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Wat vind je zoal in
dit infoboekje ?

3. Lidgeld 2021 (betalen voor 1 december)
4. Woordje van het bestuur
6. Vijf redenen om lid te worden (blijven!)
8. NIEUW-NIEUW-NIEUW EUREKAS WINTERTOCHTEN
9. Kalender voor de komende maanden?!

10. JAARPROGRAMMA 2021
11. Bericht van de Sint + Samenstelling bestuur
12. ALL-IN WANDELMIDWEEK TE BREMM-MOEZEL
16. Verjaardagen
19. Clubkledij
20. OOSTENRIJK 2021 TARRENZ bij IMST
24. Verslagen bestuursvergaderingen
31. Onze tochten in 2021
32. Spek- en eierentocht 11 november  Kleine Spouwen

Niet alleen onze Spek en Eierentocht van 8 novem-
ber en onze Kerst busuitstap naar Lier van 12 de-
cember maar ook onze Nieuwjaarswandeling met
receptie die voorzien was voor 10 januari  moeten
we onder de huidige corona maatregelen annuleren!

Wij blijven alternatieven zoeken!
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LIDGELD   2021
We hadden in 2020 niet de kans om jullie veel aan te bieden!
Samen kijken we uit naar een beter 2021, we willen je dan ook 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 per-
soon 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 1 december 2020

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

Je ontvangt geen nieuwe lidkaart. De oude wordt bij betaling automa-
tisch geactiveerd voor 2021.

Nieuwe leden zijn altijd welkom. Vanaf 1 november betalen ze ge-
woon 15 € en zijn ze meteen lid tot einde 2021, 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-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!)
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2021 een jaar om snel te vergeten!

Covid-19 of corona, zoals je wil,  het virus bepaalde onze le-
vensloop! Voor velen, waaronder ons gewaardeerde lid Stefan
Maes,  betekende het zelfs een veel te vroeg afscheid.

Op ons ledenfeest  op 7 maart gingen we nog op ludieke manier
om met  het op til zijnde virus en de maatregelen die zouden
volgen.   Wie had gedacht dat dit het einde zou zijn van al on-
ze, tot op heden, nog geplande organisaties.

Sauerland en Oostenrijk gingen al snel voor de bijl, ook de Eifel
reis diende op het laatste ogenblik nog geannuleerd.
Was onze voorjaarstocht  op 29 februari nog een mooi succes,
latere tochten dienden geannuleerd.
In onze zoektocht naar alternatieven vonden we toch een mo-
gelijkheid om de wandelaars iets te bieden, onze Einde-Zomer-
tocht die doorging van 12 tot 20 september was een schot in de
roos. Naast een honderdtal eigen leden namen ook vijf maal
zoveel andere wandelaars deel. Het leverde ons talrijke bemoe-
digende berichtjes en mailtjes op, waarvoor onze dank!

Hoe het verder zal lopen?

Onze tocht van zondag 8 november in Kleine Spouwen wilden
we absoluut laten doorgaan. Er werd geopperd om dit te doen
als een corona-veilige tocht zonder catering. Dit betekent dat
we een inschrijving zouden organiseren maar dat we geen be-
mande startzaal en/of rustplaats voorzagen. De alsmaar stij-
gende corona-cijfers en met het welzijn van onze medewerkers

Woordje van het bestuur,



5

in het hoofd besloten we echter om ook deze tocht te annuleren.
De geplande busreis van 12 december naar Lier gaat eveneens
niet door!  Deze wandeling en de lokale kertsmarkt is ook ge-
schrapt.

Laat ons alle hopen op een veel beter 2021 !!!

Het bestuur  van WSV EUREK@vzw wenst
iedereen alvast een

Gezond jaareinde, Zalige Kerstmis en een
Gelukkig Nieuwjaar.

