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VOORWOORD
Beste Horizonners,
Na een maandelange stilte toch weer een nieuw , hetzij beperkt, clubblad.
Eerst en vooral wil ik even blijven stilstaan bij het zeer plotse overlijden van Fred, één van onze
zeer toegewijde bestuursleden. Op hem konden we altijd
rekenen!

We blijven nog steeds in de ban van dat verdomde coronavirus. Maar geleidelijk aan komen de wandelingen terug op
gang. Hier en daar gaat in Oktober weer een wandeling door
zoals in Peer op 7 okt, Rotselaar op 10 okt en Paal op 18 okt.
Onze wandelingen in november en december zullen afgelast
worden gezien de zeer moeilijk uit te voeren maatregelen die
genomen moeten worden. Tevens zitten we bijna met al onze
helpers in de zogenoemde ‘risico’groep.
Maar om onze leden toch te laten wandelen heeft Robert 3
lussen uitgewerkt in Halen die gedurende 3 weken afgepijld zijn en geeft Jan enkele
mogelijkheden van ‘vaste’ wandelingen in onze buurt. Meer info vinden jullie in dit clubblad.
Het is ondoenbaar om een wandelkalender te publiceren gezien de vele annulaties enzomeer.
Men dient voor men gaat wandelen steeds de kalender op de website van Wandelsport
Vlaanderen te raadplegen.
Vermits de bond geen aanpassing van het lidgeld doet zijn we verplicht het lidgeld te
behouden op 15€. Maar we komen jullie wel wat tegemoet aan de hand van
consumptiebonnen. Meer hierover in dit clubblad.
Ik kan alleen maar wensen dat we allemaal gezond blijven.
Wees voorzichtig , houd u aan de regels en ….

Tot later,
Jullie voorzitter, Walter
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Agenda 2020
Er wordt geen agenda gepubliceerd gezien al onze activiteiten van 2020 geannuleerd
worden.
Van zodra er meer nieuws is in verband met de activiteiten van begin 2021 wordt
iedereen verwittigd.
Kijk steeds op de website van Wandelsport Vlaanderen of een wandeling doorgaat of
geannuleerd werd.
Deze website “ www.wandelsportvlaanderen.be wordt continu geupdated.
Of kijk eens op de websites van onze collega wandelclubs die Corona-wandelingen
organiseren zoals www.wandelendpaal.be
en www.wpgberingen.be of www.demijnlamp.be .
Wij gaan van onze Club uit ook enkele lussen uitpijlen die je dan gedurende drie weken
kan doen tussen “12 oktober” en “2 november”.
Meer info hierover verderop in dit blad.
Verder in dit blad vinden jullie ook wat uitleg over enkele mooie vast uitgepijlde
wandelingen bij ons in de buurt zoals Nieuwerkerken en Kozen.
Maar er was nog meer slecht nieuws in deze periode :

In Memoriam
Op 13 augustus ging Micheline Gielen, echtgenote van Georges Bussé en
zus van Monique en Michel Gielen van ons heen.
En op 20 september ging Fred van de Bruinhorst, partner van Blonda
Bonneux van ons heen. Hij zorgde met veel toewijding voor de kledij van de
wandelclub en nog zo veel meer in het bestuur.
Langs deze weg willen we beide families veel sterkte toewensen vanwege
alle leden en bestuur van Horizon Donk.
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LIDGELDEN 2021
Het wandeljaar, dat loopt van 1 januari tot 30 december, zit er weeral bijna op. Dus is het weer tijd om
te praten over het jaarlijkse lidgeld.

