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Holsteen 
 
De afbeelding op het titelblad is de Holsteen te Zonhoven waar we op de Teut 
wandelden op 24 november 2022 . 
De Holsteen is een verzameling van een 8-tal reusachtige zandstenen.  
Prehistorische boeren gebruikten één van deze stenen om hun bijlen uit vuursteen te 
polijsten. Deze prehistorische polijststeen is de enige permanente getuige van de 
vroegste bezoekers in Zonhoven. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 2 

Jaarverslag 2022 ASV BNP Paribas Fortis Limburg    

 
 
 
Inhoud 
 
 
Inhoud Pag. 2 

  

Woord van de voorzitter Pag. 3 

Bestuur Pag. 4 

 
Bloesemfietstocht 
 
Lentefeest en algemene vergadering  
 
Daguitstap Lier 

 

 
Pag. 5 
 
Pag. 6 
 
Pag. 7 

Driedaagse fietstocht Pag.8 

 
Fietsprogramma juli en augustus 

 
Pag. 11 

 
Barbecue 
  

 
Pag. 18 

Wandelprogramma 

 
Pag. 19 

Eucharistieviering overleden clubleden - Banket Pag. 21 

 
Overleden clubleden in 2022 

 

 
Pag. 22 

Financieel verslag 2022 

 
Pag. 23 

Planning jaarprogramma 2023 Pag. 24 

 
 
 



 

 3 

Jaarverslag 2022 ASV BNP Paribas Fortis Limburg    

Woord van de voorzitter 
 
Wij zijn weer een nieuw jaar begonnen en we mogen hopen dat het een 
mooi jaar wordt. Naast een goede gezondheid wenst het bestuur u dan ook 
veel warmte, liefde, positivisme, moed, schoonheid, relativering en humor. 
 
Dat 2023 mag brengen wat 2022 over het hoofd zag. 
Het kan toch niet de bedoeling zijn dat we nu al enkele donkere passages 
in het jaaroverzicht 2023 zullen reserveren. 

 
 
We mogen dit jaar als vereniging 50 kaarsen uitblazen! 
Hierdoor zien we een zekere vergrijzing, hoewel er gelukkig nog steeds nieuwe leden 
zich aanmelden. 
 
Om af te sluiten gebruiken we woorden uit 1973, nu 50 jaar geleden: 
“We gaan vandaag al proberen ‘een gelukkige oude dag’ te beleven”. 
 
André Vanderbiesen 
voorzitter 
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Bloesemfietstocht 19 april 2022 
 
Corona heeft ook de fietsers van onze seniorenvereniging een gedwongen rustpauze van twee 
jaar opgelegd. 
We kijken er dus erg naar uit wie we tegen 14 uur zullen zien toekomen aan “De Bottelarij” in 
Ulbeek, vertrekplaats van onze bloesemfietstocht. Zelf proberen we uiteraard hiervoor goed op 
tijd te zijn. Erik en Manu, de traditionele organisators van deze jaarlijkse bloesemfietstocht 
staan ons al op te wachten. 
En druppelsgewijs zien we gelukkig onze trouwe metgezellen ook arriveren. Uiteindelijk mogen 
we 27 fietsers verwelkomen, waarbij zelfs ook enkele nieuwe gezichten. Een heel geruststelling 
dus. 
Ook de weergoden zijn ons goed gezind, want het zonnetje lacht ons toe. 
Erik en Manu loodsen ons via Alken richting Kortenbos, maar lassen eerst nog een drinkpauze in 
aan, hoe kon het anders, een uitgestrekte peren- en appelplantage, pal naast de expresweg in 
Alken. 

Erik geeft er ons een deskundige uitleg 
over hoe het van bloesem tot de 
uiteindelijke hapklare appel of peer komt. 
Via landelijke wegen, tussen boomgaarden, 
akkers en weiden, met een sanitaire stop 
in brasserie De Melver in Melveren, 
fietsen we verder via een omweg rond 
Zepperen  om uiteraard ook nog even het 
kasteel van Ordingen aan te doen. Jammer 
dat de bloesems praktisch uitgebloeid zijn 
want via uitgekiende rustige fietswegen 
langs menige plantages leiden Erik en 
Manu ons verder via Hoepertingen, 
Rullingen en Herten terug naar de oude 

brouwerij van Hayen. Het frisse pintje, na een tochtje van 33 km, doet deugd.  
Met als afsluiter een spaghetti, lasagne of andere pasta begeleid van een glaasje wijn, en een 
dikke dank u wel aan Erik en Manu voor deze mooie openingsrit, blikken we weer vooruit naar 
onze volgende fietsuitstappen. 
 
