INFO-BLAD

Tongerse
Wandelvrienden 2052
Driemaandelijks tijdschrift
afgiftekantoor 3700 Tongeren
P004401

37ste jaargang Nr. 171
april - mei - juni 2020

v.u.: Luc Mas, Djef Swennenstraat 39, 3500 Hasselt
1

PB – PP
BELGIË(N) – BELGIQUE
3700 Tongeren 1
12/2572

Samenstelling van het bestuur Tongerse wandelvrienden
Voorzitter

Rina Groven
Tongersesteenweg 212
3840 Borgloon
0478 50 06 97
grovenrina@gmail.com

Ondervoorzitter /
Penningmeester

Secretaris:

Luc Mas, Djef Swennenstraat 39, 3500 Hasselt, 0471/10.80.78, luc.r.m.mas@gmail.com

Bestuur:

Sterkendries Jean-Marie, Koninksemsteenweg 75, 3700 Tongeren 012-262657
Lievin Josette, Koninksemsteenweg 75, 3700 Tongeren 012-262657
Lisette Buysmans, Elderenweg 59, 3770 Riemst, +32 498 84 52 39
Kathelijne Devos, Hombroekstraat 4, 3730 Hoeselt +32 476 27 05 45
Ria Leonard, Graethemstraat 4, 3840 Borgloon +32 474 43 92 09

Clubadres:

Koninksemsteenweg 75, 3700 Tongeren

Ere-leden:

Roger Stassen
Mathieu Jansen , Finneke Schoenaers

Info-blad:

Tongerse wandelvrienden 2052
is een uitgave voor leden en sympathisanten
Verschijnt 4 maal per jaar. (januari-april-juli-oktober)

Redactie:
Website:
Facebook:

Luc Mas, Rina Groven, Kathelijne Devos, Lucie Decresson, Stephane Paulus.
www.tongersewandelvrienden.be
https://www.facebook.com/Tongersewandelvriende/

De Tongerse wandelvrienden zijn:
Lid wandelsport Vlaanderen onder nr. 2052
Lid BVV en IVV
Lid sportraad Tongeren en Riemst
Bankrelatie:

IBAN: BE11 0689 3234 6748
BIC: GKCCBEBB.

Verantwoordelijke uitgevers: Rina Groven en Luc Mas
Redactieadres: Djef Swennenstraat 39 – 3500 Hasselt
2

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

Brief van de Voorzitter.
Beste Wandelvrienden.
Nu de lente in zicht is en alles begint te herleven, hebben we weer goede
vooruitzichten.
Toch wil ik even teruggaan naar de winter, namelijk onze wintertocht !! Wat
mogen we fier zijn, we hebben namelijk 1900 wandelaars mogen
verwelkomen. We hadden het weer ook wel mee. De drukte begon al vroeg,
en de rij voor het inschrijven werd alsmaar langer. Toch heb ik niets dan tevreden mensen gezien. U kunt
het verslag van een wandelend koppel verder in dit blad lezen. Ik wil nog graag iedereen die meegeholpen
heeft bedanken.
Onze reizen die gepland zijn voor dit jaar zijn ook weer een succes. Egmond aan Zee en het Zwarte Woud
zijn vol geboekt. Voor Harrachov heb ik veel kritiek gekregen, toch hebben we al 88 inschrijvingen, waarmee
ik heel blij ben. Wie nog twijfelt, er zijn nog enkele plaatsen vrij. Voor het najaar naar Obersteinebach zijn
er eveneens nog plaatsen vrij. Heb je interesse, wacht dan niet te lang. De inschrijvingen lopen eind april
af.
Vanaf 7 april beginnen we weer met onze avondwandelingen. De eerste zal zoals vorig jaar in Borgloon
doorgaan, hopelijk deze keer wel met mooi weer !! De wandelingen voor de volgende maanden vind je
verder in dit blad.
De busuitstap naar Asse zit vol, laat zeker op tijd weten als je niet zou mee kunnen, (liefst 2 dagen vooraf),
want er staan nog mensen op de reservelijst. Niet tijdig afmelden is betalen!! Vergeet zeker jullie
stempelboekje van Wandelsport Vlaanderen niet mee te nemen. Als je voldoende stempels hebt waarvoor
je gespaard hebt, poncho of rugzak, dan kan je die daar afhalen. Wie genoeg gespaard heeft, maar niet
meegaat naar Asse, kan zijn boekje altijd aan mij meegeven, ik zorg dat je je cadeau dan hebt.
Bekijk ook verder in dit blad wat onze collega’s wandelclubs doen voor hun 50-jarig bestaan. Ik zal in naam
van de Tongerse Wandelvrienden het nodige doen om deze clubs proficiat te wensen.
Het clubfeest was ook weer geslaagd, we hadden voor een nieuw concept gekozen en met succes, waarvoor
dank aan onze Traiteur Delicat Els en haar team. Ook onze animator Olivia heeft het weer gezellig gemaakt.
Aan alle aanwezigen hartelijk dank.
Niet iedere dag zal goed zijn, maar er zit wel iets goeds in iedere dag.
Spoedig herstel aan al onze zieken, en kop op voor degenen die het moeilijk hebben.
Na regen komt zonneschijn!!!!!

