Beste Dragonders,

Zoals beloofd sturen wij jullie ook deze maand met een beperkte nieuwsbrief een update van het
wandelaanbod in onze omgeving.
Wij geven hierbij het aanbod zoals het ons op 15 april kennen. Zelf hebben wij ook een tocht
gepland vanaf einde april in de omgeving van Stevoort en Kermt. De aanvraag hiervoor is bij de stad
reeds geruime tijd ingediend maar is nog niet behandeld door de crisiscel. Onze collega’s van Terug
op Stap hebben voor de maand mei plannen die ook nog in behandeling zijn.
Wij informeerden jullie ondertussen ook van het overlijden van Pierre Vandebeek. Pierre was
jarenlang een trouwe helper op de rust en voorafgaand aan de tocht ging Pierre mee het parcours
uitpijlen. Hij was een joviale en aangename man die van de natuur en vrienden kon genieten. Wij
bieden Magda en de kinderen nog langs deze weg onze deelneming en wensen hen veel sterkte.
Zoals wij verwacht hadden is er voorlopig nog geen zicht op het “normale” organiseren van
wandeltochten. Onze tochten voor april en mei zijn ondertussen geschrapt. Wij hopen dat we
uiteindelijk in augustus weer aan de slag kunnen gaan. De vaccinaties lopen de afgelopen weken
goed en geven ons uitzicht op meer vrijheid.
Guy
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Wat met de volgende maanden?