PS:  Onze eerste activiteit van het nieuwe jaar, Nieuwjaarswan-
deling met receptie, een jarenlange traditie, zullen we in betere
tijden op een gepaste manier vieren.
We voorzien wel een vrije wandeling van 9 tot 17 januari en dit
in de buurt van Munsterbos en  Groenendaal. Voor een natje en
een droogje moeten we je verwijzen naar de lokale horeca.

Verder in dit boekje vind je onze jaarplanning voor 2021,
natuurlijk onder voorbehoud door de corana toestanden.

Dit blijven we herhalen!

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

Uw bestuur.

Woordje van het bestuur,
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Alle voordelen op een rij uit https://www.wandelsportvlaanderen.be/

Als lid van Wandelsport Vlaanderen krijg je een gepersonaliseerde lidkaart.
Bij voorlegging van je lidkaart geniet je op iedere officieel erkende wandelor-
ganisa e een kor ng van minstens € 0,40 op de inschrijvingsprijs
Met je lidkaart ben je 24/24 & 7/7 verzekerd. Ook jdens de uitoefening
van alle wandelac viteiten in binnen- en buitenland. Met uitzondering van
conflictgebieden zoals Iran, Afghanistan, …
De verzekering omvat lichamelijke ongevallen, burgerlijke aansprakelijkheid
en rechtsbijstand. Als lid ben je verzekerd als volgt:

jdens georganiseerde wandeltochten mits voorlegging van betaalbe-
wijs van de organisa e

op weg van en naar de tocht
jdens alle clubac viteiten

als medewerker aan de clubac viteiten
jdens je individuele of private wandelac viteiten
jdens nevenac viteiten op de wandelorganisa es Bijvoorbeeld onge-

val op een springkasteel
Niet leden zijn enkel verzekerd jdens de tocht mits voorlegging van inschrij-
vingsbewijs van de organisa e en jdens nevenac viteiten op de wandelor-
ganisa es
Per adres ontvangen leden een gra s abonnement op het federa e jdschri
” Walking Magazine“. Een jaarabonnement kost anders 20 euro
Leden genieten van een serieuze kor ng bij aankoop van de wandelkalender
“Walking in Belgium“
In de webwinkel van Wandelsport Vlaanderen vzw kan je tegen guns g tarief
leuke wandelgadgets, accessoires of gepersonaliseerde Wandelsport Vlaan-
deren kledij aankopen
Leden genieten van extra voordelen en kor ngen op de producten of dien-
sten die de federa e en haar partners aanbieden
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W.S.V. WANDELCLUB
EUREK@VZW
2102 BILZEN

ORGANISEERT
Van zaterdag 9 tot zondag  17 januari

EUREKA’S
WINTERTOCHTEN

Een gezonde nieuwjaarstocht door
Bilzens mooiste bossen! Munsterbos en Groenendaal.

Uitgepijld van zat. 9 tot zondag 17 januari
2 lussen van 9 km. (telkens inkortbaar tot 6 km.)

+ een goed begaanbare 4 km.

VRIJ VERTREK
Kasteel Edelhof

Leroyplein 2
Munsterbilzen - Bilzen

Gezien het seizoen is goed en waterdicht schoeisel zeker
een aanrader !
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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 uiter-
aard 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.
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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" Grote Spouwen

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

Zondag 7 november Wandeling "Spek en Eierentocht"
Kleine Spouwen

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@pandora.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 en Facebook

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

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

Wegens de corona-maatregelen kan de
Sint niet zelf een bezoekje brengen aan
de kinderen, leden van - 12 jaar.
Zij zullen wel een Sint-post krijgen met
een mooi geschenk!

