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Wat vind je zoal in  

dit infoboekje ? 
 

  4. Woordje van de voorzitter 

  5. Lidgeld 2019 

  6. Kerstwandeling Gent 8 december 

  7. De warmste week “Walking for ALS” 

  8. Wandelingen november 

12. Wandelingen december 

16. Wandelingen bij onze Luikse buren in nov. en dec. 

17. Vakantie in de Ardennen 

18. Sint special! 

22. Privacyregels 

27. Elbigenalp 

28. Verjaren in november 

29. Verjaren in december 

30. Clubkledij 

32. Nieuwjaarstocht, winteravondwandeling, 7 januari  

34. Onze tochten in 2019 

35. Aandacht—Aandacht !!! 

36. Spek- en eierentocht 11 november  Kleine Spouwen 
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Woordje van de voorzitter  
 

We naderen het einde van het jaar en zullen ons lidgeld weer 

vernieuwen voor het jaar 2019. (zie boekje en website) 

Het lidgeld bedraagt 15€ per persoon en indien je het papier van je 

ziekenfonds inruilt krijg je de 15€ terugbetaald. Zodoende wordt het 

dus een nul operatie. Wandelen, nog steeds één van de goedkoopste 

hobby’s. 

Onze activiteiten blijven doorgaan, want namelijk op zondag 11 

november organiseren wij onze  “Spek en eierentocht” (superlekker!) 

in zaal Amandus in Kleine-Spouwen. Graag wil ik jullie dan ook 

ontmoeten op deze prachtige tocht. (zie boekje en website) 

Dan nog het bezoek van de Sint en zijn Pieten op zaterdag 1 december 

aan onze kids die braaf geweest zijn, de anderen  krijgen ook iets hoor.

(boekje en website). 

Op zaterdag 08 december gaan we naar GENT voor onze 

kerstwandeling.  Het beloofd een gezellige en mooi verlichte wandeling 

te worden. . 

Zo naderen we het einde van het jaar en rest  er mij alleen nog iedereen 

gezellige Kerstdagen en een fijne overgang van Oud naar Nieuw te 

wensen. 

In naam van het bestuur WSV EUREK@vzw en in mijn naam , wensen 

we iedereen een                                                                                                         

Zalige Kerstmis en een Gelukkig Nieuwjaar. 

Voor het wandeljaar 2019 , een goede gezondheid en schitterend 

wandelweer. 

PROOST!!!!!PROOST!!!!!   
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LIDGELD   2019 
1 gans jaar lid van onze actieve club  

voor slechts 15 euro!!!!  

 
In ons laatste boekje van het jaar, is het de gewoonte dat we jullie, 

onze leden, eraan herinneren dat het lidgeld moet betaald worden, dit 

is  15 € per  persoon.  

Als je tijdig betaalt ontvang je samen met  het infoboekje van jan-

febr je lidkaart en je formulier dat recht geeft om deze 15€ terug te 

vragen van je ziekenfonds. Indien je niet betaalt hebt op 1 december 

zal je ook geen infoboekje meer ontvangen in januari. 

 

Tijdig betalen doe je door 15 € te storten op rekeningnummer   

BE29 9796 3611 2564, voor 1 december 2018. 

Je kan het lidgeld uiteraard ook betalen tijdens onze laatste 

wandeltocht van dit jaar op zondag 11 november.  

Indien er op 1 december nog geen betaling is gaan wij spijtig genoeg 

ervan uit dat je niet langer lid wenst te blijven.  

Indien je wel betaald, verwachten we wel dat je in 2019 actief met 

onze club meewerkt, hetzij door regelmatig te gaan wandelen of deel 

te nemen aan een of meer van onze activiteiten. De activiteiten die 

we inrichten vindt U in ons infoblad dat om de twee maand 

verschijnt en op onze website. Onze club leeft en moet blijven leven.  

Wil je nieuwe leden aanbrengen, dat kan vanaf 1 november, dan 

betalen ze gewoon 15 € en zijn ze meteen lid tot einde 2019, de 

laatste 2 maanden van dit jaar zijn ze dus gratis lid.  

 

Voor meer informatie kunt U altijd terecht bij onze voorzitter Broux 

Jef of secretaris Steegen Jos 
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BUSREIS en  KERSTWANDELING 2018 

GENT ZATERDAG 8 DEC 18 
Eurek@'s BUSUITSTAP en KERSTWANDELING te  GENT  

 GENT BIJ NACHT 

VERTREK : 12u00 De Kimpel te Bilzen ZATERDAG 8 dec 

TERUG: 21u00  vertrekken te Gent 
AFSTANDEN;  6-9+12 km. 

PRIJS:  10€ per persoon   

STARTPLAATS: Technologiecampus Gent Odisee,  

Guldenvliesstraat te 9000 Gent 

 starten tussen 14u30 en 20u30 

ORGANISATIE: Florastappers Gent 

 

Een sfeervolle wandeling in de verlichte 

stad, door de Kerstmarkt en de Gentse 

Winterfeesten.  

 

Aanrader voor elke EUREK@-wandelaar 

van goede wil en smaak.  

 

 

 

 

*HOE INSCHRIJVEN ? 

 EERST ! dient u uw betaling (pp 10€) voor bus en inschrijving te 

verrichten ; op rekeningnummer BE 29 9796 3611 2564 van        

wandelclub eurek@ met vermelding 'KERST 2018'. 

