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LIDGELD   2021 
  

Heb jij je lidgeld voor 2021 niet betaald? 
Ben je het vergeten? 

Of zeg je :”Daar heb ik nu toch niks aan” 
Ga je nu nog wel wandelen maar doe je dat op individuele basis? 
Denk eraan, als lid van een wandelclub ben je verzekerd bij al je  

wandelactiviteiten ! 
 

15 euro pp. op  BE29 9796 3611 2564,  
(Vermeld de namen in de mededeling. 

of neem contact op met onze secretaris) 
 

Meer informatie krijg je via onze secretaris Gilbert Cielen of bij een 
van onze andere bestuursleden. De telefoonnummers en E-mail-
adressen 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!)  

Wat vind je zoal in dit boekje ? 
 

  3. Woordje van het bestuur 
  5. Kalender April 
  8. Jaarprogramma 
  9. Samenstelling bestuur 
10. ALL-IN WANDELMIDWEEK TE BREMM-MOEZEL 
14. Verjaardagen februari-maart-april 
16. Walking in Belgium 
17. Clubkledij 

18. OOSTENRIJK 2021 TARRENZ bij IMST  
24. Verslagen bestuursvergaderingen 
27. Onze tochten in 2021 
32. Eureka’s Paastochten 27 maart tot 11 april Grote Spouwen
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Waren wij vooruitziend?  
Waren wij pessimistisch? 
In ons vorig boekje kroop een zetduivel:  
Wij titelden 2021 een jaar om snel te vergeten! 
 

Natuurlijk gaven we onze visie op het voorbije jaar 2020 en 
inderdaad, het was een jaar vol onzekerheden. 
Is 2021 het jaar van herstel en herwonnen vrijheden? Kunnen 
we terug wandelingen organiseren, kunnen we terug gezellig in 
een startzaal, bij een drankje en een hapje, bijbabbelen over de 
gedane wandeling, durven we weer met meerdere mensen sa-
men zijn, kunnen we op vakantie gaan? Het blijft een héél 
groot vraagteken! 
Hopelijk brengt het vaccin soelaas en behoort Corona snel tot 
de geschiedenis en herneemt het gewone leven! 
  

Voorlopig zit organiseren zoals het vroeger was er nog niet in. 
Spijtig genoeg zien wij ons genoodzaakt om al onze vooraf ge-
plande activiteiten van de volgende drie maanden te annuleren 
of te verplaatsen.  Onze Voorjaarstocht van 27 februari, even-
als onze Lentetocht van 10 april worden geannuleerd. Ons le-
denfeest voorzien voor 13 maart schuift op naar een latere nog 
te bepalen datum, mogelijk met een aangepaste formule. In 
laatste instantie zijn ook onze 1 mei bedevaart en de 9 mei 
“Officiële Eurek@tocht” gesneuveld aan het coronavirus.   
Laat ons hopen dat we daarna samen met de hulp van onze 
trouwe medewerkers en in alle veiligheid zo snel mogelijk op-
nieuw kunnen opstarten met onze organisaties.  
  

Onze vakanties, Moezel en Oostenrijk, blijven nog gepland zo-
als in het vorig boekje. Uiteraard alles onder voorbehoud van 

Woordje van het bestuur, 
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de dan geldende coronaregels.  
 

 Zolang de coronamaatregelen blijven gelden proberen we twee-
maandelijks een permanente tocht uit te zetten.  Onze recent be-
ëindigde tocht in Munsterbilzen was ook weer een succes en kon 
op veel bijval en goede commentaren rekenen. 
Onze parcours verantwoordelijke, Richard, houdt er ook aan om 
zijn team van uitpijlers langs deze weg te bedanken voor de be-
reidwillige hulp. Wil je ook eens kennis maken met het uitzetten 
van een parcours, neem dan contact op met Richard. 
 

Bij de huidige regels is in de Paasperiode van 27 maart tot  11 
april Grote Spouwen aan de beurt, we  vertrekken aan de Blon-
deswinning en gaan richting Rosmeer en of Membruggen en Ge-
noelselderen. 
Indien de regelgeveving het toelaat zullen we op Paasmaandag 5 
april een standje opzetten waar we onze leden een drankje aan-
bieden en er een Paaseitje te rapen zal zijn.  
 

 Momenteel staat ons ledenaantal op 245. We verwelkomen vier 
nieuwe leden. Spijtig genoeg moeten wij ook afscheid nemen van 
een aantal leden die hun lidmaatschap niet hebben verlengd. Zij 
ontvangen bij deze hun laatste Krantje. Ben je vergeten te beta-
len of wil je toch nog bij onze club blijven, Welkom! 
 
en in deze uitzonderlijke periode blijven we dit herhalen : 
 

“Weest allen voorzichtig, voor jezelf en voor de 
anderen. Hou het gezond” 

 
Uw bestuur. 

Woordje van het bestuur, 
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KALENDER  
VOOR DE  

KOMENDE MAANDEN ?! 
 

Gezien de alsmaar wisselende kalendergegevens zijn wij momenteel in de 

onmogelijkheid om een betrouwbare kalender te publiceren. 

