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LIDGELD 2022
2021 was nog niet het jaar van het grote herstel, laat ons hopen dat dit
weggelegd is voor 2022! We hebben er alleszins een goed oog in!
We moeten je ook alweer vragen om je lidmaatschap te verlengen !
Wat jou dat kost ? 15 € per lid.
Ben je niet lid bij een andere sportclub dan kost je dat eigenlijk niks,
je krijgt immers van je ziekenfonds een terugbetaling tot 15€ per persoon voor een aansluiting bij maximum één sportclub.
In wezen ben je dus GRATIS LID van wandelclub Eureka vzw.
Als we jouw betaling tijdig ontvangen bezorgen wij je formulier dat
recht geeft om deze 15€ terug te vragen van je ziekenfonds.
Indien je niet betaald hebt op 1 december, eindigt je lidmaatschap op
31 december 2020 en word je uitgeschreven bij de wandelfederatie.
Tijdig betalen doe je door 15

€ pp. te storten op rekeningnummer
BE29 9796 3611 2564,
voor 31 december 2021

(Vermeld de namen van de leden in de mededeling.)

Je ontvangt geen nieuwe lidkaart. De oude wordt bij betaling automatisch geactiveerd voor 2022.
Nieuwe leden zijn altijd welkom. Vanaf 1 november betalen ze gewoon 15 € en zijn ze meteen lid tot einde 2022, de laatste 2 maanden
van dit jaar zijn ze dus gratis lid.
Meer informatie krijg je via onze secretaris Gilbert Cielen of bij een
van onze andere bestuursleden. De telefoonnummers en E-mailadressen vindt je elders in dit boekje

Een gans jaar lid van jouw
wandel club en dat kost je NIKS!!!! (je
krijgt immers je 15€ terug van de ziekenkas!)
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Woordje van het bestuur,

2021 begon nog onder corona dreiging!
Het herstel lijkt we een processie van Echternach, twee stappen
vooruit, één stap achteruit ! Toch zijn we terug aan het organiseren.
De laatste maanden konden we nog drie tochten inrichten en
ook een kerst-bus-wandel-tocht staat gepland!
We mochten ook weer rekenen op onze grote groep van gemotiveerde medewerkers, waarvoor onze dank.

2022 een jaar om naar uit te kijken!
Covid-19 is zeker nog niet verslagen, door de vaccinaties hebben we wel veel vrijheden terug gekregen, we kunnen weer volop genieten van onze geliefde wandelsport, inclusief het gezellig samenzijn, voor, tijdens en na een fikse tocht.
De eerder geannuleerde reizen gaan we in 2022 zeker doen,
Moezel en Oostenrijk staan al in ons jaarprogramma en ook in
oktober gaan we nog eens op stap.
Al onze andere geplande organisaties vind je in ons jaarprogramma, verder in dit boekje

Hoe het verder zal lopen?
Wie zal het zeggen? De coronamatregelen zullen zeker nog niet
volledig verdwijnen, momenteel zijn we weer toe aan een verstrenging, op alle wandeltochten moet sedert één november, bij
het betreden van de startzaal, de coronapas getoond worden,
kwestie de deelnemers en de helpende handen een veiligere
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Woordje van het bestuur,
omgeving te kunnen garanderen. Gelukkig weten we dat wandelaars begaan zijn met hun gezondheid en die van de anderen en
praktisch allemaal gevaccineerd zijn.
Natuurlijk verwachten wij ook veel deelnemers aan onze busuitstap naar Mechelen in Kerstsfeer (coronapas vereist!)

Het bestuur van WSV EUREK@vzw
wenst iedereen alvast een
Gezond jaareinde, Zalige Kerstmis en
een Gelukkig Nieuwjaar 2022
PS: Uiteraard zijn jullie allen welkom om onze eerste activiteit
van het nieuwe jaar, de Nieuwjaarswandeling met receptie.
Dé gelegenheid om jouw beste wensen met je vrienden wandelaars te delen !
Verder in dit boekje vind je onze jaarplanning voor 2022. De datums van onze reizen staan momenteel nog niet vast!
Voor Bremm wordt dat zeer waarschijnlijk van zondag 22 tot
donderdag 26 mei
Nog steeds blijven we dit herhalen!

“Weest allen voorzichtig, voor jezelf en voor de
anderen. Hou het gezond”
Uw bestuur.
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NIEUWJAARSTOCHT
Namiddagwandeling
Uitsluitend voorbehouden aan leden van onze wandelclub

ZONDAGNAMIDDAG 9 JANUARI 2022
OM 14 UUR.
Kleine zaal PAROCHIAAL CENTRUM
RIJKHOVEN
Zondagnamiddag 9 januari 2022 om 14 uur heten we alle leden welkom
op onze winterwandeling en Nieuwjaarsreceptie!
Ook dit jaar vertrekken we weer in het
Parochiaal Centrum
van Rijkhoven.
Na een welkomstwoord brengen we
samen een toost uit
op een Gelukkig en
Gezond 2022 waarna we een winterwandelingske doen
van een zestal kilometer doorheen Rijkhoven. Bij terugkeer
in de zaal staat de
glühwein klaar ! Liefst een glaasje bubbels, een koffietje of een ander
drankje? Daar is voor gezorgd! De taart zal ook niet ontbreken! Nu
maar nieuwjaarswensen uit delen!!!
Natuurlijk hangt hier ook een kostenplaatje aan vast, We vragen een
kleine bijdrage van 5 euro pp. Ook aan de leden die de wandeling niet
meelopen. Vooraf inschrijven is niet nodig!
Vergeet je wandelboekje en je spaarkaart niet! Je krijgt een sticker
voor je boekje en een stempel op beide.
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Ook dit jaar krijgen de kids-leden van –12
jaar een leuke Sint-Post. De drukte in het
Sintpaleis is zo enorm dat de Sint minder
tijd heeft voor huisbezoekjes en omdat hij
weet dat Eureka-kids brave kids zijn..
Het secretariaat van De Sint.