 HIERNA ! kan u als lid van wandelclub Eurek@ een volle 

spaarkaart in de bus inruilen (waarde van 7,50 euro). Uw 

terugbetaling wordt  geregeld ! Enkel één spaarkaart per persoon kan 

ingeruild worden ; kijk ook op onze webpagina : spaarkaarten.  

 LET OP ! uw deelname aan de busuitstap is pas definitief NA uw 

betaling ! 
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WALKING FOR ALS 
op zondag 9 december 2018 
 – MUSIC FOR LIVE - 
THOR PARK - André Dumontlaan 67 - 
3600 GENK 
Georganiseerd door Walk For Life 

 
In het kader van Music for Life, de Warmste 
Week wordt er gewandeld en kunnen wij, 
Eurek@’s, met wandelen een bijdrage 
leveren aan dit goede doel. Zo maken we er 
niet alleen een warme en gezellige dag van 

maar steunen we allemaal samen de ALS-liga, want onderzoek naar 
de ziekte is meer dan nodig!  
Amyotrofische Laterale Sclerose (ALS) is een dodelijke zenuw-
spierziekte die alle spiergroepen, met uitzondering van de autonoom 
aangestuurde spieren, kan aantasten. 
 
De organisatie vraagt om op voorhand in te schrijven.  
Deelname bedraagt 10 euro te storten op  
rek.nr BE 83 7506 8750 2315. (kinderen <10jaar 5€). 
Wandeling vindt plaats op 9 december vanaf 13u.  
Afstanden tussen 2 en 11km 
Rolstoeltoegankelijk. Deelnemers zijn verzekerd. 
1 consumptie gratis.  
Achteraf nog verschillende dranken en soep te verkrijgen. 
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Dag    
Datum 

Inrichtende club        
Benaming v/d tocht 

Afstand 
Km 

Starturen Startplaatsen   

Do 01.11 

Tongerse 
Wandelvrienden                                  
Wandel mee in 
wondermooi Kanne 

4-8-11-15
-18 

8u-15u 
Zaal onder de Kerk  
Brugstraat                
Kanne 

Vr 02.11 
Wandelend Paal            
Martine van Camphout 

4-7-12-20 7u-15u 

Webbekoms Broek 
Omer 
Vanaudenhovelaa
n                 Diest 

Za 03.11 
Bosdravers Eksel             
Bostocht 

5-6-10-15
-16-20 

7u-15u 
De Locht                  
Lochtstraat                      
Eksel 

Zo 04.11 
Sport Kinrooi                                
Herfsttocht 

4-6-12-21 7u-15u  
De Riet                         
Schoolstraat                 
Opoeteren 

Ma 05.11 
Schoverik                                          
Heidetocht 

6-12-18-
22 

8u-15u  
OC Rooierheide           
Patersplein              
Diepenbeek  

Di 06.11 
Kampse Wandelaars              
Asdoncktocht 

4-6-10 7u-15u  
Buurthuis Heppen     
Heidestraat            
Heppen 

Wo 07.11 
Sparrentrippers                       
Herdenkingstocht 

5-8-12-18 9u-15u  
OC ‘t Kloester                
Biesweg 18               
Gellik  

WANDELINGEN NOVEMBER 2018 
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Dag    
Datum 

Inrichtende club        
Benaming v/d tocht 

Afstand 
Km 

Starturen Startplaatsen   

Wo 07.11 
Wandel Mee Brueghel     
11de woensdagtocht 

4-7-10-14
-17 

6u30-15u  
Par.Centrum Peer 
Kloosterstraat              
Peer  

Wo 07.11 
Torenkruiers                      
2 Kanalentocht 

6-12-18 7u-15u  
De Leemskuil          
Hamonterweg            
Lozen 

Do 08.11 
OK 50 Zonhoven            
Spektoch ok 50 

4-6-8-9-
10-15-19 

7u-15u  
Par.Z Halve Weg    
Heikensstraat                     
Zonhoven 

Vr 09.11 
Wandel Mee Brueghel          
Wandel Mee Dag 

4-7-10-14
-17 

6u30-14u  
Chirolokaal               
Steenakkerstraat           
Kaulille 

Za 10.11 
Heikneuters                          
Herfst in Bokrijk 

5-8-12-17
-20 

8u-15u  
St.Jozefinstituut     
Hasseltweg                 
Genk  

Zo 11.11 
W.S.V.EUREK@ vzw    

Spek– en eierentocht 

4-7-11-20

-27 
7u-15u  

Zaal St.Amandus              
St.Aldegondisstr. 

Kleine Spouwen 

Zo 11.11 
10 Wing Tac                       
20ste St.Elooitocht 

4-8-12-22 7u-15u  
Parochiecentrum     
Kloosterstraat             
Peer  

Ma 12.11 
Terug op Stap Post             
Novembertocht 

5-10-15 8u-15u  
O.C. Stokrooie               
St.Amandusstraat     
Stokrooie 
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Dag    
Datum 

Inrichtende club        
Benaming v/d tocht 

Afstand Km Starturen Startplaatsen   

Wo 14.11 
Heikabouters                  
Jeneverbestocht 

5-10-20 7u-15u  

Vrijetijdsgebouw 
Sporthal                        
Schuttenbergstraat            
As  

Do 15.11 
Club Paul Gerard        
Koersels Kapelleke 

4-6-10 7u-15u  
Chirolokaal Koersel           
Leemstraat                   
Beringen 

Za 17.11 
Vitalis Hoeselt               
Herfsttocht 

4-6-12-20 8u-15u  
Altenaar                      
Smisstraat                      
Hoeselt  