Goede mogelijkheden om up-to-date informa�e te vinden zijn uiteraard het 

internet, bijvoorbeeld : h�ps://www.walkinginbelgium.be/ 

of  h�ps://wandelblog.com/.  Beide sites opereren onder 

de vleugels van Wandelsport Vlaanderen 

Een misschien nog beter en makkelijker  alterna�ef is de 

app voor smartphone of iphone “wandeltochten” .   Zoek in 

Play Store of Google Play naar “Wandeltochten”. 

De app is erkenbaar aan het hier geplaatste logo. 

In de hoop dat het dan beter is plaatsen we de kalender 

van april! 

Dag    
Datum 

Inrichtende club        
Benaming v/d tocht 

Afstand 
Km 

Starturen Startplaatsen   

Do 01.04 
Blijf Jong Genebos        
Gerardustocht 

4-7-12-15-
20 

                      
7u-15u 

  

OC St Jan          
Genebosstraat                        
Kwaadmechelen    

Za 03.04 
Bokkenrijders Over-
pelt                               
Holventocht 

5-7-10-12-
14-15-17-

20 

8u-15u 

  

Par.Zaal Holheide         
Heikapper 25                     
Overpelt 

Zo 04.04 
Vitalis Hoeselt       
Paastocht            
Bloesemtocht 

4-6-13-21 

                            
7u-15u 

  

Ter Kommen                   
Europalaan                      
Hoeselt 

Ma 05.04 
Schoverik                      
Lentetocht 

4-6-12-18-
22 

                     
7u-15u 

  

OC Lutselus                       
Pastorijstraat                      
Diepenbeek 

Ma 05.04  
Milieu Lommel           
40ste Paastocht 

4-6-9-12-
16-20 

7u-15u 
Feestzaal Den Horst 
Gelderhorsten 146   
Lommel 

WANDELINGEN  APRIL  2020  
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Ma 05.04 
Berg&Boswandelaars 
Voeren                      
29ste Paaswandeling 

5-8-12-20-
30 

7.30u-15u 
Kursaal                    
Boomstraat 27          
‘s Gravenvoeren 

Di 06.04 
Kampse Wandelaars     
Eindetocht 

4-6-8-10 
                

7u-15u 

Buurthuis Heppen               
Heidestraat  65                     
Heppen  

Wo 07.04 
Heikrekels                     
Lentetocht 

5/07/2010 
                

7u-15u 

‘t Sjeurke                          
Herkveldstraat 36                
Uikhoven 

Wo 07.04 
Wandel Mee Breughel 
4de Woensdagtocht 

4-7-10-14-
17 

7u-14u 
De Wuft                    
Hoogveld 26            
Wijchmaal 

Za 10.04 
Anjertrippers                 
Kapellekenstocht 

4-7-12-15-
20 

                        
7u-15u 

De Locht                         
Lochtstraat  44a                    
Eksel                  

Za 10.04 
WSV Eurek@               
Lentetocht 

4-7-11-20-
27 

                         
7u-15u 

Zaal Hartenberg              
Hartenberg                         
Eigenbilzen  

Zo 11.04 
Sport + Kinrooi              
Paastocht 

4-8-12-21 
              

7u-15u 

De Stegel                     
Weertersteenweg 
363            Molen-

Zo 11.04 
De Rakkers                 
Herkenrodetocht 

4-7-12-16-
20-30 

                       
7u-15u 

De Biekaar                
St.Jozefsplein  8                    
Kuringen 

Ma 12.04 
Terug op stap Post         
Lentetocht 

5-8-10-13-
19 

                       
8u-15u 

Zaal Elckerlyc               
Pastorijstraat  4                   
St.Lambrechts-Herk 

Di 13.04 
Samen Uit Samen 
Thuis                                   
Sonnistocht 

4-6-8-9-14-
17 

7u-15u 
De Roedel                    
Sonnisstraat 141              
Houthalen Helchteren 

Wo 14.04 
Wellense Bokkenrij-
ders                                   
Bloesemtocht 

4-6-9-12-
18 

7u30-15u 
De Meersche                
Molenstraat                 
Wellen 

Za 17.04 
Donderslagtrippers        
Lentetocht 

3-6-9-12-
20 

6u30-15u 
Dalton School                    
Kiëstraat 1                      
Meeuwen 

Dag    
Datum 

Inrichtende club        
Benaming v/d tocht 

Afstand 
Km 

Starturen Startplaatsen   
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Zo 18.04 
Dommeltrippers          
23ste Kolisbostocht 

5-7-10-13-
17-22 

7u-15u 
OC De Vranken             
Herent 122                           
Neerpelt 

Ma 20.04 
De Trotters                  
Lentetocht 

5-8-11-15-
17 

                       
8u-15u 

OC Runkst                     
Runkstersteenweg              
Hasselt 

Do 22.04 
Dragonders                 
Mars van het elfde           

32-43  5u30-7u 

Gildezaal                        
Joris van Oostenrijk-
straat  65                              
Kuringen 

Do 22.04 
Dragonders                 
Aprilse grillen          

4-8-12-20 
                          

8u-15u 

Gildezaal                        
Joris van Oostenrijk-
straat 65                                 
Kuringen 

Za 24.04 
Postwandelclub Dil-
sen Natuurwandeling 

5-8-10 7u-15u 
Refter Humaniora            
Koning Boudewijn-
plein  Dilsen Stokkem 