SAMENSTELLING VAN BESTUUR WANDELCLUB
Voorzitter :
KETELSLEGERS Serge
Tel. : 089 / 49 18 32
GSM : 0495 / 57 98 80

Boomstraat 20
3740 Bilzen
E-Mail : serge.ketelslegers@telenet..be

Ondervoorzitter / Schatbewaarder:
HEX Ludo
Nieuwe Baan 60
3730 Hoeselt
Tel. : 012 / 23 40 63
E-Mail : ludohex1@telenet.be
GSM : 0477 / 35 17 45
Secretaris :

CIELEN GILBERT
GSM +32 496 597920

Burgemeester Gerard Bijnenslaan 6/11
3600 Genk
E-Mail: eureka.secretariaat@telenet.be

Bestuursleden:
•
JANS Jules
Cuvelierstraat 53
3740 Bilzen
Tel. : 089 / 49 18 80
Materiaalmeester
.
BOSMANS RICHARD
Nederstraat 36
3730 Hoeselt
GSM/ 0494052664
E-Mail : rizzbizz53@gmail.com
Parcoursen , website en Facebook
Kledij:
SOUVERYNS Lieve
Tel.: 089 / 41 64 53

Eikaertstraat 11
3730 Hoeselt
(voor het bestellen van alle clubkledij)

Webmaster:
BOSMANS Richard

Nederstraat 36

Rekeningnummers:
REISrekening
WERKrekening

Reizen en uitstappen 64 9795 2816 9752
Lidgeld, feestjes, enz.29 9796 3611 2564

3730 Hoeselt
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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

IN DE MARCHING VAN 2022 STAAN GEEN LUIKSE WANDELINGEN IN JANUARI!
Les Piquants
Collège Providence
3-5-8-13Zo 14.11 47e Marche Internat.
7u-15u Avenue Reine Astrid
18-25
du Plateau
4650 Herve
Les Marcheurs des
Foyer St.Christophe
Echos de la Mehaig- 4-7-12-15
7u-15u Rue Lambert Mottart 21
Za 20.11
ne 38e Marche de
- 21
4280 Hannut
la St.Catherine
Institut d'Enseignement
Les Bruyères en
4-6-12-21 6u30- Spécial
Za 20.11 Marche 49e Marche
-30-42-50 15u rue Nicolas Spiroux 62
de Bruyères
4030 Grivegnée
Institut d'Enseignement
Les Bruyères en
4-6-12-21
Spécial
7u-15u
Zo 21.11 Marche 49e Marche
rue Nicolas Spiroux 62
- 30
de Bruyères
4030 Grivegnée
Noir et Blanc
Zo 28.11 47e Marche de
St.Eloi et St.Barbe

Salle George Mawet
4-7-12-18
7u-15u rue Colonel Piron
-25
4624 Romsée

Les Marcheurs de la
Château de Wégimont
Magne
Za 11.12
4-7-13-20 7u-14u Chaussée de Wégimont
4e Marche de jour
4630 Soumagne
d'hiver
Za 18.12

Amis Marcheurs
Marche de Noël

Marcheurs du ChâZo 19.12 teau vert de Huy
2e Marche d'Hiver

Home Honnay
4-7-12-15 11u-16u Avenue Théodule Gonda
4400 Ivoz-Ramet
Ecole de Huy-Sud
5-10-15 13u-19u Avenue des Ardennes
4500 Huy

11

WANDELINGEN NOVEMBER 2021
Dag Inrichtende club
Afstand Starturen Startplaats
Datum Benaming v/d tocht Km
Schu'ersgilde
Dragonders Lummen 5-9-128u-15u St.Lambertus Hoogstraat
Di 16.11
Najaarstocht
15
Lummen
St.Pietersgilde
do Wandelclub Paul Ge4-6-10 7u-15u Mathias Geysenstraat
18.11 rard Herfs'ocht
Koersel
WSV Gruitrode
Harmoniezaal
3-5-7-11
Za 20.11 51ste
7u-15u Harmonieweg
-16-19
St.Niklaastochten
Gruitrode
Za 20.11

Samen uit Samen
thuis Humorwan-

4-6-9-12
Ontmoe8ngscentrum Lilo
7u-15u
-16-21
Hortelstraat

Zo Schoverik
21.11 St.Gerardustocht

4-6-1216- 20

7u-15u

Ma Aviat St.Truiden
22.11 Najaarstocht

6-8-1318- 21

7u-15u

Milieu 2000
Do
6de Waaltjesbos25.11
tocht

5-8-1013- 1823

8u-15u

4-6-1220- 30

7u-18u

Za 27.11

VOS Schaﬀen
Swinetou Spoor

Centrum St.Gerardus
St.Gerardusdreef
Diepebeek
Zaal Lindehof
Gelinden-Dorp
Gelinden
De Moﬀel
Mar8nus van Gurplaan
Lommel
OC Scafnis
St.Hubertusplein
3290 Schaﬀen-Diest

Zo De Bokkenrijders
28.11 Wintertocht

4-6-8-10
Den Drossard
8u-15u
-12-16Parkstraat

Zo Heikrekels
28.11 Bos-en Vijvertocht

4-6-1219

Ma Heikneuters
5-6-7-8
29.11 Rondom Hengelhoef

Wijkcentrum Opgrimbie
8u-15u Hoekstraat
Opgrimbie
Ons Tehuis
8u-15u Jonkersblook
Genk
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WANDELINGEN DECEMBER 2021
Dag Inrichtende club
Datum Benaming v/d tocht

Afstand
Km

Start
uren

Startplaats

Chiro Kaulille
Wandel Mee Brueghel 4-7-10-147u-14u Steenakkerstraat
Wo 1.12
12de Woensdagtocht
17
Kaulille
Do 2.12

Zaal Oosterhof
Lummenste Dalma8ërs 4-6-9-127u-15u Dr.Vanderhoeyconckstraat
Donderdagtocht
20
Lummen

Mijnlamp Beringen
Za 4.12
St.Barbaratocht

Za 4.12

Zaal de Meersche
Wellense Bokkerijders 4-6-12-158u-15u Molenstraat
Mikmannentocht
20
Wellen

Torenvrienden OostZo 5.12
ham St.Niklaastocht

Zo 5.12

Demerstappers
Alden Biezentocht

Schoverik
Ma 6.12
St.Niklaastocht

Wo 8.12

Zaal Den Tris
4-7-12-20 7u-15u Steenstortstraat
Koersel

Sparrentrippers
Korstedag tocht

Club Paul Gerard
Do 9.12
Wintertocht

5-6-12-18

Kristoﬀelheem
6u30Schoolstraat
15u
Oostham

Zaal St.Amandus
4-6-12-20 8u-15u St.Aldegondisstraat
Kleine Spouwen
Zaal de Kei
4-6-12-17 7u-15u Keistraat
Diepenbeek
Cultureel Centrum
4-8-12-20 8u-15u Aan de Engelse Hof
Lanaken
4-7-10

