

za 6 okt DE LUMMENSE DALMATIËRS Oosterhof Dr. Vanderhoydonckstraat LUMMEN 

zo 7 okt WSV CLUB 76 MERKSEM Parochiecentrum Sint-Jozeflei WESTMALLE 

zo 7 okt DE LUSTIGE STAPPERS Parochiezaal Stationsstraat RAMSEL 

zo 7 okt KWSV OK50 ZONHOVEN Sint-Berchmansinstituut Kleine Hemmenweg 4 ZONHOVEN 

ma 8 okt WSV DE RAKKERS Witte Zaal Kluisstraat 1 BOLDERBERG 

di 9 okt WSV DE KAMPSE WANDELAARS Parochiezaal Priester Poppelaan z/n LEOPOLDSBURG 

wo 10 okt DE DEMERSTAPPERS BILZEN Parochiezaal Eik 11 EIK-BILZEN 

do 11 okt SCHOONBEEKSE WANDELAARS Jeugdhuis Schoonbeek Jeugdhuispad BILZEN 

za 13 okt DE BENNEWED Wijklokaal De Bennewed Binnenvaartstraat 51 HOUTHALEN 

za 13 okt WZB:     DE BOLLEKENS ROTSELAAR Montfortcollege Aarschotsesteenweg 39 ROTSELAAR 

zo 14 okt WSV NETELAND DUFFEL Gildenhuis Stationsstraat 1 DUFFEL 

zo 14 okt DE GREVENBROEKERS Zaal De Statie Sint-Odilialaan 58 ACHEL 

zo 14 okt WSV DE HEIKNEUTERS Sport Vlaanderen Genk Kattevennen 15 GENK 

zo 14 okt VOS SCHAFFEN   De Oranjerie Boudewijnvest 5 DIEST 

ma 15 okt WSV DE TROTTERS OC Runkst Runkstersteenweg 149 HASSELT 

di 16 okt WSV DE DRAGONDERS Schuttersgilde Kanaalweg 78 HEUSDEN-ZOLDER 

wo 17 okt GLOBETROTTERS HAGELAND Parochiezaal Trefpunt Dorpsstraat 12 ASSENT 

wo 17 okt WSV DONDERSLAGTRIPPERS Ludgardshof Donderslagweg 3 WIJSHAGEN 

do 18 okt WSV MILIEU 2000 LOMMEL Voetbalkantine Pijnvenstraat z/n LOMMEL 

za 20 okt SAMEN UIT SAMEN THUIS 
Ontmoetingscentrum 
Lillo Hortelstraat 21 

HOUTHALEN-
HELCHTEREN 

za 20 okt WSV EUREK@ Zaal Eer en Deugd Kerkstraat 37 ROSMEER 

za 20 okt WSC LANGDORP Kortakkerzaal Kortakker RILLAAR 

zo 21 okt WSV WANDELEND PAAL Parochiezaal Diestersesteenweg 33 PAAL 

zo 21 okt WSV DE GELLIKER GALLIAREN OC 't Kloester Biesweg 18 GELLIK 

ma 22 okt WC AVIAT SINT-TRUIDEN Zaal Lindenhof Gelinden-Dorp GELINDEN 

di 23 okt WSV BLIJF JONG GENEBOS Voetbalkantine Penarol Lindenstraat z/n ENGSBERGEN 

wo 24 okt WSV IRIS KORTESSEM t Vlierhof Kersendaelstraat 1 VLIERMAAL 

do 25 okt TORENVRIENDEN OOSTHAM Voetbalkantine Warande Bremstraat z/n OOSTHAM 

do 25 okt DEN ENGEL LEUVEN   Parochiezaal Milsestraat 53 HAASRODE 

za 27 okt WANDELCLUB PAUL GERARD De Schans Bivakstraat 6 BEVERLO 

zo 28 okt HERENTALSE WV Parochiecentrum Boerenkrijglaan WESTERLO 

zo 28 okt WK WERCHTER Basisschool De Cocon Veldonkstraat 10 TREMELO 

zo 28 okt DE BOKKENRIJDERS OVERPELT Parochiezaal Holheide Bremstraat 25 OVERPELT 

zo 28 okt WSV DE TROTTERS Witte Zaal Vrunstraat HEUSDEN-ZOLDER 

zo 28 okt DE LEEUWERIK LANDEN OC WING Neerwindenstraat 53 NEERWINDEN 
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Datum Club Startplaats Adres Gemeente 
ma 29 okt WSV DE HEIKNEUTERS GENK Zaal Kempengalm Nieuwe Kempen 52 GENK 

ma 29 okt HALEWIJN ZOUTLEEUW PC Orsmaal Oude Kerkstraat z/n LINTER 

di 30 okt BOUTERSEM SPORTIEF Cultureel Centrum Kerkomsesteenweg 55 BOUTERSEM 

wo 31 okt B.W.K. DE TORENKRUIERS Buurthuis Hamonterweg 181 BOCHOLT 

do 1 nov TONGERSE WANDELVRIENDEN Zaal COC Brugstraat z/n KANNE 

vr 2 nov WSV WANDELEND PAAL Bezoekerscentrum 
Omer 
VanaudenhovenlaanDIEST   

 za 3 nov WSV DE BOSDRAVERS EKSEL Buurthuis De Locht Lochtstraat 42 EKSEL 

zo 4 nov DE KORHOENSTAPPERS De Heischuur Schuurhoven 2 OUD-TURNHOUT 

zo 4 nov WANDELCLUB SPORT + KINROOI 
Ontmoetingshuis De 
Riet Schoolstraat 20 OPOETEREN 

