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Nieuws en aankondigingen
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Beste Dragonders,

2020 was een jaar om snel te vergeten – alhoewel we nooit eerder zoveel mensen hebben zien
wandelen! Je zou dan wel denken dat de wandelsport zou boomen.

2021 geeft ons, met het vooruitzicht van de vaccinaties, toch al een zeker perspectief. Het zal nog
wel even wachten zijn vooraleer het leven er weer zal uitzien als voor 2020.

Wij kunnen in dat licht voorlopig ook geen vooruitzichten geven wanneer er terug wandeltochten
mogen ingericht worden. Ondertussen blijven wij jullie wel informeren over de tijdelijke parcours
die verschillende wandelclubs aanbieden. Zelf hebben wij er al meerdere afgestapt en het doet
toch deugd dat er belangstelling voor is. We zijn benieuwd hoe ons eigen aanbod in Bolderberg
geapprecieerd zal worden.
Terug naar mijn eerste overweging: wij stellen vast dat al een groot deel van onze ledenfamilies
hun lidgeld voor 2021 vereffend hebben. Zoals in de vorige nieuwsbrief gemeld zorgen wij er voor
dat iedere familie de nodige formulieren voor het ziekenfonds en de eventueel bestelde Walking
thuis bezorgd krijgt. Allen bedankt voor het vertrouwen in onze club.
Jullie lezen nu ook de nieuwe versie van ons “ledenblad”. De respons die wij kregen op onze vraag
in vorige nieuwsbrief was zeer positief en liet ons besluiten om van start te gaan met een
maandelijkse verdeling van onze mededelingen en nieuwtjes, voor een groot deel via
elektronische weg.
We zullen maandelijks een kleiner volume informatie kunnen aanbieden maar het zal wel snel na
de feiten zijn en kort voordat de nieuwigheden aankomen. Hiermee zijn jullie volgens ons dan ook
beter geïnformeerd. We denken ook aan nieuwe rubrieken in de volgende nummers.
Traditioneel nodigden wij jullie in dit januarinummer uit voor ons ledenfeest maar we hebben al
gemeld dat het dit jaar een zomerfeest wordt, en misschien is dat wel voor herhaling vatbaar!
Zodra mogelijk organiseren we zeker een clubwandeling; we hebben onze clubwandeling met
aansluitend ontbijt nog tegoed.
We hebben al eerder meegedeeld dat de verzekering van Wandelsport Vlaanderen ook telt voor
wandeling die jullie privé doen. Als er dan een ongelukje gebeurt waardoor medische hulp, wat
dan ook, nodig is mogen jullie ons altijd verwittigen.
Het bestuur wenst alle Dragonders een aangenaam, zonnig en vooral gezond 2021. Moge alles
voor u en allen die u dierbaar zijn verlopen zoals u het graag heeft.

Guy
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Voor wie het nog niet gedaan heeft of vergeten is: regel uw lidgeld voor
2021 via een bankoverschrijving of via een mail met het aantal af te
rekenen stempels aan Francine (francine.demaret@telenet.be of tel 0479 515310).
Voor uw lidgeld bezorgen wij u de bevestiging dat uw lidkaart een jaar
langer geldig is en de verzekering verder loopt is, samen met het
terugbetalingsformulier voor uw ziekenfonds. Denk er ook aan dat de
verzekering dan ook telt als jullie op een van de huidige “gepijlde”
wandeltochten gaan wandelen
Onze bankrekening is BE27 7350 1628 5173.

Wat met de volgende maanden?
Wij vermelden hier nu de gepijlde tochten in Limburg zoals wij ze op 24 december kenden. Voor
bijkomende update zie https://wandelblog.com/ (laat u niet afschrikken omdat er in de titel van het
artikel staat “…..19 mei 2020” verder volgen de aanpassingen tot vandaag)

Wandelclub WSV 10 W Tac PEER

Wandelclub Wandelend PAAL

Vanaf 01/12/2020 t/m 31/12/2020 kan
men met vertrek aan de parking van
Erperheem, Ellikommerdijk 3 te Peer, 3
wandellussen stappen. De afstanden
bedragen 4.4 km (groene rechthoek klik
hierop), 10 km (gele zeshoek klik hierop),
10 km (blauwe ruit klik hierop). Deze
organisatie is een samenwerking tussen
toerisme Peer en WSV 10 W Tac.