Za 17.11 
Dommeltrippers             
Dommeltocht 

5-9-13-17-
21 

8u-15u  
St. Hubertuscollege         
Stationstraat               
Neerpelt 

Zo 18.11 
Horizon Donk             
27ste Horizontocht  

4-9-13-21 8u-15u  
Amandinacollege         
St.Truidersteenweg            
Herk de Stad 

Zo 18.11 
Donderslagtrippers             
Neveltocht 

2-5-7-9-12-
20 

7u-15u  
‘t Heem                      
Kloosterstraat              
Meeuwen  

Ma 19.11 
De Trotters                    
Kanaaltocht 

5-8-11-16-
19 

8u-15u  
OC Runkst                       
Runkstersteenweg         
Hasselt 

Di 20.11 
Dragonders                      
Klavertje 4-tocht 

5-9-12-21 7u-15u  
Schut. St.Lambertus  
Hoogstraat                     
Lummen 
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Dag    
Datum 

Inrichtende club        
Benaming v/d tocht 

Afstand 
Km 

Starturen Startplaatsen   

Wo 21.11 
Postwandelclub Dilsen      
Beau-Séjour wandeling 

5-8-10 7u-15u  
De Jachthoorn      
Dorpstraat                      
Lanklaar 

Za 24.11 
Wsv Gruitrode                         
48ste St.Niklaastochten 

2-4-7-13-
20 

7u-15u  

Harmoniezaal          
Groenstraat                
Meeuwen 
Gruitrode 

Zo 25.11 
Schoverik                     
St.Gerardustocht 

4-6-12-16
-20 

8u-15u  
St.Gerardusinstit.       
Nieuwstraat                 
Diepenbeek 

Zo 25.11 
Bokkerijders                 
Wintertocht 

6-12-20 8u-15u  
Wico Campus Tio  
Peltanusstraat              
Overpelt 

Zo 25.11 
Pascale for ever            
Wandel Mee tegen 
Kanker 

5-10-15-
20-25-30-
42 

7u-15u  
‘t Goor                  
Engsbergseweg            
Tessenderlo  

Ma 26.11 
Aviat St.Truiden                
Najaarstocht 

7-9-12-16
-20 

8u-15u  
Gem.Feestzaal     
Aalst-Dorp                    
Aalst (Limburg) 

Wo 28.11 
De Rommelaar                   
Wintertocht 

4-8-13-20 7u-15u  
‘t Schalkske           
Schalkhovenstraat     
Schalkhoven 

Do 29.11 
Milieu 2000 Lommel               
3de Waaltjesbostocht 

5-8-10-13
-18-23 

8u-15u  

De Moffel                      
Martinus van 
Gurplaan                
Lommel 



 

12 

Dag    
Datum 

Inrichtende club        
Benaming v/d tocht 

Afstand 
Km 

Starturen Startplaatsen   

Za 01.12 
Wsv Winterslag                
25ste 
Mijnmonumenttocht 

4-7-12-18-
22 

8u-15u  
C-mine Winterslag         
Evence Coppéelaan             
Genk 

Zo 02.12 
Heikrekels                    
Bos-en Vijvertocht 

4-6-12-18 8u-15u  
Wijkcentrum Opgrimbie 
Hoekstraat                                    
Opgrimbie 

Zo 02.12 
Torenvrienden 
Oostham                                   
St.Niklaastocht 

5-7-12-18 7u-15u  
Kristoffelheem                     
Schoolstraat                        
Oostham  

Ma 03.12 
Schoverik    
St.Niklaastocht                               

6-12-17-
20 

8u-15u  
Zaal de Kei                        
Keistraat                              
Diepenbeek 

Wo 05.12 
Wandel Mee Brueghel 
12de woensdagtocht 

4-7-10-14-
17 

6u30-14  
De Wuft                             
Hoogveld                          
Wijchmaal  

Do 6.12 
Lummense Dalmatiërs 
Donderdagtocht 

4-6-9-12-
20 

7u-15u  

Zaal Oosterhof                
Dr.Vanderhoeydonck 
strtaat                                 
Lummen 

Za 08.12 
Wellense Bokkerijders 
Mikmannentocht 

4-6-12-15-
20 

8u-15u  
Zaal De Meersche             
Molenstraat                      
Wellen              

Za 08.12 
Mijnlamp Beringen       
St.Barbaratocht 

4-6-12-20 7u-15u  
Par.Zaal Stal                         
Kertmisstraat                      
Koersel  

Zo 09.12 
Demerstappers                   
Schoonbeekse 
groentocht 

4-6-12-20 8u-15u  
O.C.Schoonbeek                 
Beterveld                        
Beverst 

WANDELINGEN DECEMBER 2018 
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Dag    
Datum 

Inrichtende club        
Benaming v/d tocht 

Afstand 
Km 

Starturen Startplaatsen   

Zo 09.12 
Rakkers                                                          
Langemantocht 

4-7-12-21
-30 

8u-15u  
Par.C. St.Jansheide            
Nieuwstraat                       
Kuringen  

Ma 10.12 
Loonse Tsjaffeleers                   
Eindejaarstocht 

5-10-15-
20 

9u-15u  
CC Panishof                   
Bommershovenstraat         
Bommershoven 

Wo 12.12 
Sparrentrippers                      
Kortstdagtocht 

5-8-12-18 9u-15u  
Cultureel Centrum                
Aan de Engelse Hof                   
Lanaken 