Ma 26.04 
Aviat St.Truiden             
Lentetocht 

4-5-7-9-12-
16-19-24 

                       
7u-15u 

Feestzaal Aalst                 
Aalst-Dorp                          
Aalst (St.Truiden) 

Di 28.04 
Rommelaar                   
Lentetocht 

4-8-13-20 
               

7u-15u 

Ter Kommen                      
Europalaan                  
Hoeselt                    

Do 30.04 
Torenvrienden Oost-
ham                             
Lentetocht 

4-6-10-16 
                   

6u30-15u 

Kantine De Warande        
Bremstraat                         
Oostham 

Dag    
Datum 

Inrichtende club        
Benaming v/d tocht 

Afstand 
Km 

Starturen Startplaatsen   
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JAARPROGRAMMA 2021 
Onder voorbehoud van heersende coronamaatregelen 

 

Zaterdag  
tot zondag 

9 januari tot 
17 januari 

Permanente Wintertochten                 
Munsterbos en Groenendaal 

Zaterdag 27 februari 
Wandeling "Voorjaarstocht"              
Munsterbilzen 

Zaterdag 13 maart Ledenfeest Alt-Hoeselt 

Zaterdag 10 april Wandeling "Lentetocht" Eigenbilzen 

Vrijdag 1 mei Bedevaart naar O.L.V. Zutendaal 

Zondag 9 mei 
Wandeling "Officiële Eurek@tocht"   
Rijkhoven 

Maandag  
tot vrijdag 

18  mei        All-In Midweek, Bremm Moezel 

Maandag 12 juli Avondwandeling Clubleden Eigenbilzen 

Maandag 20 juli Bijeenkomst deelnemers Oostenrijkreis 

Zondag 8 augustus Promotocht bij Iris Kortessem 

Zaterdag 
(avond) tot 
zondag 

14-22 aug Reis naar Tarrenz - Imst  Oostenrijk 

Maandag 13 september Wandeling "Nazomertocht" Hoelbeek 

Zaterdag 16 oktober Wandeling "Herfsttocht" Eigenbilzen 

Vrijdag tot 
zondag 

22 tot 24 okt. Wandelweekend LUTZERATH(Eifel-D) 

Zondag 7 november 
Wandeling "Spek en Eierentocht"       
Rijkhoven 

Zaterdag 11 december Busreis "Kerstwandeling Lier" 
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 SAMENSTELLING  VAN  BESTUUR  WANDELCLUB 
 

Voorzitter :  
 KETELSLEGERS Serge   Boomstraat 20   3740 Bilzen 
 Tel. : 089 / 49 18 32  E-Mail : 
serge.ketelslegers@telenet..be 
            GSM : 0495 / 57 98 80 
 
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 Burgemeester Gerard Bijnenslaan 6/11  
            GSM +32 496 597920     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, Facebook en ‘t Krantje 
 
Kledij:  
 SOUVERYNS Lieve Eikaertstraat 11 3730 Hoeselt 
 Tel.: 089 / 41 64 53  (voor het bestellen van alle clubkledij) 
 
Webmaster: 
 BOSMANS Richard  Nederstraat 36 3730 Hoeselt 
 GSM : 0494 052664  E-Mail : rizzbizz53@gmail.com 
 
Rekeningnummers: 
 REISrekening  Reizen en uitstappen  64 9795 2816 9752 
 WERKrekening  Lidgeld, feestjes, enz.29 9796 3611 2564  
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DINSDAG 18 MEI  t/m ZATERDAG 22 MEI 2021  

 

EUREK@'S WANDELMIDWEEK te 
 BREMM 

MOEZEL- DUITSLAND 
 
 
 
 
 

We verblijven  in   

HOTEL HUTTER 
Moselstraße 30 - 56814 Bremm 

https://www.hotel-hutter.de/ 

 

PRIJS: 292€ p/p in ALL-IN  ook voor singles

(verbli jftaks+annuleringsverzekering inbegrepen)  

 

INSCHRIJVEN en VOORSCHOT; 50€ pp op reknr: 
BE64 9795 2816 9752.  

Vermeld “BREMM 2021” 
 

Het hotel  houdt voor ons een optie voor 30 per-
sonen en dit  tot uiterl i jk 14 maart, heb je dan nog 

niet ingeschreven kunnen we je geen plaatsen 
garanderen.  

INSCHRIJVEN DUS TOT 14 MAART 
(daarna op aanvraag) 

Eindafrekening voor vri jdag 1 mei. 
 

 LET OP uw deelname is pas DEFINITIEF NA  
betaling van het voorschot !  

Kijk zeker eens op de website van Hotel Hutter! 
Vervoer met eigen middelen, carpooling mogelijk! 
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5 Daagse alles inclusief 
Ontvangst met warme lunch of koffie met gebak 
4 x Overnachting met uitgebreid "Enjoy" ontbijtbuffet 
4 x Warme lunch of lunchpakket 
4 x Uitstekend 3-gangen keuze menu/buffet 
NIEUW: Koffiecorner koffie en thee gehele dag GRATIS 
Dagelijks alle drankjes van 17:00 t/m 24:00 GRATIS 
Bieren, wijnen, fris- en vruchtendranken, jenevers en apfelkorn 
Kortingskaartjes Boottocht over de Moezel (Mei-Oktober) 
Iedere avond vertier en entertainment 
o.a live muziek, dorpswandeling en quizavond 
Hierbij wordt regelmatig een bittergarnituur geserveerd 
GRATIS gebruik versnellings fietsen en alle andere faciliteiten 
GRATIS div. auto-, fiets en wandelroutes en een lunchpakket 
GRATIS bus en treinvervoer in de gehele regio 
 
Vakanties met "waar" voor uw geld. Daar word je vrolijk van! 
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All-inclusief Enjoyhotel Hu�er ligt aan de oever van de Moezel in het dorp 

Bremm, hier bevindt zich de steilste wijnberg van Europa, de Calmont. 