Wandelclub WPG BERINGEN
Van 27/03/2021 t/m 18/04/2021 voorziet wandelclub WPG Beringen een tijdelijk uitgepijld
parcours. De afstanden bedragen 6 – 9 km. Omwille van vandalisme heeft de club de 5 km
en 10 km dienen te schrappen. De start is aan het Hof Ter Schaarbeek, Slaagstraat 7 te
Beringen.
Wandelclub Berg- en Boswandelaars VOEREN
Van 03/04/2021 t/m 18/04/2021 organiseert wandelclub Berg- en Boswandelaars zijn
eerste uitgepijlde tijdelijke tocht. De start is op Parking Kursaal, Boomstraat te ’s
Gravenvoeren. De afstanden bedragen 8 km (klik hier) – 12 km (klik hier) en 20 km (klik
hier). Hierbij de folder van deze Paaswandeling (klik hier).
Wandelclub VV Goldenstar BORGLOON
Vanaf zaterdag 20/03/2021 t/m zaterdag 24/04/2021 organiseert wandelclub VV
Goldenstar Borgloon een uitgepijld permanent parcours. De start is op de parking van het
kerkhof Borgloon, Lambertusstraat te Borgloon. De afstanden bedragen 3 – 6 – 8 en 14
km. De 8 km en 14 km kan men combineren met de 6 km.
Wandelclub WSV Milieu 2000 LOMMEL
Van dinsdag 13/04/2021 tot zondag 25/04/2021 organiseert wandelclub WSV Milieu 2000
Lommel zijn volgende tijdelijke uitgepijlde tocht. De start is aan het Buurthuis Het Zand,
Frederik Van Eedenstraat 8 in Lommel Heeserbergen. Er zijn twee lussen : Lus A = 5 – 8
en 10 km. Lus B = 7 en 10 km. Meer info volgt op de website van de club (klik hier).
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Wandelclub WSV Wandelend PAAL
Vanaf zaterdag 10/04/2021 tot en met zondag 25/04/2021 kan je in Assent genieten van
een heuse Bloesemtocht !
Startplaats : Wandelknooppunt 308 – aan de Lindenkapel, Pastorijstraat, 3260 Assent.
WSV Wandelend Paal zorgt voor drie trajecten, voornamelijk gebaseerd op de bestaande
knooppunten, maar met ook, op meerdere plaatsen, de eigen Wandelend Paal-pijlen. De
“Hagelandse Flower Power Walk” verwijst natuurlijk naar de bloesems die je kan
bewonderen tijdens deze tocht (Flower) en naar de windmolens, die je overal kan zien
terwijl zij wind malen tot elektriciteit (Power). Wie de drie lussen van 12 km (inkorting
mogelijk tot 7 of 9 km op twee lussen) combineert, krijgt een potige Hagelandse tocht van
36 km met meer dan 500 m hoogteverschil. Meer info op de website van de club (klik hier).
Wandelclub WSV 10W Tac KLEINE BROGEL
Van 04/04/2021 t/m 25/04/2021 organiseert wandelclub WSV 10W Tac zijn volgende
tijdelijke uitgepijlde tocht. De start is achter GC De Kroon, Nevenplein te Kaulille. De
afstanden bedragen 4.5 km verhard (klik hier) – 9 km (klik hier) en 10 km (klik hier).
Wandelclub Torenvrienden OOSTHAM
De Torenvrienden hebben opnieuw 2 bepijlde tijdelijke wandelingen vanaf woensdag
14/04/2021 tot dinsdag 27/04/2021 met 2 afzonderlijke afstanden (klik hier) van 4 km
(rolstoelgebruikers) en 8 km , ze zijn onderling te combineren. Info is terug te vinden op de
website Torenvrienden Oostham. Vertrek is aan zaal Kristoffelheem, Schoolstraat 10, te
Ham
Wandelclub De Kampse Wandelaars LEOPOLDSBURG
Wandelclub De Kampse Wandelaars heeft twee bepijlde permanente tochten uitgewerkt.
De afstand bedraagt telkens ongeveer 8 km. De tweede start op het Koning Albert I-plein
te Leopoldsburg en dit vanaf 01/04/2021 t/m 30/04/2021. Na iedere periode wordt op
dezelfde startplaats een ander parcours aangeboden van ook ongeveer 8 km. Voor meer
uitleg klik hier.
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Wandelclub De Bosdravers EKSEL
Wandelclub De Bosdravers Eksel biedt u vanaf 01/04/2021 t/m 30/04/2021 een uitgepijlde
wandeltocht aan van 15,6 km. Deze wandeling kan ingekort worden naar 10 en 5 km.
Vanuit de 10 en de 15 km is er nog de mogelijkheid om 5 km extra te doen naar het
geheim kerkhof van de weerstand. Deze 5 km loopt heen en terug langs dezelfde weg. De
