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VOORWOORD

Beste Horizonners,
Tegen mijn gewoonte in ga ik u in dit voorwoord eens niet overladen met hopen cijfers en getallen.
Onze Pannenkoekentocht in Rummen kende dit jaar niet het gehoopte succes wegens de
aanhoudende regenval op zaterdag 27 april. Het deelnemersaantal was dan ook maar de helft van de
vorige 2 jaren. Toch kregen we van meerdere wandelaars gelukwensen over het mooie parcours en de
prachtige start- en controleplaatsen. Spijtig, maar het weer hebben we zelf niet in de hand.
Hopelijk hebben we meer geluk met onze Schulensmeertocht op 23 juni in Linkhout.
De voorspellingen zijn alleszins heel positief.
Zoals naar gewoonte hebben wij ook dit jaar een rustig zomerprogramma.
In ’t kort samengevat, vergeet vooral volgende activiteiten niet :
-

zondag 23 juni: zomertocht in Linkhout
zaterdag 29 juni: busuitstap naar Kinderdijk in Nederland
zaterdag 6 en zondag 7 juli: WZB in Zoutleeuw
zondag 21 juli: WZB in Neerlinter
zaterdag 3 augustus: te voet naar Scherpenheuvel
zondag 11 augustus: busuitstap naar Oostende
donderdag 15 augustus: WZB in Beringen
zondag 25 augustus: WZB in Lummen
zondag 1 september: WZB in Averbode
zondag 8 september: WZB in Scherpenheuvel
zondag 22 september: verrassingstocht naar………
zondag 29 september: onze Hollewegentocht in Zelk-Halen

Tussen deze activiteiten door hoop ik dat jullie allen kunnen genieten van een prachtige en
deugddoende vakantie. Ik wens het jullie van harte.

Jullie voorzitter,
Walter
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Agenda 2019
23 juni

Schulensmeertocht
WSV Horizon Donk vzw

29 juni

Busreis naar Kinderdijk

6-7 Juli
21 Juli

Kersentocht – Trofee Harten Vijf Zoutleeuw
WSV Halewijn Zoutleeuw
Velpe – Getetocht Neerlinter
WSV De Toekers Bunsbeek

Eigen wandeling
Enkel voor leden
WZB
WZB

3 aug

Voettocht naar Scherpenheuvel

Enkel voor leden

11 aug

Busreis naar Oostende

Enkel voor leden

15 aug
25 aug
1 sept
8 sept
22 sept
29 sept
12 okt
17 okt
17 nov
21 dec

Lus van het zwarte goud – Koersel
WSV De Mijnlamp Beringen
Kermistocht - Lummen
WSV De Lummense Dalmatiërs
Witte tocht – Trofee Harten Vijf - Averbode
WC De Grashoppers
Peiperneutentocht Scherpenheuvel
WSV Wit-Blauw Scherpenheuvel
Verrassingstocht
28e Hollewegentocht in Zelk
WSV Horizon Donk vzw
Clubfeest
WSV Horizon Donk vzw
Busreis naar Sint-Kathelijne-Waver en Tremelo
28e Horizontocht in Herk-de-Stad
WSV Horizon Donk vzw
Winters wandelen in Herk-de-Stad
WSV Horizon Donk vzw

11 jan

Receptie WSV Horizon Donk

23 jan

Zilveren Helmentocht in Halen
WSV Horizon Donk vzw

WZB
WZB
WZB
WZB
Enkel voor leden
Eigen wandeling
Enkel voor leden
Enkel voor leden
Eigen wandeling
Eigen wandeling
Enkel voor leden
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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Schulensmeertocht op 23 juni 2019
Zoals de naam van de tocht reeds vermeld draait alles om het Schulensmeer.
We vertrekken uit de nieuwe zaal van OC De Link:
De langere afstanden (13-20-24) Gaan langs de ene zijde van het
meer naar de rust in de Parochiezaal van Schulen en gaan langs
de andere zijde terug naar de start.
De korte afstanden (4-6) wandelen via de linkerzijde of
rechterzijde langs het meer tot aan ’t Vloot en zo terug naar de
start.
De 10 km gaat (zonder rust) volledig rond het meer.