Opgelet : De huidige lidkaart is slechts geldig tot 31-12-2020
Na herbetaling van het lidgeld wordt de huidige kaart terug
geactiveerd en is dan geldig tot 31-12-2021.
De hernieuwing van het lidmaatschap en de betaling hierbij van het lidgeld kan vanaf het
verschijnen van dit clubblad.
Aangezien de federatie geen tegemoetkoming doet inzake lidgelden blijft ook voor dit jaar
het lidgeld op 15€ per lid met een maximum van 40€ voor een gezin.
Dit bedrag wordt terug betaald door de mutualiteit. (Tenzij men dit doet via een ander
sportvereniging)
Om de pijn van de wandelluwte te verzachten willen we als club een geste doen naar die
mensen die hun lidmaatschap toch vernieuwen en naar eventuele nieuwe leden toe.
Bij inschrijving voor 22 december bekomt elkeen 5 basis-consumptie bonnen.
Deze zijn te bekomen op de eerstvolgende ingerichte wandeling van onze club ( wanneer
dit is blijft een groot vraagteken ) , maar zijn enkel te gebruiken op een van onze
wandelingen en bijgevolg niet in te ruilen tegen cash geld.
Gezien de wandelingen van dit jaar geannuleerd zijn is het best je lidgeld te betalen via
overschrijving op het nummer “ BE 03 9730 6101 8084 “
Vergeet dan niet “alle namen” “volledig” te vermelden.
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.

Wat met het lidgeld?
Hiervan wordt het grootste gedeelte gestort aan de 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 dus :
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
Voor het verdelen van de attesten van de mutualiteit, consumptiebonnen, de nieuwe wandelkalender
en het eventueel inruilen van waardebonnen zullen we een locatie en tijdstip(pen) doorgeven gezien
er dit jaar geen wandeling meer doorgaat. Dit zal ergens eind november doorgaan.
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Corona-lussen Halen
In Halen zullen 3 lussen worden afgepijld gedurende drie weken.
Dit vanaf 12 oktober tot 2 november.
 Lus A is een wandeling richting Loksbergen via de Mettenberg van 7.9km
met een afkorting ( door het slagveld ) naar 5.7km.
 Lus B is een wandeling van 11.6km richting Geetbets met een afkorting naar 8.7km
en eentje naar 6.3km.
 Lus C is een wandeling van 7.6km richting Webbekom. !! In het begin gaat deze lus ongeveer
1km langs de Mosstraat , wees hier voorzichtig !!
Hieronder vind je de kaart van de drie lussen.
De gpx- files zullen ook op onze website www.horizondonk.be geplaatst worden.

Start
Lus B

Lus C
Helmen

Lus A

Elke lus start aan de Sporthal van Halen.
Naast de Sporthal zijn er in het centrum van Halen nog een aantal zaken waar men terecht kan voor een
drankje en of hapje na of voor je wandeling. Check echter wel de openingsuren.
De economen hadden er niet aan gedacht …
De CEO van een bank zette de economen aan het denken toen hij zei:
"Een fietser is een ramp voor de economie van het land ! :
Hij koopt geen auto en neemt geen autolening - Koopt geen autoverzekering - Koopt geen brandstof Stuurt zijn auto niet naar onderhoud en reparaties - Gebruikt geen betaald parkeren - Veroorzaakt geen grote
ongelukken - Heeft geen meerbaanswegen nodig - Wordt niet zwaarlijvig Gezonde mensen zijn slecht voor de economie. Ze kopen geen medicijnen. Ze gaan niet naar ziekenhuizen en
dokters. Ze voegen niets toe aan het BBP van het land.
Integendeel, elke nieuwe McDonald's outlet creëert ten minste 30 banen, 10 cardiologen, 10 tandartsen, 10
gewichtsverlies-deskundigen, naast de mensen die in de McDonald's outlet werken.
De voetgangers zijn nog erger. Die kopen niet eens een fiets !
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Wandeling Nieuwerkerken (9 of 12 km)

De wandeling start in het centrum van Nieuwerkerken en volgt de pijlen van de

“Gelukswandeling” . (zie foto)
Aan de kapel ( Cirkel ) kan men afbuigen naar het ‘Kasteel’ of ‘Domein’ Nieuwenhoven
voor een gezellige en smakelijke stop. Deze omweg is ongeveer 3km.
Ook in het Lievenshof kan men stoppen voor een lekker drankje.

