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Tony Mewissen
Panisveld 12
3770 Riemst
+32 477 55 71 57
tony.mewissen@skynet.be

Brief van de Voorzitter.
Beste Wandelvrienden.
Eerst en vooral: “Mijn beste wensen voor het nieuwe jaar, een goede
gezondheid en veel wandelgenot”.
Al een jaar zijn wij, het nieuwe bestuur, aan zet. En ik kan jullie zeggen dat het
heel goed gaat. We hebben een fantastisch jaar achter de rug. Laat ons zo
verder doen!!! Onze eigen wandeltochten waren heel goed; we hebben veel
goede reacties gekregen over de vernieuwde parcours. Onze reizen waren
een succes, zeker onze laatste: Irrel was kort maar wel fantastisch. We hebben daar 4 dagen in 2 groepen
gewandeld (lange en minder lange afstand) bij een heerlijke nazomer en in goed gezelschap.
Vergeet zeker ons mooi aanbod reizen voor 2020 niet te bekijken: Egmond aan Zee, Harrachov Tsjechië en het
Zwarte Woud. Onze najaarsreis ligt eveneens al vast: Hotel Heiderhof in Obersteinebach/Westerwald.
Wij, als bestuur, vinden dat er soms te weinig gebruik gemaakt wordt van de ‘Wandelen zonder betalen’bonnen. Daarom komt het bestuur met iets nieuws. Elk lid dat 40 wandelingen doet op 1 jaar, krijgt een
cadeaubon van 15 € in te ruilen bij Descarto. Alle informatie vind je in bijgevoegd blad.
Op 26 april hebben we een busuitstap naar Asse. Die dag is het ‘Vlaanderen wandelt’. Daar heb je de
mogelijkheid om je nieuwe wandelboekje van de federatie in te ruilen voor een poncho of rugzak. Dit is toch
fijn meegenomen.
Onze busuitstappen naar Geraardsbergen en Kessel-Lo waren ook een succes. Maar ik wil toch even
terugkomen op Geraardsbergen. De weergoden voorspelden niet veel goeds. Toch hebben wij tijdens het
wandelen geen regen gehad. Daarom wil ik ook vragen om niet de dag of het uur ervoor af te zeggen, al dan
niet wegens het slechte weer. Als je geen 3 dagen vooraf afmeldt, of ‘s morgens niet komt opdagen, zullen we
toch een bijdrage vragen. Er staan immers mensen op de reservelijst, die ik enkele uren vooraf niet meer kan
verwittigen. Bovendien moet de bus bij Baus betaald worden. Onze buschauffeur zei dat wij de beste bus
wandelaars zijn, omdat wij nog een bus van 50 en meer vol krijgen!!! Bedankt daarvoor. Laat ons dit zo
houden.
Op 7 maart zijn jullie welkom op ons clubfeest. We hebben dit jaar voor een heel nieuw concept gekozen. De
menu vind je verder in dit blad. Wil je erbij zijn, wees snel. De plaatsen zijn beperkt.
Graag wil ik iedereen bedanken die ons het afgelopen jaar geholpen en gesteund heeft. Zonder onze
vrijwilligers kunnen we NIET, een dikke merci.
Verder zou ik ook een warme oproep willen doen, voor een parcoursmeester of iemand die wil helpen met
het uitpijlen van onze 4 tochten!!! We zoeken ook nog mensen om in de zaal te helpen tijdens onze tochten.
Tenslotte staan we nog even stil voor al onze overledenen van het afgelopen jaar:
Vicky Smit, Willy Lenaerts, Willy Proesmans en Jean Giebens.
‘Hef je gezicht naar het licht. En draai je hart met de zon mee’.
Een spoedig herstel aan al onze zieken.
Sportieve groeten en Fijne feestdagen.
Rina
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Lettre du Président
Chers amis marcheurs,
D’abord et avant tout: “Mes meilleurs vœux pour la nouvelle année, une bonne santé et
beaucoup de plaisir aux marches”.
Il y a déjà un an que le nouveau comité est en fonction. Et je peux vous dire que cela va
très bien. Nous avons une fantastique année derrière le dos. Continuons comme cela !!!
Nos propres marches étaient très bien ; nous avons reçu beaucoup de bonnes réactions au sujet des nouveaux
parcours. Nos voyages ont eu du succès, certainement notre dernier : Irrel était court mais plutôt fantastique.
Nous avons promené là 4 jours en 2 groupes (longue et moins longue distance) par une agréable fin d’été et en
bonne compagnie.
N’oubliez certainement pas de consulter nos beaux voyages pour 2020. Egmond aan Zee, Harrachov en Tchèquie
et la Forêt Noire. Notre voyage en arrière-saison est d’ailleurs déjà fixé : Hôtel Heiderhof à Obersteinebach /
Westerwald.
En tant que comité, nous trouvons que les bons des promenades sans payer sont parfois trop peu utilisés. C’est
pour cela que le comité vient avec quelque chose de nouveau. Chaque membre qui effectue 40 marches par an,
reçoit un cadeau sous forme de bon d’une valeur de 15€ à échanger auprès de Descarto. Toutes les informations
se trouvent ici plus loin en annexe.
Le 26 avril, nous avons une sortie en bus vers Asse. C’est la journée de la Flandre qui marche. Là-bas, vous avez
la possibilité d’échanger votre nouveau carnet de marche de la fédération contre un poncho ou un sac à dos.
C’est quand même bien agréable.
Nos sorties en autocar vers Geraardsbergen et Kessel-Lo ont eu aussi du succès. Mais je veux quand même revenir
sur Geraardsbergen. La météo ne prévoyait rien de bon. Pourtant, nous n’avons pas eu de la pluie pendant la
marche. C’est pourquoi je vous demanderai de ne plus annuler la veille ou une heure avant parce que du mauvais
temps est annoncé. Si vous vous ne désistez pas au moins 3 jours à l’avance, ou si vous n’êtes pas présent le
matin, vous devrez quand même payer une contribution. Il y a des marcheurs sur une liste de réservistes, que je
ne sais plus joindre à temps à quelques heures du départ. En plus, le bus de Baus doit être payé. Notre chauffeur
nous racontait que nous sommes le meilleur bus de marcheurs, parce que nous remplissons ce bus de 50
personnes et même davantage !!! Merci pour cela. Tenons-nous donc à ceci.
Le 7 mars, vous êtes les bienvenus à notre fête du club. Nous avons choisi pour cette année un tout nouveau
concept. Le menu se trouve plus loin dans l’info. Si vous voulez être de la partie, soyez rapide. Les places sont
comptées.
J’aimerais remercier tout le monde qui nous a aidé et supporté dans le courant de l’année écoulée. Sans nos
volontaires nous ne saurions pas, un grand merci.
Je souhaiterais aussi faire un chaud appel pour un maître des parcours ou quelqu’un qui veut aider à flécher nos
4 marches.
Enfin, nous avons encore une pensée pour tous les décédés de l’année écoulée :
Vicky Smit, Willy Lenaerts, Willy Proesmans et Jean Giebens.
Je souhaite aussi une guérison rapide à tous nos malades.
Salutations sportives et bonnes fêtes de fin d’année.
Rina, votre présidente.
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Programma Tongerse Wandelvrienden (tochten) 2020
Dag