Verslag van Pierre Kenis 
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Lentefeest  
en Algemene Vergadering op 2 mei 2022 
 
De algemene vergadering die traditiegetrouw in januari zou plaatsvinden werd in 2022 
verschoven naar het voorjaar omwille van coronamaatregelen. 
En zo werd de nieuwjaarsreceptie bijgevolg een lentefeest.  
 
Zoals ook de andere jaren werd dit alles gedaan in eigen beheer met hulp van de 
plaatselijke zaalverantwoordelijken en medewerkers van Zonhoven Halveweg 
 
In de voormiddag hebben de bestuursleden en hun partners de zaal in gereedheid 
gebracht en de tafels “aangekleed”.                   
 
Voorzitter André en zijn echtgenote hebben alle 79 aanwezigen persoonlijk welkom 
geheten. 
Het betekende ook het begin van de receptie. 
 
Bij het officiële gedeelte dankte de voorzitter de aanwezigen voor de talrijke opkomst 
en wierp een blik op de werking van de vereniging van het voorbije en het huidige jaar.  
Een bestuursverkiezing was dan aan de orde maar het bleek grotendeels een 
herverkiezing. Alleen namen we afscheid van Pierre Kenis die samen met zijn 
echtgenote in de bloemetjes werd gezet met dank voor de vele jaren van toewijding in 
zijn functie.  
 
Voorzitter André nodigde vervolgens al de gasten uit voor de gebruikelijke 
namiddaglunch aangeboden door de club.   
 

  
           
Voor velen was het een blij weerzien na een periode van weinig activiteit wegens 
corona. 
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Daguitstap Lier 19 mei 2022 
 
Eén van de activiteiten die in 2022 gelukkig wel doorgang kon vinden, was een bezoek 
aan de stad Lier. 
 
Er werd een ruim programma aangeboden, met een zeer aangename vrouwelijke gids die 
ons doorheen deze dag zou loodsen. 
 
Bij aankomst in Lier werden we in hotel Aragon ontvangen met koffie en een Liers 
vlaaike. Van daaruit maakten wij kennis met Lier, zijnde bezoek aan Zimmertoren en 
Zimmermuseum. 
 

  
 
Achtereenvolgens deden wij het begijnhof, kantmuseum en gevangenispoort aan. 
 
Na deze bezoeken kregen wij een heerlijk middagmaal aangeboden in het hotel Aragon. 
 
Hierna mocht zeker niet op het programma ontbreken Sint-Gummaruskerk en 
schatkamer. 
 
De namiddag werd afgesloten met een boottocht op de Binnen- Nete, met prachtige 
zichten op de vele historische gebouwen. 
 
Zo liep deze fijne dag ten einde en bracht onze buschauffeur ons veilig naar 
Hasselt en Lanaken. 
 
En werkelijk iedereen had genoten van deze uitstap. 
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Driedaagse fietstocht van 7 tot 9 juni 2022 
aan het Veluwemeer (NL) 
 
De Veluwe in de Nederlandse provincie Gelderland, bij fietsers gekend voor zijn 
uitgebreid en fietsvriendelijk routenetwerk in een groene, bosrijke omgeving, wisselend 
met uitgestrekte heidegebieden, is ook voor onze trouwe fietsers geen onbekende. 
Reeds in 2015 had Pierre ons met het Nationaal Park van de Hoge Veluwe laten kennis 
maken.  Reden te meer vond hij om nog eens naar de Veluwe terug te keren.  Hiervoor 
had hij bij Hotel Sparrenhorst in Nunspeet gereserveerd om van daaruit zowel de 
omgeving van het Veluwemeer te verkennen als het Kroonjuweel Het Loo te doorkruisen. 
 