De wandeling leidt je naar mooie plekjes in onze gemeente en is voorzien van
verschillende tussenstops waar je spreuken, verwerkt in heuse kunstwerkjes van
Airbrushkunstenaar Jo Beerden tegenkomt. Bij de spreuken zit ook steeds een
korte toelichting om wandelaars te inspireren om vol goede moed hun eigen geluk te creëren.
Er is een woordspel verbonden aan deze wandeling.
Je kan het plannetje (zie foto) hiervoor afhalen in de SPAR.be,Proxy
Delhaize Nieuwerkerken, Café Bij Nasser, Gastenkamers Beuk & Bos
of bij Feelgood Life coach, en onderweg het woordraadsel oplossen
dat verborgen zit in de uitleg van de schilderijen.
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Kerkhem- (12km) of Russelen- (7.5km) wandeling in Kozen

Start

Vertrek aan het
buurthuis Ter Cose
(Opcosenstraat 7,
3850 Kozen)

De Kerckemwandeling (rode pijl), 12km , verbindt deelgemeenten Wijer en Kozen.
Tijdens deze tocht ontdekt u de ware pracht van de Nieuwerkerkense fruitteelt. We vertrekken aan de kerk van Kozen
en de pastorijwoning met de fraaie zonnewijzer. We verlaten het centrum en wandelen richting Mierhoopbos, een
uitloper van het Nieuwenhovenbos, Zo belanden we in Wijer, voor het eerst vermeld in 1139 als vileir, afgeleid van het
Latijnse ‘vilare’, oftewel boerderij. Wijer ontwikkelde zich als straatdorp langs de weg Herk-de-Stad – Kozen. Met
Kozen vormde Wijer immers eeuwenlang een Loonse Heerlijkheid, terwijl de parochie deel uitmaakte van Herk-deStad. Op de Schansstraat ziet u links aan het einde van een dreef ‘De Schans’ liggen. Het was één van de 17de
eeuwse vluchtplaatsen (‘schansen’). Vooraan de dreef ligt de Schanskapel. In de Sint-Pietersbandenkerk is vooral het
doksaal met ballustrade en de orgelkast uit de 17de eeuw het bekijken waard. Voor de kerk staat een monument
opgedragen aan de familie Lambrechts, waarvan de vader en zijn drie zonen het slachtoffer werden van hun verzet
tegen de Duitse bezetter in de tweede wereldoorlog. Achter de kerk ontdekt u het kasteel van Wijer en de bijhorende
kasteelhoeve. Van het kasteel rest enkel nog de monumentale vestingtoren met zijn neogotische kantelen. Beiden
werden ze verbouwd in de 17de eeuw in Maaslandse Renaissance. De wegen tussen de plantages leiden ons terug
naar Kozen. Op de Breestraat passeert u nog enkele mooi gerestaureerde vierkantshoeves.

Russelenwandeling: (gele pijl), 7,5 km is een afkorting van de Kerckemwandeling.
De wandeling volgt hetzelfde traject als de Kerckemwandeling, maar we korten de tocht in langs de Doorstraat. Lieske
Russelen werd in 1593 het slachtoffer van de waanzin van die tijd. Ze werd veroordeeld als heks, moest
verschrikkelijke folteringen ondergaan en werd ten slotte verbrand. Lieske Russelen werd ‘verklikt’ door een andere
heks. Op haar beurt bezweek ook Lieske aan haar zware folteringen en gaf ze de namen van een aantal andere
‘heksen’. De afgrijselijke heksenvervolgingen waren een lucratieve zaak voor de machtshebbers in de 16de eeuw. Tot
eind 18de eeuw vormde Kozen samen met Wijer een leengoed. De eigenaars verbleven op het kasteel van Wijer.
Kozen, van Cusinius (woning van een zekere Susius) behoorde toe aan de abdij van Averbode. Getuige daarvan is
bijvoorbeeld de pastorij met de opvallende zonnewijzer. Schuin aan de overkant ligt Ter Cose, vroeger het
gemeentehuis, nu omgebouwd tot gemeenschapscentrum. Rechtover Ter Cose, verscholen in een privé-tuin, zie je
het dak van de Sint-Antoniuskapel. Een merkwaardig, zeshoekig kapelletje, toegewijd aan de abt Sint-Antonius en
gebouwd in 1685. De Sint-Laurentiuskerk zelf werd na de Eerste Wereldoorlog opgetrokken uit ter plaatse gebakken
tegels. Tijdens de wandeling zal je heel wat vakwerkboerderijen tegenkomen, een bewijs van Kozens agrarische en
gesloten karakter. Tot 1940 werkten slechts twee mensen van Kozen buiten de gemeentegrenzen.