Za 15.12 
Rust Roest Maaseik               
Wintertocht 

5-8-13-21 7u-15u  
Schut.St.Sebastiaan          
Dornerstationstraat               
Dorne 

Zo 16.12 
Bosdravers Eksel                       
Wintertocht 

4-6-12-15
-20 

7u-15u  
Zaal de Geer                  
Overpeltsebaan                   
Eksel  

Zo 16.12 
Aviat St.Truiden                            
Kerstsfeer in 
St.Truiden 

7-10-13-
20 

8u-14u30 
Domein Terbiest             
Hasseltsesteenweg           
St. Truiden 

Ma 17.12 
De Trotters                      
Boerenkrijgtocht 

5-8-11-19 8u-15u  
OC Runkst                          
Runkstersteenweg                
Hasselt  

Do 20.12 
Torenvrienden 
Oostham                                
Eindejaarstocht 

4-6-10-16 8u-15u  
Kristoffelheem                 
Schoolstraat                            
Oostham 

Vr 21.12 

Lummense 
Dalmatiërs                                 
Kerstwandeling 
                                                   

4-7-12-20 9u-19u  
Zaal Kermeta                        
Diestersteenweg      
Kermt  
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Dag    
Datum 

Inrichtende club        
Benaming v/d tocht 

Afstand 
Km 

Starturen Startplaatsen   

Za 22.12 
Horizon Donk                    
Winters wandelen 

4-7-14-21 8u-15u  
Amandinacollege            
S.Truidersteenweg             
Herk de Stad 

Zo 23.12 
Terug op Stap Post             
Kerstwandeling 

4-8-13-21 8u-15u  
De Binder                         
Vijverstraat                       
Hasselt 

Zo 23.12 
Club Paul Gerard            
Kerstmistocht 

4-6-10 7u-15u  
Kantine de Weerstand     
Sportlaan                          
Koersel  

Di 25.12 
Wandel Mee Brueghel   
Kerstwandeling 

4-6-10-20 
6u30-
14u  

Chirolokaal                      
Steenakkerstraat                
Kaulille 

Wo 26.12 
Aviat St.Truiden              
Eindejaarstocht 

4-6-10-12
-17-21 

8u-15u  
Kantine Nieuwerkerken 
Kerkstraat                           
Nieuwerkerken 

Do 27.12 
Milieu 2000 Lommel      
Grenstocht 

5-8-12-20
-24 

8u-15u  
Het Zand                         
Frederik van Eedenstr. 
Lommel  

Za 29.12 
Boskabouters                  
Eindejaarstocht 

5-10-15 8u-15u  
Zaal Loweta                   
Weg naar Opoeteren            
Opglabbeek 

Za 29.12 
Dragonders                       
Eindejaarstocht 

5-8-10-13
-20 

7u-15u  
O.C.Stokrode                  
St.Amandusstraat                   
Stokrooie 
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Dag    
Datum 

Inrichtende club        
Benaming v/d tocht 

Afstand 
Km 

Starturen Startplaatsen   

Zo 30.12 
Tongerse 
Wandelvrienden                     
Wintertocht 

4-6-8-12-
17-21 

7u-
15u30  

College                              
St.Truidersteenweg              
Tongeren  

Zo 30.12 
Anjertrippers                    
40ste Sylvestertocht 

4-8-12-20 8u-15u  
School Ter Duinen           
Rode Kruisplein             
Hechtel Eksel 
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EEN GREEP UIT HET WANDELAANBOD IN DE PROVINCIE LUIK                                       

LET OP,                                                                                                                      
VOOR DE GROTE AFSTANDEN ZIJN MEESTAL                                                       

ANDERE STARTUREN VAN TEL                                                                                       

Op te merken dat we normaal geen namiddagwandelingen opnemen in deze kalender. 

Zat 03-11 

Zon 04-11 

BEYNE-

HEUSAY 

Amicale Concorde                  

Rue du Heusay 31 
4-6-12-21-30-42 6.30-15 

Zat 10-11  

Zon 11-11 
SAIVE 

La Caserne de Saive,         

Rue Cahorday 1  

4-6-12-21-30-42         

4-6-12-21 
07-15 

Zat 17-11 

Zon 18-11 
HERVE 

Collège Providence          

Avenue Reine Astrid 
3-5-7-13-18-25 07-15 

Zat 24-11 

Zon 25-11 
HANNUT 

Foyer Saint Christophe     

Rue Lambert Mottart 21 
4-7-12-18-25 07-15 

Zat 24-11 

Zon 25-11 

GRIVEGN

EE 

Ins. d’Enseignement 

Spec.                                                            

Rue Nicolas Spiroux 62 

4-6-12-21-30-42-50           

4-6-12-21  

6.30-15    

07-15 

Zon 02-12 ROMSEE 
Salle George Mawet            

Rue Colonel Piron 20 
4-7-12-18-25 07-15 

Zat 15-12  
SOUMAG

NE 

Château de Wégimont   

Chausée de Wégimont 
4-7-13-20 08-14 

Zat 22-12   

Namiddag 

IVOZ-

RAMET 

Home Honnay                       

Avenue Théodule Gonda      
4-7-12-15 12-16 

Zon 09-12 
CHAUDFO

NTAI-NE 

La Mezanine Source O-

Rama                            

Avenue des Thermes 

4-6-12-21 07-15 
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Vakantieverblijf  in  de  ARDENNEN 
 

Beste wandelvriend(inn)en, 

  

Misschien zult ge wel al 

gehoord hebben van het 

vakantieverblijf van Jean van 

Kaatje in de Ardennen. Om 

niet in het bekende zwarte gat 

te vallen, na 

mijn pensionering, vullen wij onze vrije tijd op met wandelen en fietsen. 