Dag 1 – naar Elburg 
 
Pierre heeft weer tijd noch moeite gespaard om organisatorisch alles piekfijn  
te regelen : de 24 deelnemers zullen weer in de watten gelegd worden, dat is zeker. We 
verwelkomen niet minder dan ZES nieuwe gezichten die voor de eerste keer de 
driedaagse meerijden : Marion Janssen en Jean, Mia Verslegers en Peter, en de 
”individuelen” Bert Schelmans en Ludo Stulens. Het begint al goed want Toine is op tijd.  
 
De lunch in het hotel om krachten op te doen smaakt heerlijk.  
Maar het weer belooft kuren : het zal niet vriezen, maar het kan wel regenen. Dat wordt 
opletten want Peter van Mia Verslegers heeft al gezegd dat hij niet is gekomen om in de 
regen te fietsen. 
Gelukkig ligt het Hanzestadje Elburg niet ver van Nunspeet. Dat er één straaltje zon 
tussen de wolken priemt als we onze batterijen opzetten moet voldoende zijn om ons te 

doen geloven dat het droog zal blijven. Ijdele 
hoop, want het regent, net als we het verste 
punt van de dag bereiken in Elburg. Daar 
heeft een jaarmarkt plaats, waardoor grote 
drukte, en… weinig plaats om te gaan schuilen 
voor de intussen stromende regen.  Het 
gevolg is dat een foto kan gemaakt worden 
van Agnes en Ria, ijskoud onder hun 
regencape, op een terras onder een lekkende 
terrasparaplu. Ja, dat kon beter.   De 
verkenning van het mooie stadje en het 

haventje wordt noodgedwongen vervangen door het zoeken naar een warme choco en 
drogen van kleding.  
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Terug naar het hotel rijden wordt een afwegen van “de kortste weg” tegenover “het 

mooiste parcours”.  
Marcel komt tussen om te besluiten dat we 
in de gietende regen recht op recht naar 
huis gaan rijden.   
 
Doornspijk hebben we dus niet gezien, dat is 
voor een volgende keer. Een verkwikkend 
bad en vooral het exquise menu van het diner 
doet alle kou en nattigheid vergeten.  
 
 

 
 
Dag 2 – rond het Veluwemeer 
 
Tijdens het lekkere ontbijt schijnt de morgenzon al warm op onze borden, dat belooft.  

 
0mdat het een dagtocht van 70 km 
wordt is het niet meer echt nodig dat 
het regent. De uitrusting is gedroogd 
na gisteren, en we vertrekken opnieuw 
richting Elburg. Daar kunnen we 
oversteken naar Flevoland, de jongste, 
in de Zuiderzee opgespoten, provincie 
van Nederland. Onze vrees voor natte 
voeten omdat het geheel 5 meter 
onder de zeespiegel ligt was niet nodig 
want we kunnen zien dat het 
Veluwemeer  nog lager ligt.  

Het gaat heel vlotjes op een lang, heel lang fietspad in de zon langs het Veluwemeer. De 
talrijke campings moeten hun grote aantallen bezoekers nog ontvangen, een meevaller 
want dat betekent ontspannen fietsen en keuvelen onderweg.  
 



 

 10 

Jaarverslag 2022 ASV BNP Paribas Fortis Limburg    

We stoppen voor een bakje koffie op 
een overdekt terras met de naam 
“Zuid-zoet-zout”. Beter kon niet 
samengevat worden wat we beleven: 
waar vroeger de Zuiderzee was, wordt 
het zoute zeewater gescheiden van 
het zoete water van het Veluwemeer. 
Omwille van dat zoete water worden 
er palingen gekweekt in plaats van 
mosselen, dat wisten we ook nog niet.  
We rijden verder naar Zeewolde, heel 
nieuw en recent gebouwd, strak modernistisch. We hebben de indruk dat er een “ziel” 
ontbreekt op het eerste zicht in die moderne architectuur. Even buiten Zeewolde 
moeten we vermijden 20 km rond het Eemmeer te moeten rijden, dus moeten we de 
ferry op, terug naar het vasteland In Harderwijk, weer een mooie Hanzestad. Daar laten 
de meesten zich verleiden om op de strandboulevard nog een terrasje mee te pikken. De 
slimmeren onder ons, vooral Guido en Agnes, bezoeken intussen even de binnenstad, de 
moeite waard. Via heel mooie wegjes langs villawijken, vakantieparken en talrijke 
natuurgebieden bollen we rustig terug naar Nunspeet, met steeds zicht op het 
Veluwemeer. De regen van gisteren ruim gecompenseerd met zon. 
 