Vanaf zondag 13/12/2020 tot en met
woensdag 14/01/2021 biedt de
wandelclub Wandelend Paal een
volgende reeks wandellussen aan. Deze
keer kan men in Averbode en de fraaie
natuur daaromheen gaan genieten van
drie lussen, die telkens kunnen ingekort
worden : Lus 1 : 10 km, inkorting 4,5 km.
Lus 2 : 11 km, inkorting 5 km. Lus 3 : 10
km, inkorting 8 km. De
wandelknooppunten dienen gevolgd te
worden ; er is geen afpijling door onze
club. Verdere info kan men vinden op
deze link (klik hierop) en op onze
website www.wandelendpaal.be

Wandelclub Tongerse Wandelvrienden
TONGEREN
De Tongerse Wandelvrienden
organiseren voor de 2de keer een
Coronawandeling. De uitgepijlde parcours
kunnen bewandeld worden
vanaf zaterdag 19/12/2020 tot zondag
3/01/2021 en dit voor alle wandelaars. We
hebben een nieuwe startplaats ”het
Pliniuspark” gelegen aan de Fonteindreef
8 te Tongeren. U kan het Pliniuspark
bereiken via de Hasseltsesteenweg. De
wandelafstanden zijn 6A, 6B, 8, 10 en 12
km. Deze parcours zijn onderling
combineerbaar en lopen over
gedeeltelijke nieuwe paden.

Wandelclub Horizon Donk HERK-DESTAD
Van 23/12/2020 tot
17/01/2021 heeft Horizon Donk een
nieuwe coronawandeling voorzien. Deze
uitgepijlde wandeling start aan het
Buurthuis in Zelk (Halen), Zelkstraat 16 te
Halen. Lus A gaat richting Assent : 5 – 7.8
en 10.4 km. Lus B gaat richting
Loksbergen : 6 – 8.4 en 10.5 km. De GPX
file kan men hierbij terugvinden (klik
hierop).
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Wandelclub VOS SCHAFFEN

Wandelclub Eurek@ BILZEN

Wandelclub Schaffen voorziet
vanaf 16/12/2020 t/m 03/01/2021 drie
afstanden van 5 – 10 (deze kan ingekort
worden) en 15 km. De start aan het
voetbalveld van Meldert (Lummen),
Pastorijstraat. Vanaf 16/12/2020 t/m
08/01/2021 met vertrek aan de kerk van
Molenstede Dorp, Dorpsstraat in
Molenstede (Diest). Afstanden voor lus A
10 km (kan afgekort worden toe 5 km) en
Lus B : 10 km (kan afgekort worden tot 7
km).

Vanaf 09/01/2021 tot
17/01/2021 organiseert Eurek@
Bilzen zijn Eureka’s Wintertochten. Deze
uitgepijlde tochten vertrekken aan Kasteel
Edelhof, Leroyplein 2 in Munsterbilzen –
Bilzen. Er zijn 2 lussen van 9 km die
beiden kunnen ingekort worden tot 6 km,
alsook een goed begaanbare 4 km.