Sportieve groeten en fijne paasdagen.
Rina
PS, Vergeet zeker onze tocht op 29 maart niet!!!!!

3

Lettre du Président
Chers amis marcheurs,
Maintenant que le printemps est en vue et que tout reprend vie, de bonnes
perspectives se présentent à nouveau.
Et pourtant, j’aimerais revenir brièvement sur la période hivernale, c'est-à-dire
notre marche !!Nous pouvons être fiers d’avoir pu accueillir 1900 marcheurs.
Le temps était aussi de la partie. Très tôt, il y avait beaucoup de monde et la file aux inscriptions devenait
de plus en plus longue. Pourtant, je n’ai vu que des gens satisfaits. Vous pouvez lire le récit d’un couple de
marcheurs dans notre petit journal. Je souhaite aussi remercier tous les volontaires qui nous ont aidés.
Nos voyages qui sont prévus pour cette année ont à nouveau du succès. Egmond aan Zee et la Forêt Noire
sont complets. Pour Harrachov, j’ai reçu beaucoup de critiques mais nous avons déjà 88 inscriptions et j’en
suis très contente. Pour ceux qui hésitent, il reste encore un peu de place. Si vous êtes intéressé, n’attendez
pas trop longtemps. Les inscriptions se terminent fin avril.
A partir du 7 avril, nous commençons à nouveau nos marches du soir. La première débutera tout comme
l’année passée à Borgloon et nous espérons avoir cette fois-ci du beau temps !! Vous trouverez les marches
des prochains mois ici plus loin dans notre journal.
Le déplacement en bus à Asse est complet, faites nous savoir à temps quand vous ne nous accompagnez
pas, (si possible 2 jours en avance), car il y a encore des gens sur la liste des réservistes. Ne pas prévenir à
temps, c’est payer!! N’oubliez pas d’emmener votre carnet à estampiller de la fédération sportive de la
marche flandrienne. Quand vous avez épargnez suffisamment de cachets, vous pouvez alors échanger votre
livret pour un poncho ou un sac à dos. Pour ceux qui ont assez épargné, mais qui ne vont pas à Asse, ils
peuvent toujours me donner le carnet et je leur restituerais leur cadeau.
Lisez aussi plus loin dans notre info ce que nos collègues font pour leur 50ème anniversaire d’existence. Au
nom de notre club de marche des amis de Tongres, je ferai tout le nécessaire afin de féliciter tous ces clubs.
La fête du club était aussi bien réussie, nous avions choisi un nouveau concept et avec succès, pour cela
nos remerciements à notre traiteur Delicat Els et à son équipe. Notre animatrice Olivia nous a à nouveau
agréablement amusés. Un grand merci à tous ceux qui étaient présents.
Chaque jour ne sera pas nécessairement bon, mais il y aura toujours bien quelque chose de bon dans une
journée.
Un bon rétablissement à tous nos malades, et bon courage à ceux qui sont dans les difficultés.
Après la pluie vient le beau temps !!!!!
Salutations sportives et bonnes fêtes de Pâques.
Rina.
PS, n’oubliez surtout pas notre marche du 29 mars !!!!!
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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

12/07/2020

Vriendschapstocht, De Vaartlandstappers
(1110) Voetbalchalet Sporting Tisselt,
Brielen 5, 2830 Tisselt Willebroek