zo 4 nov DE GRUUN ZIPKES GC Ijzermael M. Raymaekersstraat 10 WESTMEERBEEK 

zo 4 nov 
TRIP-TRAP KUMTICH ( nieuwe 
startplaats) VIA school Waaibergstraat 45 TIENEN 

ma 5 nov WSV DE SCHOVERIK DIEPENBEEK OC Rooierheide Patersplein DIEPENBEEK 

di 6 nov WSV DE KAMPSE WANDELAARS Buurthuis Heppen Heidestraat 65 HEPPEN 

wo 7 nov WSV DE SPARRENTRIPPERS OC 't Kloester Biesweg 18 GELLIK 

wo 7 nov WANDEL MEE BREUGHEL Parochiecentrum Kloosterstraat z/n PEER 

do 8 nov KWSV OK50 ZONHOVEN Parochiezaal Halveweg Heikensstraat 20 ZONHOVEN 

vr 9 nov WANDEL MEE BREUGHEL Chirolokaal Steenakkerstraat z/n KAULILLE 

za 10 nov HERENTALSE WV Parochiecentrum Goorstraat 11 MORKHOVEN 

za 10 nov WSV DE HEIKNEUTERS GENK Sint-Jozefinstituut Hasseltweg 383 GENK 

zo 11 nov EUREKA Zaal Sint-Amandus Sint-Aldegondisstraat 5 KLEINE-SPOUWEN 

zo 11 nov HALEWIJN ZOUTLEEUW OC Halleman Dungelstraat 15 ZOUTLEEUW 

zo 11 nov SPORTON VZW S.O.K. Hasseltsebaan DEURNE-DIEST 

zo 11 nov WSV 10 WING TAC Parochiecentrum Kloostersterstraat 5 PEER 

zo 11 nov WANDELCLUB TORNADO Gildezaal Dorpplaats BOORTMEERBEEK 

ma 12 nov TERUG OP STAP  Ontmoetingscentrum Sint-Amandusstraat 18 STOKROOIE 

wo 14 nov WSV DE HEIKABOUTERS Vrijetijdsgebouw Schuttenbergstraat 2 AS 

do 15 nov WANDELCLUB PAUL GERARD Chirolokaal Leemstraat BERINGEN 

za 17 nov WSV VITALES HOESELT PC Altenaar Smisstraat HOESELT 

za 17 nov DE DOMMELTRIPPERS NEERPELT Sint-Hubertuscollege Stationsstraat 25 NEERPELT 

za 17 nov DE POMPOENSTAPPERS MPI De Mast Pater Damiaanstraat  KASTERLEE 

zo 18 nov WSV HORIZON DONK AMANDINACOLLEGE Sint-Truidersteenweg HERK-DE-STAD 

ma 19 nov WSV DE TROTTERS OC Runkst Runkstersteenweg 149 HASSELT 

di 20 nov WSV DE DRAGONDERS  Schuttersgilde Hoogstraat 83 LUMMEN 

wo 21 nov POSTWANDELCLUB DILSEN Zaal De Jachthoorn Dorpsstraat 57 LANKLAAR 

za 24 nov WSV GRUITRODE Harmoniezaal Groenstraat 38A 
MEEUWEN-
GRUITRODE 

zo 25 nov WSV DE VOSKES Parochiezaal   Sint-Jozefstraat 41 VOSSELAAR 

zo 25 nov WSV DE SCHOVERIK DIEPENBEEK Sint-Gerardusinstituut Nieuwstraat 68 DIEPENBEEK 

zo 25 nov DE BOKKENRIJDERS OVERPELT Den Drossaerd Parkstraat 21 OVERPELT 

zo 25 nov WZB:     PASCALE FOR EVER t Goor Engsbergseweg 107 TESSENDERLO 

zo 25 nov IJSETRIPPERS R.B.S. Het Groene Dal Willem Matstraat HOEILAART 

ma 26 nov WC AVIAT SINT-TRUIDEN 
Gemeentelijke 
Feestzaaal Aalst-Dorp AALST (Limburg) 

wo 28 nov WSV DE ROMMELAAR t Schalkske Schalkhovenstraat 14 SCHALKHOVEN 

do 29 nov WSV MILIEU 2000 LOMMEL De Moffel Martinus van Gurplaan LOMMEL 

 