Wandelclub Paul Gerard BERINGEN
Vanaf zaterdag 12/12/2020 t/m zondag
3/01/2021 voorziet WPG Beringen zijn
vierde uitgepijlde Covid-19 wandeling. De
wandelafstanden zijn 9-8-6 en 4 km, deze
verlopen alle vier grotendeels in het bos.
De 4 en 6 zijn verwerkt in de 8 en 9 km.
Vertrek is aan de Sint-Sebastiaansgilde in
de Gildestraat nr 9 te Koersel 3582.
Wandelclub De Lummense Dalmatiërs
LUMMEN
Wandelclub De Lummense
Dalmatiërs organiseert een permanent
Kerstwandeling van 18/12/2020 t.e.m.
4/01/2021. De start is aan het
Kermetaplein Diestersteenweg 204 te
Kermt. Voor rolstoel- gebruikers zijn er
afstanden van 2 en 5 km. Voor overdag
en ’s avonds zijn er de afstanden: 5A en
5B van 7 en 9 km. De afstanden 5C gaat
door het natuurgebied Herkenrodebossen
en is 8 km. OPGELET: Deze wandeling
mag enkel bewandeld worden tussen
9.00u en 14.00u.

Wandelclub WSV Milieu 2000 LOMMEL
Vanaf 05/01/2021 t/m 19/01/2021 zal
WSV Milieu 2000 weer enkele bepijlde
permanente parcours voorzien. Start is
aan het station van Lommel, Stationstraat.
Afstanden bedragen 5 – 10 km die men
kan combineren tot 15 km.
Vanaf 21/01/2021 t/m 04/02/2021 kan
men terug 5 – 10 km (te combineren tot
15 km) stappen met start aan Buurthuis
Het Zand, Frederik Van Eedenstraat te
Lommel – Heeserbergen. Alle nodige info
kan men vinden op de website van de
club (klik hierop).
Wandelclub de Mijnlamp BERINGEN –
MIJN
Van 9/01/2021 tot en met
24/01/2021 stippelt de Mijnlamp Beringenmijn, zijn 4de ‘teruguitjekot-wandeling’ uit.
Deze bepijlde tocht vertrekt in de
Motstraat in Beringen. De start bevindt
zich bij het fietspad en de zandparking
aan de achterzijde van de voetbalvelden
van KVK Vigor Beringen. (Het treinstation
van Beringen ligt vlakbij). De afstanden
bedragen 5-7-9 km en zijn
combineerbaar.
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Wandelclub De Bokkenrijders
OVERPELT

Wandelclub W.S.V. Donderslagtrippers
OUDSBERGEN

Vanaf 04/12/2020 t/m
05/01/2020 hebben de Bokkenrijders
Overpelt hun vijfde Coronawandeling
(decemberwandeling) volledig
uitgepijld. Start en aankomst zijn aan de
parochiezaal van Holheide , Heikapper 25
te Pelt. Afstanden zijn 5 en 10 km , vrijwel
volledig onverhard en door de bossen

Vanaf 09/01/2021 tot 30/01/2021 zal
wandelclub Donderslagtrippers
Oudsbergen een permanent bepijld
“Nieuwjaarstocht” organiseren. Er zijn
twee lussen van ieder 10 km. Eerste lus
van 10 km kan men inkorten tot 5 km
(richting Gruitrode – De Rieten). De
tweede lus van 10 km kan men inkorten
tot 6 km (richting Ellikom met vooral bos
en veldwegen. Start is aan het Buurthuis
Wijshagen, Dennenstraat 35 in
Oudsbergen (Wijshagen).

Wandelclub De Dommeltrippers PELT
De Dommeltrippers uit Pelt zijn reeds toe
aan hun vierde uitgepijlde coronatocht.
Vanaf 19/12/2020 t/m 10/01/2021 zal de
vierde coronatocht georganiseerd worden.
De start is op de parking Scoutsrally,
Rallylaan te Pelt (Neerpelt). De afstanden
bedragen 5.5 en 9 km. Alle nuttige info
kan men vinden op de website van de
club (klik hierop).
Wandelclub De Torenvrienden
OOSTHAM

Wandelclub Iris KORTESSEM
Van 17/01/2021 t/m
31/01/2021 zal wandelclub Iris
Kortessem een bepijlde coronawandeling
organiseren. De start is aan het Buurthuis
’t Vlierhof, Kersendaelstraat 1 in
Vliermaal. De afstanden bedragen 6 – 7
en 13 km.
Wandelclub KWSV Heikneuters GENK

De Torenvrienden Oostham hebben 2
nieuwe bepijlde wandelingen
vanaf 16/12/2020 tot 11/01/2021. De
afstanden zijn 5 km (klik hierop) en 7 km
(klik hierop) en ze zijn onderling
combineerbaar. Men wandelt door de
mooie natuur van de gemeente Ham.
Vertrek zaal Kristoffelheem Schoolstraat
10 in Oostham.