Het secretariaat van De Sint.
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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 li  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 NOVEMBER

01 Schoenmaekers Marieke
02 Simons Anita
07 Loyens Lea
07 Meus Josette
09 Mercken Monica
13 Jackers Josse
14 Gorissen Marie Josee
19 Schroeders Jozef
19 Lambrechts Peter

20 Martens Lydia
22 Castermans Michel
23 Thijs Henri
23 Stevaert Gilbert
23 Daerden Anita
24 Mesotten Anita
26 Manderveld Davy
28 Jacobs Emmy
29 De Roover Wesley

01 Goossens Willy
02 Appermont Hilde
03 Vissers Joseph
03 Vanvoorden Lucien
04 Alenis Maria
07 Jeurissen Ferdinand
14 Rutten Marita
14 Gilissen Stefanie
16 Gielen Janette
16 Colla Pauline
16 Ernots Willy
18 Meers Willy
18 Vangerven Mario

19 Mathijs Odette
19 Comhair Liliane
19 Meisters Elsy
20 Lecoque Pierre
21 Leenders Jacqueline
21 Fuchs Benny
23 Voncken Madeleine
23 Champagne Wout
25 Deville Noël
25 Champagne Erwin
27 Wouters Roger
29 Vanspauwen Davy
31 Simons Marleen

VERJAREN IN DECEMBER
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01 Verluyten Paulien
03 Cedeyn Roland
06 Lathouwers Marie-

Louise
07 Jorissen Wilhelmina
09 Hex Ludo
10 Doll Rene
13 Judong Leutgarde
15 Vanormelingen Laurent
15 Jans Julien
15 Hensen Jozef
15 Wozniak Patricia
15 Vandooren Geert
16 Monbaillieu Willy
17 Vrolix Gusta
17 Lycops Dany

19 Quetin Pauline
20 Otten Jaak
21 Meers Mia
22 Herlitska Annette
22 Vanvinckenroye Christi

ane
24 Van de Poel leon
24 Berx Marleen
25 Kenis Marcel
26 Snellings Hildegard
27 Gilissen Hubert
29 Vandooren Josephine
30 Simons Desire
31 Robben Marie Josee
31 Bynens Marie-Claire

VERJAREN IN JANUARI
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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
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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 respectievelij-
ke wandelgroepen
INCLUSIEF: Lechtal Aktiv Card om kosteloos gebruik te maken van kabelba-
nen , wandelbus ...
VOORSCHOT is INSCHRIJVEN:  vanaf 01/11/20   130€ pp

rek BE 64 9795 2816 9752 met vermelding 'OOSTENRIJK 2021’
BETALEN: uiter ste datum betaling eindbedrag is 1 augustus 2021
ANNULATIE: 2 weken voor  ver trekdatum (bij late annulatie wordt het voor -
schot 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”
*     Li
*     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
MAANDAG 31 AUGUSTUS 2020 – 19.00
Aanwezig : Serge, Ludo, Richard, Jules, Gilbert
Verontschuldigd : --- Einde : 22.30

AGENDAPUNTEN :

1.  Goedkeuring verslag vergadering 13.07.2020 : Het verslag werd
unaniem goedgekeurd.

2.  Regiovergadering WSV van 04.09;2020 – 19.30 in Peer:
I.v.m. de Corona-maatregelen wordt er door WSV gevraagd om slechts
één lid per club af te vaardigen. Omdat van ons bestuur niemand vrij is,
zal Serge toch proberen daar aanwezig te zijn.
- Voorbereiding vrije wandelweek “Einde-Zomerparcours van 12
t.e.m. 20.09.2020 :
Deze wandelweek wordt specifiek georganiseerd voor onze eigen club-
leden, maar staat ook open voor niet-clubleden of vrije wandelaars.
Onze leden betalen géén startgeld en krijgen een stempel in hun wan-
delboekje en op hun spaarkaart. Zie ook onder agendapunt 5.5 – Post
WSV.Hiervoor zorgt Renilde, uitbaatster van café   Halve  Weg
(controle- of  aankomstplaats). Niet-clubleden krijgen géén stempel op
spaarkaart e. De gratis consumpties worden ons aangerekend aan 1,50
Eur i.p.v. 1,70 Eur. Renilde wil zelfs ook zorgen voor soep, broodjes en
taart. Dit staat haar vrij en gebeurt volledig door en op kosten van café
Halve Weg. Uitpijlen van de routes gebeurt door Richard en zijn team
op vrijdag 21 september.