Hoekje van de chef

Zalm met venkel uit de oven
Voor 2 personen

Ingrediënten :
2 zalmfilets 150 à 200g/stuk
2 wortelen, 1 venkelknol, 1 zoete appel
2 koffielepels olie, 1 eetlepel sojasaus
1 eetlepel lichte balsamicoazijn
1 koffielepel honing
1 koffielepel tijm (gehakt)
1 mespunt chilivlokken
Peper en zout

Bereiding :
1
2
3
4

5

6
7
8

Verwarm de oven op 160°C
Meng voor de marinade de sojasaus met de balsamicoazijn, de honing,
de chilivlokken, de tijm en peper en zout
Doe de zalm met de marinade in een diepvrieszakje,
kneed voorzichtig en laat 5 à 10 minuten in de koelkast marineren.
Schil de wortelen en snijd in dunne reepjes. Was en halveer de venkel,
verwijder de stronk en snijd de venkel verder in reepjes. Was de appel,
snijd in kwartjes, verwijder het klokhuis en snijd verder in dunne partjes.
Meng de wortel, de venkel en de appel met de olie.
Breng op smaak met peper en zout, verdeel over een met bakpapier
beklede bakplaat en bak ca. 20 minuten in de oven.
Laat de zalm uitlekken, leg hem naast de groenten en sprenkel de rest
van de marinade over de groenten.
Bak de zalm met de groenten nog ca. 20 minuten in de oven.
Serveer met aardappelgerecht naar keuze

Smakelijk

WSV Horizon Donk

Wandelnieuws 3/2020

Horizontaal :
1) Als van opaal – waterplant – holte in het oor 2) beweeglijk(muz) – dl v.e. vliegtuigvleugel – evenzo – vouw
3) overblijfsel bij verbranding – kwaliteitsvermindering door gebruik – bakgerei 4) leger – graafwerktuig – Hare
Koninklijke Hoogheid – insnijding – korting 5) behoeftige – calcium – visite – driekroon – lichte
gereedgehouden maaltijd – 6)zonder haar – behaard – rekenkundige bewerking – gekheid! – streling 7)* pl. In
Libië – riv. In Frankrijk – soort saus – motorschip 8) niet vatbaar voor verandering – public relations – in de
maag ontstaand sap uit voedsel -vage gedaante 9) aantal bij elkaar horende voorwerpen – prutser –
haaiensoort deelteken 10) nadien – deel v.d. melk – voorzetsel – verdovend middel – Arabische titel 11)
verderfelijk – naschrift – gegoten staaf van kostbaar metaal – insect – heldendichtleer 12) beeldig – kleine
vrucht – vrouw die colleges volgt 13) gebeurtenis – evenals – langs – pijnlijk ongemak – band ter versiering
14) lelijk persoon – water – getij – kleur – eenheid 15) wereld – genre in de Franse middeleeuwse letterkunde
– teer – beste prestatie – afslagplaats bij golf 16) sportkleding – geesteloos, flauw – Eur. Vrouw 17) spil v.e.
tol – luchtbel – nachtroofvogel – alleenzang – verlichting 18) stekelige baardhaar – gepieker – middellijn –
voorname mensen – literatuur 19) Afrik. Peulvrucht – Bijbelse figuur – godsdienst – Eur. Unie –
zelfverzekerdheid – Eur. Kampioenschap – grand prix 20) uitgelekte brandstof – voorzetsel – kledingstuk –
voormalig onderwijstype 21) stamkroeg – verenig. gebouw – klinker – stug 22) de lezer heil – rondhout –
hartige snack – jonge hond – pl. In Z-Jemen – met gebruik van – behorend tot 23) oppervlakte maat – gepelde
gerst – kledingstuk – spoedig – keukengerei – platboomd vaartuig 24) geluk in het spel – antieke Friese kast –
Frans departement – onder andere – hoofd van een vrouwenklooster 25) holte onder de arm – strijdperk –
met stof omwikkeld metaaldraad – trek in voedsel (gewestelijk) – Eng. adellijke titel 26) fig.uit werk van
Shakespeare – oosterse vechtsport – dijspier van een slachtdier – epiloog 27) jonge kat – titanium –
aanduiding zuurtegraad – winters voertuig – landbouwwerktuig – vastgehechte plooi 28) eendenvanger –
opspringend vochtdeeltje – persoonlijkheid – vogel – Spaanse uitroep 29) bovendien – volksverhaal – ver (in
samenst.) – aanhanger van een zekere religie – schrijfvloeistof -straat 30) bijwoord – Z.Am. struisvogel –
Bondsrep. Duitsland – suikeroom – kleefstof uit graankorrels 31) dikke paling – gebraden ribbetje – slang –
hoofddeksel 32) Aziaat – vleesnat – het achteruitgaan – houtsoort 33) adellijk persoon – wondvocht – stekel –
werk van oud-Ijslandse literatuur – insect