6, 11, 15, 21 en 30

07:00 – 15:00

Zon

Tisselt

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

5

Inschrijving meerdaagse busreizen
Egmond aan Zee van 15 tot en met 17 april 2020
Harrachov Tjechië van donderdag 18 tot en met zaterdag 27 juni 2020
Zwarte Woud Duitsland van 23 augustus 2020 tot en met 29 augustus 2020
Obersteinebach (Eifel) Duitsland van 7 oktober tot en met 10 oktober 2020
Meer info en inschrijven bij Kathelijne Devos:
Telefoon: +32 476 27 05 45 - mailadres: kathelijne.devos@gmail.com
Betalingen meerdaagse reizen:
Opgelet: nieuw bankrekeningnummer: IBAN: BE11 0689 3234 6748

Programma wandelen zonder betalen
Dag

Datum

Benaming

Afstanden

Uur vertrek

Zondag

05/04/2020
Hoeselt

Bloesemtocht, WSV Vitalis (2067)
Gemeenschapcentrum Ter Kommen
Europalaan 2, 3730 Hoeselt

4, 6, 13 en 21 km

07.00 – 15.00

Zaterdag

02/05/2020
Kanne

Lentetocht, Wandelclub Hazewind
(2073)

5, 7, 13 en 21 km

07.00 – 15.00

13/06/2020
ThimisterClermont

Marche des entités de ThimisterClermont, Clermont s/Berwinne (LG
034), Cercle Familial, Centre 1,
4890 Thimister-Clermont

4, 7, 12 en 18 km

07.00-15.00

Zaterdag

Zaal Alliance, Steenstraat 12, 3770
Kanne

Programma sportieve
Dag

Datum

Benaming

Afstanden

Uur vertrek

Zaterdag

18/04/2020
Stavelot

42e Grande Marche Internationale,
Stavelot Mache Club (LG 142)
Collège Saint-Remacle Rue
Marlennes 3, 4970 Stavelot

4, 7, 13, 21, 30, 45
en 60 km

06.00 – 14.00

Zaterdag

02/05/2020
Kanne

Lentetocht, Wandelclub Hazewind
(2073)

5, 7, 13 en 21 km

07.00 – 15.00

06/06/2020
Scherpenheuv
el-Zichem

Scherpenheuvel Wandelt WC De
Grashoppers (4044)
Gemeensschapcentrum De Egger,
August Nihoulstraat, 3270
Scherpenheuvel-Zichem

5, 10, 12, 16, 20,
25, 30 en 42 km

07.00-15.00

Zaterdag

Zaal Alliance, Steenstraat 12, 3770
Kanne

Deelnemers die voor de verplaatsing kosten delend willen (mee)rijden, verwittig Rina
GSM nr. 0478 500697
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Avondwandelingen in groep 2019
Afstand 6 à 7 km
Dag

Datum

Plaats

Uur vertrek

Dinsdag

7 april 2020

Viio College Grootloonstraat 1a 3840 Borgloon

18u30

Dinsdag

5 mei 2019

Neremplein , 3700 Nerem

18u30

Dinsdag

4 juni 2019

Sint-Evermarusstraat 3, ( aan de kerk in Rutten)

18u30

Dinsdag

2 juli 2019

Café de Dorpskroeg, Dorpsstraat 22, Membruggen

18u30

Info avondwandelingen: Rina Groven – GSM: 0478 500697
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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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Busreis naar Willebroek, zondag 14 juli 2020.

Start- & eindlocatie: Voetbalchalet Sporting Tisselt - Brielen 5, 2830 Tisselt (Willebroek)
Afstanden: 6 - 11 - 15 - 21 - 30 km