St.Sebas8aansgilde
7u-15u Gildestraat
Koersel
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Dag Inrichtende club
Datum Benaming v/d tocht

Afstand
Km

Start
uren

Startplaats

O.C. Voorshoven
4-6-8-10 8u-14u Tismanweg
Neeroeteren

Za 11.12

Rust Roest Maaseik
Wintertocht

Zo 12.12

Bosdravers
Wintertocht

Zo 12.12

De Kajaan
Aviat St.Truiden
7-10-137u-15u Grevensmolenweg
Kerstsfeer in St.Truiden
20
St.Truiden

Vr 17.12

Lummense Dalma8ërs
Kerstwandeling

Jeugdcentrum Kermt
5-7-9-12 11u-19u Ten Hove
Kermt

Za 18.12

Horizon Donk
Winters wandelen

Amandinacollege
4-7-14-21 8u-15u St.Truidersteeweg
Herk de Stad

Za 18.12

Boskabouters
Borreltjestocht

Zo 19.12

Mergelstappers
Winterwandeltocht

Zaal de Gèèl
4-8-12-20 7u-15u Grote straat
Val-Meer

Zo 19.12

Terug op Stap Post
Kerstwandeling

De Binder
4-5-7-138u-15u Vijverstraat
18-21
Hasselt

Do 23.12

Torenvrienden Oostham Eindejaarstocht

Kristoﬀelheem
4-6-10-16 7u-15u Schoolstraat
Oostham

Basisschool GBS
4-6-12-157u-15u Groenstraat
20
Eksel

4-7-9

Parochiezaal Niel
8u-15u Hoogstraat
Niel bij As
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Dag Inrichtende club
Datum Benaming v/d tocht

Afstand
Km

Start
uren

Startplaats

Za 25.12

Wandel Mee Brueghel
Kerstwandeling

De Leemskuil
4-6-1-167u-14u Hamonterweg
20
Bocholt

Zo 26.12

De Anjertrippers
Sylvestertocht

Basisschool Ter Duinen
4-8-12-20 8u-15u Rode Kruisplein
Hechtel-Eksel

Tongerse WandelvrienHumaniora College
4-6-8-12Zo 26.12 den
7u-14u St.Truidersteenweg
16-21
Wintertocht
Tongeren
Ma Aviat St.Truiden
27.12 Eindejaarstocht

Kan8ne Nieuwerkerken
4-6-10-17u-15u Kerkstraat
17-21
Nieuwerkerken

Di 28.12

Milieu 2000
5de Grenstocht

Het Zand
5-8-12-16
8u-15u Frederik van Eedenstraat
- 20-24
Lommel

Di 28.12

Dragonders
eindejaarstocht

O.C. Stokrode
5-8-10-13
8u-15u St.Amandusstraat
- 20
Stokrode
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WANDELINGEN JANUARI 2022
Dag
Inrichtende club
Datum Benaming v/d tocht
Za 01.01

Afstand
Km

Start-

Startplaats

Racing Peer
Wandel Mee Brueghel 4-6-10-14
7u-15u Lindebosstraat
Nieuwjaarstocht
-18
Peer

Wandelclub Sport en
Zo 02.01 Kinrooi
Nieuwjaarstocht

Gemeentelijke BasisNelisveld
4-8-13-21 7u-15u school
Kinrooi
OC Lutselus
4-6-12-18
7u-15u Pastorijstraat
- 22
Diepenbeek

Ma 03.01

De Schoverik
Nieuwjaarstocht

Wo 05.01

De Leemskuil
Wandel Mee Brueghel 4-7-10-14
7u-15u Hamonterweg
1ste Woensdagtocht
- 17
Bocholt

De Rakkers
Do 06.01 Bolderbergse Driekoningentocht
Donderslagtrippers
Za 08.01
Nieuwjaarstocht

Za 08.01

Blijf Jong Genebos
45ste Wintertocht

Zo 09.01

De Kampse Wandelaars Wintertocht

De Heikneuters
Zo 09.01
Wintertocht

Ma 10.01

Goldenstar Borgloon
Wintertocht

4-7-10

Wi'e Zaal Bolderberg
8u-15u Kluisstraat
Heusden-Zolder

Dalton School
6-10-12- 6u30Kiëstraat
20
15u
Meeuwen
O.C. St. Jan
4-8-12-16
7u-15u Genebosstraat
- 20
Kwaadmechelen
Buurthuis Heppen
5-6-8-98u-15u Heidestraat
10
Heppen
School De Schom
6-8-12-17
8u-15u De Schom
- 20
Genk
Nielerhof
3-6-12-21 7u-15u Zilverstraat
Borgloon
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WANDELINGEN JANUARI 2022
StartDag
Inrichtende club
Afstand uren
Startplaats
Datum Benaming v/d tocht
Km
uren
Parochiezaal HeideHeu4-7-9-138u-15u vel
Zon 16.01 WSV 2000 Lommel
15-17-21
Heide 253 Lommel
Don 20-01

Horizon Donk
Zilveren Helmentocht

4-7-9-11De Rietbron
14-16-19- 8u-15u
Sportlaan 4 Halen
23

Vri 21-01

De Bosdravers Eksel
St-Theunistocht

Buurthuis ‘t Hoksent
5-10-157u-15u
Sta8onsstraat Eksel
20

De Meersche
Wellense Bokkenrijders 4-6-9-128u-15u Molenstraat 6
Zat 22-01
Wintertocht
18
Wellen
Zon 23-01

PC De Schans
De Mijnlamp Beringen
4-7-12-20 7u-15u Bivakstraat z/n
Winterwandeling
Beverlo

Zon 23-01

De Sparrentripper
Wintertocht

Maa 24- Aviat Sint Truiden
01
Waterbronnentocht
Torenvrienden
Don 27-01 Oostham
Wintertocht
Dunes Events
Oudsbergen
Pines and Dunes Trail
Zat 29-01
meer inlich8ngen :
h'ps:// pinesanddunestrail.com

Oc ‘t Kloester
4-8-12-21
8u-15u Biesweg 18
-30
Gellik
PZ St Mar8nus
6-8-11-15
7u-15u Sint Mar8nusstraat
-20-22
Velm
Kristoﬀelheem
4-6-10-16 7u-15u Schoolstraat 10
Oostham