Verticaal :
1) pl. In Nebraska – kleurentelevisie – adviesorgaan – sciencefiction – hinder – muzieknoot – deel van een
slabestek – frisheid 2) houding – zonderling – kunstgreep – een en ander - romp van een molen – kort geluid –
gymnastiektoestel – onderzoeker in opleiding – kunstgoud 3) wachthuisje – Franse burgemeester – niets –
huivering – zwaardwalvis – tocht – middelbaar technisch onderwijs – zilvermeeuw 4) hijstoestel – ivoor –
groente – herfst – soort broodje – deel van een dynamo – Bijbelse figuur 5) Vlaams auteur – Grieks eiland –
parochie – courant – visuil – tak van een sport 6) ophanging van een tennisnet – oostnoordoost – grondtoon –
Frans lidwoord – sierplant – hevige storm – insecteneter – astronomische eenheid 7) stap – vrucht - deel van
Azië – bij voorkeur – deel van Afrika – poes 8) gestold vleesnat – gewas – programmapunt – nietgouvernementele organisatie(afk) – zwaarlijvig – sierplant – verpakkingsmiddel van thee – pelswerk 9) guitig –
zogenaamd – bandiet – dierengeluid – de erosie betreffend – laatste ogenblik 10) leerwijze – mannetjesree –
gemoedstoestand – handelsplaats – toegang tot een vestibule 11) kliekje – voordat – senior – vee van zuiver
ras – Somalië – zeer oud – insect – plaats – hallucinerend middel 12) middelbaar onderwijs – gesnater –
japanse parelduikster – rijdende bibliotheek – zeker onderricht – pl. In de VS 13) traagheid – koude lekkernij –
vreemde munt – wees gegroet – kletsmajoor – extraatje – en omstreken 14) insectenverdelger – eindstreep –
Rijkswaterstaat – Hondsster – voor – herstelplaats van schepen – cafébediende 15) projectieplaatje – mode –
veilig, zeker – snelle voortgang – schraal – wereldzee -knaagdier 16) Frans voegwoord – lucht(voorvoeg.) –
uitgezette lijn – rustig – muziekinstrument – herdersgod – acteur – indruk naar buiten 17) opera van Bellini –
ratelpopulier – invoer in een computer – wereldperiode – visgerei – wasem – kippenhok – doorgang tussen de
zitplaatsen 18) voorkeursrecht – bergplaats – telkens – telegraaf restant – wilde haver – deel van een
harmonica – bladvezel van de agave – pl. In Californië 19) onder leiding van – jammer – gekroesd weefsel –
vechtsport – taille – bodem – energie – Frans lidwoord – bevel 20) bloem – contant geld – uitstekend – plant –
luchtschip 21) werktuig – uitdrukkingloosheid van het gezicht – treurig - chaos – snelle vaart 22) nabbotsing –
voormalige Duitse munt – Eur. Parlement – verbouw – punt bij biljarten – houten hamer – in de richting van
het genoemde
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