De wandeling vertrekt vanuit de voetbalchalet van het landelijke dorpje Tisselt, deelgemeente van Willebroek. De
wandeling van 6 km laat je kennismaken met de bezienswaardigheden van Tisselt, onder andere de kerk St-Jan de
Doper en het kasteel van Baeckelmans.
Vanaf de 11 km wandel je via veldwegen naar de buurgemeente Blaasveld. Daar wandel je door het groene
landschapspark Bel Air met zijn prachtig kasteel. Kasteel Bel-Air werd in 1810 door Charles du Trieu gebouwd en
diende tijdens de wintermaanden als jachtslot en tijdens de zomer als buitenverblijf. In 1974 werd het kasteel door
de gemeentebesturen van Willebroek en Blaasveld aangekocht. Het kasteelpark was in 1980 het decor voor de
tentoonstelling “Beelden in Bel-Air” waar je vandaag nog steeds de restanten van ziet. Park Bel-Air werd in 2019
opgewaardeerd en behaalde hiermee een mooie derde plaats in de Groene Lente-wedstrijd, categorie ‘beste
groenrealisaties van 2019’.
Ga je voor de grotere afstanden, dan geniet je van het mooie natuurgebied ‘het Broek’ en de akkers van het Vaartland,
twee attractiepolen vol groene accenten. Vanaf de laatste ijstijd tot de vroege middeleeuwen bestond een groot deel
van Heindonk en Heffen uit moerasgebied. Dit kwam doordat de Rupel en de Zenne de omliggende lager geleden
velden regelmatig overspoelden. Het natuurgebied “het Broek” is hiervan nog een overblijfsel. Door jarenlange
afzetting van plantresten werd er in de ondergrond turf gevormd. Deze turf werd in de 18e en begin 19e eeuw
opgegraven en gedroogd op de nabijgelegen weilanden. Deze turf werd uiteindelijk verkocht als brandstof. De
visputten in het natuurgebied het “Broek” zijn nog restanten of overblijfsels van dit turfsteken. Deze turfputten zijn
nu gevuld met water en worden deels gebruikt als visvijvers. Het 33 hectare groot natuurgebied bestaat deels uit bos
vol met populieren, wilgen en zwarte elzen, deels uit weilanden en vijvers, en vormt een trekpleister voor diverse
watervogels, kikkers en libellen. Recentelijk werden er opnieuw bevers en otters gespot.

Huldiging clubleden 2020.
Traditiegetrouw werden op 10 januari
2020 in de Feestzaal Elysee te Genk,
tijdens de regionale nieuwjaarsviering
van
de
Federatie
Wandelsport
Vlaanderen, de verdienstelijke clubleden
gehuldigd voor hun wandelprestaties. Dit
gebeurde voor het eerst in aanwezigheid
van de nieuwe Voorzitter van
Wandelsport Vlaanderen de heer Lieven
Hostens.
Voor de Tongerse Wandelvrienden
waren dat dit jaar de gehuldigde Chretien
Michiels en Denise Castermans voor elk
2000 tochten en Ivo Adams en Hilde
Miguet voor elk 20.000 km. Een dikke
proficiat aan allen!!!
Foto’s Copyright Freddy Van Gilbergen.
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Clubfeest 2020
Een datum in onze Clubkalender om te onthouden is ons Clubfeest. Dit jaar dus op 7 maart.
87 deelnemers worden verwacht. Josette en Jean-Marie hebben ’s morgensvroeg de verwarming aangedraaid zodat
het aangenaam warm is als we binnengaan. De tafels zijn mooi gedekt, blauwe servetten in de wijnglazen , zwaaien
terug bij onze begroeting, want ja, de begroeting zal dit jaar iets anders verlopen sinds Corona in het land is. Er mag
niet meer gekust worden, geen handjes meer schudden. Dus zo inventief als we zijn, loopt de begroeting dit jaar
enigszins anders. Er wordt gezwaaid, de ellebogen worden gebruikt (nu mag het !) zelfs de voeten doen hun deel in
de begroeting : je mag met elkaars voeten spelen ! Het is eens wat anders.
Iedereen is gelukkig elkaar gezond en wel terug te zien. Dit jaar
zorgt Olivia voor de vrolijke noot. Ze zingt haar longen uit haar
lijf, maakt af en toe een grapje en Jorben en Gé zijn gewillige
medewerkers als ze opdracht krijgen om uit te varen met de
boot. We zijn nog niet in quarantaine! Jorben verkleed als
kapitein, witte vest en witte pet, Gé met blauwe kiel en blauw
matrozenmutsje. Ze trotseren de hoogoplopende baren, varen
alle richtingen uit en brengen ons Godzijdank gezond en wel
terug op het droge ! Dit moet doorgespoeld worden met de
nodige witte en rode wijn. De sfeer zit erin.
Tussendoor genieten we van het lekkere eten. Nieuw
concept dit jaar, en dit wordt gesmaakt. Het is een
keuzemenu : je vraagt aan het warme buffet wat je hartje
begeert en eet zo veel je wil. Afsluiter : lekker gebak en
koffie. Intussen zijn we al lang voorbij 17u. De eerste
gegadigden vertrekken. Terug dezelfde ceremonie: kusjes
gooien, ellebogenwerk, voetenspel. En hopen dat we met
zijn allen gezond mogen blijven. En volgend jaar terug
uitgebreid mogen kussen, handjes geven en zoals nu immens
genieten van dit samenzijn: Clubleden gezellig samen
keuvelend over koetjes en kalfjes, uitstapjes en
clubactiviteiten.
De voorzitster heeft het laatste woord : een oprecht welgemeende dankjewel aan de helpers en leden om er te zijn,
waar nodig. De nieuwe borden bij clubwandelingen worden getoond en Rina bevestigt dat alle reizen 2020 vol zitten.
Onze reis in oktober naar Obersteinebach heeft nog een paar plaatsjes open. Snel wezen dus !
We zien uit naar onze volgende afspraak : Kanne – Parel van de Jekervallei – 29/3/2020
Ik hoop jullie daar in grote getale terug te zien !
Groetjes van jullie aller vriendin,
Kathelijne
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Uitnodiging WSV De Rakkers Hasselt 50-jarig bestaan
Wandelclub De Rakkers 2014 uit Hasselt viert dit jaar haar 50-jarig bestaan. We zullen dit op 17 oktober vieren
met al onze leden.
Het bestuur heeft besloten om geen receptie te organiseren waar 2 clubbestuurders op worden uitgenodigd.
We willen daarentegen in ons jubileumjaar alle wandelaars uit binnen - en buitenland laten genieten van onze 3
initiatieven.
Zaterdag 7 maart 2020 Domein Bokrijk tocht
1 gratis consumptie voor alle deelnemers
Zondag 12 april 2020 Herkenrodetocht
Attentie voor alle deelnemers zolang de voorraad strekt
Zaterdag 19 september 2020 Rondom Bokrijk tocht
Elke 100ste deelnemer ontvangt een fles wijn

