
 

 

“Den Dommeltripper”             

     

Periodieke nieuwsbrief van W.S.V De  Dommeltrippers vzw 

 Februari  2023.        22ste jaargang 

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

1. Happening zaterdag 4  februari 2023 

A.s. zaterdag zijn we  met 65 op de afspraak. Nog graag inschrijven? Het kan  nog ! : prijs: 5 

€/persoon > BE 62 9730 5503 0861.   Afspraak om 13.15 u bij zaal Dommelgalm, Jaak 

Tassetstraat 22  3910 Neerpelt. 

 Programma:  
- Gezonde wandeling van ca. 6,5 km doorheen de mooie natuur van het Dommelhofpark en 
de scoutsrally.  

- Gezellig samenzijn met korte ledenvergadering, presentatie met overzicht van wandeljaar   
2022  en natuurlijk een lekker hapje en drankje.  
Einde: +/- 17.30 u. Graag zien wij jullie terug ! 

 

2. Laatste oproep voor betaling van het lidgeld 2023. 

Ondertussen hebben 151 Dommeltrippers hun lidgeld 2023 in orde gebracht.  Een beetje als 

verwacht. Mochten er eventueel leden zijn die vergeten hebben hun lidgeld te betalen dan  

kunnen zij nog altijd de bijdrage van 15 €/persoon overschrijven op rekeningnummer BE62 

9730 5503 0861 van WSV De Dommeltrippers vzw. Via jullie ziekenfonds wordt, via het 

formulier “vraag voor tussenkomst ziekenfonds”, het lidgeld (15 €/persoon) terugbetaald ! 

Onze wandelvrienden  die verkiezen hun lidmaatschap niet te hernieuwen danken we voor 

hun trouw als lid van onze club.  Let op: ook tijdens jullie vrijetijdswandelingen , zowel in 

binnen- als buitenland ben je als lid verzekerd. Dus: waarom niet lid blijven of worden van 

onze Dommeltrippers.   Gezond, gezellig … kies voor de  kracht van wandelen ! 

 

3. Info 

- Onze 1ste medewerking aan de St. Theunistocht in ’t  Herent was een serieuze meevaller 

voor onze club.  Met 170 wandelaars ( 29 clubleden en 141 individuele wandelaars) was 

de opkomst goed en … de wandelaars keerden content terug na een gezonde wandeling. 

Promotie voor onze Dommeltrippers en een mooie extra  van +/- 500 € voor onze 

clubkas .  Ook fijn te horen dat zo ook onze Dommeltrippers mee hebben  kunnen 

bijdragen tot de erkenning van de St. Theunisvieringen als cultureel erfgoed. Fierheid in 

’t Hent (o.a.ook in  Eksel, Bocholt en Oudsbergen) voor deze erkenning na zo vele 

eeuwen traditie. 

- Op 28/12/2022 overleed Anneke Witters echtgenote van Johan Kwanten (broer van Willy 

en schoonbroer van Jenny). Anneke en Johan waren jarenlang lid van onze 

Dommeltrippers. Onze oprechte deelneming en heel veel sterkte aan Johan en familie.  

- Opgelet ! Wandelen zonder betalen op zondag 5/2/2023 bij de Bokkenrijderstocht van 

onze wandelvrienden uit Overpelt. Startplaats: De Drossaerd in Overpelt-Lindel ! 

- Onze verplichte statutaire A.V. zal op 17 februari doorgaan. 

- Welkom aan onze nieuwe leden Kersten Swinnen en Dave Dewit.  Wij wensen jullie veel 

gezelligheid en wandelplezier bij onze Dommeltrippers ! 



 

4. Jarigen februari 

2de        Margrit Weinholz 

7de        Johan Peeten   Leentje Winters 

10de Ludo Baart 

14de Leo Verstappen 

15de Marie-Rose Laceur 

16de         Liliane Daniëls   Laurette Beckers         Johan Cardinaels  

21ste Rita Swusten 

22ste Jo Lemmens  

              Fons Swinnen              

             

  Een fijne verjaardag en nog veel wandelplezier ! 

 

5. Tochten in de buurt 

Zon. 5/2     Bokkenrijderstocht Bokkenrijders Overpelt     Den Drossaerd Overpelt-Lindel 

Don.9/2     Wandeling Koersel Fonteintje  Wandelend Paal    St. Sebastiaansgilde Koersel    

Zat. 11/2    Itterdaltocht  Boskabouters  Zaal Itterdal Opitter 

Don.16/2   Westerntocht Wandel Mee Brueghel        Pony Espress Grote-Brogel 

Zat. 18/2    Wintertocht  Sport+ Kinrooi               Lokaal St. Dionisius Opoeteren          

Zon.19/2    Duivelsbroektocht    Donderslagtrippers               Schutterslokaal Ellikom  

Zon.19/2   Vallei van de Mangelbeek    Dragonders         Harmoniezaal Heusden-Zolder 

Woe.1/3    Woensdagtocht        Wandel Mee Brueghel           De Leemskuil Lozen 

                Wij wensen jullie veel wandelplezier !!   

 

 

 Theo en Christiane, koningspaar bij de Pluimenkloppers ! 