Dag 3 – de Hoge Veluwe : Kroondomein Het Loo en boswachterijen. 
Enkele vroege vertrekkers hebben zo te zien ongelijk als ze de beloofde regen niet willen 
trotseren, want het is een prachtige dag in de unieke bossen en heidegebieden van de 
boswachterijen Gortel, Hoge Soeren en Uddel.  

We rijden op die prachtige fietspaden die alleen de 
Veluwe kan aanbieden. Net als we denken dat er nooit 
een einde aan zal komen aan dat grootste 
aaneengesloten landgoed van Nederland bereiken we 
Elspeet, weliswaar na een flinke bui die voor meer 
dan voldoende afkoeling zorgt. Dat was eigenlijk niet 
nodig, maar de zeer gastvrije uitbater van het 
restaurant waar we de lunch nuttigen heeft zijn 
gasverwarming aangestoken om onze kleding te 

drogen,. Dat was heel goed. We vervolledigen onze 50 km langs enkele grafheuvels in de 
heide.  Terwijl enkele diehards in het hotel nog een afscheidsdrink houden vertrekken 
de anderen al naar huis om daar twee-drie uur later aan te komen. 
Met een speciale bedanking voor bekwame gids Pierre en een dankjewel aan allen voor 
de gezelligheid en de vriendschap: tot een volgende keer.  
 
Verslag van Georges Opdeweegh 
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Fietsprogramma juli/augustus 2022 
 
Donderdag 7 juli 2022 - Ritten 1 en 2 
Lommel – Wereldoorlog II 
 
Pierre Bergs had op de jaarlijkse voorbereidingsvergadering te kennen gegeven dat hij, 
samen met Eric Cuyvers, ook wel eens een fietstocht wilde uitstippelen, maar dan in het 
noorden van de provincie.  
Voor de openingsritten nodigden zij ons uit in Lommel, aan “Hof ten Vrede”, de 

eetgelegenheid aan het Duits Militair 
kerkhof, waar we ’s middags ons 
bokes zouden mogen opeten en ’s 
avonds na de rit wat konden 
nababbelen bij een uit te kiezen 
gerechtje. 
Lag het aan het wat miezerige killere 
weer voor deze tijd van het jaar, of 
aan de wat verdere afstand voor 
sommigen, of was het toch nog een 
gevolg van corona, dat we maar 14 
deelnemers telden bij het vertrek van 
deze eerste fietstocht van het 

zomerseizoen.  
We laten het niet aan ons hart komen, en nemen de start voor de eerste 30 kilometers. 
Pierre en Eric gidsen ons via Kattenbos naar Lommel-Centrum dat we helemaal dwarsen, 
en loodsen ons voor de sanitaire stop naar de boorden van het kanaal Bocholt-Herentals. 
De voorziene drankgelegenheid blijkt nog niet open te zijn. Geen nood, aan De Blauwe 
Kei is het niet lang zoeken naar een andere gelegenheid. 
De namiddagrit kunnen we starten met 19. Via het Hobos bereiken we Neerpelt, waar we 
onze dorst kunnen lessen in de 
Scoutsrally. Met terug de zon in 
onze rug en 15 kilometer verder 
bereiken we terug Hof ten 
Vrede, waar de patron voor ons 
mooi in het zonnetje reeds de 
tafeltjes heeft klaargezet.  
Bedankt Pierre en Eric.  
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Donderdag 14 juli 2022 – Ritten 3 en 4 
Bree – Parel der Kempen 
 
Vandaag zullen Willy en Georges ons vanuit het Truyenhof in Gerdingen laten kennis 
maken met de parel van de Kempen. 
Willy neemt de voormiddag voor zijn rekening. ’t Is een aangenaam fietsweer. Hij wendt 
met de 16 aanwezige fietsers in het zog de steven noordwaarts om via sluis 18 in Bocholt-
Lozen de richting Kaulille te kiezen en daar via het jaagpad van ook het kanaal Bocholt-
Herentals in St-Huibrechts-Lille een routeweg naar Hamont in te slaan. Vooraleer naar 
onze sanitaire stop aan de tennisclub te fietsen leidt hij ons nog door het centrum om 
ons enkele mooi gerestaureerde “Teutenhuizen” te laten bewonderen. Via het vrij 
liggende fietspad langs de Lozerweg, quasi de grens met Nederland, en een klein stukje 
naast de Zuid-Willemsvaart komen we terug aan sluis 18. We mijden het centrum van 
Bocholt en bereiken via Reppel terug het Truyenhof. 