Het zou fijn zijn als jullie dit in 2020 willen opnemen in jullie clubblad.
Bij voorbaat dank.
Met vriendelijke groeten,
Bestuur WSV De Rakkers 2014 Hasselt
Gilbert Motmans
Voorzitter
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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
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Wandelbrevetkaart of stempelkaart
Graag wil ik hierbij een misverstand uit de wereld helpen. Wat betreft het gebruik en geldigheid van de
Wandelbrevetkaart of stempelkaart (zie onderstaande afbeelding): deze blijft nog steeds geldig en mag nog
verder gebruikt worden met de voordelen die hieraan verbonden zijn. Zo heeft ze een tegenwaarde van 3€ en
kan gebruikt worden voor betaling clubfeest, BBQ, wandelkalender “Walking in Belgium”, ééndaagse busreizen
en onze club wandelvakanties. Het nieuw stempelblad of spaarkaart voor een waardebon van 15 € is een
bijkomend voordeel dat we aan onze clubleden willen aanbieden. Het is alleszins geen vervanging van de
wandelbrevetkaart.

Stempelblad - waardebon
De firma Descarto te Tongeren heeft ons laten weten dat zijn na de zomer hun activiteiten zullen stoppen. De
zomercollectie 2020 zal tot dan in hun rekken verkrijgbaar zijn. Het bestuur van de Tongerse Wandelvrienden zal
ten gepaste tijden een waardig alternatief bieden voor onze waardebon van 15 €. Met firma Decatlon (met winkels
in Hasselt Maasmechelen en Alleur) werden al de nodige contacten gelegd.

Overlevingstocht
Ook in 2020 gaan Voorzitter Rina en bestuurslid Ria opnieuw een overlevingstocht uitstippelen. Zij die meewillen
noteer alvast zaterdag 12 september 2020 in uw agenda. In het volgende infoblad van de Tongerse
Wandelvrienden zullen we u verder informeren.

Club BBQ
Verlangt u ook al naar een zonnig terras met een gezellige barbecue, noteer alvast zaterdag 1 augustus 2020 in
uw agenda want dan organiseren de Tongerse Wandelvrienden haar jaarlijkse BBQ in Tongeren. Meer info
ontvangt u later of leest u in ons volgend clubblad voor de maanden juli, augustus en september 2020.

Inschrijvingsbedrag wandeltochten
Als gevolg van de beslissing van de algemene vergadering van Wandelsport Vlaanderen zal, zoals bij alle andere
Vlaamse clubs, vanaf 1 januari 2020 het inschrijvingsgeld voor onze tochten voor leden 1,5€ en voor niet-leden
2€ bedragen.
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Spaaractie voor poncho of rugzak stempelboekje Wandelsport Vlaanderen
Op basis van de verzamelde stempels in het stempelboekje kunnen de leden hun poncho of rugzak afhalen op de
aangewezen wandelingen opgenomen in het stempelboekje WSVL. De directie van WSVL heeft geen bezwaar dat
er meerdere spaarboekjes van verschillende leden door één persoon worden voorgelegd voor het afhalen van de
gespaarde poncho of rugzak. U hoeft dus niet persoonlijk uw gespaarde geschenk af te halen.