50-100

Commanderij Oudsbergen
6u-7u
Weg naar Opoeteren 2/4
Oudsbergen
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De Bennewed
Wijklokaal De Bennewed
Zat 29-01 Houthalen Helechteren 4-6-8-18 8u-15u Binnenvaartstraat 51
Bos en Heidetocht
Houthalen Helechteren
Iris Kortessem
Zon
Poort van Haspengouw
30/01
tocht

CC De Mozaïek
4-7-107u-15u Kerkplein 14
15-18
Kortessem

Zon De Bokkenrijders
30/01 Overpelt

Den Drossaert
5-10-158u-15u Parkstraat 21
20
Overpelt
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VERJAREN IN NOVEMBER
19
19
20
22
23
23

SCHROEDERS Jozef
LAMBRECHTS Peter
MARTENS Lydia
CASTERMANS Michel
THIJS Henri
DAERDEN Anita

24
26
28
29
30

MESOTTEN Anita
MANDERVELD Davy
JACOBS Emmy
DE ROOVER Wesley
CLEUREN Jean

VERJAREN IN DECEMBER
1
3
4
7
14
14
16
16
16
18
19

GOOSSENS Willy
VISSERS Joseph
ALENIS Maria
JEURISSEN Ferdinand
RUTTEN Marita
GILISSEN Stefanie
GIELEN Jeannette
COLLA Pauline
ERNOTS Willy
MEERS Willy
MATHIJS Odette

19
19
20
21
21
23
25
27
28
31

COMHAIR Liliane
MEISTERS Elsy
LECOQUE Pierre
LEENDERS Jacqueline
FUCHS Benny
VONCKEN Madeleine
DEVILLE Noël
WOUTERS Roger
OLEFS Guido
SIMONS Marleen
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VERJAREN IN JANUARI
1 HEX Roger
1 VERLUYTEN Paulien
6 LATHOUWERS Marie-Louise
7 JORISSEN Wilhelmina
9 HEX Ludo
13 JUDONG Lutgarde
15 JANS Julien
15 HENSEN Jozef
16 MONBAILLEU Willy
17 VROLIX Gusta
17 LYCOPS Dany
19 QUETIN Pauline
20 OTTEN Jaak

21 MEERS Mia
22 HERLITSKA Annette
24 VAN DE POEL Leon
25 KENIS Marcel
26 SNELLINGS Hilde
27 GILISSEN Hubert
30 SIMONS Desire
31 BYNENS Marie-Claire
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Met Wandelsportvereniging Eurek@ vzw Bilzen
VERSLAG WANDELWEEKEND van 22/10 tot 24/10
naar LUTZERATH (Eifel)