Bremm ligt nabij Co-

chem. 

Hotel Hu�er beschikt 

over 46 kamers en zijn 

van alle gemakken 

voorzien, douche, toi-

let, tv met Nederland-

se zenders en WiFi. 

Alle kamers zijn per li6 bereikbaar. 

In ons restaurant wordt u �jdens uw verblijf verwend met een dagelijks uit-

gebreid “Enjoy” ontbijtbuffet, warme lunch en een afwisselend 3 gangen 

keuze diner/ buffet. 

’s Avonds kunt u genieten in onze lounge waar tevens regelma�g ver�er en 

entertainment is waaronder livemuziek etc. 

Of in Jan’s bar met uitzicht over de Moezel, de ruïne van het klooster, de 

Calmont wijngaarden en de voorbijvarende schepen. 

U kunt heerlijke wandelingen maken door de Calmont regio, of 1 van de 

andere wandelroutes en kle�ersteigen Moezel, die gezamenlijk 365 kilo-

meter in lengte zijn. 

Of een leuke fietstocht langs de Moezel maken, u kunt gra�s gebruik maken 

van onze fietsen. 

Ook kunt u lekker gaan sightseeing of winkelen in Cochem. 

Met de Moezelpas kunt u gra�s gebruik maken van het openbaar vervoer in 

de regio. 

Bovendien wordt er nog de unieke Bremmer wijn experience aangeboden. 

En voor een leuke boo�ocht over de Moezel ontvangt u een kor�ngskaart. 

Wij heten u van harte welkom in ons vakan�ehotel. 

Jason Hale & Team Hu�er 
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 Prijzen op de website p.p. in EURO 

 Excl toeslagen a €2,00 p.p.p.n. 

 Excl annuleringsverzekering €15,00 p.p. 

 Geen toeslag eenpersoonskamers 

 Gratis parkeerplaats 

 Gratis stalling fietsen en motoren 

 Kinderen tot 3 jaar gratis 

 4-13 jaar 30% korting 

 Kleine huisdieren in overleg €7,50 p/n 

 Bereikbaar zonder milieusticker 

 Mindervalide? Graag vermelden 

 Alle kamers zijn met de lift bereikbaar 

Uw kamer 

 Alle kamers zijn rookvrij 

 Bad en/of douche, toilet 

 Gratis internet (WiFi) 

 Flatscreen televisie 

 Nederlandse zenders 

 Zithoek 

Check-in 

 Vanaf 12.00 uur voor de gratis warme lunch 

 Vanaf 15.00 uur is uw 
kamer beschikbaar 

Check-out 

 Voor 10.30 uur 

Internet 

 Gratis (WiFi) 

Parkeren 

 Gratis tegenover het 
hotel 

Algemene informatie 
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VERJAREN IN FEBRUARI 

01 Thijs Leontine 
02 Proesmans Colette 
02 Jongen Hilda 
02 Bruninx Marijke 
03 Thijs Marielle 
04 Eyckmans  Roger 
04 Cielen Gilbert 
04 Maassen Wilhelmina 
05 Noblesse Valentine 
06 Vanharen Eddy 
07 Vanherle Michel 
07 Meers Guido 
07 Simenon Christina 
09 Steegen Jean Pierre 
12 Vanherle Johnny 
12 Jans Jeanne 
13 Driesen Anja 

14 Steegen Benny 
14 Vissers Johan 
15 Verluyten Frankie 
17 Daniëls Ghislain 
17 Daniëls Marcel 
18 Vandebeek Mathieu 
18 Gorissen Yvonne 
18 Claesen Wendy 
19 Muyters Maguerite 
20 Fransen Francine 
25 Vertessen Henriette 
26 Bosmans Richard 
27 Herlitska Elly 
28 Smeers Christiane 

05 Leroy Denise 
05 Lathouwers Roger 
08 Driesen Gerda 
11 Steegen Jos 
12 Jackers Jean 
13 Mesotten Jeaninne 
13 Simenon Marina 
16 Driesen Jos 
16 Danen Bavo 
19 Bollen Pierre 
19 Libaers Josy 
19 Van Goidsenhoven
 Dominique 
19 Kellens Peter 
20 Schils Jos 

21 Konings Eddy 
22 Aerden Maria 
24 Souverijns Jos 
25 Mantels Hubert 
25 Ketelslegers Serge 
25 Swennen Catharina 
25 Podeszwa Marcel 
26 Poesen Sien 
26 Meesters Leon 
28 Vos Johny 
29 Schoups Jos 
29 Thijs Els 
31 Moors Warner 
31 Thysen Albert 