Regelmatig trekken we dan ook naar de Ardennen.  

Voor de midweken hebben wij een mooi voorstel voor u:  

Twee dagen, vrij te kiezen, vanaf maandag tot donderdag, dus 1 

overnachting, gaan we met u met onze minibus naar dit vakantiehuis. 

Uw groep bepaalt zelf de activiteiten, dat kan zijn wandelen, vlakke 

fietsroute, of in geval van slecht weer musea of steden bezoeken. 

Wij hebben hier prachtige, panoramische wandelingen uitgewerkt.  

Vervelen s'avonds gaan we ons hier ook niet doen, dankzij onze 

kelderbar met gezellige toog, biljart, darts, kickervoetbal en/of kaarten. 

Natuurlijk is er ook tv, dvd, radio en wifi ter plaatse. 

 

Bedoeling is wel dat we minimum met 6 en maximum met 8 personen 

zijn, chauffeur (Jean) niet inbegrepen. 
 

Prijs voor dit arrangement, 20€ per persoon per nacht!!! 
 

Op onze site www.jvk.be kunt u foto's, vrije data en activiteiten 

terugvinden.   

  

Uit ervaring van vorige trips weet ik dat u een gezellige 2 daagse 

moogt verwachten 
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SINTERKLAAS SPECIAL 
 

BILZERSE SPECULAAS 
 

Ingrediënten: 
1 kg bloem 

500 gr donkere kandijsuiker 

500 gr goei boter (laat zacht worden) 

4 eieren 

1 pakje bakpoeder 

1 koffielepel kaneel 

100 gr gemalen amandelen 

2 à 3 koffielepels speculaaskruiden (carrefour enz.) 

1/2 koffielepel maagzout (eventueel) 

4 zakjes vanillesuiker 

Voor donkere speculaas, voeg een soeplepel cacaopoeder toe. 
 

Bereiding: 
Doe alle ingrediënten in een kom of meng op een werkblad, heel 

goed kneden!  

DE SINT KOMT WEER LANGS 
          bij  onze  kids-leden 

  op zaterdag 1 december 2018 
De kids die in aanmerking komen  
krijgen een persoonlijke brief van  

de Sint en Piet. 
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Voorkeur gaat uit naar Kitchenaid, Kenwood of andere keukenrobot. 

Gebruik de K-klopper. 

Mengen tot een homogeen geheel. 

Verdeel het deeg in 3 delen.  

 Rol worsten in plastiekfolie en laat een nacht rusten in de koelkast. 

 

Maak van het deeg langwerpige worstjes van zo'n 60 g.  

Leg ze op bakpapier op een bakplaat. Druk ze lichtjes plat, tot ze nog 

zowat 1,5 cm dik zijn. Leg er een amandel bovenop en druk ze lichtjes 

in het deeg.   

Laat de oven voorverwarmen op 180° 

Ongeveer 18 min bakken. (bij meer dan een bakplaat best na 10 min 

wisselen.) 

 

Succes!!! 
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speelgoedhuis 
St-Jozef 
Genutstraat 32 

3740 Bilzen 
Tel: 089/411.005 
Fax: 089/418.846 

 

 
Email: info@speelgoedstjozef.be 
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BELANGRIJK OM TE WETEN 

DE NIEUWE PRIVACYREGELS  

rechten en beveiliging omtrent jou gegevens 

 
Uw persoonlijke gegevens worden discreet behandeld en in een beveiligde 

omgeving bewaard. Inzake uw privacy hanteren wij het GDPR-principe 

zoals wettelijk verplicht.  Het is belangrijk dat u hiervan op de hoogte 

bent. De privacyregels die Wandelclub Eurek@ Bilzen vzw hanteert 

zullen deze maand in het geheel in uw clubblaadje gepubliceerd worden. 

Later kan u te allen tijde op onze website deze privacyregels bekijken;  

https://www.wsveurekavzw.be/privacy.php 

 

WAT IS GDPR 
General Data Protection Regulation - https://gdpr-eu.be/wat-is-gdpr/ 

GDPR (of ook Algemene Verordening Gegevensbescherming – AVG 

genoemd) gaat over het beheer en de beveiliging van persoonlijke gegevens 

van Europese burgers. Als organisatie moeten wij vanaf mei 2018 kunnen 

aantonen welke persoonsgegevens wij verzamelen, hoe wij deze data 

gebruiken en hoe wij ze beveiligen, in ons datacenter en/of in de cloud. 

 

GDPR IN HET KORT: 

- Bescherming van persoonlijke data van de Europese burger 

- Maatregelen tegen hackers en datalekken - https://www.safeonweb.be/ - 
(Safeonweb wil Belgische burgers op een snelle en correcte manier informeren en 

adviseren over cybersecurity, grote actuele digitale dreigingen en online veiligheid) 
- In voege op 25 mei 2018 

- Procedure voor dataverzameling en -opslag van persoonlijke gegevens 

- Toestemming vragen om gegevens te verzamelen en gebruiken 

- Individu heeft het recht om ‘vergeten te worden’ 

- Verhoogde security maatregelingen zijn nodig 

- Datalek moet u kunnen melden binnen 72 uur 
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Privacyverklaring 
 

1. Algemeen 
 

Wandelsportvereniging Eurek@ Bilzen vzw 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. 