Bij onze aankomst op vrijdag om 12h in hotel Maas werden wij (25
enthousiaste Eureka wandelaars) verwelkomd met een lekkere croque
Hawaï. Na de kamerverdeling werd er om 14h vertrokken voor een
mooie en fijne boswandeling met een gedeelte van de Erlebnisweg
Achterhöhe van ongeveer 10 km rond Lutzerath. Na enkele drankjes
werden we om 17h aan tafel verwacht voor het avondeten gevolgd
door een gezellig samenzijn en het spelen van spelletjes zoals Uno enz.
Zaterdag na het ontbijt en het maken van het lunchpakket voor onderweg was het om 9h30 verzamelen geblazen voor het maken van de
obligatoire groepsfofo. De wandeling ging naar Bad Bertrich, ongeveer 10 km die er
14,5 werden doordat de wegen afgespannen waren
wegens zaagwerken in het bos. De
wandeling door
de mooie bossen
met hun herfstkleuren, langs
kleine glibberige
paadjes, langs
rotsformaties en
langs het riviertje
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de Erdenbach was zeker super te noemen. Na de picknick rond 12h30
in het bos arriveerden we rond 14h30in Bad Bertrich waar we plaats
konden nemen
in het derde
café omdat
men ons weigerde te bedienen in de
eerste 2 cafés
omdat de
groep van 25
man te groot
was. Na de
inwendige
mens versterkt
te hebben
werd de terugtocht van
ongeveer 10 km naar Lutzerath aangevat. Sommigen waren tevreden
met de gepresteerde kilometers en gingen met de taxi terug naar het
hotel. Na het avondeten en een gezellige avond bij menig biertje of
lekker borreltje kroop iedereen tevreden onder de wol.
Zondag na het ontbijt mocht weer een lunchpakket gemaakt worden.
Voor enkelen was het al tijd om afscheid van de groep te nemen, ze
hadden thuis andere verplichtingen en vertrokken reeds
terug naar huis. Zij die na
het avondeten zouden vertrekken moesten ook de kamers verlaten, bagage werd
in de auto’s geladen en dan
werd er aangevangen met een
mooie wandeling van ongeveer 10 km door de bossen en
velden rond Lutzerath met
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meerdere indrukwekkende vergezichten.
Rond 12h30 waren we
terug in het hotel
waar we ons lunchpakket mochten nuttigen. De meesten hebben dan nog een wandeling gemaakt rond
Lutzerath, sommigen
gingen wandelen in
Lutzerath zelf met
vele mooie foto’s als
resultaat. Na het avondeten was het tijd om de thuisreis aan te vatten, 8 wandelaars hadden nog een extra nacht geboekt en bleven ter
plaatse, de rest van de groep vertrok tevreden huiswaarts.
Als nabeschouwing mogen we zeggen dat het een zeer mooi topweekend was, iedereen was blij om na deze corona periode weer eens met
de groep op pad te kunnen, mooie wandelingen met veel bergop en
bergaf, zeer mooi weer (ge krijgt wat ge verdient), zeer goed hotel
met lekker eten en vriendelijke bediening, dankjewel Richard, Serge,
Gilbert voor de organisatie en Jos B voor de begeleiding van de wandelingen. Waarschijnlijk gaan zij die
mee waren volgend
jaar weer mee, het
was een prachtig en
gezellig weekend.
Guido Meers, in
naam van alle tevreden deelnemers!
„
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Nabeschouwing,
SPEK – en EIERENTOCHT
zondag 7 november in RIJKHOVEN
Het was toch een beetje met een bang hart dat we uitkeken naar deze
wandeldag. Redenen hiervoor waren de snel stijgende Coronacijfers,
de verstrengde Covid-maatregelen en de weersvoorspellingen die een
regenachtige dag beloofden. Zouden de mensen voorzichtig zijn en
massaal thuisblijven? Dus vooraf hoopten en gokten we op een 600
deelnemers, waarmee we al méér dan tevreden zouden zijn.
Maar kijk, het weer was onverhoopt goed : het bleef droog tot soms
zelfs zonnig, temperatuur rond de 10°C en 769 wandelaars vonden
toch de weg naar het Parochiaal Centrum in Rijkhoven. Hiervan 85
eigen clubleden en 154 vrije wandelaars ! En al die wandelaars kwamen soms van heinde en verre (letterlijk). Buiten de vele Limburgse
wandelclubs kwamen er ook wandelaars van o.a. Jabbeke, BeyneHeusay, Zingem, Leuven, Rotselaar, Eindhoven, Gulpen, Maastricht,
Humbeek, Zonnebeke, Sart-lez-Spa, Voeren, Warsage, Werchter en
nog zovele andere plaatsen. Conclusie : onze tocht is nationaal bekend !
Ondanks het feit dat we in allerlaatste instantie noodgedwongen 6
van onze vrijwilligers wegens Corona-gerelateerde redenen moesten
missen (we verwachten volgende keer terug beroep op hen te kunnen
doen), hebben onze 30 aanwezige medewerkers zich extra ingespannen om deze wandeldag tot een goed einde te brengen en vooral ….
alle aanwezige deelnemers goed te ontvangen en hen een fijne dag te
bezorgen. Immers : de klant is koning en zijn aanwezigheid moet je
met vriendelijkheid en goede ontvangst verdienen, iedere wandeldag
opnieuw.
Één van de nieuwe Covid-regels was de verplichte controle van ieders
Covid Safe Ticket. Alle wandelaars werkten hier zonder problemen
aan mee. Méér zelfs : sommigen zeiden zich veiliger te voelen in de
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wetenschap dat er énkel aanwezigen waren met een goedgekeurd Covid
Safe Ticket. Of hoe een mogelijk pijnpunt voor de ene toch een geruststelling is voor de andere.
De verschillende wandelparcours, samengesteld en uitgepijld door onze
parcoursploeg, werden allemaal erg gewaardeerd en konden rekenen
op veel positieve bijval van de wandelaars : goede uitpijling, mooie
landschappen en verborgen stukjes natuur…. en in de controlezaal in
Alt-Hoeselt werden ze goed ontvangen door onze vrijwilligers ter
plaatse.
Spek- en eierentocht : da’s dus duidelijk dat wij, buiten de gangbare
broodjes ham en kaas, de boterhammen met kipkap en onze Limburgse
vlaaien, vandaag ook spek- en eieren serveerden. Hiervoor hadden wij
teams van keukenmieten, één nieuwe keukenpiet én het volledige zaalpersoneel ter beschikking, die er samen voor zorgden dat alles perfect
en op rolletjes verliep. Er zit ook creativiteit in ons keukenteam, want
zij dokterden samen een eigen systeem uit zodat de schotels spek- en
eieren in de juiste volgorde werden gebakken én vlot geserveerd. Zo
werden zo’n 160 porties spek- en eieren opgediend. Geweldig toch !
Onze mannen achter het buffet zorgden er dan weer voor dat alles met
het nodige vocht werd overgoten en doorgespoeld. Kortom, niemand
kwam ook maar iets tekort.
En zo keerden onze wandelaars nadien tevreden naar huis !
En dat is jullie verdienste! Daarom,
Jos, Marcella, Geert, Warner, Lieve, Michel, Luc, Chantal, Christiane,
Josette, Jeannine, Jos, John, Denise, Jules, Will, Willie, Gusta, Marielle,
Danny, Viviane, Adrienne, Maria, Brigitte, Noël, Brigitte, Mathieu,
Guido, Serge, Lisette, Jean, Richard (van op verre afstand), Ludo …
een dikke dank u wel voor jullie medewerking en inzet !
Conclusie : ons vrijwilligersteam is …. een dreamteam !!!
Namens het volledige, dankbare Bestuursorgaan va Eurek@ vzw
Gilbert Cielen