3.  Wandelweekend Lutzerath – Hotel Maas van 23 – 25 oktober :
Tot op heden hebben zich al 16 personen ingeschreven en hun voor-
schot betaald. Inschrijvingen worden eind september afgesloten. Ri-
chard zorgt voor aparte afstanden voor de “snelle” wandelaars (± 20
km) en voor de “langzame” wandelaars (± 10 km).

4.  Boekhouding – verleden en toekomst :
Bij WSV eventueel info op te vragen i.v.m. het type boekhouding voor
een vzw, rekening houdend met de nieuwe wetgeving op de vzw’s ter-
zake. De keuze voor een eenvoudig (type Serge) of wat  omvangrijker
(type Johnny Vos) zal dus afhangen van hetgeen er in de nieuwe regle-
mentering van een vzw wordt gevraagd. Wordt vervolgd.
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5. Varia :

5.1. Lidgelden 2021 :
We behouden het lidmaatschap van onze club op 15,00 Eur/persoon.
Richard neemt de “hernieuwing van de lidgelden” op in ons clubblad van
november-december- januari én op de website. Uiterste betaaldatum is
eind december 2020.
5.2. Walking in Belgium :
De prijs hiervoor bedraagt 5,30 Eur tot 16.09.2020 en 6,50 Eur vanaf
17.09.2020. Minimumafname = 5 stuks.
Er werd overeengekomen om 10 exemplaren te bestellen.
5.3. Clubblad digitaal :
Er worden nu ± 200 clubblaadjes verstuurd via de post. Van ± 100 leden
ontbreekt ons het emailadres.
Ik bezorg Richard de lijst met leden, die intussen gekozen hebben voor
een digitale versie van ons clubblad.
5.4. Corona-subsidie stad Bilzen :  De aanvraag voor deze subsidie werd
naar de stad verstuurd op 14.08.2020.
5.5. Post :
• Natuurvereniging Limburgs Landschap : Omdat onze “Einde-
Zomerparcours” deels door gebieden van de Natuurvereniging loopt,
heeft Richard hiervoor een toelating moeten vragen en ook gekregen. Zij
vragen nu als wederdienst om hun website-gegevens te vermelden op
onze eigen website, als info en verwijzing  naar  de  Natuurpunt-gebieden
waar  ons  parcours  langsloopt.  Werd  al  voor gezorgd.
5.6. Afdrukken clubblad :
Als Richard volgend jaar meer tijd in Turkije zal doorbrengen, wordt het
clubblad afgedrukt bij Ludo die eenzelfde copier/printer heeft als Richard.
5.7. Wandelingen oktober en november :
Onze Herfsttocht-wandeling van 17 oktober in Grote-Spouwen wordt ge-
annuleerd. Ik breng WSV en de app Wandeltochten hiervan op de hoog-
te.
De Spek- en eierentocht van 8 november laten we nog even on hold
staan.
Volgende vergadering : maandag 28 september 2020 – 19.00.

P.S. : Na zijn confrontatie met een ontevreden stier waar hij toch heel wat
lichamelijke averij opliep, is onze Jules gelukkig aan de beterhand. Hou-
den zo Jules, en …. opletten met de stieren!
Opgemaakt te Genk op 5 september 2020

De Secretaris
Gilbert
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VERSLAG van de bestuursvergadering van
MAANDAG 28 SEPTEMBER 2020 – 19.00

Aanwezig : Serge, Jules, Richard, Gilbert
Verontschuldigd : Ludo
Einde : 21.45
AGENDAPUNTEN :

1. Goedkeuring verslag vergadering 31.08.2020 :
Opmerking van Richard betreffende onze Einde Zomerparcours : wande-
laars betalen voor hun consumpties in café Halve Weg de normale café-
prijs. Per ingeleverd consumptiebonnentje komt Eurek@ hierin voor 1,50
Eur tussen. Voor de rest géén verdere opmerkingen.