WSV Horizon Donk              Wandelnieuws 4/2018 

Datum Club Startplaats Adres Gemeente 
za 1 dec WSV WINTERSLAG C-mine Winterslag Evence Coppéelaan 91 GENK 

za 1 dec VOS SCHAFFEN OC Scafnis Sint-Hubertusplein SCHAFFEN 

zo 2 dec TORENVRIENDEN OOSTHAM Kristoffelheem Schoolstraat 10 OOSTHAM 

zo 2 dec 
WSV DE HEIKREKELS 
MAASMECHELEN Wijkcentrum Hoekstraat 1 OPGRIMBIE 

zo 2 dec DE ZENNETROTTERS Parochiezaal Zenneweg 8 EPPEGEM 

ma 3 dec WSV DE SCHOVERIK DIEPENBEEK Zaal De Kei Keistraat 26 DIEPENBEEK 

di 4 dec WC DE BAVOSTAPPERS ZITTAART Buurthuis Veerle-Heide Zandstraat 13 VEERLE-HEIDE 

wo 5 dec WANDEL MEE BREUGHEL De Wuft Hoogveld WIJCHMAAL 

do 6 dec DE LUMMENSE DALMATIËRS Oosterhof 
Dr. 
Vanderhoydonckstraat LUMMEN 

za 8 dec DE KLEITRAPPERS   (14.00-19.00u) Parochiezaal H.Hart Eeuwfeestlaan 60 LIER 

za 8 dec WELLENSE BOKKERIJDERS Zaal Sportpark Houtstraat 35 WELLEN 

za 8 dec DE MIJNLAMP BERINGEN-MIJN Parochiezaal Stal Kerstmisstraat z/n STAL-KOERSEL 

zo 9 dec WSV DE RANSTUILEN Parochiezaal Venusstraat 10 OELEGEM 

zo 9 dec DE DEMERSTAPPERS BILZEN OC Schoonbeek Beterveld 
SCHOONBEEK-
BEVERST 

zo 9 dec WSV DE RAKKERS PC Sint-Jansheide Nieuwstraat 126 KURINGEN 

zo 9 dec WSC LANGDORP Zaal Demervallei Langdorpsesteenweg LANGDORP 

ma 10 dec LOONSE TSJAFFELEERS CC Panishof 
Bommershovenstraat 
10 BOMMERSHOVEN 

di 11 dec WSV MOL Parochiezaal Gerheide 52 BALEN 

wo 12 dec DE SPARRENTRIPPERS Cultureel Centrum Aan de Engelse Hof LANAKEN 

za 15 dec WSV RUST ROEST MAASEIK Schutterslokaal Dorne Dornestationstraat OPOETEREN 

za 15 dec WC DE GRASHOPPERS Sint-Norbertuszaal Blauberg 21 BLAUBERG-HERSELT 

za 15 dec 
WSP HEVERLEE-LEUVEN (13.00-
18.00u) Koninklijk Atheneum Redingenstraat 90 LEUVEN 

za 15 dec 
OPSINJOORKE MECHELEN (15.00-
21.00u) Zaal De Loods Douaneplein z/n MECHELEN 

zo 16 dec WSV DE BOSDRAVERS EKSEL Zaal De Geer Groenstraat EKSEL 

zo 16 dec WC AVIAT SINT-TRUIDEN Domein Terbiest 
Hasseltsesteenweg 
103 SINT-TRUIDEN 

zo 16 dec DE BOLLEKENS ROTSELAAR Montfortcollege 
Aarschotsesteenweg 
39 ROTSELAAR 

ma 17 dec WSV DE TROTTERS OC Runkst 
Runkstersteenweg 
149 HASSELT 

do 20 dec TORENVRIENDEN OOSTHAM Kristoffelheem Schoolstraat 10 OOSTHAM 

vr 21 dec DE LUMMENSE DALMATIËRS Zaal Kermeta Diestersteenweg KERMT 

za 22 dec WSV HORIZON DONK AMANDINACOLLEGE Sint-Truidersteenweg HERK-DE-STAD 

zo 23 dec TERUG OP STAP De Binder Vijversstraat 2 HASSELT 

zo 23 dec WANDELCLUB PAUL GERARD 
Voetbalkantine 
Weerstand Sportlaan KOERSEL 

zo 23 dec WSV DE FONSKES Boudewijnstadion Diestsesteenweg 288 KESSEL-LO 

di 25 dec WANDEL MEE BREUGHEL Chirolokaal Steenakkerstraat KAULILLE 

wo 26 dec WC AVIAT SINT-TRUIDEN Voetbalkantine Kerkstraat NIEUWERKERKEN 

do 27 dec WSV MILIEU 2000 LOMMEL Buurthuis Het Zand 
Frederik van Eedenstraat 
9 LOMMEL 

za 29 dec WSV DE DRAGONDERS Ontmoetingscentrum 
Sint-Amandusstraat 
18 STOKROOIE 

za 29 dec WSV DE BOSKABOUTERS Zaal Loweta 
Weg naar Opoeteren 
172 OPGLABBEEK 

zo 30 dec 
WZB:     TONGERSE 
WANDELVRIENDEN 

VIIO Humaniora 
College 

Sint-Truidersteenweg 
17 TONGEREN 

zo 30 dec WSV DE ANJERTRIPPERS Basisschool Ter Duinen Rode Kruisplein 8 HECHTEL-EKSEL 

zo 30 dec WSV HOLSBEEK Voetbalkantine Verhaegenstraat HOLSBEEK 

 