Het zonnetje heeft nog een vijftal 
leden verleid de fiets ook van stal te 
halen voor de namiddagrit. 
Georges kiest voor zijn deel de 
zuidelijke richting. Via weer mooi 
uitgekiende landelijke wegjes door 
Wijshagen en Gruitrode duiken we 
het heuvelachtig gebied binnen, bij 
wielertoeristen bekend als “Klein 
Zwiterseland”, om in Neerglabbeek, 
het geboortedorp van Leo Thijs, halt 
te houden voor een welgekomen 
verfrissend drankje op het terras van 

het Orshof. De weg terug is al even mooi met zelfs een passage door de tuinen van het 
woonzorgcentrum Gerkenberg in Bree-Gerdingen. Voor de afsluiting beveelt het 
Truyenhof ons hun “specialiteit” aan. Lekker, maar hiervoor werd ons geduld wel op de 
proef gesteld. 
 
Donderdag 28 juli 2022 – Ritten 5 en 6 
Heverlee – Zoete Waters – Meerdaelwoud 
 
“Driemaal is scheepsrecht” geldt vandaag. Want reeds tweemaal moesten deze ritten 
afgelast omdat we op de geplande data telkens midden in een hittegolf zaten. Vandaag 
mogen we spreken van een normale zomerse dag, en kunnen we eindelijk heet 
Merdaelwoud en omgeving doorkruisen. Jammer zal het niet meer kunnen onder leiding 
kunnen van Guido Vloeberghs, de inspirator ervan. Guido is ons jammer genoeg in 2020 
ontvallen.  
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Zijn “compagnon en route” Rik zal met de hulp van Georges de 20 sportievelingen in de 
voormiddag door het prachtige en schaduwrijke Meerdaelwoud gidsen. Via o.a. een van 
de Arenbergcampussen van de KUL en het Arenbergkasteel bereiken we de Zoete 
Waters  
Traditiegetrouw dit jaar vervoegen ’s middags Eliane en Jaak de groep.  
 
Met 22 fietsen we via het dorp Oud-
Heverlee en langs de E40 naar de Abdij 
van Park, waar we halthouden om bij het 
graf van het ermee verbonden kerkhof 
onze overleden vriend Guido even stil te 
staan en hem te gedenken. In Bierbeek 
is het tijd voor onze sanitaire stop voor 
we laatste kilometers aanvatten die ons 
door het Mollendaalbos terug naar de 
eindbestemming de brasserie “De 
Zoete Bron” leiden. Marie-Josée, de 
weduwe van Guido wacht ons hier op om 
samen nog wat herinneringen op te 
halen uit al die mooie momenten die we toch vele jaren samen hebben gekend.    
 
 
Donderdag 4 augustus 2022 – Ritten 7 en 8 
Heusden-Zolder – Groene gemeente met een mijnverleden 
 
Paul heeft afgehaakt, en dus stond Marcel dit jaar er alleen voor. Geen nood want voor 
Marcel is er in de wijde omgeving van Zolder geen interessant fietswegeltje te vinden 
dat voor hem onbekend zou zijn. En ook het mijnverleden ligt hem nauw aan het hart. 
Vandaar dat hij ook dit jaar ons weer langs nieuwe paden door die vertrouwde omgeving 
zal gidsen.  
Zijn de aangekondigde hogere temperaturen de reden dat we weer maar met 16 aan de 
start staan aan Trucktstop 26bis? Alleszins hebben de afwezigen zeker weer ongelijk, 
want wat een mooi parcours weer. Via het jaagpad langs het Albertkanaal, door de 
Wijvenheide, over de fietssnelweg F74, de tramroute met een onverwachte stop aan en 
kennismaking met de werking van ’t Weyerke in Zolder, door de Drij Dreven, langs het 
circuit in Bolderweg terug naar de Truckstop. Prachtig, toch!  
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Voor de namiddagrit haken Antoine en 
Maria af, maar vervoegen Ria en Rik, 
Majella en André ons zodat we de rit 
van het mijnverleden met 18 zullen 
fietsen. Via Eversel, Koersel, 
Berkenbos en de Lindeman heeft 
Marcel de sanitaire stop voorzien aan, 
hoe kan het anders, de mijncite van 
Zolder. Een frisse Sezoens, en we 
kunnen weer op pad, richting het 
Helzoldstadion om daar het 
“kolenspoor” te volgen tot aan de 
kolenhaven van Zolder aan het 