28e Hollewegentocht op 29 september 2019
Al enkele jaren na elkaar is deze wandeling een geweldig succes geweest! Geweldig weer en een pracht
van een wandeling zijn zeker een deel van het succes van deze tocht.
Onze 23e Hollewegentocht heeft de volgende afstanden: 5 – 8 –11 - 13 en 20 km.
De 5 km, vertrekkende uit Zelk, verkent het mooie Hageland. Vanuit “Het Buurthuis” wandelen we via
een verkeersluwe route naar de “nieuwe” wereld. Getuige hiervan zijn de vele windmolens die hier
sinds 2011 deel uitmaken van het landschap. Voor de één een prachtig zicht, voor de ander een aanslag
op het milieu, al valt dit allemaal nog mee en worden deze tien windturbines perfect opgenomen in het
landschap. Feit is wel dat we onze natuur een beetje moeten ontsieren willen we hem uiteindelijk
redden.
De 8 km wandelt een stuk mee met de 5 km maar gaat aan het windmolenpark onder de autosnelweg
door richting Webbekom. Na de controlepost gaat de 8 km via het
fietspad terug naar de start. De andere afstanden gaan door de
bloemrijke en moerassige delen van het natuurreservaat
Webbekoms Broek, een paradijs voor insecten en een ongewoon
groot aantal water- en moerasvogels. Vogelliefhebbers kunnen
hun hart ophalen bij onder meer prachtige vlinders, waterjuffers,
rietgors en de kleine karekiet. Maar ook voor wie rust en
natuurschoon zoekt, is dit 240 hectare groot domein van
rietvelden, hooi- en graslanden, poelen, rietkragen en populieren
een geliefde bestemming.
Met de 11 en 13 km doen we net hetzelfde als de 8 km met dat verschil dat er bij de start en/of bij de
aankomst een ommetje door de Halense natuur gemaakt wordt. Ook hier staat een verkeersluw
parcours garant voor een prachtige wandeling.
De 20 km tenslotte zal naast het parcours van de 13 km ook nog een extra stuk aangeboden krijgen
richting Diest. Door het Webbekoms Broek, via de Demer en de vallei van de Zwarte Beek wandelen we
naar het provinciedomein “Halve Maan”, een recreatiedomein van 50 hectare, met zijn prachtig
gerestaureerde “Lindenmolen”. Door het Webbekoms Broek keren we terug naar de controlepost waar
we onze tocht samen met de 13 km wandelaars verderzetten.
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TE VOET NAAR SCHERPENHEUVEL
ZATERDAG 3 AUGUSTUS
Na de geslaagde tochten van de vorige jaren trekken we ook dit
dit jaar weer naar het allerbekende bedevaartsoord.
We wandelen in twee groepen die respectievelijk 8.5, 12 en
19.5 km afleggen. De groep van de 12km vervoegd vanaf Webbekom
de vroege starters die vanuit Linkhout vertrokken zijn

Startplaatsen dit jaar zijn :

Linkhout ‘T Vloot om 07u00 voor de19.5 km
Webbekom (kruispunt fietspad Webbekoms Broek)
om 08u30 voor de 12 km
Station Diest om 09u00 voor de 8.5 km
Ter plaatse worden we, zoals elk jaar, verwacht in DE PELGRIM voor een heerlijke koude
schotel en een drankje. Er blijft voldoende tijd over voor het eventueel bijwonen van de
H.Mis (indien er een gepland is!) en voor het gebruikelijke kraampjeslopen op de Markt.
De terugkeer gebeurt per bus of te voet voor de dappersten!
INSCHRIJVEN voor het eten verplicht. NIET INGESCHREVEN is GEEN ETEN.
De bus vertrekt stipt om 15u00 aan de CARNAVALSWINKEL en stopt op de
verschillende startplaatsen.
De deelname in de onkosten voor koude schotel, 2 drankbonnen, bus of niet, bedraagt
slechts 7 Euro (ter plaatse te betalen).
Voor de 8-12-en 19.5 km wandelaars zijn er respectievelijk 1 of 2 gratis bevoorradingen
voorzien!

Inschrijven met vermelding van naam, afstand en “of je al dan niet met de bus
terugkeert”, kan tot zaterdag 27 juli.
Bij Rudy : Tel : 013/30.56.69 (enkel tussen 16 en 21u)
Of via mail naar : inschrijvingen@horizondonk.be
Of op de wandeling in Linkhout op 23 Juni.

Opgelet : Rudy is met verlof van 17 tot 25/08 en 17 tot 25/10
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HORIZON VERRASSINGSTOCHT
22/9/2019
!Ook dit jaar belonen we onze meest actieve wandelaars en helpers van het laatste jaar!
En ook dit jaar wordt er weer gezorgd voor een “onbekende” bestemming!
Hoe gaan we te werk?
Zoals in Wandelnieuws 2 van 2019 vermeld werd tellen we onze punten over de periode van
1 Augustus 2018 tot 1 Augustus 2019, en dit aan de hand van ons puntensysteem !(zie hieronder)
De 80 personen met de meeste punten zijn bij de gelukkigen en mogen mee op
“Zaterdag 22 September”.

! Bus vertrekt om 7u30u aan de Kerk van Donk !
Tel vanaf 1 augustus 2019 uw wandelboekje uit en mail vóór 31 augustus naar
inschrijvingen@horizondonk.be met vermelding van naam en aantal punten.
Heb je geen e-mail laat iemand anders je resultaat doormailen of geef het door aan een
bestuurslid.
Indien jullie NIETS van ons horen na 10 September dan is uw deelname aanvaard!