Jullie secretaris
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VERSLAG
vergadering van het BESTUURSORGAAN
van MAANDAG 6 SEPTEMBER 2021 – 19.00
Aanwezig : Serge, Ludo, Jules, Richard, Gilbert
Verontschuldigd : ………………………
Einde : 22.30
AGENDAPUNTEN :
1. Goedkeuring verslag vergadering van 05.07.2021 (Gilbert) :
Het verslag werd goedgekeurd en door alle bestuursleden voor akkoord
ondertekend.
2. Financiën (Ludo) :
De financiële toestand is steeds ter inzage beschikbaar op de clubzetel
en dit na voorafgaande aanvraag.
3. Nazomertocht Hoelbeek van Maandag 13 september 2021 :
3.1. Organisatie :
3.1.1. Takenschema vrijwilligers : op basis van de mogelijkheden en wensen van onze vrijwilligers werd een takenschema opgemaakt. Dit wordt
a.s.a.p. bezorgd aan de vrijwilligers.
3.1.2. Bediening en prijslijsten: er werd geopteerd voor zelfbediening.
Enkel het afruimen gebeurt door onze vrijwilligers. Onze verkoopprijzen
van 2020 worden nog behouden.
3.1.3. Keukenaanbod : we voorzien enkel taart, broodjes (hard en mals),
(grijze) boterhammen met kipkap en soep.
Bestellingen voor zo’n (gokken we) 300 wandelaars :
>> Vangrootloon - Tongeren (Ludo) : 100 harde broodjes, 50 malse pistolets, 10 stuks grijs brood (lang carrémodel), 10 taarten : 2 x rijsttaart, 2 x
crèmetaart met “breumelen”, 2 x kersentaart met latjes en 4 x brioches.
>> Voeding An – Eigenbilzen (Lydia Gerits) : 130 schijven kipkap, kaas
voor 75 broodjes, hesp voor 75 broodjes, botervlootjes.
>> Lenaers – Genk (Jules) : koffiekoekjes, melkjes, lepeltjes, servietten,
mosterd
>> Aldi – Hoeselt (Jules) : koffie
>> Poesen drankhandel – Bilzen : Jules zorgt voor de bestelling van de
nodige dranken.
>> Stift – Munsterbilzen : Serge zorgt voor de bestelling van 40 liter soep.
3.2. Corona-veiligheidsvoorzieningen :
3.2.1. Verluchting van de zaal : inkom en tegenoverliggende deur richting
terras worden open gehouden voor een goede doorstroming.
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3.2.2. Looprichting : we voorzien het vertrek van alle wandelingen langs
de deur richting terras.
3.2.3. Handhygiëne : wordt voorzien bij inkom en toiletten, aan kassa
bonnen en verkoopstand keuken, inschrijvingen, buffet en in de keuken.
3.2.4. Mondmaskers : wandelaars wél bij rondlopen maar niet zittend
aan tafel (max. 8 personen). Van onze vrijwilligers in contact met het publiek vragen wij wel om een mondmasker te dragen
3.2.5. Kassa’s wisselgeld (Ludo) : worden zondagnamiddag bij Ludo opgehaald door Serge of Jules.
4. Lutzerath :
4.1. aantal deelnemers + betalingen : op dit ogenblik zijn er 21 deelnemers die al hun voorschot hebben betaald.
4.2. speciale vragen i.v.m. verblijf : enkele deelnemers vroegen een extra
dag (maandag) of wilden een dag vroeger aankomen en ook een dag
eerder vertrekken. Na contact met het hotel blijkt dat géén probleem te
vormen. Het hotel verwacht wel vóór 1 oktober het precieze aantal
deelnemers voor vastleggen aantal twéépersoons- en éénpersoonskamers.
4.3. Begeleiding wandelingen : Richard geeft aan Jos Brulmans een aantal wandelroutes door. Jos neemt dus hiervoor de leiding op zich.
4.4. begeleiding B.O. : Serge (en Lisette ?) en Gilbert voegen zich toe
aan de 21 deelnemers als verantwoordelijken of aanspreekpunt van de
club. Zij zorgen ook voor de afrekening in het hotel. In dit verband zal Ludo de betalingslimiet van de betaalkaart (tijdelijk) laten verhogen naar
5.000,00 EUR.
5. Varia :
5.1. Statuten – agendapunten :
5.1.1. benoeming voorzitter en ondervoorzitter
5.1.2. benoeming gedelegeerd bestuurder
5.1.3. voorstel wijziging statuten en voorwerp
5.1.4. bijeenroeping Algemene Vergadering
5.1.5. varia
Het verslag van dit onderdeel is opgenomen in een apart verslag. Zie bijlage.
5.2. WSV : regionale vergadering op Vrijdag 17.09.2021 – 19.30 – zaal
Eneide in Spalbeek : Serge en Jules zullen onze club vertegenwoordigen
op deze vergadering.
5.3. WSV : bestelling Walking in Belgium 2022 : er zullen 5 exemplaren
worden besteld.
5.4. Eurek@mobiel belettering : Richard probeert met zijn gebuur/
uitvoerder af te spreken om de belettering deze week uit te voeren. Hiervoor heeft hij ook het Hellinx-plakplan gekregen.
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5.5. Kerstwandeling Lier : volgens berichten van de federatie gaat deze
wandeling niet door. Na bespreking werd afgesproken om als alternatief
te kiezen voor de Kerstwandeling in Mechelen op ZATERDAG 18 DECEMBER 2021.
5.6. Eurek@krantje : Herfsttocht en Spek- en Eierentocht >>> gewijzigde
startzaal. Gegevens in de Walking in Belgium zijn niet altijd up to date.
Aanpassingen en wijzigingen worden kenbaar gemaakt op De Wandelkalender (walkinginbelgium.be).
Volgende vergadering : maandag 4 oktober – 19.00.
_______________________________________
VERSLAG vergadering van het BESTUURSORGAAN
van MAANDAG 4 oktober 2021 – 19.00
Aanwezig : Serge, Ludo, Jules, Gilbert
Extra uitgenodigd : Lydia Gerits, Lieve Souverijns, Jos
Brulmans, Geert Moermans
Verontschuldigd : Richard (vakantie)
Einde : 23.00
AGENDAPUNTEN :
1. Voorbereiding Herfsttocht Eigenbilzen – 16.10.2021
1.1. Bespreking vooraf met Lydia en Lieve (bestellingen keuken) :we gokken op een totaal van 500 wandelaars en hierop worden de bestellingen gebaseerd.
- Bestellingen : in overleg met Lydia en Lieve werd de lijst met bestellingen
opgesteld.
- Hotdog : we voorzien 100 hotdogs. Lieve staat hiervoor aan “de pot”.
- Vrijijwilligers : we hebben een ontwerp voor het takenschema dat naar onze vrijwilligers wordt doorgestuurd met de vraag of ons voorstel hen past.
Wordt verder opgevolgd. Voorstel takenschema in bijlage.
1.2. Bespreking met Jos en Geert (wandelparcours) :
- er worden lussen met een afstand van 6, 12, 19 en 25 km aangeboden.
- uitpijlen : onder leiding van Geert en Jos wordt er uitgepijld op woensdag
13 oktober om 09.00. Zij contacteren hiervoor de “uitpijlploeg”
- aanduidingen startzaal : Geert heeft van Richard alle nodige plannen en