Wandelsportvereniging Eurek@ Bilzen vzw 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 het doel waarvoor 

deze zijn verstrekt, deze doelen en type persoonsgegevens 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; 

•     vragen om je uitdrukkelijke 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 betrokken persoon omtrent je 

persoonsgegevens, je hierop willen attent maken en deze willen respecteren. 

 

Als Wandelsportvereniging Eurek Bilzen vzw 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: 

Wandelsportvereniging Eurek@ Bilzen vzw –  

voorzitter Joseph Broux 

 p/a Eikaertstraat 9 

3730 Hoeselt wandelclub.eureka@hotmail.com 

 

Aan wie is deze privacyverklaring gericht ? 

Deze privacyverklaring is van toepassing op al onze huidige en vroegere leden, 
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deelnemers aan activiteiten, personen die belangstelling tonen of toonden voor onze 

activiteiten, diensten of producten, klanten en prospecten, leveranciers. 

 

 

2. Waarom verwerken wij welke persoonsgegevens? 
 
Je persoonsgegevens worden door Wandelsportvereniging Eurek@ Bilzen vzw 

verwerkt ten behoeve van de volgende doeleinden en rechtsgronden: 

 

* Het voeren van ledenadministratie en dienstverlening aan leden (uitvoering 

overeenkomst) 

* Het versturen van informatie over onze activiteiten, toekomstige nieuwsbrieven en 

uitnodigingen (gerechtvaardigd belang) 

* Het organiseren van de sportieve voorbereiding en opleiding o   Clubadministratie 

(gerechtvaardigd belang) 

o   Sportieve administratie in het kader van de organisatie van onze evenementen 

(uitvoering overeenkomst) 

* Het deelnemen aan competities 

o   Sportieve administratie (gerechtvaardigd belang) 

o   Organisatie van een recreatief sportevenement (uitvoering overeenkomst) 

* Organiseren van niet-sportgerelateerde evenementen, zoals algemene vergadering, 

ledenfeest, helpersfeest,…. (uitvoering 

overeenkomst 

* Promotie, PR en communicatie waaronder 

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

belang)  

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

o   Het beheren van de clubwebsite (gerechtvaardigd belang) 

 

3. Welke gegevens verwerken we? 
 
Wij kunnen de volgende persoonsgegevens van je vragen, opslaan, verzamelen en 

verwerken voor de volgende doelstellingen : 

•      Identificatiegegevens : naam, voornaam 

•      Privé-contactgegevens :  telefoonnummer, e-mail, adres,… 

•      Identiteitsgegevens uitgegeven door overheid : identiteitskaartnummer 

•      Rijksregisternummer 

•      Persoonlijke kenmerken : geslacht, geboortedatum, geboorteplaats, nationaliteit 

•      Financiële bijzonderheden (o.a. betalingen, rekeningnummer, …) 

•      Opleiding en vorming (van leden van de Raad van Bestuur) 

•      Sportieve gegevens (o.a. uitslagen, deelnames aan tochten, …) 
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•      Beeldmateriaal (foto’s, video’s, opnames, …) 

We verzamelen enkel persoonsgegevens die je zelf aan ons meedeelt op verschillende 

manieren (o.a. inschrijvingsformulieren, invul- en contactformulieren op onze website, 

persoonlijk/telefonisch/e-mail contact, …). Wij verzamelen geen 

persoonsgegevens via derden, met uitzondering van de informatie ontvangen van de 

aangesloten verenigingen/clubs of federaties. 

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

geautomatiseerde besluitvorming of profilering. 

 

4. Verstrekking van gegevens aan derden-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 (OneDrive) 

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

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

•      het verzekeren van onze leden, deelnemers en vrijwilligers 

•      het verzorgen (en verspreiden) van het clubblad, eventuele nieuwsbrieven en 

uitnodigingen. 

Wij geven nooit persoonsgegevens door aan andere verwerkers (externe 

dienstverleners) dan diegene waarmee we een verwerkersovereenkomst hebben 

afgesloten of waarvan dezelfde bepalingen zijn overgenomen in de 

contractvoorwaarden. 

Met deze beide partijen maken wij hierin uiteraard de nodige afspraken om de 

beveiliging van je persoonsgegevens te waarborgen. 

 

5.    Verstrekking van gegevens aan derden-ontvangers 
 
Wij delen persoonsgegevens met de volgende externe partijen: 

-         De sportfederatie, zijnde Wandelsport Vlaanderen 

-         Subsidiërende overheden 

Met deze partijen (derden-ontvangers) maken wij uiteraard 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 
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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. 

Wij verstrekken geen persoonsgegevens aan partijen die gevestigd zijn buiten de 

Europese Economische Ruimte./ 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.[GM1] 

 

6. Minderjarigen 
 
Wij verwerken alleen persoonsgegevens van personen jonger dan 18 jaar indien 

daarvoor toestemming is gegeven door de ouder of wettelijke vertegenwoordiger. 

Hierbij kunnen volgende gegevens van de ouders worden verwerkt : 

identificatiegegevens en privé-contactgegevens (voor ouderlijke toestemming) 

 

7. Bewaartermijn 
 
Wandelsportvereniging Eurek@ Bilzen vzw bewaart persoonsgegevens niet langer dan 

noodzakelijk voor het realiseren van het doel waarvoor deze zijn verstrekt, met 

inachtname van de termijn die noodzakelijk is om aan de wettelijke vereisten te 

voldoen (o.a. op gebied van boekhouding). Bewaartermijnen kunnen evenwel per doel 

verschillen. 