De deelnameprijs bedraagt € 10 (zoals een gewone busreis) en de club legt per persoon
+/- € 20 bij.
Puntensysteem:
•
•
•
•

1
2
2
5

punt per officiële wandeling in uw boekje (je telt dus eerst het aantal wandelingen)
punten extra per tocht bij een top-tien club ( zie lijst hieronder )
punten extra per deelname aan een bus uitstap
punten extra per deelname aan een Horizontocht als wandelaar of als helper
( maximum 7x5 = 35 punten)
• 1 punt voor elke clubwandeling, zowel de avondwandelingen, Scherpenheuveltocht als
wandelingen tijdens de clubvakantie.
Voorbeeld : Ik heb 45 wandelingen gedaan waarvan 20 bij een top-tien club , 5 wandelingen van
Horizon , 2 maal met de bus mee geweest en 4 avondwandelingen, 6 wandelingen tijdens de
vakantie en Scherpenheuvel.
Dit wordt 45 + 40 (20x2) + 25 (5x5) + 11 (11x1) = 121 punten

Dus… tellen maar!

Toptien van 2018:
WANDELEND PAAL – GRASHOPPERS KEIBERG – AVIAT ST-TRUIDEN – VOS SCHAFFEN – WSC LANGDORP –
DE DRAGONDERS HASSELT – SPORTON DEURNE - TRIP-TRAP KUMTICH – DE LUMMENSE DALMATIËRS –
DE MIJNLAMP BERINGEN
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Busuitstap naar Dinant

Onze eerste bus-uitstap met bestemming Dinant zit er weer op.
De weergoden voorspelden de dag voordien voor 80% neerslag , wat weer resulteerde in 9
afzeggingen, zodat ik mijn reservelijst weer moest aanspreken. Gelukkig kreeg ik in de vooravond
ook van onze penningmeester Robert een mailtje ,wat ik zeer fijn vond, hij koos zelfs voor 30km te
doen.
Om 8u stipt zijn we dan met 54 Horizonners aan boord vertrokken richting Anseremme, waar we
weer zeer goed onthaald werden. Het weer zat mee want van de voorspelde regen was er niets te
zien. Enkel een massa modder, veroorzaakt door de hevige regenval de dag ervoor. Maar ja, die
moesten we er dan maar bij nemen.
Het was een geweldig parcours, maar zeer zwaar.
Iets na de middag heb ik de bus voor de wandelaars van de 6km en 12km naar Dinant stad laten
rijden (met de nodige omleiding weliswaar) Hier had men ruim 2u tijd om een terrasje te doen of
een korte wandeling langs de Maas. Rond 16u30 zijn we dan de lange afstandswandelaars gaan
oppikken in Anseremme. Onderweg heb ik nog paashaas gespeeld met bedeling van koekjes, en zo
zijn we rond 18u15 zijn we terug in Donk City aangekomen, met vele blijde en tevreden gezichten.

Rudy
*******

Busreis 29 Juni naar KINDERDIJK :
Er zouden nog enkele plaatsen vrij zijn.
De Bus vertrekt om 8u aan de Kerk in Donk
!! Rudy is wel nog in verlof tot 18/06 !!
*******

Busreis naar Oostende op 11/08/2019
Op 11 augustus gaan we naar Oostende bij WSV De Keignaerttrippers voor hun
4° Stormvogeltocht. Een wandeltocht langs de vuurtoren Lange Nelle, Spuikom, Spinoladijk,
Halve maan en de vissershaven.
De tocht maakt deel uit van de wandeltrofee De Kust Wandelt. Startplaats:
Gemeenschapscentrum Sluisvliet, 8400 Oostende, Vingerlingstraat,15 Vertrek: van 08.00
uur tot 15.00 uur. De afstanden zijn : 6, 12 of 18 km.

De bus vertrekt zoals altijd om 8u aan de Kerk in Donk
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Raadselronde
1 : Een jacht ligt aangemeerd in de haven. Aan de boot hangt een laddertje van 2 meter
lengte met om de 20 cm een sport. Als het eb is, steken er 7 sporten uit het water.
Bij vloed stijgt het water met 1 meter, hoeveel sporten zijn er dan nog zichtbaar?
2 : Doe onderstaande som kloppen door 1 recht streepje toe te voegen. Er mogen geen
andere streepjes verplaatst of weggedaan worden.

5 + 5 +5 = 550
3 : Plaats de cijfers 3, 4 en 7 op de juiste lege plaatsen?

8__192__56__

4 : Stel, je hebt 3 waterkranen: een grote, een normale en een kleine.
Met behulp van deze kranen dien je een waterton te vullen.
De grote kraan vult de ton in 5 minuten, de normale vult de ton in 12 minuten en de
kleine kraan in 20 minuten.
Hoelang duurt het om de ton te vullen met alle 3 de waterkranen tegelijk?
5 : Welke 3 instrumenten vind je. De dobbelstenen liggen in de juiste volgorde.

6 : Wat betekenen volgende drie droedels?

7 : Wat is het beroep van
Roger Drazaj, Beveren = ………………………….
Chris Teipe, Aalst = …………………………..
8:

Wat moet er op de plaats van het vraagteken staan?
1
h

2
v

3
h

4
v

1
h

2
v

3
?

