
NIEUWSBRIEF 2022 / 7 DE WELLENSE BOKKERIJDERS november-december 

 

Beste Leden, 

Weerom zijn we twee maanden verder. Na de hete, droge zomer is september het tegengestelde: nat en 

fris. Om te wandelen zijn de frissere temperaturen natuurlijk veel aangenamer dan de hitte. Vaak  was dan 

de regen weer spelbreker. Zo blijven de aantallen wandelaars veel lager dan voor corona. We hopen dat 

het aantal wandelaars weer gaat stijgen, maar de hoge aantallen zullen we nooit meer halen. 

1.Evaluatie Appelen- en Perentocht: 

De weersvoorsellingen waren ons zeer ongunstig. Men voorspelde een dag met veel regen. In Wellen is het 

al bij al nog meegevallen, de zware regenbuien zijn in andere streken wel gevallen. Toch bleef het aantal 

inschrijvingen aan de lage kant: 343 inschrijvingen, waaronder 42 Bokkerijders die hun gratis inschrijving 

benutten. Dit aantal is één van de laagste van de lange reeks Appelen- en Perentochten. 

2.Lidgeld 2023: 

Zoals gemeld in de Nieuwsbrief nr. 6 , kunnen jullie het lidgeld voor 2023 overmaken op onze rekening: 

BE19 7353 4908 6012 van de Wellense Bokkerijders. 

Het lidgeld bedraagt nog steeds 15 € per persoon. Na ontvangst van je lidgeld wordt dit aangevinkt op je  

ledenfiche van Wandelsport Vlaanderen en blijft je lidkaart na 1 januari 2023 geactiveerd. 

3.Tochten november/december: 

1/11: Heppen, Kanne; 2/11: Kaulille, Gellik; 3/11: Zonhoven; 4/11 : Diest; 5/11: Kuringen, Peer; 6/11: 

Rijkhoven, Peer, Diest; 7/11: Diepenbeek; 11/11: Genk, Halle-Booienhove, Deurne; 12/11: Hoeselt, 

Neerpelt; 13/11: Herk-de-Stad, Oudsbergen; 14/11: Stokrooie; 15/11: Lummen; 16/11: Rotem; 19/11: 

Houthalen-Helchteren, Gruitrode; 20/11: Diepenbeek; 24/11: Lommel; 26/11: Schaffen; 27/11: Opgrimbie, 

Overpelt; 28/11: Gelinden; 1/12: Lummen; 3/12: Wellen, Koersel; 4/12: Kleine-Spouwen, Oostham; 5/12: 

Diepenbeek; 6/11: Veerle; 7/12: Lanaken, Kaulille; 10/12: Neeroeteren; 11/12: Sint-Truiden, Eksel; 13/12: 

Retie; 17/12: Niel-bij-As; 18/12: Hasselt, Val-Meer; 22/12 Oostham; 23/11: Kermt; 25/12: Bocholt; 26/12: 

Nieuwerkerken; 27/12: Stokrooie; 28/12: Tongeren; 29/12: Lommel; 31/12: Eksel: 

4.Volgende tocht: 

Op zaterdag 3 december organiseren we onze volgende tocht: de Mikmannentocht. We hopen dat alle 

helpers weer aanwezig  zijn. Nieuwe kandidaten zijn altijd welkom. Of we op die tocht mikmannen 

aanbieden moeten we nog bezien: in Alken lagen er reeds mikmannen aan1,90 € en 1,95 € per stuk. 

Zoals op al onze tochten genieten  onze leden van een gratis inschrijving op voorwaarde dat ze zich 

kenbaar maken bij het inschrijven. 

5.Busreis:  

-Zondag 20 november 2022 

-Organisatie: Wsv Schorrestappers 



-Adres: APB De Schorre, Schommelei 1, 2850 Boom 

-Wandeling door het park van Boom, Langs de Rupel, Domein De Schorre en de natuur van Reet en 

Terhagen 

-Afstanden: 7-9-12-15-19-21-28 km 

-Vertrek: Parking Reizen Baus om 7 uur 45 

-Prijs 10 €, de inschrijving wordt betaal door de club.     

-Inschrijven kan bij onze ondervoorzitter Filip tot woensdag 16november: GSM 0476 46 17 30 of         

Tel. 011 96 51 61 na 18 uur  of per mail: borgers.filip@gmail.com; 

6.WZB: 

Vanaf heden gaan we geen papieren bonnen ‘Wandelen Zonder Betalen’ meer aanbieden, want veel leden 

hebben geen printer om die af te drukken. We gaan in navolging van andere clubs (onder andere Aviat) het 

inscannen van je lidkaart laten gelden. Voorwaarde is wel dat je bij het scannen van je lidkaart aangeeft dat 

je lid bent van de Wellense  Bokkerijders. Je krijgt dan een gratis inschrijving en een bonnetje voor een 

consumptie. Wij verwittigen de club waar we een bon WZB aanbieden. 

Op zondag 11 december 2022 krijgen jullie een gratis inschrijving en één gewone consumptie voor de 

wandeltocht ‘Kerstsfeer in Sint-Truiden’ van wandelclub Aviat. Start vanuit PROCHIEZAAL De Kajaan, 

Grevensmolenweg34, 3800 Sint-Truiden. Tijden: 7 uur tot 15 uur, startzaal sluit om 17 uur. 

7.Op 13 november biedt de club haar helpers een feestmaal aan in het Rubenshof in Alken. 

 (Er zijn nog enkele helpers die niet verwittigd hebben.) 

 

Veel wandelgenot om het jaar af te sluiten. 

Namens het bestuur, 

Willy Sauwens 

Secretaris/Penningmeester 
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