VERJAREN IN MAART 
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01 Bouveroux Jozef 
02 Vanherle Guido 
02 Matterne Steve 
04 Steegen Jos 
04 Jeurissen Jean 
06 Mottart Marie-Louise 
06 Gerits Lydia 
07 Thijs Willy 
07 Wouters Huguette 
07 Linden Wilhelm 
07 Kellens Wilma 
07 Moermans Geert 
09 Moesen Johan 
09 Stulens Lisette 
12 De Keersmaecker Luc 
12 Wijnen Agnes 
13 Machiels Danny 

15 Bynens Jozef 
16 Daniëls Marie-Jeanne 
17 Jans Lia 
17 Emmers Marina 
20 Bielen Rina 
20 Bruggen Chris 
22 Knoops Cindy 
24 Stulens Jean 
24 Petermans Ludo 
25 Vanspauwen Jean 
26 Rouffa Etienne 
27 Daenen Simone 
27 Danen Kobe 
28 Grognard Mark 
29 Mesotten Josette 
30 Smets Luc 
30 Simons Peter 

VERJAREN IN APRIL 
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WALKING IN BELGIUM 
Prijs voor leden € 8  

Voor niet-leden en winkelprijs 17€).  
 

te bestellen via betaling van de vermelde prijs op  

Rekeningnummer BE29 9796 3611 2564 
 

 levering door een van de bestuursleden  aan huis! 
meer weten?  

eureka.secretariaat@telenet.be 
of bij Gilbert 
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2020 wilde niet lukken,  in 2021 gaan we opnieuw proberen 
  

 GURGLTAL.(we houden vol!)  
Zorg dat je erbij bent !  

 

OOSTENRIJK  TIROL 2021 

  Imst-Tarrenz 

 

Zaterdag 14 tot zondag 22 augustus 2021!!           
 

2x nachtreis; 
 heenreis zaterdagavond   14 AUGUSTUS 2021 om 22u 

terugreis zaterdagavond 21 AUGUSTUS 2021 na het avondeten .  
   

WE LOGEREN IN 
Hotel Zum Lamm 

Hauptstraße 5  
PLZ 6464 -Tarrenz  
www.hotel-lamm.at   

 



 

19 

Met Wandelsportvereniging Eurek@ vzw Bilzen 

van 14/8 tot 22/8  

naar 

Hotel ZUM LAMM 
in TARRENZ bij IMST 

  

PRIJS (vorig jaar):    580 € per persoon in tweepersoonskamer  

                650 € per persoon in eenpersoonskamer  
PRIJS 2021:  Kleine prijswijziging is nog mogelijk, wij wachten nog op de of 
   fertes van het hotel en de busmaatschappij  
 Prijzen inclusief  10 euro per gids, per persoon, per dag. (2x 3 dagen) 
MAX: 65 deelnemers 
 
VERZORGING; 7x half-pension 
REIS: we reizen per autobus (inbegrepen); nachtreis heen (za14 augustus) en terug 
(za 21 aug. 2020, aankomst Diepenbeek zondag 22 aug. 2020) 
GIDS: we worden zoals ieder jaar begeleidt door gids(en) voor de respectievelijke 
wandelgroepen 
INCLUSIEF: Lechtal Aktiv Card om kosteloos gebruik te maken van kabelbanen , 
wandelbus ... 
VOORSCHOT is INSCHRIJVEN:  vanaf 01/11/20   130€ pp  
                     rek BE 64 9795 2816 9752 met vermelding 'OOSTENRIJK 2021’ 
BETALEN: uiterste datum betaling eindbedrag is 1 augustus 2021 
ANNULATIE: 2 weken voor vertrekdatum (bij late annulatie wordt het voorschot 
niet terugbetaald ) 

OPGELET ! UW AANMELDING IS PAS OFFICIEEL NA BETALING 

VAN UW VOORSCHOT  
******************************************************************** 
SPAARFORMULE 
Als lid van wandelclub Eurek@ kan u ook uw reis betalen door een bestendige op-
dracht door te geven aan uw bank met een door uzelf gekozen bedrag per maand, 
bijvoorbeeld 50 euro, of een ander bedrag.. Dit bedrag komt dan op een speciale 
rekening van Eurek@ terecht (zie hieronder) en wordt zorgvuldig bijgehouden. Als u 
meer gespaard hebt dan de reis kost, krijgt u in de bus op de heenreis uw teveel ge-
spaard geld terug, zodat u reeds zakgeld hebt. 
voorbeeld; maandbedrag 50 euro per persoon storten; 
op rekening BE-64-9795-2816-9752 ; (!!! reis rekening) 
ten name van wsv eureka bilzen; met vermelding van ‘oostenrijk 2021’  
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Ons groepsaanbod „Tiroler Bergerlebnis“ 

 
Het Hotel zum Lamm is een charmant familiegeleid *** hotel in Tiro-

ler s�jl; 

Ons hotel is het ideale uitgangspunt voor talrijke ac�viteiten… wande-

len, fietsen, uitstappen, culturele bezich�gingen… een veelheid aan 

passen, meren, gletsjers en andere bezienswaardig-heden zijn binnen 

de kortste keren bereikbaar. 

Graag bieden wij U het volgende aan: 

*     Uitgebreid ontbijtbuffet met koffie, thee, melk, fruitsappen, worst

- en kaassoorten, fruit, müsli, yogurth, confituren, eieren en vers ge-

bak.  