2. Jaarkalender 2021 :
Als basis de grotendeels geannuleerde kalender van dit jaar, ziet ons jaar-
programma voor 2021 er zo uit :
.Zondag 10 januari : Nieuwjaars-namiddagwandeling – Rijkhoven (énkel
clubleden) ;
.Zaterdag 27 februari : Voorjaarstocht – Munsterbilzen ;
.Zaterdag 13 maart : Ledenfeest – Alt-Hoeselt (Altenaar) ;
.Zaterdag 10 april : Lentetocht – Eigenbilzen
.Zondag 9 mei : Officiële Eurek@tocht – Rijkhoven ;
.Mei  : Wandelmidweek Eifel (datum nog vast te leggen) ;
.Maandag 12 juli : Zomeravondwandeling – Eigenbilzen (énkel clubleden) ;
.Zondag 8 augustus : Promowandeling Wandelclub Iris – Kortessem (énkel
clubleden) :
.Zaterdag 14 – 22 augustus : Oostenrijkreis (énkel clubleden) ;
.Maandag 13 september : Nazomertocht – Hoelbeek ;
.Zaterdag 16 oktober : Herfsttocht – Grote-Spouwen ;
.Oktober : Wandelweekend Duitsland (datum nog vast te leggen) ;
.Zaterdag 7 november : Spek- en Eierentocht – Kleine-Spouwen ;
.Zaterdag 11 december : Kerstwandeling – Lier.
De omstandigheden met o.a. Corona zullen mede bepalend zijn in hoever
deze activiteiten zullen kunnen plaatsvinden. Niettemin zullen de nodige
vertrek- en controlezalen moeten worden gereserveerd. Serge zorgt hier,
samen met Jules, voor de nodige afspraken.
Gedrukte jaarprogrammakaarten met sponsor worden voor volgend jaar niet
meer voorzien.

3.Voorbereiding Wandelweekend Lutzerath – Hotel Maas van 23 – 25 okto-
ber 2020 :  Ik schrijf alle deelnemers aan met uitnodiging tot betaling van het
saldo van deelname vóór 9 oktober, de regelingen betreffende vervoer, pro-
gramma, begeleiding enz….
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Iedereen wordt op vrijdag 23 oktober in het hotel verwacht om 12.00 voor
de gezamenlijke kleine lunch.  Serge en Richard begeleiden de groep en zor-
gen ook voor de eindafrekening in het hotel (eventueel via Ludo).  Ik zorg voor
stickers en stempels voor de wandelboekjes.

4.Evaluatie vrije wandelweek “Einde-Zomerparcours van 12 – 20.09.2020” :
We mogen terugblikken op een geslaagde éérste (?) editie van onze officiële
wandeltochten-vervangende vrije wandelweek. Er kwamen in totaal zo’n 600
wandelaars opdagen, van zelfs aan de kust! Slechts 92 eigen clubleden von-
den de weg naar deze activiteit.
Niettemin waren alle kritieken lovend, getuige de vele reacties via email, Face-
book enz… Voor herhaling vatbaar???

5. Onze Eurekamobiel : De betaling van de verzekeringspolis ten bedrage van
429,38 Eur is binnengekomen. Er werd beslist deze niet meer te betalen, de
nummerplaten terug in te leveren en het voertuig uit dienst te nemen. Jules
zorgt ervoor dat de platen worden binnengebracht en regelt met Ludo de ver-
zekering. Naar de toekomst toe zal er worden uitgekeken naar een goede
tweedehandse bestelwagen, hoog genoeg zodat er containers met onze voor-
raadbakken hun plaats in vinden (dus géén rekken meer). Volgorde : éérst een
bestelwagen, dan de containers aanpassen aan het voertuig en aan de voor-
raadbakken. Bedoeling is ook om het voertuig multifunctioneel te kunnen ge-
bruiken. Wat de verzekering betreft : Coronadirect biedt een verzekering geba-
seerd op het aantal gereden km aan. Te gepaste tijde hierover meer info inwin-
nen.