50-jarig bestaan “Koninklijke wandelsportvereniging Rust Roest Maaseik vzw”.
Deze club wil ter gelegenheid van deze verjaardag op haar jubileumwandeltocht van zondag 3 mei 2020 al
deelnemende wandelaars één gratis consumptie en sticker aanbieden. Startlocatie: Ontmoetingshuis De Riet,
Schoolstraat 20, 3680 Opoeteren - Maaseik.

Last minute berichten
Bijkomende tocht: Fun-Athlon 15/05/2020
Op vrijdag 15 mei organiseert Wandel Mee Breughel vzw Fun- Athlon. De wandeling start vanuit De Deuster,
Deusterstraat , 3990 Peer. Meer info: Gerard Vaessen - +32(0)497 85 62 91.

Wat te doen na een ongeval op een WSVL Wandeling?
Het is nooit uit te sluiten maar het kan altijd gebeuren. Wat moet u doen wanneer u het slachtoffer bent van een
ongeval. Dit geldt vooral bij wandelingen, georganiseerd door een club, aangesloten bij “Wandelsport
Vlaanderen”. Vergewis u dat u beschikt over het betaalbewijs dat u ontvangen heeft bij de inschrijving van de
wandeltocht.















Ongevalsaangifte laten invullen door organiserende club
Zo vlug mogelijk naar huisarts/dokter of kliniek gaan en laatste blad laten invullen door behandelende
arts of specialist.
Aangifte vervolledigen (rekeningnummer – klever mutualiteit – voorzien van handtekening)
Kopie van de ingevulde aangifte maken
Originele aangifte binnen de 8 werkdagen ofwel:
o *** opsturen naar
Wandelsport Vlaanderen
Industrielaan 11/bus 3
B-9990 Maldegem
o *** inscannen met scanner en per mail versturen naar verzekeringen@wandelsport.be
Clubsecretaris op de hoogte brengen ter info
Na ± 10 dagen ontvangt U van verzekeraar een dossiernummer
Alle rekeningen i.v.m. het ongeval gewoon betalen en eventueel betaalbewijs (doktersbriefje of
medicatierekening ) vragen.
Met alle betaalbewijzen naar mutualiteit gaan. Voor het verschil van de rekeningen dat de mutualiteit
niet terugbetaalt, weer een bewijs vragen.
Van al deze betaalbewijzen een kopie maken en het origineel versturen samen met het dossiernummer
naar Wandelsport Vlaanderen (adres hierboven)
Alle gerechtelijke stukken moeten zo vlug mogelijk overgemaakt worden aan verzekering via Wandelsport
Vlaanderen
Bij elke correspondentie niet vergeten dossiernummer meedelen.
Eventueel bij volledige genezing na goedkeuring behandelende arts de verzekering via Wandelsport
Vlaanderen hiervan op de hoogte brengen
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Wandelen zonder Betalen
Marche sans Payer - Sport WzB bon
Geldig op 5 april 2020
Bloesemtocht
"W.S.V. Vitales Hoeselt (2067)"
Afstanden: 4-6-13 en 21km
Te 3730 Hoeselt: Gemeenschapscentrum Ter Kommen, Europalaan 2,

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 02 mei 2020
Lentetocht
Wandelclub Hazewind (2073)
Afstanden: 5, 7, 13 en 21 km
Te 3770 Kanne: Zaal Alliance, Steenstraat 12

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 13 juni 2020
Marche des entités de Thimister-Clermont
Les Pédestrians de Clermont s/Berwinne (LG 034)
Afstanden: 4 – 7 - 12 en 18 km
Te 4890 Thimister-Clermont: Cercle Familial, Centre 1
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Wintertocht 29 december 2019
Traditioneel organiseert onze club de laatste zondag van december haar “Wintertocht” in Tongeren en omgeving.
Na de donkere dagen van Kerstmis voorspelt het weerbericht een mooie dag op onze tocht. Het bestuur en haar
medewerkers danken jullie voor de massale opkomst. Van over het hele land mochten we wandelaars ontvangen.
Enkele cijfers volgen verder in dit blad. Onderstaand verslag van Denis en Nico beide wandelaars en fotoliefhebbers
werd onderstaand artikel gepubliceerd op de website www.wandelblog.com van de Wandelgazette. Voor meer
foto’s ga naar onze website www.tongersewandelvrienden.be .