*      4-Gangen avondmenu inkl. uitgebreid saladebuffet, keuze van 

het hoofdgerecht, ook vegetarisch 

*      1 geleid bezoek in het Heimatmuseum Tarrenz met Sagen und 

Schnapserl  

*      1 x Tiroler Schmankerlbuffet 

*      1 Dansavond met Livemuziek in onze gezellige Mauschl’s Tanzbar 

*      1 Bezoek aan het openluchtmuseum Knappenwelt 

*      1 Rondrit (mit eigenem Bus) met reisleiding door de Bronnenstad 

Imst en het Gurgltal 

*      Dagelijks gra�s gebruik van de Imster kabelbaan 

*      Vrij gebruik van onze Wellness-Oase (met Finse sauna, stoom-

bad, infraroodsauna en nieuwe rest-room  „Tschirgant Blick“ met lig-

zetels binnen en buiten) 

*      kosteloze W-LAN (wifi) in het ganse hotel 

*      Nordic Walking / Wandelstokken / Rugzakken (gra�s verhuur in 

het hotel) 

*      Ook nog inclusief of met kor)ng: 

Kosteloze toegang tot het Imster openlucht zwembad 

10 % kor�ng voor een Segway rit bij „Jump & More“ 

25% kor�ng op de toegang in het biermuseum „Biermythos“ en de 
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„Brauerei Starkenberg“ 

Kosteloze toegang tot de museeums: Ballhausmuseum Imst en het 

Museum der Fasnacht Imst 

Kosteloze ritdoor het Gurgltal met de Bummelbär-trein 

50 % kor�ng op een pedaalboot in de Fernsteinsee 

  

Hotel zum Lamm: …  

voortdurende vernieuwing is voor ons vanzelfsprekend! 

*   70 gemoedelijke, ruime en kompleet uitgeruste gastenkamers 

*    Restaurant, Tiroler Stuben en 2 gemoedelijke nieuw gerenoveerde 

eetzalen 

*     A-la-carte-Restaurant “Pepi ’s Stuben” 

*     Li6 

*     2 zonnige terrassen, kleine tuin en een ligweide 

 NIEUWE WELLNESS OASE: Finse sauna, infraroodkabine, Stoom-

bad, rustplaats 

NIEUW!!! Buiten blokhut sauna en gezellige panoramische ont-

spanningsruimte "Tschirgant Blick" En Kneipp-baden  

*       Droog ruimte met schoen verwarming 

Mit herzlichen Grüßen aus Tarrenz in Tirol, 

Ihre Familie Rauchberger 

 

i. A. Magdalena Markl  

Hotel zum Lamm*** 

Hauptstraße 5 

6464 Tarrenz / Imst 

 

Al onze wandelingen onder leiding van ervaren berggidsen! 
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VERSLAG vergadering van de RAAD van BESTUUR 
van MAANDAG 7 DECEMBER 2020 – 19.00 
Aanwezig : Serge, Ludo, Jules, Richard, Gilbert 
Verontschuldigd : ……………………… 
Einde : 22.45 
 
AGENDAPUNTEN : 
 
1.  Goedkeuring verslag vergadering 12.10.2020 + ondertekening :. 
Het verslag werd unaniem goedgekeurd en voor akkoord ondertekend om 
opgenomen te worden in het verslagenregister. 
 
2.  Financiêle toestand : 
Onze penningmeester gaf verslag van de financiële toestand van onze 
club op vandaag: 
  De toestand van de clubkas mag gezond genoemd worden 
  Een publiek overzicht volgt op de algemene vergadering 
 
3.  Bespreking Statuten – Intern Reglement – Privacyverklaring : 
Na bespreking van de ontwerpstatuten van onze advocaat blijkt dat er 
nogal wat verwarring is 
over de definitie van bepaalde gebruikte termen, bv. “leden”, “algemene 
vergadering”….. 
Daarom  zal  Serge  een  afspraak  regelen  met  de  advocaat  voor  be-
spreking  en  meer verduidelijking. 
Ook  het  “Intern  Regelement”  werd  onder  de  loep  genomen  en  er  
werden  verschillende 
aanpassingen   gedaan.   Het   is   ook   belangrijk   dat   Statuten   en   
Intern   Reglement overeenstemmen en aanvullend zijn met elkaar. 
Aansluitend op de vergadering met de advocaat en in overleg met hem, 
zullen de teksten van 
Statuten, Intern Reglement en Privacyverklaring eventueel worden aange-
past, verbeterd of bijgewerkt. 
Na goedkeuring van de definitieve versies zullen zowel de Statuten als het 
Intern Reglement en de Privacyverklaring integraal worden opgenomen 
op onze website. 
 
4.  WSV : organisatie Nationale Stapdag op 25.04.2021: 
Clubs die hieraan deelnemen en een deel van de organisatie zelf op zich 
nemen, worden door WSV beloond met een bedrag van 500,00 EUR. 
Clubs kunnen in deze ook onderling samenwerken en ieder op eigen ter-
rein een parkoers uitpijlen, aansluitend aan elkaar. 
Richard zal contact nemen met de Demerstappers om te informeren wat 
hun plannen zijn en of er een mogelijke samenwerking met Eurek@ kan 
zijn. Voorstellen moeten bij WSV worden 
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ingediend voor eind januari 2021. Wordt vervolgd. 
 