Albertkanaal. Nog even het jaagpad, de laatste van de 5 aangekondigde bruggen over en 
de fietsdag met zijn 68 kilometers in totaal, de op één na langste afstand van dit jaar, 
sluiten we af op het terras van de Truckstop. Alweer merci Marcel!   
 
 
Donderdag 11 augustus 2022 – Ritten 9 en 10 
Bilzen – Bilzen en omgeving 
 
We zitten weer midden in een hittegolf en het zou vandaag weer broei heet worden 
volgens Frank. Zouden we wel fietsen dan? Niemand durft het initiatief te nemen om 
af te gelasten. 13 dapperen komen dan toch opdagen aan het sportcomplex van de 
Katteberg in Bilzen.  
In onderling overleg wordt 
beslist alleen de voormiddagrit 
te rijden. Vlak op de middag zou 
het met deze temperaturen niet 
verantwoord zijn nog de baan op 
te gaan. Toch jammer voor Leo, 
want hij had voor deze 
namiddag echt wel een mooi 
parcours uitgestippeld.  Dus 
genieten we best met volle 
teugen van de voormiddagrit, 
die via Hoeselt, Schalkhoven, 
Vliermaal en Wintershoven naar 
Kortessem gaat met onderweg een rustpauze ergens onder de bomen. In Kortessem 
heeft Leo voor de sanitaire stop afgesproken in het Boescafé. Maar door de onduidelijke 
parkeermogelijkheden voor fietsers en de waarschijnlijk grote dorst stappen de eersten 
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het ernaast liggende café Oud Corteshem binnen. Pas als iedereen op het achterliggende 
terras al plaats genomen heeft, zie ik Leo een beetje aarzelend rondkijken omdat deze 
omgeving hem blijkbaar wat vreemd voorkomt. Zelf was ik een van de laatsten die zijn 
fiets bij het Boesccafé achter op de voorziene en aangeduide parkeerplaats gestald had 
en had dus te laat gezien dat de snelle mannen het verkeerde etablissement waren 
binnengestapt. Ik stel Leo gerust, wetende dat beide zaken een goede verstandhouding 
hebben met elkaar. Hun terrassen aan de voorzijde hebben tussenin zelfs geen 
afscheiding.  
Grote paniek bij Willy als we terug willen vertrekken. De sleutel van zijn fietsslot is 
zoek. Gestolen uit zijn fietsdraagtasje houdt hij halsstarrig vol. En omdat het een spiraal 
fietsslot met sleutel is, ziet hij maar één mogelijkheid; het slot overzagen met een 
ijzerzaag of doorknippen met een zware bouten- of betonschaar. Rapper gezegd dan 
zoiets te vinden. Een andere oplossing? Ja natuurlijk. Willy blijft hier wachten en 
Georges zal met de auto terugkomen om hem op te pikken. Terug in Bilzen, stelt Marie-
José vast dat het sleuteltje nog in de auto ligt! Typisch voor Willy. Happy end van een 
bewogen halve fietsdag, en met de traktatie van een frisse consumptie doet Willy ons 
het oponthoud in Kortessem weer vergeten.  
 