Datum

Zon

29.03.2020

Zat

15.08.2020

Zon

01.11.2020

Zon

27.12.2019

Benaming
PAREL VAN DE JEKERVALEI
Zaal Alliance, Steenstraat 12,
3770 Kanne
Eburonentocht
V.I.I.O. Humaniora-College, SintTruidersteenweg 17, 3700 Tongeren
WANDEL MEE IN WONDERMOOI KANNE
Zaal C.O.C. “Onder de kerk”, Brugstraat
z/n , 3770 Kanne

WINTERTOCHT
V.I.I.O. Humaniora-College, SintTruidersteenweg 17, 3700 Tongeren

Afstanden

Uur vertrek

4-5-7-9-12-14-19
en 22 km

7.00 – 14.30

4-8-12-16-21 km

7.00 – 14.30

4-6-8-9-17-21 km

07.00-14.00

4-6-8-12-16-21 km

07.00-14.00

Programma busreizen 2020
Dag

Datum

Benaming

Afstanden

Uur vertrek

Zon

26/04/2020
Asse

Vlaanderen Wandelt

3, 5, 7, 12, 14, 21,
25, 30, 35 en 42 km

07:00-15:00

Sportloods, Pastinakenstraat , 1700 Asse

Al onze ééndaagse busuitstappen op zondag vertrekken op de parking Carrefour (GB) , Luikersteenweg , 3700
Tongeren. Tijdstip van vertrek is 08.00 uur.
Deelnemers aan onze busreizen, niet vergeten een extra paar schoenen mee te nemen voor na de wandeling
in de bus.

Inschrijving ééndaagse busuitstappen
bij bestuurslid Lisette Buysmans:
 GSM: +32 498 84 52 39
 Mail: lisettebuysmans@outlook.com

Inschrijving meerdaagse busreizen 2020
Meer info en inschrijven bij bestuurslid Kathelijne Devos:
Telefoon: +32 476 27 05 45 - mailadres: kathelijne.devos@gmail.com
Betalingen meerdaagse reizen: bankrekeningnummer:
IBAN: BE11 0689 3234 6748
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Binnenkort:
Busreis naar Asse, zondag 26 april 2020. Vlaanderen Wandelt

Start- & eindlocatie: Sportloods - Potaarde 14 - 1730 Asse
Afstanden: 3 - 5 - 8 - 12 - 14 - 21 - 25 - 30 - 35 & 42 km

Euburonen bezoeken de Nerviërs
Kom je naar Asse toe, uit zuid, noord, oost of west , je komt er niet , op dat hoofd van de wereld of je moet klimmen.
Je moet berg-op. Je moet over de Moretteberg, of de Kerkberg, de Keierberg of de Kleuddenberg, de Putberg of de
Karenberg, de Rottenberg of Boekhoutberg, de Zellikberg , de Gasthuisberg of de Vrijthoutberg. Anders gaat het niet.
Asse priemt uit boven de omliggende dorpen. Asse springt van ver in het oog. Door de ligging biedt het de wandelaars
prachtige panorama’s. In de IJzertijd werd in Asse, op een in het landschap vooruitgeschoven heuvelrug een oppidum
aangelegd. Dit oppidum, anders gezegd versterkte plaats, gold als het grootste in Vlaanderen, wat aantoont dat Asse
toen het centrum was van het noordelijk deel van de Nerviërgouw. Dat moet 2000 jaar geleden , ook Quinten Cicero
opgevallen zijn, toen die met zijn legioenen in Asse aanrukte en Asse voor de eerste keer in as legde. De Romeinse
veroveraars bouwden er een vicus, een woonwijk. De archeologische vondsten uit deze periode kunnen de wandelaars
aanschouwen in het museum dat gratis toegankelijk is vanaf 10 u. Rond de jaren 60 lieten de Romeinen voor die tijd een
moderne steenweg aanleggen dwars over berg en dal. Zij trokken een rechte lijn van de Kesterberg naar de Moretteberg.
De heerbaan was later dan ook de ideale toegangsweg voor vijandelijke troepen ,waardoor Asse in de klappen deelde
en een paar keer verwoest werd. Door de verwoestingen ging een deel van de centrumfunctie naar omliggende
gemeenten als Brussel.
In de 14 ° eeuw werd de hoppecultuur door de Benedictijen van de abdij van Affligem in de streek van Asse, Affligem
en Aalst binnengebracht . De hopvelden en de stakenhuizen bepaalden vroeger het landschap. Als eerbetoon aan de
verloren gegane cultuur werd opnieuw een hopveld aangelegd met daarin kunstwerken van de 6 hopheiligen, die
werden aanbeden voor een goede hopoogst. Ook tal van hoppespreuken en zegswijzen zijn in de betonnen tegels van
het wandelpad gegraveerd. Sommige omlopen wandelen langsheen het hopveld. Anderzijds zit Asse te paard tussen het
Pajottenland en de Brabantse Kouters, waardoor de wandelaars van 2 regio’s kunnen genieten.
Het land van Asse is eveneens gelegen in het Zennegebied waar de wilde gisten in de atmosfeer rondzweven als de
Bretanomices Bruxellensis en de Bretanomises lambicus. Deze wilde gisten zorgen er dan ook voor dat in Bry Mort Subite
te Kobbegem, de wort wordt vergist tot lambic. De lambic zal men dan later gebruiken als basis voor kriek of geuze. Een
beeld van de hoppeduivel kunnen de wandelaars bewonderen op de Markt, met zijn talrijke horecazaken en terrassen.
Andere bezienswaardigheden :
De St Martinuskerk met daarin te bewonderen het verhaal van de HH kruisen. Talrijke vierkantshoeven, waaronder het
Hooghof te Zellik . Het landschap van Kruisborre, met vergezichten in de Groene gordel. Vandaar dat het motto van de
wandeldag is : Wandelen (H)op smaak in het spoor van de Nerviërs en de Romeinen.
Doch het mooiste dat Asse de wandelaars kan aanbieden is zijn heuvelend landschap.
Nog een tip: de clubs die per autocar naar Asse komen, ontvangen voor hun leden een bon voor gratis koffiekoek en
koffie.
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Programma wandelen zonder betalen
Dag