5.  Lidgelden 2021 – stand op 06.12.2020 : 
Tot op heden hebben 188 leden al hun lidgeld betaald, waarvan 3 nieuwe 
leden. Op de website wordt intussen nog de aandacht gevestigd op het 
verlengen van het lidmaatschap vóór het einde van de maand december. 
 
6.  Varia : 
▪ Sinterklaas : onze drie -12-jarige leden kregen intussen een brief van 
de Sint met elk een geschenkbon t.w.v. 25,00 EUR in de bus. De club 
kreeg hiervoor van hen al dankbare telefonische reacties! 
▪ Imst-Tarrenz - Oostenrijk : op dit ogenblik zij er al 8 inschrijvingen 
voor deze reis. Drie leden hebben hun voorschot van 2020 laten staan  
en gebruiken dit nu voor 2021. Vijf anderen betaalden hun voorschot voor 
2021. 
Voor een correcte prijsbepaling van de kosten voor het busvervoer, neem 
ik contact op 
met “de Zigeuner”. Wordt vervolgd. 
▪   Bremm – Moezel : op dit ogenblik zijn er 5 inschrijvingen voor deze 
uitstap. 
▪ WSV – verzekering voertuigen : na bespreking van dit voorstel van 
WSV werd beslist hier voorlopig niet op in te gaan. 
▪ WSV – verzekering clubmateriaal : na bespreking van dit voorstel van 
WSV werd beslist hier voorlopig niet op in te gaan. 
▪ WSV - financiële ondersteuning : zoals al vermeld onder punt 2 – fi-
nanciën werd een bedrag van 200,00 EUR gestort als tussenkomst van 
WSV voor de organisatie van onze “Nazomertocht” in september. 
 
 
Deze vergadering werd afgesloten om 22.45. 
 
Volgende vergadering is gepland voor MAANDAG 11 JANUARI 2021. 
 
Intussen : voor iedereen gezonde en veilige, maar toch aangename en 
knusse eindejaarsfeesten! 
 
Opgemaakt te Genk op 10 december 2020. 
De secretaris 
Gilbert 
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VERSLAG vergadering van de Raad van Bestuur 
Van MAANDAG 11 JANUARI 2021 – 19.00 
 
Aanwezig : Serge, Ludo, Juul, Richard, Gilbert 
Verontschuldigd : ……………………… 
Einde : 21.45 
 
AGENDAPUNTEN : 
Eérste vergadering van het nieuwe jaar, dus werden eerst wederzijds 
nieuwjaarswensen uitgewisseld. Vervolgens werd er overgegaan tot de 
dagorde : 
 
1.  Goedkeuring verslag vergadering 07.12.2020 : 
Er werden géén opmerkingen geformuleerd en het verslag werd door 
iedereen voor akkoord ondertekend. 
 
2.  Financiêle toestand : 
Onze penningmeester gaf verslag van de financiële toestand van onze 
club op vandaag: 
  De toestand van de clubkas mag gezond genoemd worden 
  Een publiek overzicht volgt op de algemene vergadering 
 
3.  Statuten – Intern Reglement – Privacyverklaring : stand van zaken : 
Er werd nog geen afspraak vastgelegd met Monard Law voor bespre-
king van onze nieuwe statuten. Na rondvraag wie wanneer beschikbaar  
is,  werd  voorgesteld  deze vergadering te 
beleggen op DINSDAG 19 of WOENSDAG 20 januari. 
Ludo nam intussen al via Eline contact op en in overleg met Monard 
wordt deze vergadering vastgelegd op DINSDAG 19 JANUARI – 11.00 
in de kantoren van Monard Law, Gouverneur 
Roppesingel 131 in Hasselt. 
Aan de deelnemers wil ik vragen om al jouw bemerkingen en vragen 
over de ontwerp-statuten te noteren, zodat er doelgericht kan worden 
vergaderd. 
 
4.  Eureka’s Wintertocht in Munsterbilzen van 9 t.e.m.17 januari 2021 : 
Deze Wintertocht is pas 3 dagen bezig en er zijn al heel wat wande-
laars die een of meerdere van  de  lussen  hebben  gelopen.  Er  kwa-
men  ook  al  een  heel  aantal  positieve  en  lovende 
berichten binnen via de sociale media en e-mail. Dikke duim dus voor 
Richard en zijn parkoersteam! 
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Jammer genoeg hebben we ook al last gehad van kattenkwaad of vanda-
lisme door het feit dat er pijtjes werden afgetrokken. Richard volgt dat 
goed op en herstelt eventueel de bewegwijzering. 
 
5.  Lidgelden + attesten mutualiteit : 
Op 31.12.2020 hadden 241 leden hun bijdrage voor 2021 betaald, waar-
van 4 nieuwe leden. 
Als secretaris heb ik de afgelopen weken alle nieuwe gegevens ingege-
ven in het ledenbestand van WSV en de administratie (hernieuwingsbrief 
+ attest mutualiteit) van deze leden opgemaakt. Al deze omslagen wer-
den nu verdeeld onder de leden van de Raad van Bestuur om te worden 
bezorgd bij onze leden. 
Wie bezorgt waar : 
•   Bilzen : Serge, Juul en Richard ; 
•   Hoeselt : Ludo ; 
•   Tongeren : Serge ; 
•   Genk : Gilbert ; 
•   Lanaken, Tienen, Bonheiden, kortom alle “verre” gemeenten worden 
verzonden via Bpost. 
Héét van de naald : intussen hebben zich nog 2 nieuwe leden aangemeld 
via het inschrijvingsformulier op onze website. Richard, het werkt! 
 