Wandelsportvereniging Eurek@ Bilzen vzw verbindt zich ertoe de gegevens niet 

langer bij te houden dan maximaal 5 jaar na het beëindigen van de samenwerking, 

zodanig dat we u desgevallend terug kunnen contacteren en een nieuwe samenwerking 

aan kunnen gaan. [LB2] 

 

8. Beveiliging van de gegevens 
 
Volgende passende technische en organisatorische maatregelen zijn genomen om 

persoonsgegevens te beschermen tegen onrechtmatige verwerking: 

•     Alle personen die namens Wandelsportvereniging Eurek@ Bilzen vzw 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; 

•     Wij 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 

persoons gegevens. Aan deze medewerkers wordt toegang verleend tot je gegevens 
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voor zover ze die informatie nodig hebben om hun taken naar behoren uit te voeren. 

 

9. Je rechten omtrent je gegevens 
 

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 het 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.  

OOSTENRIJK – ELBIGENALP 2018  

MAANDAG 26 NOVEMBER 2018 
Eurek@'s oostenrijk-reunie 

Heerlijk napraten, filmpje en foto's bekijken over de wandelvakantie te 

Elbigenalp. 

LOCATIE: RIJKHOVEN - kleine zaal - 19u 

 

OOSTENRIJK – ELBIGENALP 2019 
OPGELET ! ieder lid kan vanaf 27nov18 inschrijven voor het volgend 

jaar 2019 

Na betaling van 120 € voorschot per persoon op rekening BE64 9795 

2816 9752 bent u deelnemer. Maximum 65 deelnemers.  

  

TIJDSTIP: ZONDAG 18aug19 | ZONDAG 25aug19 | Elbigenalp  

We reizen 2x nachtreis. 

Heenreis -vertrek-avond  za 17aug19 – aankomst-ochtend zo 18aug19 

Terugreis-vertrek-avond za 24aug19  – aankomst-ochtend zo 25aug19 

Meer info volgt later, op de website en in uw clubblaadje o.a. prijs en 
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VERJAREN IN NOVEMBER 
 
Schoenmaekers Marieke  01 nov. 

Simons   Anita   02 nov. 

Vanharen   Monique  04 nov. 

Loyens   Lea   07 nov. 

Meus   Josette  07 nov. 

Christiaens  Jeanne  09 nov. 

Mercken   Monica  09 nov. 

Waghemans  Nancy  11nov. 

Gorissen   Marie-Josee 14 nov. 

Jackers   Pierre  15 nov. 

Thijs    Anita   15 nov. 

Lambrechts  Peter  19 nov. 

Martens   Lydia  20 nov. 

Castermans  Michel  22 nov. 

Daerden   Anita   23 nov. 

Stevaert   Gilbert  23 nov. 

Mesotten   Anita   24 nov. 

Jacobs   Emmy  28 nov. 

Cleuren   Jean 

  30 nov. 
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VERJAREN IN DECEMBER 
Goossens  Willy    01 dec. 
Appermont Hilde    02 dec. 
Vanvoorden Lucien   03 dec. 
Vissers  Jef    03 dec. 
Alenis  Maria   04 dec. 
Festjens  José    06 dec. 
Jeurissen  Ferdi    07 dec. 
Gilissen  Stefanie   14 dec. 
Remy  Marcel   14 dec. 
Rutten  Marita   14 dec. 
Colla   Pauline   16 dec. 
Ernots  Willy    16 dec. 
Gielen  Janette   16 dec. 
Meers  Willy    18 dec. 
Vangerven Mario   18 dec. 
Vanharen  Josette   18 dec. 
Comhair  Liliane   19 dec. 
Mathijs  Odette   19 dec. 
Meisters  Elsy    19 dec. 
Daerden  Gerty   20 dec. 
Lecoque  Pierre   20 dec. 
Fuchs  Benny   21 dec. 
Leenders  Jacqueline  21 dec. 
Champagne Wout    23 dec. 
Voncken  Madeleine   23 dec. 
Vangronsvelt Bernadette 24 dec. 
Champagne Erwin   25 dec. 
Deville   Noël    25 dec. 
Wouters  Roger   27 dec. 
Broux  Heidi    28 dec. 
Olefs   Guido   28 dec. 
Vanspauwen Davy    29 dec. 
Broux  Stefan   30 dec. 
Simons  Marleen   31 dec. 
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Exclusieve Club-kledij  
wsv Eurek@ vzw 

 
Laat zien van welke club je lid 

bent!  
Draag de clubkleuren!!! 

 
Eender waar je wandelen gaat, 
medeclubleden herkennen je 
dadelijk, vriendschappen zijn dan 
rap gesmeed! 
 