Datum

Benaming

Afstanden

Uur vertrek

Zaterdag

18/01/2020
Wihogne

46e Marche Internationale des
Pantouflards
Salle Les Hayettes, Rue Lambert
Dewonck 27, 4452 Wihogne

5, 7, 13, 21 en 30
km

07.00 – 15.00

Zondag

16/02/2020
Elikom

Duivelsbroektocht

2, 4 , 8, 12, en 20
km

06.30 – 15.00

Zaterdag

14/03/2020
Clermontsous Huyt

42e Marche printanière des
Stchroumfs Ecole de Clermont, Rue
aux Houx 1,
4480 Clermont-sous-Huy

4, 8, 13 en 21 km

07.00-15.00

Schutterslokaal Ellikom, Schoolstraat
26, 3670 Ellikom

Programma sportieve
Dag

Datum

Benaming

Afstanden

Uur vertrek

Zaterdag

18/01/2020
Wihogne

46e Marche Internationale des
Pantouflards
Salle Les Hayettes, Rue Lambert
Dewonck 27, 4452 Wihogne

5, 7, 13, 21 en 30
km

07.00 – 15.00

Zaterdag

08/02/2020
HouthalenHelchteren

Tweedaagse Terriltocht

4, 7, 12, 16 en 21
km

08.00 – 15.00

Zaterdag

14/03/2020
Clermont-sous
Huyt

42e Marche printanière des
Stchroumfs Ecole de Clermont, Rue
aux Houx 1,
4480 Clermont-sous-Huy

4, 8, 13 en 21 km

07.00-15.00

Ontmoetingscentrum Lillo,
Hortelstraat 21, 3530 HouthalenHelchteren

Deelnemers die voor de verplaatsing kosten delend willen (mee)rijden, verwittig Rina
GSM nr. 0478 500697
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Uitnodiging clubfeest 2020

Beste Wandelvrienden,

Voorzitter Rina en de bestuursleden van de Tongerse Wandelvrienden nodigen u graag uit op zaterdag 7 maart 2020
voor ons jaarlijks clubfeest.
De deelnemers aan dit feest worden verwacht om 13 uur in de Parochiezaal, Kerkstraat 12, 3700 Koninksem.
We beginnen met een welkomstdrankje en een welkomstwoordje van de Voorzitter, Rina Groven, gevolgd door een
lekker diner.
Daarnaast op het programma een speciale attractie met zang en humor.
Menu (nieuwe formule)
 Aperitief met hapjes
 Preiroomsoep met spekjes (& broodje)
 Warmbuffet: Gegratineerd vispannetje, kalkoen met druivensaus, biefstukjes à la minute gebakken,
aardappelen: gratin & frieten, 3 soorten groenten van het seizoen
 Dessert: koffie en gebak
Wil u dit meemaken, dan verwacht Lisette Buysmans of Rina Groven uw inschrijving uiterlijk op 23 februari 2020.
Tel.nr Lisette 0498/ 84 52 39 of via mail: lisettebuysmans@outlook.com,
Tel.nr. Rina 0478/50.06.97 of via mail grovenrina@gmail.com
Na deze datum, kan je enkel nog inschrijven, indien “niet volzet”!
Deelnameprijs inclusief dranken per persoon bedraagt: volwassenen 30 euro/ kinderen: 14 euro/ niet-leden: 35 euro
U kan dit bedrag storten op de zichtrekening BE11 0689 3234 6748 of cash betalen aan iemand van het bestuur. Je
kan tot 12 euro korting bekomen per persoon, (met helpersbonnen of wandelbrevetkaarten )
Wij verwachten graag dat u erbij bent. Wij, van het bestuur zijn er alvast om onze leden van harte welkom te heten.
Uw aanwezigheid en steun zijn een stimulans voor de bestuursleden en de vrijwilligers om door te gaan met de club!
Hartelijk welkom aan iedereen!
Tot dan! het bestuur
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Lichtmiswandeling
Op vrijdag 31 januari 2020, feest van de opneming van Jezus in de tempel of Lichtmis, vindt voor
de 23ste opeenvolgende keer de Lichtmiswandeling plaats.
Vanaf 15.00u tot 20.00u kan men zich in zaal Trudo inschrijven voor een bewegwijzerde
wandelroute van 5 km of 10 km. Halverwege krijgt men een gratis tas soep aangeboden. Achteraf
kan men in de zaal bijkomen met een drankje en spek met eieren.
De opbrengst van deze activiteit is bestemd voor de actie “Kom op tegen Kanker”
Vertrekadres: “zaal Trudo”
Mergelstraat (achter de kerk)
3770 Riemst-Zussen
Bijzonderheden: Stempel in wandelboekje
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Reserveringlijn: 0031-55 20 320 22
7 dagen per week van 8:00 t/m 19:00 uur
Nederlands gesproken

Zorgeloos genieten

............................................................................................................................................................

HOTEL AM WALL

Soest, de parel van het Sauerland

............................................................................................................................................................

HOTEL MAYZER

Moezel, Treis-Karden - Direct aan de oever.

Slechts
INBEGREPEN IN HET ALL IN HOTEL AANBOD VAN ALL IN HOTELS.NL

€169,95

5 Daags All in Arrangement met o.a.
• Ontvangst met warme lunch of koffie met gebak
• 4 x Overnachting met uitgebreid “All In” ontbijtbuffet
• 4 x Warme lunch of lunchpakket
• 4 x Buffet of 3 gangen menu
• 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
• Iedere avond vertier en entertainment, met live muziek en een
dorpswandeling
• Hierbij wordt regelmatig een snack geserveerd
• GRATIS gebruik overdekt fietsenstalling en andere faciliteiten
• GRATIS div. auto-, fiets en wandelroutes met lunchpakket.

Aankomstdata en Prijzen

Januari 2020: 10, 14, 18, 22, 26 ............................................ € 169,95 p.p.
Februari 2020: 3, 9, 13, 17, 25 ............................................... € 189,95 p.p.
Maart 2020: 1, 5, 9, 13, 17, 21, 25, 29 ................................. € 189,95 p.p.
April 2020: 6, 10, 14, 18, 22, 26, 30 ...................................... € 239,95 p.p.