aanduidingen ontvangen en zorgt ervoor dat dit in de startzaal geraakt om te
worden opgehangen op ons “wandelbord”. Dit zijn een overzichtskaart met
alle afstanden, alsook een plan per afstand op A4-formaat. Serge maakt een
eenvoudige versie op van de afstandentabel.
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- aanduidingen controlezaal : hier worden alle parcours in A4-formaat opgehangen,
samen met een tabel “na rust nog XXX aantal km te lopen”. Serge zorgt ook
voor deze tabel.
- verantwoordelijke zaal : Geert en Jos
- verantwoordelijke te velde : Geert en Jos
- naar de toekomst bekijken of we de wandelaar ook de parcours kunnen bezorgen via QR-code voor downloaden van de gpx-bestanden.
- Jos gaat bij Jules langs om nog bijkomend pijltjes op te halen alsook een
rood-wit signalisatielint.
- Geert heeft 1000 colsonbandjes en 4 rollen plakband gekocht in de Action
voor een totaal van 20,40 EUR. Deze som werd hem onmiddellijk terugbetaald.
1.3. Computer-Scanner :
Door de problemen met de computer in Hoelbeek, zal Serge contact neme met
WSV- Hasselt om een computer in bruikleen te krijgen voor onze volgende
wandeling(en).
1.4. Corona-maatregelen :
Vanaf 1 oktober zijn de regels weer versoepeld : tot 500 personen binnen zijn
er géén beperkingen meer.
De rest van de vergadering verliep in besloten kring door de aanwezige leden
van het Bestuursorgaan.
2. Goedkeuring verslag vergadering van 06.09.2021 (Gilbert) :
Het verslag werd goedgekeurd en door alle aanwezige bestuursleden voor akkoord ondertekend.
3. Financiën (Ludo) :
De financiële toestand is steeds ter inzage beschikbaar op de clubzetel en dit
na voorafgaande aanvraag.
4. Evaluatie Nazomertocht in Hoelbeek – 13.09.2021 (allen) ;
4.1. Organisatie :Buiten de problemen met de scanner, verliep deze wandeldag in goede orde. Er waren nergens geen specifieke problemen waarop
moest worden ingegrepen. Onze vrijwilligers deden hun uiterste best om de
330 deelnemers goed te ontvangen, wat zeker goed gelukt is.
4.2. Corona-veiligheidsvoorzieningen : De geldende maatregelen werden
goed opgevolgd. Op enekel uitzonderingen na werden de handen ontsmet en
bij het rondlopen de mondmaskers gedragen.
5. Voorbereiding wandelweekend Lutzerath – 22 – 24 oktober 2021 :
In totaal zijn er 24 leden die hebben ingeschreven voor dit wandelweekend. Op
vraag/eis van het hotel (géén CST of bewijs van herstel = géén toegang tot het
hotel) heb ik alle deelnemers gecontacteerd om hun vaccinatie-status te kennen. Iedereen heeft zijn 2 vaccins gehad en kan dit via CST of attest aantonen.
De deelnemers gaan deze week een bericht krijgen met méér informatie over
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dit weekend : alle deelnemers met hun contactgegevens, uitnodiging voor
betalen saldo, contactgegevens van het hotel, wat is inbegrepen en wat niet,
verloop heenreis en terugreis. Voor de carpooling vragen we dat men onderling afspreekt wie eventueel met wie kan meerijden en om ons dat ook te
laten weten. De parking van het hotel is niet zo groot, dus we proberen het
aantal auto’s door carpooling te beperken.
6. Voorjaarstocht Munsterbilzen 26 februari 2022 :
Omdat we bericht kregen dat er in de sporthal dan géén keuken ter beschikking is, moeten we noodgedwongen uitkijken naar een andere vertrekzaal.
Meest voor de hand liggende oplossing is het Kabotske. Serge vraagt na of
dit nog vrij is. Indien het Kabotske niet vrij is, eventueel uitwijken naar KleinSpouwen, want onze Spek- en Eierentocht 2022 kan toch niet in KleineSpouwen doorgaan omdat de zaal zaterdag vooraf niet vrij is. Deze tocht
verhuist dus naar Rijkhoven, net zoals dit jaar.
7. Varia :
7.1. Aanvraag subsidie stad Bilzen (Serge) :
De nodige formulieren werden ingevuld en ondertekend door voorzitter en
secretaris. Nog enkele dingen moeten worden opgezocht en ingevuld : onkosten statutenwijziging (Ludo),
aantal leden per leeftijdsgroep en woonplaats (Gilbert)… Wordt vervolgd.
7.2. Kienavond 08.10.2021 in Rijkhoven :
Omdat deze kienavond doorgaat met Eurek@ als officiële organisator,
vraagt de stad Bilzen binnen de maand nà de kienavond een gedetailleerde
afrekening waaruit blijkt welke de
“officiële” opbrengst voor de club bedraagt. Na contact met Jurgen zal ons
deze afrekening
worden bezorgd, zodat wij die kunnen doorspelen aan de stad Bilzen. Afspraak in Rijkhoven om 19.00.
7.3. Jules heeft het afval van houtresten, isolatie en plaatmateriaal van onze
oude Eurekamobiel naar het containerpark gebracht. Kostprijs = 22,00 EUR.
Nu nog proberen het “wrak” te kunnen verkopen aan Nijst in Riemst.
Hiermee werd deze vergadering afgesloten.
Volgende vergadering : MAANDAG 25 OKTOBER 2021 – 19.00
Opgemaakt te Genk op 05.10.2021
Gilbert
Secretaris
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VERSLAG vergadering van het BESTUURSORGAAN
van MAANDAG 25 OKTOBER 2021 – 19.00
Aanwezig : Serge, Ludo, Jules, Gilbert
Extra uitgenodigd : Lydia Gerits, Lieve Souverijns, Jos
Brulmans, Geert Moermans
Verontschuldigd : Richard (vakantie), Lieve (ziek)
Einde : 23.30
AGENDAPUNTEN :
1.
Voorbereiding Spek- & Eierentocht – Rijkhoven op 07.11.2021
1.1. Bespreking vooraf met Lydia (bestellingen keuken) : we gokken op een
totaal van 600 wandelaars en hierop worden de bestellingen gebaseerd.
Bestellingen : in overleg met alle aanwezigen werd de lijst met bestellingen opgesteld (zie bijlage).
- Vrijwilligers : we hebben een ontwerp voor het takenschema dat naar onze
vrijwilligers wordt doorgestuurd met de vraag of ons voorstel hen past. Wordt
verder opgevolgd. Voorstel takenschema in bijlage.
1.2. Bespreking met Jos en Geert (wandelparcours) :
- er worden lussen met een afstand van 4, 6, 12, 19 en 25 km aangeboden.
Omdat er mogelijke moeilijkheden zijn met de oversteek van de spoorweg
richting controlezaal in Alt-Hoeselt, zullen Geert en Jos deze punten ter plaatse gaan bekijken en eventuele aanpassingen aan het parcours doorvoeren.