 
Donderdag 18 augustus 2022 – Ritten 11 en 12 
Genk – Misschien ooit… Wie weet… bij de beste ploeg van België 
 
Geen hittegolf meer, maar toch nog aangenaam fietsweer. En toch komen er weer maar 
17 fietsers opdagen aan het stadion van KRC. Genk. De gevolgen van corona toch? Wij en 
ook Antoine laten het niet aan ons hart komen. We maken eerst een zijsprong naar de 
terril achter het voetbalstadion om dan richting Hengelhoef te fietsen, via het vliegveld 
van Zwartberg, het domein van Masy in Houhalen-Oost, het nieuwe industrieterrein op 
een vroegere terril van Zwartberg. Na de stop aan de Abdijhoeve duiken we 
Tenhaagdoornheide in en gaat het dan via het domein Hengelhoef, Driehoeven, 
Hoevezavel en Waterschei terug naar het Thema Café van KRC. Genk waar onze bokes 
zullen smaken.  
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Intussen zijn de temperaturen weer 
wat opgelopen en verschijnen voor de 
namiddagrit 7 bijkomende fietsers 
aan de start.  
Voor de namiddagrit heeft Antoine de 
meer bosrijke en genummerde 
fietsroutes richting Zutendaal 
gekozen. Na enkele wooncentra 
doorkruist te hebben ligt 
Kattevennen voor ons. We houden er 
even halt om de nieuwe spectaculaire 
Dry Slope piste te bewonderen, waar 
skiërs en snowboarders uit gans 

Europa komen oefenen. Via uitzonderlijk mooie autovrije fietspaden belanden we in het 
centrum van Zutendaal waar Antoine de sanitaire stop geregeld heeft aan De Kapelanij, 
een brasserie met een sociaal project. De terugweg loopt via Papendael, Nieuw-
Sledderlo, opnieuw Kattevennen, langs het ZOL, door het Molenvijverpark, Bret en Oud-
Waterschei naar de parking van KRC. Genk en het Thema Café. Met zijn 34 kilometer in 
de voormiddag en 36 kilometer in de namiddag overtreft Antoine de totale afstand van 
68 kilometer van die van Marcel eerder in augustus en wordt dit de langste fietsuitstap 
van 2022. Fantastisch gedaan Antoine en Maria! 
 
 
Donderdag 25 augustus 2022 – Ritten 13 en 14 
Hasselt – Bos, heide, water en schapen 
 
De laatste ritten zijn traditioneel aan ondergetekende verslaggever toegewezen omdat 
aansluitend in de cafetaria van de Sporthal van Kiewit, de vertrek- en aankomstplaats 
van deze ritten, de jaarlijkse barbecue voor de leden georganiseerd wordt. 
Na zovele jaren nog nieuwe 
onbetreden paden vinden wordt 
een steeds moeilijkere opgave. 
Omdat ook de heide mooi in 
bloei staat lassen we er voor de 
voormiddagrit een stuk van een 
mountainbike route in dat dwars 
door Tenhaagdoornheide loopt. 
Om dat te bereiken fietsen we 
met de 20 deelnemers een 
stukje door Bokrijk om dan via 
Termolen en de Holsteen over 
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een stuk van het kolenspoor het heidegebied van de Teut te dwarsen. Na een korte 
drankpauze in Hengelhoef en 3 km verder nemen we het mountainbike pad tot aan de 
Koninklijke Golfclub in Houthalen. Iets verder is voor de sanitaire stop afgesproeken 
aan de cafetaria van het vakantiepark Oostappen Hengelhoef. Vanuit Hengelhoef gaat 
het terug via de Teut en Bokrijk naar Kiewit. 
Opnieuw zijn de temperaturen serieus opgelopen en is er de terechte vraag of we de 
namiddagrit wel zouden fietsen. Een 16-tal fietsers zijn toch vragende partij. Ik stel 
voor een extra stop in te lassen en de rit wat in te korten. Via het nieuwe fietspad aan 
de spoorwegbrug over het kanaal in Kuringen-heide gaat de tocht dwars door het 
Quartier Bleu waar we heel kort halthouden, en fietsen dan naar het Kapermolenpark 
waar we een eerste sanitaire stop houden aan de zomerbar Mi Cocina achter het Bloso-
centrum. 
Langs de Japanse Tuin, Plopsa Indoor en over de nieuwe fietsbrug aan het sas van 
Godsheide bereiken we terug Bokrijk, waar we de beloofde tweede sanitaire stop 
inlassen aan Bar Jozef, next Hal 58 en “De Oude Stad”. Nog een kleine 5 km rest ons 

aan de cafetaria van de sporthal de laatste rit van 
dit zomerseizoen af te sluiten. 
 