Slechts

€184,95

INBEGREPEN IN HET ALL IN HOTEL AANBOD VAN ALL IN HOTELS.NL

5 Daags All in Arrangement met o.a.
• Ontvangst koffie met gebak !
• 4 x Overnachting met “All in” ontbijtbuffet.
• 3 x Lunch of lunchpakket.
• 4 x Buffet variërend met vlees, vis en natuurlijk vegetarisch.
• All-in : Koffiecorner koffie & thee, Appelsap & Jusd’orange gehele dag GRATIS
• Dagelijks alle drankjes van 18:00 t/m 22:30 GRATIS!
Tap bieren, wijnen, fris- en vruchtendranken, jenevers en apfelkorn
• Wijn proeverij met presentje na afloop! (Vanaf April)
• Boottocht over de prachtige Moezel (Enkel arrangementen die op zaterdag
verblijf hebben!)
• GRATIS div. auto-, wandelroutes en een lunchpakket,
• GRATIS Kortingskaartjes voor Boottocht over de Moezel,
• GRATIS gebruik overdekte stalling,
• GRATIS uitstapjesboekje t.w.v. €6,95 en gebruik infotheek

Aankomstdata en Prijzen

Februari 2020: 15, 27 ............................................................... € 184,95 p.p.
Februari 2020: Caranaval 19 & 23 ...................................... € 229,95 p.p.
Maart 2020 3, 7, 11, 15, 19, 23, 27 ...................................... € 219,95 p.p.
April 2020: 6, 14, 18, 22, 26 .................................................... € 239,95 p.p.

Voor verdere data & info, zie www.allinhotels.be

Voor verdere data & info 2020, zie www.allinhotels.be

Speciaal voor de Tongerse Wandelvrienden. Knip nu de advertentie uit en neem deze mee bij incheck en ontvang € 5,00 korting!

HOTEL ELDERSCHANS

HOTEL HET WITTE VEEN

Belgische & Zeeuwse kust

Drenthe, Nederland

Slechts
INBEGREPEN IN HET ALL IN HOTEL AANBOD VAN ALL IN HOTELS.NL

€189,95

5 Daags All in Arrangement met o.a.
• Ontvangst met warme lunch of koffie met gebak
• 4 x Overnachting met uitgebreid “All in” ontbijtbuffet
• 4 x Warme lunch of lunchpakket
• 4 x Driegangenkeuze menu / Buffet
• GRATIS Koffiecorner koffie en thee gehele dag
• Dagelijks alle drankjes All in: 17:00 t/m 24:00 GRATIS
• Bieren van de tap- normaal en wit bier, wijnen, fris- en vruchtendranken,
jenevers en Apfelkorn & Bayleys.
• GRATIS mooie Dagtocht per Huifkar door de prachtige Drenthse omgeving en
aansluitend een bezoek aan Biologische Kaasboerderij
• Hier word u ontvangen met een kopje koffie en eerst een introductie en
natuurlijk een heerlijke proeverij!
• Bij geen dagtocht GRATIS entree kaarten voor het gedenkwaardige kamp
Westerbork.
• Iedere avond vertier en entertainment o.a, live muziek, wandeling en
Quizavond
• Hierbij wordt regelmatig een snack geserveerd.
• GRATIS gebruik versnellingsfietsen en alle andere hotel faciliteiten, GRATIS
div. auto-,fiets en wandelroutes en een lunchpakket, GRATIS uitstapjesboekje
t.w.v. €6,95 en gebruik infotheek

Aankomst data & Prijzen

Januari 2020: 23, 27, 31........................................................... € 189,95 p.p.
Februari 2020: 4, 8, 12, 16, 24, 28 ........................................ € 189,95 p.p.
Maart 2020: 3, 7, 11, 15, 19, 23, 27 ..................................... € 229,95 p.p.
April 2020: 2, 6, 12, 16, 20, 29 .............................................. € 259,95 p.p.

Voor verdere data & info 2020, zie www.allinhotels.be
Kijk voor meer All in Hotels of informatie op

www.allinhotels.be
of bel 0031 552 032022

Slechts
INBEGREPEN IN HET ALL IN HOTEL AANBOD VAN ALL IN HOTELS.NL

€259,95

5 Daags All in Arrangement met o.a.
• 4x overnachten
• 4x uitgebreid All in ontbijtbuffet (tussen 08.00 en 11.00 uur)
• 3x lunchbuffet
• 4x Culinair Dinerbuffet (tussen 18.00 en 20.00 uur)
• GRATIS consumpties van de kaart (A-merken) inclusief champagne, whisky en
wodka (bar geopend tussen 11.00 en 22.00 uur)
• GRATIS wandelroute “de Omloper van Aardenburg”
• GRATIS koffie- en theefaciliteiten op de kamer
• GRATIS gebruik sauna, fitness
• GRATIS gebruik zonnebank
• GRATIS WiFi beschikbaar
Aankomst data & Prijzen
Januari 2020: 5, 12, 19, 26....................................................... € 259,95 p.p.
Februari 2020: 2, 9, 16, 23 ...................................................... € 259,95 p.p.
Maart 2020: 1, 8, 15, 22, 29 ................................................... € 319,95 p.p.
April 2020: 5, 12, 19, 26 ......................................................... € 319,95p.p.
Voor verdere data & info 2020, zie www.allinhotels.nl
Géén boekingskosten, géén 1 persoon
toeslag, géén administratiekosten,
géén aanbetaling verplicht

0031 552
032022

Druk en zet fouten onder voorbehoud

Boekingslijn: 7 dagen van 8.00 uur tot 19.00 uur bereikbaar!
Voor alle All in Hotels geldt géén boekings- en reserverings
kosten, geen 1-persoonskamers toeslag. Alle fouten
voorbehouden en exclusief eventuele toeristenbijdrage.

VRAAG NU DE
BROCHURE 2020
AAN!

Géén aanbetaling verplicht

Tongerse Wandelvrienden
Wandelvakantie met verblijf in Hotel Heiderhof
te Obersteinebach (Westerwald-Eifel)
van woensdag 7 t/m 10 oktober 2020

Op woensdag 7 oktober 2020 vertrekken we met de auto (eigen vervoer) naar Obersteinebach - Duitsland (gelegen tussen
Bonn en Koblenz) voor een vierdaagse wandelvakantie in de Westerwald-Eifel. We verblijven in Hotel Heiderhof te
Oberesteinebach in formule volpension, te beginnen met ontvangst met warme lunch of koffie met gebak op woensdag en
eindigen met het ontbijt op zaterdag.
Hotel Heiderhof is een familiehotel vertrouwd met groepsreizen. Alle kamers zijn voorzien van douche, wc, telefoon en TV.
De maaltijden: ’s morgens ontbijtbuffet en ’s avonds 3-gangen keuzemenu. Voor ’s middags hebt u de keuze tussen warme
lunch of lunchpakket inbegrepen in de prijs. 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.
Twee wandelprogramma’s worden opgemaakt voor zowel de sportieve als recreatieve wandelaars, waaraan iedereen vrij
is om deel te nemen. Zowel op woensdag na de aankomst als zaterdag na het ontbijt zijn wandelingen voorzien.
Deelnameprijs voor het verblijf met 3 overnachtingen:



op basis van tweepersoonskamer in volpension (taksen inbegrepen) 210 € per persoon
voor eenpersoonskamer is dit 220 € per persoon