4

Oplossingen elders in dit clubblad

Hoekje van de chef
Crema Catalana

Ingrediënten :
0.5 l melk - 200 ml room
1 sinaasappel - 6 eieren
100 g fijne suiker
1 kaneelstokje, 1 vanillestokje, 1 steranijsje
20g maïzena
enkele soeplepels kristalsuiker en bruine suiker
scheutje Grand Marnier

Bereiding :
Neem een kom en doe er de melk, room, schil van de sinaasappel,
steranijs, kaneelstokje en scheutje G-M in.
Het vanillestokje doormidden snijden, de zaadjes eruit schrapen en
beide bij het melkmengsel voegen. Laat dit mengsel 20 à 25 min pruttelen
op een zacht vuurtje om de smaken te laten intrekken.
Scheid ondertussen het eigeel van het eiwit. Enkel het eigeel wordt gebruikt.
Doe het eigeel in een ander kom samen met de fijne suiker,
klop dit even los, voeg de maïzena toe en meng dit alles.
Giet het melkmengsel door een zift bij het eigeel en meng dit alles goed.
Doe dit mengsel dan in de kookpan en laat het al roerend indikken en
heel even koken.
Giet uiteindelijk in de schaaltjes en zet deze in de koelkast.
Als de gasten er zijn :
Meng de kristalsuiker en de bruine suiker in een blender.
(niet te lang want dan bekom je poeder)
Net voor het serveren strooi je een fijn laagje over het eerste schaaltje en de
overschot telkens een schaaltje verder.
Smelt de suiker tot een krokant laagje met een kleine gasbrander en serveer !

Smakelijk
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Volgende nieuwe Leden heten we welkom in onze grote
Horizon familie:
WELLENS JOS uit Geetbets
VRIJSEN ROSETTE uit Hasselt

WZB’s derde kwartaal 2019
--------------------------------------

Voor onze eerste WZB trekken we op zaterdag 6 juli of zondag 7 juli naar Zoutleeuw waar

“Wandelclub Halewijn” zijn Kersentocht organiseert. Deze tocht is een Onderdeel van de
Harten Vijf Trofee.
Het gaat langs de boorden van de Kleine Gete. Langs Het Vinne, het grootste natuurlijke meer
van Vlaanderen. Wandelen over nieuwe veldwegen
Afstanden van 4, 6, 12, 20 en 50 km.
-

De tweede maal kunnen we met onze WZB bon terecht op hun “Velpe- en Getetocht” van

WSV De Toekers Bunsbeek die georganiseerd wordt op zondag 21 juli in Neerlinter.
Wandeling door de Velpe- en Getevallei. Langs rustige wegen, natuurgebied, veldwegen en
bosrijke paadjes kan je de prachtige streek verkennen. Ga op zoek naar de zeldzame
kamsalamander in de Getevallei. Er zijn afstanden van 4 tot 42 km.
-

Op donderdag 15 augustus kunnen jullie met de volgende WZB bon naar Koersel waar de

De Mijnlamp Beringen hun “Lus van het zwarte Goud” organiseert
Bosrijke omgeving met mogelijkheid om over de Mijnterril van Beringen te wandelen, langs de
Mijnkathedraal, de Fatih moskee, de Mijncité, het casino, het Melkhuisje en het park van de
Directeur. Afstanden van 4, 6, 12 en 20 km.
-

De vierde WZB bon van dit kwartaal brengt ons naar Lummen waar De Lummense

Dalmatiers hun Kermistocht houden op zondag 25 augustus.
Een bos en Vijvertocht met een rustpost in de Harmoniezaal. Je kan er van 5 tot 30 km wandelen.
-

In september trekken we al op de eerste dag naar Averbode om deel te nemen aan de

“Wittetocht” van De Grashoppers. Deze tocht is ook een onderdeel van De Harten Vijf
Trofee? JE kan er een afstand kiezen tussen 6 en 50 km.
Ontdek de mooiste plaatsjes van het bedevaartsoord. Geniet van een prachtig en afwisselend
parcours in het Hageland.

- En als laatste WZB geven we jullie een WZB bon om te gaan wandelen in Scherpenheuvel op
Zondag 8 september bij WC Blauw-wit Scherpenheuvel. Zij organiseren dan hun
“Peiperneutentocht”. Een wandeling langs de mooiste plekjes in en rond Scherpenheuvel.
Langs landelijke wegen naar het land van de Witte met prachtige vergezichten. 5 tot 35 km.
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! Help ! Het tekenseizoen is weer daar! Wat kun je doen tegen teken?
Tussen maart en oktober zijn het hoogtijdagen voor de tekenpopulatie.
Vervelend, want die kleine spinachtige beestjes kunnen vervelende ziekten
veroorzaken. Voorkomen, is in dit geval veel makkelijker dan genezen.
Wat moet je weten en wat kun je doen tegen teken?

Wat is een “teek”?
Teken zijn bruinzwarte bloedzuigende parasieten die behoren tot de spinachtigen. Voor de
ontwikkeling van een teek is er steeds een bloedmaltijd nodig. Daarom bijt een teek zoogdieren
(waarbij ook de mens), vogels en soms ook reptielen en amfibieën.
Het lichaam van een teek is rond tot ovaal en plat. Een volgezogen teek is bijna bolvormig. Het
ontwikkelingsstadium en de soort bepalen de grootte van een teek. Larven zijn 0,5 tot 1 millimeter
groot en hebben zes poten. Nimfen en adulten zijn respectievelijk 2 tot 3,5 millimeter en 7 tot 15
millimeter groot en hebben acht poten.