- uitpijlen : onder leiding van Geert en Jos wordt er uitgepijld op vrijdag 5
november om 09.00. Zij contacteren hiervoor de “uitpijlploeg”
- aanduidingen startzaal : Geert heeft van Richard alle nodige plannen en
aanduidingen ontvangen en zorgt ervoor dat dit in de startzaal geraakt om te
worden opgehangen op ons “wandelbord”. Dit zijn een overzichtskaart met
alle afstanden, alsook een plan per afstand op A4-formaat. Serge maakt een
eenvoudige versie op van de afstandentabel.
- aanduidingen controlezaal : hier worden alle parcours in A4-formaat opgehangen, samen met een tabel “na rust nog XXX aantal km te lopen”. Serge
zorgt ook voor deze tabel.
- verantwoordelijke zaal : Geert en Jos
- verantwoordelijke te velde : Geert en Jos
1.3. Computer-Scanner :
Door de problemen met de computer in Hoelbeek, gebruiken we ook deze
keer de computer van WSV in bruikleen.
1.4. Corona-maatregelen :
Gezien de stijgende cijfers en de vervroegde bijeenkomst van het Overlegcomité, is het vandaag nog onduidelijk welke de eventuele nieuwe maatregelen
zullen worden. Meer definitief nieuws hierover wordt deze week verwacht.
De rest van de vergadering verliep in besloten kring door de aanwezige leden
van het Bestuursorgaan.
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2. Goedkeuring verslag vergadering van 06.09.2021 :
Het verslag werd goedgekeurd en door alle aanwezige bestuursleden voor
akkoord ondertekend.
3. Financiën
De financiële toestand is steeds ter inzage beschikbaar op de clubzetel en dit
na voorafgaande aanvraag.
4. Evaluatie Herfsttocht in Eigenbilzen – 16.10.2021 ;
4.1. Organisatie :
Deze wandeldag verliep in goede orde. Er waren nergens specifieke problemen waarop moest worden ingegrepen of waaruit we lessen moeten trekken
voor toekomstige wandeldagen. Onze vrijwilligers deden hun uiterste best om
al onze bezoekers goed te ontvangen, wat zeker goed gelukt is.
4.2. Deelnemers :
Er kwamen in totaal 561 wandelaars, waarvan 67 (gescande) vrije wandelaars. In werkelijkheid kwamen er 91 vrije wandelaars, dat brengt dus het reële totaal aantal deelnemers op 585
wandelaars. Voor de organisatie konden we een beroep doen op de helpende
handen van 34
vrijwilligers. Dank daarvoor!
4.3. Afrekening :
Gezien nog niet alle facturen en rekeningen binnen zijn, kan er nog geen afrekening worden gemaakt. Wordt dus vervolgd.
5. Evaluatie wandelweekend Lutzerath – 22 – 24 oktober 2021 :
Uiteindelijk waren er 25 clubleden die konden meegenieten van een prachtig
wandelweekend. Alle ingrediënten ervan waren ideaal :
- Het weer was goed en zonnig ;
- Het hotel : prima bediening en lekker eten ;
- Wandelingen : zwaar maar mooi, de Eifelse natuur in zijn herfstpracht!
- Sfeer : goed en gezellig.
Bij de afsluiting zondagavond heeft onze voorzitter een bevraging gedaan
over de mening en ervaring van de deelnemers. Iedereen was unaniem blij en
tevreden. Voor herhaling vatbaar.
6. Voorjaarstocht Munsterbilzen 26 februari 2022 :
Omdat er in de sporthal dan géén keuken ter beschikking is, moeten we
noodgedwongen uitkijken naar een andere vertrekzaal. Meest voor de hand
liggende oplossing is het Kabotske, waar we intussen al een optie hadden
genomen voor 25 en 26 februari. Serge regelt de definitieve reservering met
de verantwoordelijke voor de boekingen : Christophe Sillen –0473/46.60.46.
Serge zorgt tevens voor de annulatie van de Sporthal.
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7. Varia :
7.1. WSV nieuwjaarsreceptie op 07.01.2022 in Elysée – Genk :
het WSV biedt een nieuwjaarsreceptie aan voor de clubs. Deelnameprijs : 35,00
EUR/pers met een maximum van 6 personen per club.
Na bespreking verkiest het B.O. niet deel te nemen, maar ons traditioneel etentje (eerste vergadering van januari = 10 januari 2022) als alternatief te houden.
7.2. Kienavond 08.10.2021 in Rijkhoven :
Opbrengst voor de club van deze avond bedraagt 230,00 EUR. Alle nodige papieren en documenten zijn intussen bezorgd.
7.3. Gouden Bruiloft Jos Schils en Jeannine Mesotten op zondag 14.11.2021.
Het B.O. kreeg een uitnodiging om hier aanwezig te zijn. Alle leden van ons
B.O. mét partner hebben toegezegd. Afspraak om 12.15 op de parking van de
Sporthal in Schoonbeek, Schoolstraat 23.
We leggen 25,00 EUR/pers. bij elkaar met een mooie wenskaart.
7.4. Jaarprogramma 2022 :
Gezien de onzekere (Corona)-tijden is dit programma onder voorbehoud. Voor
sommige evenementen moete bestemming en juiste datum nog worden bepaald.
• Zondag 9 januari :
Nieuwjaarswandeling (namiddag) ;
• Zaterdag 26 februari : Voorjaarstocht Munsterbilzen ;
• Zaterdag 12 maart :
Ledenfeest Eurek@ ;
• Zaterdag 9 april :
Lentetocht Eigenbilzen ;
• Zondag 8 mei :
Eurek@tocht Rijkhoven ;
• 6 – 10 juni :
Wandelmidweek Bremm ;
• Zondag 11 juli :
Avondwandeling Alt-Hoeselt (enkel leden Eurek@) ;
• Augustus :
Wandelvakantie Tarrenz – Oostenrijk (enkel leden
Eurek@) ;
• Maandag 12 september: Nazomertocht Hoelbeek ;
• Zaterdag 15 oktober : Herfsttocht Grote-Spouwen ;
• Oktober :
Wandelweekend ;
• Zondag 6 november :
Spek- en eierentocht Rijkhoven :
• December :
Kerstwandeling.
7.5. Eurek@krantje :
Op te nemen in ons volgende krantje :
• Betaling lidgeld 2022 vóór 31.12.2021 ;
• Jaarprogramma 2022 ;
• Kerstwandeling Mechelen op 18.12.2021 (méér info op website van wandelclub Opsinjoorke
– Mechelen). Inschrijvingen pas vanaf 15.00. Vertrek Bilzen 13.30.
Hiermee werd deze vergadering afgesloten.
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Volgende vergadering : MAANDAG 15 NOVEMBER 2021 – 19.00
Opgemaakt te Genk op 26.10.2021
Gilbert
Secretaris
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W.S.V. WANDELCLUB
EUREK@VZW
2102
BILZEN

ORGANISEERT op
ZATERDAG 29 FEBRUARI 2020

VOORJAARSTOCHT
Zaal KABOTSKE
Scapulierstraat 15
3740 BILZEN-MUNSTERBILZEN
Start van 7u tot 15u.
Afstanden 4-7-11-20 en
27km.
Inschrijving: 1,50€ leden
2,00€ niet-leden
Sticker gratis.
Inlichtingen:
Bosmans Richard, Tel. 0494 052664 PENBARE