Opgelet inschrijven vóór 1 april 2020 met onderstaande invulstrook of via mail bij Kathelijne Devos of Lisette Buysmans
Voor meer info:
 Kathelijne Devos, +32 476 27 05 45 kathelijne.devos@gmail.com
 Lisette Buysmans +32 498 84 52 39 lisettebuysmans@outlook.com
 ....................................................................................................................................................................................
Inschrijving leden Tongerse Wandelvrienden
Ondergetekende,
wenst volgende personen in te schrijven voor het 4-daagse verblijf van 7 t/m 10 oktober 2020 naar Hotel Heiderhof te
Obersteinebach op basis volpension voor:
 Naam en voornaam:…………………………………………………………………………………………………………………………….……..
 Naam en voornaam: …………………………………………………………………………………………………………………………………..
 Adres (straat, nummer en gemeente)………………………………………………………………………………………………………….
 Keuze tweepersoonskamer (doorhalen wat niet past)
 Keuze eenpersoonskamer (doorhalen wat niet past)
 Telefoonnummer: …………………………………………………….... mailadres……………..……………………………………………..:
Datum en handtekening
11

Busuitstap Geraardsbergen 29 september 2019
Een bijna volle bus vertrekt stipt om 8u uit Tongeren. Rond 10u worden we verwacht in Ophasselt (Geraardsbergen).
De overijverige politie beslist er echter anders over. Tot tweemaal toe worden we rond Leuven en Brussel van de weg
afgehaald door een politie-escorte. De rijtijden en de bus wordt grondig geïnspecteerd en het aantal medereizigers geteld.
Suspense !
Een half uur later dan voorzien, geraken we dan toch op onze bestemming. Iedereen krijgt een inschrijvingsformulier van
het bestuur en er bovenop nog een mattentaart (specialiteit van Geraardsbergen)
De weergoden zijn ons gunstig gezind, alle regen is intussen uit de zwaar geladen regenwolken gevallen. De wind staat strak
en de wegen glibberig. Het Pajottenland is ook leemgrond, dus alle water blijft erop staan.
Na het wandelen, brengt de buschauffeur ons naar de stad Geraardsbergen.
Ik bezoek het stadhuis waar toevallig een gids aanwezig is, en krijg een interessante uitleg over het ontstaan van de stad.
1000 jaar geleden stichtte graaf Boudewijn VI de strategisch gelegen stad aan de Dender. Dit als verdediging tegen de
Fransen en het Duitse Rijk. De mensen die er naar toe trokken, werden
'vrijen'. Als ze het land bewerkten was de opbrengst voor henzelf en niet
meer voor de “Heren”. Nadien ga ik nog de Bartholomeuskerk binnen.
Daar staat een replica van een reuze groot “marmeren” standbeeld van
de gevilde apostel. Hij stierf de marteldood nadat hij de koning van
Albanië had bekeerd.
Ondertussen zijn een paar TW Vrienden op zoek naar de 'Muur'. Zelfs de
dappere Gerard klimt de Muur van Geraardsbergen op ! Einddoel : de
kapel. Gezwind dalen ze af tot in de stadskern. Grote dorst drijft hen
een kroeg in. Ze kunnen er nog een stukje van het
Wereldkampioenschap wielrennen
meepikken.
Om 16u staan we klaar om de lange-afstand wandelaars op te pikken in Ophasselt. Niks te vroeg, de regen valt er nu in
bakken uit. We hebben allemaal een fantastische dag beleefd. Elk deed zijn ding en we gaan goedgemutst terug naar ons
mooie Haspengouw. Rina trakteert ons op de bus nog met een appeltje tegen de dorst. Een fles drank wordt verloot en valt
in Nederlandse handen. Santé ! Om 19u rijden we Tongeren binnen. Moe en voldaan.
We kijken al uit naar Irrel, afspraak op 23 oktober voor onze vierdaagse Eiffel !
Tot gauw,
Kathelijne

Met dank aan
Gusta Willems voor
de mooie foto’s
12

Overlevingstocht 2019
Zaterdag 5 oktober 2019 om 8 uur is het verzamelen geblazen aan de Carrefour voor onze jaarlijkse overlevingstocht van
de Tongerse Wandelvrienden. Al carpoolend rijden we naar het vertrekpunt in Robertville. Nog even de wandelschoenen
aantrekken en weg zijn wij. We zijn met 19 kloeke wandelaars met toch enige zin voor avontuur. Wordt het klimmen, dalen
of een vlakke wandeling, voor de meesten onder ons is dat nog een vraagteken. Rina en Ria zijn onze gidsen en hebben zelf
het parcours uitgestippeld. Na de regen van de voorbije dagen mogen we ons toch verwachten aan wat nattigheid. Onze
weerman voorspelde gelukkig een droge dag, wat verschillende onder ons heeft doen besluiten om een korte broek aan te
trekken.
Om 9u10 wordt het vertreksein gegeven in
Robertville. Gelukkig zijn de bossen vlakbij, zodat we
snel kunnen genieten van de natuur. De herfst is al een
paar weken oud. Stilaan zien we de bladeren aan de
bomen veranderen in hun prachtige herfstkleuren.
We wandelen aan een rustig tempo door een bos met
hoge bomen langs een breed pad. Hier en daar komen
we groepjes mooie
paddenstoelen tegen, wat sommigen aanzet om een foto te nemen. Na een uurtje
stappen is het tijd voor een korte pauze op een open plek. Een van ons was onlangs jarig
en trakteert de groep op een borrel met een koekje. Onze route gaat verder door de
vallei langs de rivier de Warche richting Malmedy.
Het wordt stilaan middag, tijd om onze boterhammen op te eten. Zoals het hoort op een
overlevingstocht, doen we dit dan ook in het bos. Lang duurt onze middagpauze niet.
Rina belooft ons na enkele kilometers een stop in een taverne. Aan de rand van het bos
komen we aan bij de taverne Du Moulin,,een drankgelegenheid opgetrokken in een
typisch Ardense stijl met een ruime keuze uit verschillende soorten bier. Het is hier echt
genieten van een lekker tasje koffie, soep of bier.
Nu we weer op krachten zijn, wandelen we op paden langs de kronkelende rivier, over
bruggetjes of steken we over op de stenen in het water. Als het wat moeilijk wordt, is er
steeds een helpende hand die er voor zorgt dat we alle hindernissen op een veilige
manier kunnen nemen. Onderweg passeren we nog de imposante cascade van
Reinhardstein, een 60 meterhoge waterval. Dat het hier mooi is, zien we aan de vele
jonge wandelaars die we tegen komen. Bij de stuwdam nemen we nog even de tijd voor
een groepsfoto voor we terugkeren naar Robertville, dat niet ver meer is. Omstreeks
14u45 en na 20 km komen we blij en voldaan terug aan onze auto. De deelnemers
bedanken Rina en Ria met een applausje voor deze mooie wandeling. Luc
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Overlijden
Op vrijdag 13 september 2019 is de heer Jean Giebens, lid van de Tongerse Wandelvrienden, op de leeftijd van 73 jaar
overleden. Jean was vele jaren medewerker op onze wandeltochten en lid van onze vereniging.