In ’t land van de Romeinen te Tongeren
Geplaatst door D E N IS E - N I C O on 2 9 DE C E M B E R 2 0 1 9
Bij een prachtige opkomende zon zetten we vandaag k oers naar Tongeren. Het bel ooft een
prachtig wandelweertj e te worden en daar he bben veel wan delaars ook zo over gedacht want het
is al aanschuiven aan de inschrijftafel in de vertrekzaal van het VIIO Humaniora College .

Uitleg geven over Tongeren zou ons hier t e ver afleiden, maar iedereen kent wellicht deze
historische stad met hare Romeinse acht ergrond. Nadat we d e parcoursplannetjes hebben
bestudeerd besluiten we om eerst de 12km aan te v atten om daarna nog de 4km stads wandeling
te doen. Al vlug komen we in het natuurgebi ed van Be ukenberg waar een mooi pad ons leidt naar
het prachtig gerestaureerde Kasteel van Bet ho in het gehucht Mul ken .
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Even verder leiden de pijltjes ons naar een verho ogde berm waar eertijds de Spoorlijn
23 floreerde, die Dries linter via St -Truiden met Tongeren verbond en hoofdzakelijk diende voor
fruitvervoer. Na deze route vervolgt ons p arcours door op en agr arisch gebied met vel den en
fruitweiden waar we s oms pittige steile wegjes onder de voeten kri jgen .

We bereiken Piringen, deelgemeente van Tongeren, waar de con trolepost gevestigd is in een
schooltje. Na een korte rust begeven we on s terug in ’t agrarisch gebied en bereiken verder een
merkwaardig verhoogd talud van de Beu ke nberg. Het is no g een overblijfsel van een door de
Romeinen aangelegde aarden ophoging, waarover een aqua duct was aangelegd .

Hierna komen we terug op de vertrekpost en na een versnapering begeven we ons naar de 4km
stadswandeling. Kerstversiering is hier alom aanwezig en bij het binnentreden van de Onze Lieve-Vrouwebasiliek kunnen we mooie taferelen bewonderen die kerstmis uitbeelden. De
parcoursmeester laat ons nog genieten van historische gebo uwe n, van het begijnhof, van de
antiek- en brocantemarkt, van de Moerenp o ort, van het mooi aan gelegde stadspark De Motten
en de vernieuwde inbedding van het riviertje De Jeker die zich een weg baant door Tongeren .
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Zo hebben we vandaag weer natuur met cultuur verenigd en zijn we het bestuur en medewerkers
van De Tongerse Wandelvrienden dankbaar voor de perfecte organ isatie van dit evenement.
De club mag fier zijn op een deelname va n 1 869 wan delaars.
Tekst: Nico

( bron : www.wandelblog.com )

Zonneveldweg 61
3830 Wellen
011 37 62 04
Info@reizenbaus.be
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JEKERDALPELGRIMAGE 23 mei 2020
Startplaats: VIIO Sint-Truidensteenweg 17, 3700 Tongeren
Een tocht in groep door het Jekerdal naar O.-L.-Vrouw van Tongeren, met
pelgrimszegen en vertrek vanuit verschillende startplaatsen
GRATIS VERVOER PER AUTOCAR NAAR DE VERTREKPLAATSEN
Verplicht inschrijven voor 18 mei bij Jean-Pierre Houben
via GSM: 0471 42 13 20 of online via www.partnerwalk.be met vermelding
plaats, vertrek en uur en het uur van de bus
DEELNAMEPRIJS € 2 betalen aan de startplaats VIIO of bij het vertrek aan de
verantwoordelijke (leden Wandelsport Vlaanderen betalen € 1,50)
BELANGRIJK OM WETEN vanaf Glons (11 km) bewegwijzerde route zodat
stappen op eigen tempo kan, aankomst in de VIIO te Tongeren voor 17u00
INFORMATIE
Jean-Pierre Houben 0471 42 13 20
Rina Groven 0478 50 06 97
Rik Roeffelaer 0476 68 46 33
Meer info :
www.partnerwalk.be
PELGRIMSSTAPTOCHT
Sportieve tocht in groep naar Tongeren met gids, tempo 5 à 5,5 km/u met
pelgrimszegen in Voeren, Maastricht en Bassenge
PELGRIMSWANDELTOCHT
Routes naar Tongeren….
’s Gravenvoeren,
Mariakapel, Kinkenberg
Maastricht, O.-L.Vrouweplein
Eben-Emael, Fort
Bassenge, O.-L.-Vr.-Grot
Glons la Passerelle