wandeling loopt vooral door bossen en duinen. Startplaats : Buurthuis De Locht,
Lochtstraat, Eksel. De qr code kan gescand worden aan het vertrek.
Wandelclub WSV De Dommeltrippers (NEER)PELT
Wandelclub “WSV De Dommeltrippers” zal in de periode van 10/04/2021 t/m 1/05/2021
een nieuwe tijdelijke , gepijlde tocht organiseren. Startplaats: parking kerk Herent, Herent
te (Neer)Pelt. Zij bieden jullie 3 aparte wandellussen aan door de mooie natuur van ons
oudste gehucht en zijn omgeving. Wandelafstanden: +/- 5,2 km en 2 lussen van +/- 10 km.
Info: www.dommeltrippers.be
Postwandelclub DILSEN
Van 24/04/2021 t/m 02/05/2021 organiseert Postwandelclub Dilsen een tijdelijke uitgepijlde
tocht. De afstanden bedragen 6 – 8 en 10 km. De start is aan het Schutterslokaal,
Molenweg te Rotem (Dilsen-Stokkem). Van 12/05/2021 t/m 16/05/2021 organiseren zij een
volgende uitgepijlde tijdelijke tocht vanuit Stokkem (Dilsen-Stokkem), aan het
Schutterslokaal in de Stadsgraaf. De afstanden bedragen hier ook 6 – 8 en 10 km.
Wandelclub WSV De Schoverik DIEPENBEEK
Vanaf zaterdag 17/04/2021 t.e.m. zondag 02/05/2021 zal wandelclub De Schoverik
Diepenbeek haar tijdelijk bepijlde Lentewandeling organiseren. De start is aan de Parking
van het Woonzorgcentrum De Visserij, Onze-Lieve-Vrouwstraat 22, in Diepenbeek. De
afstanden bedragen 5 – 9 en 12 km. Info www.wandelclubdeschoverik.be
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Wandelclub De Bokkenrijders OVERPELT
Van 04/04/2021 t/m 02/05/2021 organiseert wandelclub de Bokkenrijders Overpelt zijn
volgende tijdelijke uitgepijlde tocht. De start is aan de Parochiezaal van Holheide,
Heikapper in Overpelt (Pelt). De afstanden bedragen 6 en 10 km. Plannen en QR code,
zoals steeds ter beschikking aan de startlocatie.
Wandelclub KWSV Rust Roest MAASEIK
De Koninklijke wandelsportvereniging Rust Roest Maaseik gaat een tijdelijk parcours
uitzetten om te wandelen in Opoeteren-Maaseik enkel op zaterdag 1/05/2021 en zondag
2/05/2021. Je kan kiezen tussen 4, 6A en 10A of 6B en 10B km, het A parcours loopt
richting Bergerven en het B parcours loopt richting Duinengordel. De start is telkens aan
het Ontmoetingshuis De Riet, Schoolstraat 20, 3680 Opoeteren-Maaseik.
Wandelclub Wandel Mee Breughel PEER
Wandelclub Wandel Mee Brueghel heeft zijn 2de corona-proof wandeling in de steiger
staan. Deze gaat door van 17/04/2021 tot en met 02/05/2021. Men kan vertrekken vanop
het Kerkplein in Lozen. De afstanden bedragen 3-4-7-8-10 of 18 km. Voor de 18 km moet
je de lus van 10 km en 8 km doen. De 3 en de 4 km kunnen gedaan worden met
kinderwagens of rolstoelen. Op de pancartes staat alleen de 3 km aangeduid.
Wandelclub AVIAT SINT-TRUIDEN
Vanaf zaterdag 03/04/2021 t/m zondag 02/05/2021 organiseert wandelclub AVIAT SintTruiden zijn volgende tijdelijke uitgepijlde tocht. De start is aan de Gemeentelijke Feestzaal
Aalst, Aalst-Dorp z/n in Sint-Truiden. Bewonder de kastelen van Kerkom en geniet van een
prachtig Haspengouw Bloesemlandschap. De afstanden bedragen : Lus A=5,6km / Lus
B=10,7km Lus C=13,5km Lus D=7,9km. (Lussen combineren is mogelijk : lus A is een
verkorte lus van B, de lussen B, C en D zijn volledig aparte lussen) ( 32,1km= B+C+D,
29,8km= A+B+C, 24,2km= B+C, 19,1km= A+C, 16,3km= A+B )Voor verdere info verwijzen
wij naar onze website: http://www.aviatsinttruiden.be
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Wandelclub De Heikabouters AS
Op zaterdag 8/05/2021 en zondag 9/05/2021 hebben de Heikabouters uit As weer een 2
daags parcours uitgepijld. De startplaats is aan Het Sas (vrije tijdsgebouw) in As,
Stationsstraat/Schuttenbergstraat (ruime parking). Er zijn 4 verschillende afstanden
waarvan 3 lussen. Het parcours van de 4 km is volledig verhard, en gaat via de