Herinnering lidgeld 2020
De lidkaarten 2019 zullen weldra vervallen op 31 december 2019. Dat betekent dat bij niet betaling van het lidgeld, voor
zover dat nog niet gebeurd is, u vanaf 1 januari 2020 bij een wandeling als niet lid moet betalen. Wil u nog betalen, dan
kan dit nog steeds via ons bankrekeningnummer BE11 0689 3234 6748. Heeft u uw lidkaart nog niet ontvangen, kom
dan zeker langs op onze Wintertocht in Tongeren op zondag 29 december 2019. Betaling in geld bij de startlocatie is ook
mogelijk. Kan u niet langskomen, stuur dan een mailtje of neem contact op met de secretaris van de club.

Nieuwe stempelkaart 2020
Om de actieve wandelaars te belonen heeft het bestuur beslist om een nieuw stempelblad in te voeren. Reden hiervoor
is dat we vastgesteld hebben dat weer een aantal wandelclubs gestopt zijn en hierdoor het gevarieerd wandelaanbod is
verminderd. Vanaf volgend jaar zal aan onze leden nog jaarlijks 12 wandelingen zonder betalen in plaatst van 24 worden
aangeboden. Zo kunnen de leden vanaf volgend jaar meer zelf bepalen waar en wanneer ze willen gaan wandelen.
Nieuw is, als je 40 wandelingen bij aangesloten clubs bij Wandelsport Vlaanderen/ FBMP of VGDS doet, je een
waardebon van 15 € van de Tongerse Wandelvrienden kan verkrijgen. Deze waardebon is geldig bij Descarto (Schoenen Sportwinkel) te Tongeren, T-Forum Luikersteenweg 151.
Om deze waardebon te verkrijgen moet je voldoen aan volgende voorwaarden:
 je dient lid te zijn van de WSV Tongerse Wandelvrienden,
 je dient aan 40 wandelingen deel te nemen, georganiseerd door wandelfederaties WSVL/ FFBMP of VGDS tijdens
de periode van 1 januari 2020 t/m 31 december 2020,
 je dient bij iedere wandeltocht waaraan je deelneemt, je in te schrijven en/of je lidkaart laten scannen,
 je dient bij iedere wandeltocht het “Stempelblad van WSV Tongerse Wandelvrienden” te laten afstempelen met
een geldige clubstempel en je dient de datum van de wandeling correct in te vullen,
 deze stempelkaart is slechts geldig voor één persoon (op naam) en niet deelbaar met meerdere personen.
Opgelet dit stempelblad is niet geldig op de avondwandelingen en per lid kan ten hoogste één stempelblad per jaar
worden ingediend. Wat inhoudt dat de deze waardebon van Descarto slechts éénmaal per jaar per lid kan worden
toegekend. Ook is deze waardebon niet inwisselbaar voor geld, drankbonnen, betaling lidgeld, busreizen, enz.
Wanneer de stempelkaart volledig is afgestempeld, geeft u deze af aan Voorzitter Rina. Leden die ons clubblad via
mail ontvangen, kunnen deze stempelkaart vandaar uit afprinten. Zij die het clubblad met de post ontvangen, vinden
deze stempelkaart in een afzonderlijk blad bij dit clubblad. Het Bestuur van de Tongerse Wandelvrienden rekent op
uw eerlijkheid bij het gebruik van deze nieuwe stempelkaart en dankt u voor het vertrouwen in onze club.

Beslissing bestuursvergadering 24 november 2019
Oude helpersbonnen: het afgelopen jaar waren naast de drankbonnen ook de helpersbonnen aan vervanging toe door
nieuwe modellen. De leden die nog beschikten over de oude helpersbonnen hebben nog ruim de gelegenheid gehad
om in 2019 deze te gebruiken voor zowel het clubfeest, de wandelvakanties, BBQ, de wandelkalender “Marching in
Belgium” als de eendaagse busuitstappen. De vergadering heeft beslist om vanaf 1 januari 2020 deze oude
helpersbonnen niet meer te aanvaarden. Omruiling van oude helpersbonnen naar nieuwe modellen of drankbonnen is
niet mogelijk.
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Spaaractie Wandelsport Vlaanderen
Zoals je eerder in dit blad hebt kunnen lezen, reizen we op 26 april 2020 met de bus naar Asse voor deelname aan de
wandeling “Vlaanderen Wandelt”. Asse is een van de wandelingen waar jullie je speciaal wandelboekje bij Wandelsport
Vlaanderen kan inwisselen voor een poncho (15 wandelingen) of een rugzak (25 wandelingen).

Facebook

Voor promotie van de wandelsport en onze club is het belangrijk dat we zoveel mogelijk wandelaars kunnen
bereiken via de verschillende communicatiekanalen. Voortaan hebben de Tongerse Wandelvrienden ook een
facebookpagina waar u terecht kunt voor informatie, berichten, foto’s, reacties enz. Wil u meer weten
hierover, surf naar deze link: https://www.facebook.com/Tongersewandelvriende/

TIP: Bekijk en like onze pagina ook op
facebook! Zo blijf je helemaal up-to-date!
Veilig wandelen, tips !
Wat als er geen voetpad is?
Als wandelaar ben je verplicht om eerst en vooral op het voetpad te stappen. Een voetpad is het deel van de weg dat
speciaal is voorbehouden aan voetgangers. Is er geen voetpad, dan moet je wandelen op de begaanbare berm
(verhoogd of gelijkgronds). Pas als ook dat niet mogelijk is, mag je een parkeerzone of ook het fietspad gebruiken. Let
wel op: op een fietspad hebben de fietsers blijvend voorrang. Geef hen dus voldoende ruimte. Zijn ook het fietspad of
de parkeerzone geen optie, dan mag je op de rijbaan stappen.
De eerste regel op die rijbaan is om zo links mogelijk achter elkaar te wandelen. Ook als je deelneemt aan een
georganiseerde wandeltocht, moet je deze regels respecteren. Enkel als er zich een situatie voordoet, waarbij het erg
goed te verantwoorden is om toch rechts achter elkaar op de rijbaan te stappen, mag dit. Dat kan bijvoorbeeld de
veiligste optie zijn in een bocht, waar de zichtbaarheid aan de linkerkant erg beperkt is. Maar maak zo’n keuze steeds
weloverwogen!