 

BESCHRIJVING KLEUR  PRIJS  SPAARKAART 

badge–strijkpatroon zand–burgundi   2 euro    geen 

t-shirt uniseks - korte mouw zand    7,50 euro    1 

t-shirt uniseks - lange mouw zand    8 euro    1 + 0,50 euro 

t-shirt dames - lange mouw zand     9,50 euro    1 + 2 euro 

Polo uniseks - lange mouw zand    17,50 euro    2 + 2,50 

Polo uniseks - korte mouw zand    15 euro    2 

Fleece uniseks - lange ritssluiting burgundi   37,50 euro    5 

fleece uniseks - korte ritssluiting burgundi   37,50 euro    5 

pet zand     7,50 euro    1 

paraplu met schouderriem burgundi   20 euro    2 + 5 euro  

Haarbandjes        4 euro  

 

 Deze exclusieve clubkledij is te bestellen bij:  Souveryns Lieve,             
         Eikaertstraat 11, 
          3730 
Hoeselt         
 Tel:089/41.64.53 
 
Gelieve telefonisch een afspraak te maken. Ook op onze 

wandeltochten te verkrijgen, er zal een kledingstand voorzien 
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Kende je deze al? NU MET DE CLOU! 
 
Een echtpaar was boodschappen aan het doen en de hele stad was vol met 
winkelende mensen. 
Lopend door het winkelcentrum en kijkend naar de etalages blikte de vrouw ineens 
verwonderd opzij om te ontdekken, dat ze haar man nergens meer zag.  
Ze wist dat ze nog veel te doen hadden en werd erg kwaad.  
Ze rommelde in haar handtas om haar mobieltje te zoeken. Toen ze het gevonden 
had, belde ze haar man en vroeg hem waar hij toch gebleven was. 
Haar man antwoordde kalm: "Liefste, herinner jij je die juwelierszaak nog waar we 5 
jaar geleden waren en waar je helemaal verliefd werd op die diamanten halsketting 
die we toen helaas niet konden betalen. Maar ik vertelde je toen ook dat ik hem 
eens op een dag voor je zou kopen". 
De ogen van de vrouw vulden zich met tranen, ze begon zacht te huilen en terwijl 
ze een snik probeerde te onderdrukken fluisterde ze: "Ja, die juwelierszaak 

herinner ik me zeker nog!" 
"Wel", zei hij, "ik zit in 't café er naast!" 
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NIEUWJAARSTOCHT 

Avondwandeling 
uitsluitend voorbehouden aan leden van onze wandelclub 

MAANDAGAVOND 07 JANUARI 2019 

om 19 uur  

HARMONIEZAAL EER EN DEUGD 

KERKSTRAAT 37 

ROSMEER 
 

Op maandag 7 januari 2018 heten we alle 

leden welkom op onze 

winteravondwandeling en 

Nieuwjaarsbijeenkomst . 

Dit jaar vertrekken we in Harmoniezaal “ 

Eer en Deugd “ in Rosmeer, Kerkstraat 37. 

We vertrekken om 19 uur in groep voor 

een wandeltocht van ongeveer 9 km met 

een tussenstop ergens halverwege. Deze 

wandeling is uitsluitend voorbehouden 

aan leden van onze wandelclub, zo zijn 

we in orde met de verzekering.  

Je betaalt 5€ als inschrijvingsgeld. Hiervoor ontvang je een sticker en 

een stempel in je wandelboekje en op je spaarkaart. (Vergeet dus uw 

boekje en spaarkaart niet).   

Tijdens de tussenstop zorgen we ervoor dat de droge kelen verzorgd 

worden. Warme choco, soep, glühwein  of een borrel tegen de kou 

worden voorzien!  Na de terugkeer in de zaal zullen we gezellig samen 

kunnen genieten van een Leffeke, Duvel, borrel of pintje. Natuurlijk 

zijn koffie en frisdranken voorzien en serveren we jullie onze lekkere 

hotdogs! 

Op voorhand reserveren hoeft niet.  Je komt gewoon naar de 

Harmoniezaal Eer en Deugd in Rosmeer 
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Let wel op dat je er tijdig bent, we vertrekken stipt om 19uur! 

 

 

 

We zetten hier nog eventjes alles op een rijtje:  

 

AVONDWANDELING - winterwandeling én tevens nieuw-
jaarsbijeenkomst.  
Opgelet! deze wandeling is uitsluitend bestemd voor leden 
van onze wandelclub.  
Tijdstip: 19uur samen vertrekken in groep 

Start: Harmoniezaal Eer en Deugd Kerkstraat 37 Ros-

meer 

Inschrijving: 5 euro pp all-in=hapje en allerlei dranken 

hele avond inbegrepen  

Afstanden: ongeveer 9 km met tussenstop ongeveer 

halverwege 

Meenemen: 

- wandelboekje voor sticker en stempel op je spaarkaart 

- veiligheidshesje(s), reflecterende banden en/of andere 
veiligheidsaccessoires 

- zaklamp is altijd aangeraden 

- goed humeur 

 

Na de wandeling: het 

eerste 

gezel-

lig 

samenzijn van 2019, met een 
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AANDACHT  -  AANDACHT 

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! 
 

Beste Wandelaars, de wandelkalenders voor 2019  

zijn op de wandeltocht van 11 november te 

verkrijgen. 

Zowel de Kalender der beide Limburgen als de    

Walkings in Belgium.   

Ze zijn te koop bij de inschrijvingstafel. 
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W.S.V. WANDELCLUB 

EUREK@VZW 

2102 

BILZEN 
 

 ORGANISEERT op  

ZONDAG 11 NOVEMBER 
 

SPEK- EN EIEREN 

TOCHT 
 

Zaal SINT-AMANDUS 

Sint Aldegondisstraat 5 

3740 Kleine Spouwen-Bilzen 
 

 
 

 

 

 

 

Start van 7u tot 15u. 

Afstanden 4-7-11-20 en 27km. 

IVV afstempeling vanaf 5 km. 

Inschrijving: 1,10€ leden  1,50€ niet-leden  