Driebanken langs de Uitkijktoren aan het Stationneke van As. 6,8 km en 11 km zijn 90 %
onverhard. De 6 km en 8 km gaan via de fietsbrug richting Oude Kiezelgroeve Mechelse
Heide (grens Maasmechelen) en zo terug langs de oude spoorweg richting As. De 6 km is
een inkorting van de 8 km. Op de 11 km wandel je via de fietsbrug richting Oeleinderheide,
Carting Horensberg en Kolonie As.
Wandelclub De Wellense Bokkerijders WELLEN
Wandelclub De Wellense Bokkerijders organiseert van 10/04/2021 t.e.m. 09/05/2021 een
bepijlde tijdelijke wandeling. Je hebt de keuze tussen 2 wandellussen die telkens
inkortbaar zijn. Lussen A en B zijn respectievelijk 12,7 en 9,5 km lang en lussen B en C zijn
respectievelijk 12,2 en 7,2 km lang. Startende vanaf het Sportpark stappen Lussen A en B
richting Vrolingen om via Herten, de broekbeemd en het centrum van Wellen terug richting
het vertrekpunt te stappen. Op deze route passeer je tal van bloesemende boomgaarden.
Lussen B en C stappen richting Langenakker en via Bosveld stap je via de De Grote
Beemd terug richting startplek. Meer info: Lus A (klik hierop), Lus B (klik hierop), Lus C (klik
hierop), Lus D (klik hierop). Startplaat: Sportpark, Houtstraat 35 te Wellen.
Wandelclub WSV Milieu 2000 LOMMEL
Van donderdag 29/04/2021 t/m donderdag 13/05/2021 organiseert WSV Milieu 2000
Lommel zijn volgende tijdelijke uitgepijlde tocht. De start is vanaf de parking De Meerspaal,
Boskantstraat 60 in Lommel. De afstanden bedragen 5 km en 10 km die men kan
combineren naar 15 km.Van zaterdag 15/05/2021 t/m zondag 30/05/2021 is al de volgende
uitgepijlde tocht. Ditmaal is de start vanaf parking Lossingsweg aan het kanaal (vroegere
taverne De Lossing) in Lommel. De afstanden zijn terug 5 km en 10 km te combineren
naar 15km.
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Wandelclub WSV Blijf Jong GENEBOS
Via het knooppunten systeem heeft wandelclub WSV Blijf Jong Genebos dit maal een
wandeling uitgestippeld in Eindhout tot 31/05/2021. Dit is een deelgemeente van Laakdal.
Men kan kiezen voor 7 km of voor 9 km. De start, knooppunt 164, is aan het Kasteel
Kaneel, Eindhoutdorp 13 2430 Eindhout. Dit is aan de overzijde van de kerk van Eindhout.
Aan de kerk kan men ook parkeren. Alle info kan men vinden op de website
www.blijfjonggenebos.be/coronawandeling
Wandelclub WSV 10W Tac KLEINE BROGEL
Wandelclub WSV 10W Tac biedt de wandelaars 4 niet bepijlde parcours aan op basis van
knooppunten tot 31/05/2021. De start is aan de Burgemeester Voetslaan 9 in Kleine
Brogel. De afstanden bedragen 6.29 – 10 – 14 en 18.57 km. Alle info (knooppunten – QR
code) kan men terugvinden op de website (klik hier).
Wandelclub KWSV Heikneuters GENK
De Heikneuters uit Genk, hebben verschillende permanente wandelingen uitgestippeld tot
31/05/2021. 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.

Wandelclub De Blauwvoet OEVEL
Vanaf 08/04/2021 t/m 20/04/2021 verzorgt wandelclub De Blauwvoet Oevel een tijdelijke
uitgepijlde tocht. Start is aan het sportcentrum van Oevel, Ilsestraat 106 te Oevel – Westerlo.
De afstanden bedragen 5.8 km (klik hier) en 10.6 km (klik hier).

Wandelclub De Toekers BUNSBEEK
Ter vervanging van de Bloesemtocht organiseert wandelclub De Toekers Bunsbeek een
tijdelijke uitgepijlde tocht. Vanaf donderdag 22/04/2021 t/m zondag 02/05/2021. De afstanden
bedragen 5.5 – 7.5 en 10 km. Het vertrek is aan de voetbalkantine, Vlaastraat te Bunsbeek
(Glabbeek).
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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.

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:

www.dragonders.be

www.wandelsportvlaanderen.be

e-mailadres:

dragonders.hasselt@gmail.com

Facebook: 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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