Groepen zonder/met begeleider.
Wat groepen wandelaars betreft, wordt er in de wet een onderscheid gemaakt tussen groepen met en zonder
begeleider. Groepen zonder begeleider (zoals bij de meeste wandeltochten) volgen de regels die gelden voor de
individuele wandelaars m.a.w. deze groepen moeten links achter elkaar op de rijbaan stappen (als er geen veiliger
optie zoals voetpad, berm of parkeerzone of fietspad mogelijk is). Enkel voor een groep met begeleider maakt de wet
een uitzondering. Daarom is het belangrijk om te weten wanneer er van een groep kan gesproken worden en wat men
verstaat onder begeleider. Helaas maakt de wet geen duidelijke afbakening wat het minimum aantal deelnemers van
een groep betreft. Maar meestal spreekt men al over een groep als de samenstelling meer dan vijf leden plus de
begeleider telt. Deze begeleider draagt de verantwoordelijkheid over de groep en wordt geacht de rechten en plichten
te kennen. Bovendien heeft hij/zij het traject voorbereid en gedacht aan de veiligheid van de groep (bv. door het
dragen van een oversteekbordje C3 of verlichting bij slechte zichtbaarheid).
De groepen met begeleider vormen een uitzondering op de wet en mogen, ook als er een fietspad is, rechts op de
rijbaan stappen. Dan moet dat niet verplicht achter elkaar, maar wel rechts en zonder meer dan de helft van de rijbaan
in te nemen. Maak daarvan enkel gebruik als de omvang van de groep dat verantwoordt. Op een drukkere weg blijft
het aangewezen om steeds voor het voet-of fietspad te kiezen en als dat niet kan alsnog links achter elkaar te gaan
stappen. Ook hier geldt: maak elke keuze weloverwogen en in functie van de veiligheid!

Hoe en waar steek je over?
Als er op minder dan 30 meter afstand een oversteekplaats (zebrapad) te vinden is, dan ben je verplicht om dat te
gebruiken. Als overstekende voetganger heb je voorrang, maar toch moet je dat volgens diezelfde wet voorzichtig
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doen en dus rekening houden met de naderende voertuigen. Oversteken moet haaks op de rijbaan gebeuren, de
kortste schuine route is dus geen wettelijke optie. De voetganger mag bovendien niet slenteren of onnodig blijven
staan op een zebrapad. Als het voetgangerslicht op rood springt tijdens het oversteken, dan mag je verder lopen. Wie
voor het rood licht staat, moet wachten, ook al maak je deel uit van een groep wandelaars. Begeleiders mogen het
verkeer stil leggen met verkeersbord C3 om de groep te laten oversteken. Zebrapaden op minder dan 30 meter
moeten ook dan verplicht gebruikt worden, aanwijzingen met het bordje mogen niet in strijd zijn met verkeerstekens
of verkeersregels.
Bron: De verkeersgids voor de sporter en sportclub

Zonneveldweg 61
3830 Wellen
011 37 62 04
Info@reizenbaus.be
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Irrel - Zuid Eifel 23 oktober tem 26 oktober 2019
De voorbije weken hebben we bakken regen over ons heen gekregen. Maar je krijgt wat je verdient : De
Tongerse Wandelvrienden hebben vier dagen genoten van zon, en buitenmaatse temperaturen voor de tijd
van het jaar. Het kwik liep op tot 20 graden !
Iedereen krijgt elke dag de
mogelijkheid om veel of iets minder
kilometers te doen. Rina leidt de
langere wandelingen, Ria doet
evengoed zware wandelingen, maar
minder kilometers.
Het loont de moeite om naar de Eiffel
af te zakken. Nu zeker in de herfst. De
loofbossen kleuren groen, geel, oker,
oranje en rood. De dalen liggen er nog
groen bij. De natuur is op haar mooist.
We dalen in diepe kloven en klimmen langs vele trappen omhoog. De knieën doen pijn, de benen worden
zwaar, maar niemand zeurt, we blijven doorgaan ! Regelmatig wordt er een plas- en drinkpauze ingelast. En
rond de middag zoeken we een stek in het bos om onze lunch te verorberen. De stilte rondom ons is
oorverdovend. Wat een zaligheid, pure rusten ontspanning. Een eenzame vogel kwettert hoog in de bomen.
Geen enkele gans denkt eraan om naar het zuiden te vertrekken. Hier is het nog goed vertoeven. Eens het
kouder wordt, zien we ze in V-vorm vertrekken naar warmere oorden. Maar nu dus, nog niet !
In de late namiddag kijken we al uit naar het
lekkere avondeten. Het samenzitten aan lange
tafels brengt gezelligheid met zich mee.
Nieuwkomers worden in onze armen gesloten en
vinden zeker hun weg terug naar de Tongerse
Wandelvrienden.
Op zaterdag verdwijnen de eersten al na het
ontbijt. De plicht roept. Thuis zitten er een paar te
wachten op ma en pa, broer of zus, of zoon en
dochter. Want ja, sommigen worden héél oud en
kijken uit naar het bezoek van hun naaste familie.
Ik weet zeker dat iedereen genoten heeft van
deze herfstvakantie. Het “medegevoel” was sterk aanwezig. Een helpende hand hier en daar doet wonderen.
Je verbroedert, verzustert, je luistert met interesse naar iemand anders zijn verhaal. Je wordt één grote
familie. En daar is het om te doen.
De onderlinge band wordt sterker door samen op trektocht te gaan, samen een pintje te drinken, samen lief
en leed te delen.
Blijf allen gezond en geniet van het leven !
Dikke kussen van jullie aller vriendin,
Kathelijne
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Busreis Kessel-Lo zondag 17 november 2019
Om 8u stipt vertrekken we van de Carrefour-parking in Tongeren,
richting Leuven. In Kessel-Lo worden de Tongerse
Wandelvrienden verwacht.
Bij aankomst, verdelen Rina en Luc de gratis
inschrijvingsformulieren en dan is het aan ons om de gewenste
afstand te kiezen.
De die-hards gaan uiteraard voor de 20 km. De gematigden
kunnen maximum 11 km doen als ze met de bus meewillen naar
Leuven.
De wandeling is meteen erg pittig. Heel veel trappen in het bos
brengen ons hogerop. De inspanning is lonend : het uitzicht is
prachtig. De bosrijke omgeving nodigt uit om te wandelen. De
temperatuur is laag, een stevige tred is dus nodig om warm te blijven. We lopen door het mooie landelijke
Holsbeek en genieten volop.
Om 12 u lopen we binnen en hebben nog net de tijd om de honger te stillen. Een half uur later stappen we de
bus op naar Leuven. 32 van de 48 leden gaan mee.
Leuven is een studentenstad maar op een zondag is het er heerlijk rustig. Ideaal om op de Grote Markt het
Brabants-Gotieke stadhuis te bewonderen. Vlakbij heb je de Sint-Pieterskerk eveneens in Brabantse Gotiek. De
twee wereldoorlogen brachten veel schade mee, nu nog altijd wordt de kerk gerestaureerd.
En dan gaan we op zoek naar 'De Dry Coppen' het Dagelijkse Kost restaurant in de Schrijnmakersstraat van onze
Jeroen Meus. Prachtig gebouw, veel groter dan je zou denken. Wij hebben een fantastische gids bij ons – Noel
deed in Leuven zijn studies – hij troont ons mee naar het Ladeuzeplein waar we de indrukwekkende
Universiteitsbibliotheek kunnen bewonderen. Dankzij
Amerikaanse giften kon de bib na WO II heropgebouwd worden.
Nadien brengen we een bezoek aan het Begijnhof, een van de
grootste van Vlaanderen. Studenten en professoren huizen hier
gretig, genietend van de rust en de Dijle die hier bovengronds
loopt. Pittoreske bruggetjes maken het begijnhof zo mooi.
En als kers op de taart gaan we onze dorst laven in de
huisbrouwerij Domus. Prachtig historisch pand waar je in alle rust
van de beste bieren van Leuven kunt genieten. Daar moet je zeker
naartoe als je Leuven bezoekt.
Om 16u klinkt het vertreksein om huiswaarts te keren. Om 17u
staan we terug in Tongeren. Moe en voldaan.
Het was een prachtige dag.
Groetjes, Kathelijne
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Wandelen zonder Betalen
Marche sans Payer- Sport WzB bon
Geldig op 18 januari 2020
46e Marche Internationale des Pantouflards
"Les Pantouflards de Wihogne (LG 041)"
Afstanden: 5-7-13-21 en 40 km
Te 4452 Wihogne: Salle Les Hayettes Rue Lambert Dewonck 27