6. Varia : 
 
6.1. planning 2021 : 
Er werd unaniem beslist om al onze activiteiten t.e.m. juni te annuleren. 
Dat wil zeggen : 
•   27.02.2021 – Voorjaarstocht in Munsterbilzen : Serge annuleert de 
sporthal. 
•   13.03.2021 – Ledenfeest in Alt-Hoeselt : Ludo annuleert de Altenaar. 
•   10.04.2021 - Lentetocht in Eigenbilzen : Serge annuleert zaal Harten-
berg. 
•   01.05.2021 - bedevaarttocht 
•   09.05.2021 – Officiële Eurekatocht in Rijkhoven : Juul annuleert het 
O.C. 
Over de midweek in Bremm (Moezel) wordt later definitief beslist in func-
tie van Corona. 
 
Héét van de naald : 
Via een pas binnengekomen mail van de Sportdienst-Bilzen aan Serge 
vernemen we zopas dat O.C.Amandus in Kleine-Spouwen  NIET  vrij  is  
voor  onze  Spek-  en  eierentocht  van  7 november én dat ook de Blon-
deswinning in Grote-Spouwen NIET vrij is voor onze Herfsttocht van 16 
OKTOBER. 



 

26 

Voorstel van Serge : 
•   13.09.2021 : Nazomertocht Jonckholt-Hoelbeek : zaal vastgelegd voor 
12 en 13.09.2021. 
•   16.10.2021 : Herfsttocht naar Hartenberg-Eigenbilzen i.p.v. Blondes-
winning-Grote Spouwen. 
•   07.11.2021 : Spek-  en  eierentocht  naar  de  Blondeswinning-Grote-
Spouwen  i.p.v.  O.C. Amandus-Kleine-Spouwen. 
Wordt verder opgevolgd en definitief beslist. 
 
6.2. Oostenrijk 2021 : 
Hotel Zum Lamm houdt voor ons de week van 14 - 22 augustus 2021 in 
optie. Bij de Zigeuner is een (aangepaste?) prijs van de touringcar (54 
plaatsen) opgevraagd. 
 
6.3. Eurekakrantje : 
Jaak Rouffa liet mij weten dat hij nog steeds geen Eurekakrantje heeft 
gehad. Werd eind oktober nochtans verstuurd via Bpost, maar kwam 
eind december terug naar afzender wegens onbekend adres. 
Het wordt hem eerdaags bezorgd samen met zijn hernieuwing lidmaat-
schap + attest mutualiteit. 
 
6.4. Afspraken : 
Om  geen  verwarring  of  verschillende  informatie  te  verstrekken  aan  
onze  leden,  wordt afgesproken  dat  zaken  i.v.m.  ledenadministratie  
worden  doorgegeven  aan  de  secretaris, 
parkoersaangelegenheden aan Richard, financiële  zaken  aan  Ludo  en  
alles  wat  materialen aangaat naar Juul. Kortom, zoals beschreven in de  
taakomschrijving  in  het  Intern  Reglement. 
Overkoepelend en algemeen verantwoordelijke blijft onze (niet meer tij-
delijke) voorzitter. 
 
Hiermee werd deze vergadering om 21.45 afgesloten. 
Volgende vergadering (zonder tegenbericht) : Maandag 1 maart – 19.00 
Opgemaakt te Genk op 15 januari 2021 
 
De Secretaris 
Gilbert 
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Dag Datum Tocht Afstanden 
Ver-
trek 
uren 

Vertrekplaats 

Zater-
dag 

27 februari Voorjaarstocht 
4-7-11-20-27 
km. 

7u - 15u 
School PSSB                              
Appelboomgaardstraat2                            
3740 Munsterbilzen Bilzen 

Zater-
dag 

10 april Lentetocht 
4-7-11-20-27 
km. 

7u - 15u 
Zaal Hartenberg                           
Hartenbergstraat 12                            
3740 Eigenbilzen Bilzen 

Zondag 9 mei 
Officiële Eureka-

tocht 
4-7-11-20-27 
km. 

7u - 15u 
Parochiaal Centrum                           
Souwveld                                                               
3740 Rijkhoven Bilzen 

Maan-
dag 

13 september Nazomertocht 
4-7-11-20-27 
km. 

7u - 15u 
Zaal 't Jonckholt                       
Hoelbeekstraat 83                                
3740 Hoelbeek Bilzen 

Zater-
dag 

16 oktober Herfsttocht 
4-7-11-20-27 
km. 

7u - 15u 
Zaal Hartenberg                           
Hartenbergstraat 12                            
3740 Eigenbilzen Bilzen 

Zondag  7 november Spek- en eieren tocht 
4-7-11-20-27 
km. 

7u - 15u 
Parochiaal Centrum                           
Souwveld                                                               
3740 Rijkhoven Bilzen 

ONZE WANDELINGEN IN 2021 
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