6.Varia
6.1. Vraag voor reclame van Diana Limpens voor haar hondentrimsalon :
We kunnen hier niet op ingaan gezien de overeenkomst met BPost betreffende
de verzending van onze clubblaadjes. Alternatief : flyers leggen op onze wan-
deltochtdagen en eventueel een “tijdelijke” vermelding op onze website.
6.2. Post WSV via Clubinfo van 18 september 2020 :
- de vermelding van mogelijke extra subsidies bij de gemeente/stad werd door
onze club reeds aangevraagd bij de stad Bilzen.
- afhalen nieuwe lidkaarten (= hernieuwingsbrieven) + de mutualiteitsattesten
en onze 10 Walking in Belgium-kalenders zijn besteld en kunnen in Hasselt
worden afgehaald op donderdag 5 november 2020.
6.3. Hernieuwing lidgelden :
Wordt vermeld op de website en in ons clubblad van november-december-
januari.

Opgemaakt te Genk op 30 september 2020

De secretaris
Gilbert
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VERSLAG van de bestuursvergadering van
MAANDAG 12 OKTOBER AUGUSTUS 2020 – 19.00:
Aanwezig : Serge Juul, Ludo, Richard, Gilbert
Einde : 22.30

AGENDAPUNTEN :

1. Goedkeuring verslag vergadering 28.09.2020 : Er werden geen op-
merkingen aangehaald en het verslag werd eenparig aangenomen.

2.  Wandelweekend Lutzerath : Omdat Duitsland ons land volledig als rode
zone beschouwt, en inreizen enkel onder heel specifieke voorwaarden kan
(voorlegging negatieve coronatest of 14 dagen quarantaine), werd
ons weekend definitief afgelast. Richard heeft het hotel Maas hiervan op de
hoogte gesteld.
We nemen ons voor om volgend jaar, hopelijk onder betere omstandighe-
den, in dezelfde periode opnieuw een poging te wagen.
De reacties van de deelnemers zijn begripvol. Ieders gezondheid is immers
primordiaal.
Intussen heeft Ludo ook alle reeds betaalde voorschotten en/of saldi terug-
gestort op de rekening van de deelnemers.

3.  Spek- en eierentocht van zondag 8.11.2020 – alternatieve Corona-
prooforganisatie : Gezien de dramatische stijging van het aantal besmettin-
gen de laatste tijd en er geen verbetering verwacht wordt op korte termijn,
werd beslist om ook onze Spek- en eierentocht te annuleren. Het   voorstel
van  een   alternatieve  Corona-proof-wandeltocht   of -wandelweek   werd
niet weerhouden. Ik geef de annulatie door aan de WSV wandelkalender en
aan Gert Vantslot van de wandelapp “Wandeltochten”. Daarmee  valt  ook
onze  laatste  wandeltocht  van  dit  jaar  in  duigen.  We  blijven  hopen  op
verbetering in 2021.

4.  Varia :

4.1. Verdere annulaties :
4.1.1. Onze kerstuitstap naar Lier van 12 december wordt eveneens gean-
nuleerd.
4.1.2. Ook onze Nieuwjaarswandeling annex -receptie van 10 januari 2021
wordt geannuleerd. Een eventueel alternatief in de vorm van een Corona-
wandeling in Munsterbilzen wordt uitgewerkt door Richard. Periode van
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zaterdag 9 t.e.m. zondag 17 januari. Vertrek aan café Edelhof (speeltuin) –
Leroiplein  of in de buurt, in Munsterbilzen. Richard werkt 2 lussen uit van 9
km, eventueel in  te korten tot 2 x 6 km. Onderweg passeert men ook café
Bloemenhof. Wandelaars hebben dus de mogelijkheid op een rustpauze en
sanitaire voorzieningen. Wordt vervolgd.