De betaling van de inschrijving van leden die dit formulier gebruiken zal door onze penningmeester gebeuren via bank

Wandelen zonder Betalen
Marche sans Payer - WzB bon
Geldig op 16 februari 2020
Duivelsbroektocht
W.S.V. Donderslagtrippers vzw (2055)
Afstanden: 2-4-8-12 en 20 km
Te 3670 Ellikom: Schutterslokaal Ellikom, Schoolstraat 26

De betaling van de inschrijving van leden die dit formulier gebruiken zal door onze penningmeester gebeuren via bank

Wandelen zonder Betalen
Marche sans Payer - WzB bon
Geldig op 14 maart 2020
42e Marche printanière des Stchroumfs
Les Hermallis (LG 135)
Afstanden: 4 – 8 - 13 en 21 km
Te 4480 Clermont-sous-Huy: Ecole de Clermont, Rue aux Houx 1
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Wandeltocht “Wondermooie Kanne” 1 november 2019.
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Aan alle jarigen
van de maanden
januari, februari en maart 2019
Een dikke proficiat

“Wandel Mee in wondermooi Kanne” 1 november 2019
1. Tongerse Wandelvrienden
2. WSV Eureka
3. MORTIER C'EST L'PIED
4. WSV De Schoverik Diepenbeek
5. WC Aviat Sint-Truiden vzw

117
29
21
18
17

6. WSV Horizon Donk vzw
17
7. KWSV De Heikneuters vzw
14
8. WSV Wandelend Paal vzw
14
9 De Demerstappers Bilzen
14
… WSV De Sparrentrippers
13
Totaal 1015

Somers Patisserie
Dorpstraat 4, 3730 Hoeselt
Tel: 089-41.11.64
Fax: 089-24.68.48
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Oplossing: ...............................................................................................................................................................

Mail de oplossing (170) naar: luc.r.m.mas@gmail.com
Of per post op volgend adres: Redactie TWV, Djef Swennenstraat 39, 3500 Hasselt
Het gevonden eindwoord bestaat uit 14 letters.
De afsluitdatum voor deze puzzel is eind februari 2020.
Er worden 3 dagreizen verloot onder de juiste antwoorden voor de reizen van 2020.
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Woordzoeker
AANPLANTING
ADVIES
ANALYSE
BEGRAZING
BEGROEIING
BOERDERIJ
DALEN
DESKUNDIGHEID
DETAILS
DUINEN
DUURZAAM
EFFICIENT
EISEN
FASE
FUNCTIE

GEBIED
GEOLOGIE
GRASLAND
IDEEEN
INRICHTING
INTEGRAAL
INTEGRATIE
LAAGLAND
LAGUNE
LANDGGOED
MOLENS
NAALDBOS
ONTWIKKELING
ORIGINEEL
OVERHEID

PERCEEL
PLANTEN
PLATTEGROND
PLATTELAND
PROJECT
PROMOTIE
REGIO
RUIMTE
STUW
UNIEK
VISSEN
VISUEEL
WATERLOOP
WATERVAL
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Oplossing vorige uitgave: Slaapkamer
Volgende leden stuurden de juiste oplossing in en zijn deze editie uitgeloot !
Yorben Vossen, André Van Espen en José Dohmen
Proficiat !
Uw keuze voor een ééndaagse busreis uit het aanbod 2020 kan kenbaar gemaakt worden bij Lisette
Buysmans  0498/84 52 39
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Beste Lezers,
Ik wens jullie het komende jaar
veel vreugde en zonneschijn
zodat je elke dag opnieuw
tevreden en gelukkig kunt zijn
Fijne feestdagen en gelukkig nieuwjaar.
Drie dikke kussen Rina.

Wandeling Tongerse Wandelvrienden
“Parel van de Jekervallei”
Zondag 29 maart 2020
Wandelen door de groene long nabij Maastricht met tal van
bezienswaardigheden. Heuvelachtig parcours met prachtige vergezichten zoals
Kasteel Neercanne, Maastricht, Jekerdal. De tocht eindigt via Fort Eben-Emael.
Vertrek: 07.00 – 14.30
Afstanden: 4-6-8-12-16-21 km
Vertrekadres: Zaal Alliance
Steenstraat 12,
3770 Kanne
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