Wanneer kom je teken tegen?
Teken komen het hele jaar door voor, maar ze zijn voornamelijk actief tussen maart en oktober, als
de buitentemperatuur meer dan 7-10°C bedraagt. De meeste tekenbeten
worden in mei, juni en juli opgetekend, omdat het weer dan warmer is en er
meer mensen de natuur in trekken.

Waar kom je teken het meeste tegen?
Teken zitten in lage begroeiing en struikgewas, op bladeren, grassprieten en andere warme en
vochtige plaatsen. Ze zijn geduldig, gaan extreem zuinig met hun energie om en kunnen als het
moet wel een jaar wachten op een ‘gastheer’. Meestal zijn dat dieren, maar soms ook mensen.
Slagen ze erin zich vast te bijten in je huid, dan zuigen ze zich vol bloed en laten zich dan – na
enkele uren tot dagen – weer vallen.”

Hoe herken ik een tekenbeet?
Een tekenbeet is pijnloos, omdat een teek samen met haar speeksel ook verdovings- en
antistollingsstoffen uitscheidt.
Je voelt een teek dus niet bijten. Bovendien houdt een teek van warme (en dus niet goed zichtbare)
plekjes, zoals knieholtes, liezen, bilspleet, haarlijn, navel en oksels.
Je herkent een tekenbeet vooral door de aanwezigheid van de vastgehechte teek in de huid.
Wanneer de teek nog niet volgezogen is, lijkt het vooral dat er een donker puntje vasthangt aan de
huid. Het lijkt soms ook op een sproetje of moedervlekje. De teek geeft echter een beetje mee en lijkt
soms (voorzichtig!) te kantelen.
Een volgezogen teek is groter en bolvorming en ook duidelijker te herkennen.
Wanneer de teek niet meer in de huid vastzit, is een tekenbeet niet meer te onderscheiden van
bijvoorbeeld een muggenbeet.

Teekweetjes- en fabels
Teken kunnen niet vliegen en vallen niet uit de bomen. De draairichting maakt niet uit bij het
verwijderen van een teek. Niet iedere besmette persoon krijgt een rode vlek of kring. Een teek
overleeft de wasmachine, een droogkast niet. Alleen de vrouwtjes gaan op jacht.
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Dragen alle teken ziekteverwekkers met zich mee?
Neen, niet alle teken zijn besmet. Naar schatting is in België circa 20% van de tekenpopulatie
drager van de Anaplasma phagocytophilum-bacterie, de Borreliia burgdorferi-bacterie (die de
ziekte van Lyme veroorzaakt) of het flavivirus. Een besmette teek geeft ziekteverwekkers ook
niet altijd door. Dat gezegd zijnde, is een beet vermijden nog steeds de beste manier om
besmetting te voorkomen.

Hoe kan ik een tekenbeet voorkomen?
Bedek je huid zoveel mogelijk. Doe een lange broek aan en stop je broekspijpen
in je sokken. Smeer de onbedekte huid in met een goed teken werend product,
zoals Care Plus Anti-Teek of 2-in-1 Anti-Insect & Sun Protection Spray. Met
deze preventietips kun je de meeste tekenbeten gewoon voorkomen en hoef je je dus ook
weinig zorgen te maken als je door het bos, een veld of in de duinen loopt.

Ik ben door een teek gebeten, wat nu?
Geen paniek! Maar haal de teek wel zo snel mogelijk en op de juiste manier weg. Dit kan met
een goede tekentang. Uit den boze zijn je vingernagels of middeltje als ether, chloroform of
nagellak gebruiken. Hiermee irriteer je de teek alleen maar, waardoor hij extra speeksel
produceert of zijn maaginhoud in jouw lichaam uitbraakt. De beetplek ontsmetten met
alcohol, doe je als de teek is verwijderd.

Hoe weet ik of ik besmet ben geraakt?
Het is raadzaam altijd een foto te nemen van de beet, als referentie voor later. Niet iedereen
(slechts 40 tot 60% zelfs) krijgt een rode kring of vlek rond de beetplek. Gebeurt dit toch of
voel je je niet goed in de weken na een tekenbeet? Schakel dan direct je huisarts in. Hoe
eerder je met de juiste behandeling start, hoe groter de kans dat deze aanslaat. Goed om
weten: als je een besmette teek binnen de acht uur correct verwijdert, is de kans op
besmetting heel klein.

Wat is Lyme?
De ziekte van Lyme is een ernstige infectieziekte veroorzaakt door de Borrelia-bacterie. De
kans op besmetting neemt toe wanneer de teek is volgezogen of pas de volgende dag wordt
verwijderd. Symptomen treden niet altijd en soms pas maanden later op. Zo krijgt slechts 40
tot 60% van de besmette personen een rode kring rond de beetplek. Griepachtige
verschijnselen ontstaan vaak pas weken na de beet. In andere gevallen komen vermoeidheid,
verlamming, hartklachten en andere ernstige neurologische en psychiatrische aandoeningen
voor, die jaren kunnen aanslepen. Ook hersenvliesontsteking is mogelijk.