De Heikneuters uit Genk, hebben
verschillende permanente wandelingen
uitgestippeld. De wandelingen zijn niet
bepijld en kan je downloaden op
de website van de club (klik hier). Je kan
vertrekken aan de Kring, Onderwijslaan 2
te Waterschei of Taverne Kattevenia,
Kattevennen 12 te Genk.

De Dragonders hebben in Bolderberg
ook een parcours gepijld. Met vertrek
aan domein Bovy is er een tocht van
5 km, via de Galgenberg en langs de
Kluis, en één van 10 km naar de Kapel
van altijd durende bijstand. Er is gepijld
vanaf 29 december 2020 tot 15 janauri 2021.
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Een wandelclub zoals de Dragonders verandert constant; wij
verwelkomen nieuwe leden terwijl anderen afhaken; wij zien dat leden
zich aanbieden als helper maar we hebben ook leden nodig die graag
mee aan de kar trekken.
Daarvoor onze oproep aan iedereen die wel wil meedoen aan de
toekomst van De Dragonders. Spreek eens over uw mogelijkheid tot
engagement met een van onze bestuursleden, hun gegevens vinden
jullie achteraan in de nieuwsbrief, of stuur een mailtje naar
dragonders.hasselt@gmail.com . Wij rekenen op jullie.

Eindejaar

Wij wensen al onze leden en hun familie het
allerbeste voor 2021. Eenmalig zal de start van
het nieuwe jaar voor ons allen anders verlopen.
Hou er allen de moed in! Het wordt beter en we
zullen van onze familie- en vriendenbanden later
nog meer genieten.
Na het “donkere” jaar 2020 wensen wij jullie een
“licht” 2021.

Hou contact met ons

Wij zijn aanwezig op facebook en jullie kunnen ons mailen via dragonders.hasselt@gmail.com of
via een van de mailadressen van een bestuurslid.

Aan de zieke en herstellende leden wensen wij een spoedig herstel.
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Clubgegevens
Voorzitter:
Guy Motmans

0477 45 60 15

guy.motmans@skynet.be

Vicevoorzitter en parcoursbouwer:
Hugo Willems

0473 972725

info@zummerheem.be

0498 409165

julia.vaes@telenet.be

0498 409165

flor.c@telenet.be

Secretaris:
Julia Vaes

Kassier:
Flor Ceulemans

Ledensecretaris en zaalbeheer:
Francine Demaret

0479 51 53 10

francine.demaret@telenet.be

0478 553082

fransmentens1945@gmail.com

Reizen & feesten:
Frans Mentens

Administratief medewerker en parcoursbouwer:
Roland Reekmans

0471 05 55 51

Bestuurslid:
Pino Barilla

0499 770860

pinobarilla@gmail.com

Webmaster:
Guy Hermans

hermans.guy1@telenet.be

Websites:

e-mailadres:

www.dragonders.be

www.wandelsportvlaanderen.be

dragonders.hasselt@gmail.com

Dragonders
Financiële relatie:
IBAN: BE27 7350 1628 5173
BIC: KREDBEBB
WSV De Dragonders Hasselt vzw

Lidgeld 2021:





€ 15 per gezinshoofd;
€ 12,50 per lid van het gezin ouder dan 18 jaar;
€ 5 voor kinderen van 12 tot 18 jaar;
gratis voor kinderen tot 12 jaar.
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