Bus
in VIIO

Km
afstand

Start
om

5u30

47 km

6u15

8u30

34 km

9u30

10u45
12u45
14u15

25 km
17 km
11 km

11u15
13u15
14u30

PELGRIMSWANDELTOCHT
in samenwerking met de dienst PELGRIMSPASTORAAL van het bisdom
Hasselt en het Centrum voor Christelijk vorming (C.C.V.) pelgrimstocht met
bezinnende opstapjes tempo 4 à 4,5 km/u
Routes naar Tongeren….
Eben-Emael, Fort
Bassenge, O.-L.-Vr.-Grot
Glons la Passerelle
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Bus
in VIIO
8u30
11u45
13u15

Km
afstand
25 km
17 km
11 km

Start
om
9u45
12u15
13u45

Aan alle jarigen
van de maanden
april, mei en juni 2020
Een dikke proficiat

“Wintertocht Tongeren” 29 december 2019
1. Tongerse Wandelvrienden
2. WSV Horizon Donk
3. WC Aviat Sint-Truiden
4. WSV De Schoverik Diepenbeek
5. Wellense Bokkerijders vzw

160
85
75
60
49

6. WSV Eureka
45
7. DE WIHOGNE PANTOUFLARDS 42
8. WSV De Rakkers
40
9. WSV Wandelend Paal
40
… GODASSE OUPEYE
34
Totaal 1900

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

Mail de oplossing (171) 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 11 letters.
De afsluitdatum voor deze puzzel is eind mei 2020.
Er worden 3 dagreizen verloot onder de juiste antwoorden voor de reizen van 2020.
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Woordzoeker
AARDBEIEN
APART
APPELS
BAKPOEDER
BESTROOIEN
BROODKOEK
DEEGBAL
DEEGROL
EETGEWOONTE
FEUILLETE
GEMBER
HISTORIE
INGREDIENTEN
KANEEL
KERFJES
KERSEN

KNAPKOEK
KWETSEN
MARGARINE
MARMELADE
MEEL
MIXEN
NOTEN
OPDIENEN
OPSPUITEN
OVEN
PLAT
PRUIMEN
PUDDING
RODE BESSEN
ROEREN
ROND

SAFFRAAN
SLAGROOM
SMAKELIJK
STUG
STUKJE
TARTE AU RIZ
TRADITIE
UITDELEN
VANILLE
VERS
VICTORIA
VLAAIEN
VRUCHTEN
VULLING
WORTELEN
ZANDDEEG

Oplossing Sudoku
9

5

8

6

7

2

4

1

3

2

9

8

4

1

6

7

3

5

4

3

2

1

5

8

9

6

7

3

5

7

8

2

9

6

4

1

6

1

7

9

4

3

2

5

8

6

4

1

3

5

7

9

8

2

5

7

6

3

2

4

1

8

9

5

7

3

6

8

1

4

2

9

3

8

9

7

1

6

5

4

2

9

6

2

5

4

3

8

1

7

1

2

4

8

9

5

3

7

6

8

1

4

9

7

2

5

6

3

7

4

3

2

6

1

8

9

5

1

2

5

7

6

4

3

9

8

2

9

5

4

8

7

6

3

1

4

8

9

2

3

5

1

7

6

8

6

1

5

3

9

7

2

4

7

3

6

1

9

8

2

5

4

Oplossing vorige uitgave: Infrastructuur
Volgende leden stuurden de juiste oplossing in en zijn deze editie uitgeloot !
Francis Haepers, Colette Vanormelingen en Stefan Vanherck
Proficiat !
Uw keuze voor een ééndaagse busreis uit het aanbod 2020 kan kenbaar gemaakt worden bij Lisette
Buysmans  0498/84 52 39
23

Beste Lezers,
Heb je het al gemerkt? De lente is op komst…
Daarom stuur ik naar alle toffe mensen een mandje
met lentewensen
Een portie zonneschijn voor iedere dag
Een buikje vol lentekriebels kan er ook wel bij
Een potje met veel glimlach. Zo word je super blij
Een emmer vol vriendschap. Zeker weten!
En natuurlijk nog een zakje geluk, dan kan deze lente
niet meer stuk
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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