!!! Busreizen !!!
! Gelieve steeds mee te gaan met de bus als je je inschrijft !
Indien we in de toekomst nog te veel afzeggingen krijgen op het laatste
moment, (vooral bij slechte weersvoorspelling!) zijn we genoodzaakt de 10€ op
voorhand te laten betalen.
Deze betaling geldt dan als inschrijving en wordt enkel terug gestort in geval
van een grondige reden!

WSV Horizon Donk

Wandelnieuws 3/2019
Wandelkalender 3e Kwartaal

Datum

Club

Startplaats

Adres

Gemeente

ma 1 jul WSV DE SCHOVERIK DIEPENBEEK

Beversheem

Zonhoevestraat

di 2 jul WSV MILIEU 2000 LOMMEL

Buurthuis Het Zand

Fredrik van Eedenstraat 8 LOMMEL

wo 3 jul DE BOKKENRIJDERS OVERPELT

Hondenclub Duitse Herders Leukenstraat

OVERPELT

do 4 jul VOS SCHAFFEN

Berkenhof

Turnhoutsebaan 119

MOLENSTEDE

za 6 jul DE HEIKREKELS MAASMECHELEN

Wijkcentrum

Hoekstraat 1

OPGRIMBIE

za 6 jul WZB:

HALEWIJN ZOUTLEEUW

De Passant

St.-Truidensesteenweg 1A ZOUTLEEUW

zo 7 jul WZB:

HALEWIJN ZOUTLEEUW

De Passant

St.-Truidensesteenweg 1A ZOUTLEEUW

zo 7 jul WSV DE ANJERTRIPPERS

Buurthuis De Locht

Lochtstraat

EKSEL

zo 7 jul DE VREDEZONEN

Parochiezaal

Lindestraat 24

MEERHOUT

zo 7 jul IJSETRIPPERS

CC De Bosuil

Witherendreef

OVERIJSE

di 9 jul WSV RUST ROEST MAASEIK

Schutterslokaal

Driepaalstraat 23

OPOETEREN

wo 10 jul WSV RUST ROEST MAASEIK

Schutterslokaal

Driepaalstraat 23

OPOETEREN

wo 10 jul DE BOLLEKENS ROTSELAAR

Meubelen Verhaegen

Grote Baan 115

BETEKOM

za 13 jul WANDEL MEE BREUGHEL

Parochiecentrum

Kloosterstraat

PEER

za 13 jul WSV BLIJF JONG GENEBOS

Ontmoetingscentrum St.-Jan Genebosstraat

KWAADMECHELEN

za 13 jul LES AMIS DU HENRY FONTAINE

Le Foyer

Rue Mayeur J. Debras

Grand-Hallet

zo 14 jul WANDELCLUB PAUL GERARD

Buurthuis De Kardijk

Burg. Heymansplein 14A KOERSEL

zo 14 jul WSC LANGDORP

Parochiezaal

Rillaarsebaan 134

GELRODE

za 20 jul WSV DE HEIKNEUTERS

Casino

André Dumontlaan 2

GENK

za 20 jul WSV DE FONSKES (Ingang via Platte Lostraat) Don Bosco

Ortolanenstraa 6

KESSEL-LO

zo 21 jul DE DEMERSTAPPERS BILZEN

Sporthal

Appelboomgaardstraat 3 MUNSTERBILZEN

zo 21 jul WSV DE BOSDRAVERS EKSEL

Zaal De Geer

Overpelterbaan 14

EKSEL

zo 21 jul WZB:

Parochiecentrum

Kasteelstraat

NEERLINTER

ma 22 jul WC AVIAT SINT-TRUIDEN

Zaal Lindenhof

Gelinden-Dorp

GELINDEN

do 25 jul TORENVRIENDEN OOSTHAM

Kristoffelheem

Schoolstraat 10

OOSTHAM

za 27 jul WSV WANDELEND PAAL

Spectrumcollege

Bogaarsveldstraat 16

BERINGEN

zo 28 jul WSV MOL

Hof van 't Rauw

Kiezelweg 181

MOL

zo 28 jul ZUTENDAALSE HARTRVRIENDEN

Zaal Posthalt

Postesstraat

ZUTENDAAL

zo 28 jul DE LUMMENSE DALMATIËRS

Gildezaal

Hoogstraat 83

LUMMEN

ma 29 jul WSV DE HEIKNEUTERS

Bokrijk Sport

Kneippstraat 190-204

GENK

ma 29 jul HALEWIJN ZOUTLEEUW

De Bungeneer

Pastorijstraat

BUDINGEN

wo 31 jul DE BOLLEKENS ROTSELAAR

Meubelen Verhaegen

Grote Baan 115

BETEKOM

TOEKERS BUNSBEEK

BEVERST-BILZEN

!! Op zaterdag 27 juli organiseert WSV Wandelend Paal zijn
Harten Vijf Tocht in Beringen !! Allen daarheen !!