4.2. Wandelmidweek 2021 : Zou kunnen doorgaan van 18 t.e.m. 22 mei
2021. Richard stelt de Moezelstreek voor en meer bepaald het Hotel Hütter
in Bremm (onderdeel van de Enjoy-hotelketen). Prijs voor 4 nachten all-in
bedraagt 269,95 Eur/persoon in een twéépersoonskamer +  eventuele
taxen niet inbegrepen.
Richard vraagt verdere informatie op bij het hotel. Wordt dus ook vervolgd.

4.3. Oostenrijkreis 2021 : Wordt gepland voor de week van 14 t.e.m. 22
augustus 2021. We hebben voorheen al beslist om een nieuwe poging te
wagen bij hotel Zum Lamm in Tarrenz.
Ik neem contact op met het hotel voor verdere informatie inzake prijzen en
optie.

4.4. Lidgelden 2021 : De vraag tot hernieuwing van de lidgelden voor onze
clubleden wordt vermeldt in ons clubblad voor november-december-januari
én op de website. De “hernieuwingsbrieven” samen met de attesten voor
het ziekenfonds zullen te gepasten tijde worden verdeeld onder de be-
stuursleden en rondgebracht tot bij de leden.

4.5. Eurekamobiel : De nummerplaat van onze Eurekamobiel werd defini-
tief geschrapt op 08.10.2020.

4.6. Sinterklaas 2021 : Onze club telt op dit ogenblik nog 3 kinderen van -
12 jaar, die dus in aanmerking komen voor een geschenkje. Dit zijn :
- Fien en Paulien Verluyten van de Lindekapelstraat 34 in Hoeselt
- Bavo Danen van de Winterstraat 99 in Bilzen.
Omdat de Sint, door de Corona-problemen, in quarantaine wordt gehouden
in zijn Sintpaleis, werd overeengekomen om namens onze club een Bilzen-
Geschenkbon van 25,00 Eur per kind te schenken. Ik zorg ervoor dat die
dan tijdig via de Sint-post worden bezorgd.

4.7. Creditnota : Ludo meldt dat wij van WSV een creditnota hebben ont-
vangen van ± 414,00 Eur, als afrekening van de betaalde lidgelden 2020.
Deze creditnota zal worden in rekening gebracht bij de betaling van de lid-
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gelden 2021.

4.8. stad Bilzen : De formulieren “Aanvraagformulier : werkingssubsidies
voor sportverenigingen”, “Aanvraagformulier voor erkende sportverenigingen
voor het verkrijgen van subsidies” én het formulier “Toelage aan sportvereni-
gingen 2020” werden vanavond ingevuld.
Serge zal alles binnenbrengen op de Sportdienst van de stad Bilzen.
Het formulier tot het bekomen van een tussenkomst in de kosten bij de aan-
passing van de clubstatuten werd nog niet ingediend, omdat wij nog niet
klaar zijn met de aanpassingen.
Ludo vraagt bij onze advocate Eline na wat er hiervoor nog moet gebeuren
en wie wat nog
moet doen (v. interne reglement).

Volgende vergadering : maandag 7 december 2020.

Opgemaakt te Genk op 13 oktober 2020
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 Blondeswinning
Sapstraat 25
3740 Grote-Spouwen Bil-
zen

Zondag 7 november Spek- en eieren tocht 4-7-11-20-27
km. 7u - 15u

Zaal St.Amandus
Sint Aldegondisstraat 5
3740 Kleine-Spouwen Bil-
zen

ONZE WANDELINGEN IN 2021
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W.S.V. WANDELCLUB
EUREK@VZW

2102
BILZEN

ORGANISEERT op
ZATERDAG 27 FEBRUARI 2021

VOORJAARSTOCHT
SCHOOL PSSB

APPELBOOMGAARDSTRAAT 2
3740 BILZEN-MUNSTERBILZEN

Start van 7u tot 15u.
Afstanden  4-7-11-20 en 27km.
IVV afstempeling  vanaf 5 km.
Inschrijving: 1,50€ leden

2,00€ niet-leden
Sticker gratis.

PE
((onder voorbehoud)