WSV Horizon Donk
Datum
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Club

Startplaats

Adres

Gemeente

za 3 aug WELLENSE BOKKERIJDERS

Zaal Sportpark

Houtstraat 35

WELLEN

za 3 aug WSV DE HEIKABOUTERS

Parochiezaal

Hoogstraat 115

NIEL-BIJ-AS

zo 4 aug WSV MILIEU 2000 LOMMEL

Provil

Duinenstraat

LOMMEL

zo 4 aug WSV DE HEIKABOUTERS

Parochiezaal

Hoogstraat

NIEL-BIJ-AS

zo 4 aug WK WERCHTER

Parochiezaal

Markt 4

HAACHT

ma 5 aug WSV DE SCHOVERIK DIEPENBEEK

Beversheem

Zonhoevestraat 4

BEVERST

wo 7 aug WSV DE SPARRENTRIPPERS

OC De Hella

A. Nelissenlaan 13

VELDWEZELT

wo 7 aug WANDEL MEE BREUGHEL

Begeleidingscentrum

Sint-Elisabethlaan

WIJCHMAAL

do 8 aug WSV DE RAKKERS

Witte Zaal

Kluisstraat 1

BOLDERBERG

za 10 aug HERENTALSE WV
za 10 aug TERUG OP STAP

Feesttent De Vesten
De Wimbert

Vest 3
Wimmertingenstraat 5

HERSELT
WIMMERTINGEN

zo 11 aug DE POMPOENSTAPPERS

MPI De 3master

Pater Damiaanstraat 10

KASTERLEE

zo 11 aug WSV IRIS KORTESSEM

De Mozaiek

Kerkplein 14

KORTESSEM

zo 11 aug IJSETRIPPERS

Markthal

Stationsplein

OVERIJSE

wo 14 aug WSV WINTERSLAG
do 15 aug WZB: DE MIJNLAMP BERINGEN-MIJN

Kempengalm
Mijnstadion

Nieuwe Kempen 16
Stadionlaan 1

GENK
KOERSEL

do 15 aug TONGERSE WANDELVRIENDEN

VIIO college

Sint-Truidersteenweg 17

TONGEREN

za 17 aug OK 50 ZONHOVEN

GC Tentakel

Kneuterweg 2

ZONHOVEN

zo 18 aug WC ZANDSTAPPERS

Zandfluiter

Tulpenlaan 1

WECHELDERZANDE

zo 18 aug LOONSE TSJAFFELEERS

Panishof

Bommershovenstraat 10 BOMMERSHOVEN

zo 18 aug WSV DE KAMPSE WANDELAARS

Zaal Orbis

Nicolaylaan 77

LEOPOLDSBURG

zo 18 aug BOUTERSEM WANDELT

Gemeentelijke Feestzaal

Kerkomsesteenweg 53

BOUTERSEM

ma 19 aug WSV DE TROTTERS

OC Runkst

Runkstersteenweg 149

HASSELT

di 20 aug WSV MOL

KSK Branddonk

Groenedijk 15

RETIE

do 22 aug TORENVRIENDEN OOSTHAM

Kristoffelheem

Schoolstraat 10

OOSTHAM

za 24 aug WSV DE HEIKREKELS

Prov. Tech. School

Europaplein 36

EISDEN

za 24 aug WSV DE DRAGONDERS

De Vierseleer

Westlaan 194

HEUSDEN-ZOLDER

za 24 aug SPORTON VZW

Buurthuis

Zandstraat 13

VEERLE-HEIDE

za 25 aug DE BOLLEKENS ROTSELAAR

Parochiezaal

Schoolstraat 54

ROTSELAAR

zo 25 aug DE KLEITAPPERS

Parochiezaal

Mechelsesteenweg 233/2 LIER

zo 25 aug WSV DE BOSDRAVERS EKSEL

Don Bosco College

Don Boscostraat 72

zo 25 aug WZB:

Oosterhof

Dr. Vanderhoeydonckstraat LUMMEN

zo 25 aug DE HORIZONSTAPPERS

Zaal Libbeke

Gellenberg 16

LUBBEEK

ma 26 aug WC AVIAT SINT-TRUIDEN

KSK Zepperen

Sportpleinstraat

ZEPPEREN

di 27 aug WSC LANGDORP

Den Abt

Dorp 20

LANGDORP

do 29 aug WANDELCLUB PAUL GERARD
za 31 aug DE VRIENDENKRING KORTIJS

Schuttersgilde
CC Vorsen

Pieter Bruegelstraat 86
Hoogstraat 17

BERINGEN
VORSEN

za 31 aug SAMEN UIT SAMEN THUIS

Zaal Berkenveld

Bakkerstraat 90

HOUTHALEN-HELCHTEREN

DE LUMMENSE DALMATIËRS

HECHTEL

WSV Horizon Donk
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Wandelkalender
Datum

Club

Startplaats

Adres

Gemeente

zo

1 sep SAMEN UIT SAMEN THUIS

Zaal Berkenveld

Bakkerstraat 90

HOUTHALEN-HELCHTEREN

zo

1 sep WZB:

Sporthal

Vorststraat 55

AVERBODE

ma 2 sep WSV DE SCHOVERIK DIEPENBEEK

OC Rooierheide

Patersplein

DIEPENBEEK

di

Sparrenhof

Paddenhoek

TESSENDERLO

wo 4 sep WANDEL MEE BREUGHEL

De Wuft

Hoogveld 26

WIJCHMAAL

do 5 sep WSV MILIEU 2000 LOMMEL

Feestzaal Den Horst

Gelderhorsten 146

LOMMEL

do 5 sep WANDELCLUB TORNADO

Parochiezaal Haacht-Station Neysetterstraat 5

HAACHT

za

7 sep DE VELPENSE WANDELAARS

Tent

Liniestraat 59

HALEN

za

7 sep WSV DE BOSKABOUTERS

Bivakplaats Kempenhof

Laerstraat 3

OPGLABBEEK

za

7 sep HALEWIJN ZOUTLEEUW

PC Melkwezer

Hazenbergstraat

LINTER

zo

8 sep WSV DE BOSKABOUTERS

Bivakplaats Kimpenhof

Laerstraat 3

OPGLABBEEK

zo

8 sep WZB:

August Nihoulstraat 74

SCHERPENHEUVEL

WC DE GRASHOPPERS

3 sep WSV BLIJF JONG GENEBOS

WSV WIT-BLAUW SCHERPENHEUVEL CC Den Egger

ma 9 sep WSV EUREKA

Zaal 't Jonckholt

Hoelbeekstraat 83

HOELBEEK

di 10 sep WSV MOL

Parochiezaal Bel

Wijdbos

MOL

di 10 sep WSV DE DRAGONDERS

Lokaal Chirojongens

Putvennestraat 100

HASSELT

wo 11 sep WSV DE BOSDRAVERS EKSEL

Schutterslokaal

Grensstraat 52

EKSEL

do 12 sep WSC DE BLAUWVOET

Zaal 't Jonckholt

Ilse Velden 31

OEVEL

do 12 sep TRIP-TRAP KUMTICH

Zaal Centrum

Keibergstraat 54

KUMTICH

za 14 sep VOS SCHAFFEN

Kalendries

Meldertsebaan 2

MELDERT

za 14 sep DE BOKKENRIJDERS OVERPELT

Het Pelterke

Jeugdlaan 4

OVERPELT

zo 15 sep WSV DE ROMMELAAR

PC Altenaar

Smisstraat 46

HOESELT

zo 15 sep WSP HEVERLEE-LEUVEN

Campus Woudlust

Prosperdreef 2

HEVERLEE-LEUVEN

ma 16 sep WSV DE TROTTERS

OC Runkst

Runkstersteenweg 149

HASSELT

di 17 sep DE POMPOENSTAPPERS

OC Lichtaart

Schoolstraat

LICHTAART

di 17 sep DE DOMMELTRIPPERS NEERPELT

OC Sint-Hubertus

Dorpsstraat 26

SINT-HUIBRECHTS-LILLE

wo 18 sep WSV DE HEIKREKELS MAASMECHELEN

Schutterslokaal

Ringlaan

MAASMECHELEN

do 19 sep HERENTALSE WV

De Kouter

Heggelaan

POEDERLEE

do 19 sep SPORTON VZW

t Schoolhuis

Schoterheide 48

TESSENDERLO

za 21 sep WSV DE RAKKERS

School Het KIDS

Borggravevijversstraat 9

HASSELT

zo 22 sep WC DE BAVOSTAPPERS ZITTAART

PZ Meerhout-Zittaart

Lindestraat 22

MEERHOUT

zo 22 sep WANDEL MEE BREUGHEL

Parochiecentrum

Kloosterstraat

PEER

zo 22 sep WELLENSE BOKKERIJDERS

De Meersche

Molenstraat

WELLEN

zo 22 sep WSV DE FONSKES

CC 't Stichelke

Keizerstraat

LOVENJOEL

ma 23 sep WC AVIAT SINT-TRUIDEN

De Kajaan Nieuw St.-Truiden Grevensmolen 34

SINT-TRUIDEN

di 24 sep WC DE GRASHOPPERS

Concordia

Schuurweg 4

TESTELT

wo 25 sep WSV RUST ROEST MAASEIK

Schutterslokaal

Domerstationsstraat

OPOETEREN

do 26 sep TORENVRIENDEN OOSTHAM

Voetbalkantine Warande

Bremstraat

OOSTHAM

za 28 sep IJSETRIPPERS

Den Elzas

Elzasstraat

HULDENBERG

za 28 sep WSV 10 WING TAC

Schutterij sint-Trudo

Zandbergstraat

OPITTER

zo 29 sep WSV HORIZON DONK

Buurthuis

Zelkstraat

( ZELK ) HALEN

ma 30 sep HALEWIJN ZOUTLEEUW

De Brukkes

Langstraat

NEERHESPEN

ma 30 sep WSV DE HEIKNEUTERS

Posthalt

Jachthoornplein

ZUTENDAAL