 
Met dank aan de organisatoren en de wegkapiteins 
die tijdens deze 13 zomerritten 15 fietsende 
vrouwen en 22 mannen over in totaal 7.533 
kilometers begeleid hebben, en dit zonder 
noemenswaardige accidentjes. 
Zet de fiets nu maar even in de berging! 

Hopelijk tot volgend jaar, en geniet nu van het verfrissende aperitief en de uitgebreide 
barbecue! 
 
Pierre Kenis  
Verslaggever. 
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Barbecue op 25 augustus 2022 
 
Alleen al de traditie wil het... 
 
de laatste zomerse fietstocht op een donderdag in augustus, 
warm (heet) weer, 
ter plaatse gebakken op de barbecue, 
vooraf en tussendoor een goed gevuld glas, 
sporthal te Kiewit, bij eetcafé Tom, 
oergezellig. 
 
Kortom : om te bewaren in onze map „mooie herinneringen“ 
 
 

 
 
 
 

 

Aantal deelnemers: 70 
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WANDELPROGRAMMA 2022 
 

 
14 april 2022 te Bilzen  
 
Wandeling van +- 5 km langs de Demer naar 
“het Park Haffmans”.  
Vervolgens wandelden we door het mooie 
natuurgebied “de KATTEBERG” met zijn 
vijvers. 
 
Koffie, taart en broodjes waren in 
"De Casteleyn" Markt te Bilzen 
 
Aantal deelnemers: 30 

 

 

 
 
 

30 juni Herkenrodebossen Kermt 
 
De wandeling van +- 5 km verliep door een 
mozaïek van bossen en restanten van 
landbouwgronden, hooilandjes, hagen, 
houtkanten, knotbomen, grachtjes en poelen. 
Dit afwisselende landschap is het leefgebied 
voor heel wat dier- en plantensoorten. 
 
In de cafetaria van het Sportcentrum te 
Kiewit waren achteraf taart, broodjes… 
 
Aantal deelnemers: 11 

29 september 
C-Mine / Genk-Winterslag 
 
Onze eerste najaarswandeling ging door op 
en rond de mijnterril van Genk-Winterslag. 
Een mooie wandeling van +/- 4 km, licht 
stijgend 
 
De broodjesmaaltijd ging door in het 
Parochiecentrum 't Park, Genk. 
 
Aantal deelnemers: 11 (koffietafel 15) 
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27 oktober Pelt 
 
Het verzamelpunt was De "Wedelse Molen", 
waar achteraf ook de koffietafel was.  
 
Van daaruit vertrokken we voor een 
gevarieerde, vlakke wandeling van+/-5,5 km 
langs bos, het Heesakkerpark,  
de Dommelvallei en het tracé van een oude 
spoorweg. 
 
Aantal deelnemers: 24 

 

 

 

 

24 november op de Teut in Zonhoven 
 
Voor de laatste wandeling van het jaar, kozen 
we voor de gevarieerde "gele" wandeling van 
5,7 km. 
We vertrokken op de parking aan de Camping 
Holsteenbron om vervolgens door de purperen 
heide met een eeuwenoude geschiedenis te 
trekken. 
 
Aantal deelnemers: 21 

 

 
Met dank aan de bereidwillige organisatoren om ieder jaar 

een programma aan te bieden. 
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Misviering voor onze overledenen en feestbanket  

op 16 december 2022 
 
 
Naar jaarlijkse traditie werd het jaar van onze club afgesloten met het banket voorafgegaan 
met  een eucharistieviering ter nagedachtenis aan onze overleden clubleden in de Sint-
Aldegondiskerk van Alken. 
 
De eucharistieviering werd opgedragen door E.H. Jef van de Weyer.   
Lector was collega Jef Severens. 
Dit jaar stond onze herdenkingsviering in het teken van “licht aan elkaar doorgeven”. 
Anita Dreessen, zong enkele liederen van o.a. F. Schubert en G.F. Händel. 
Op het orgel werd zij begeleid door Bertho Cleuren. 
Op het einde van de viering was er een stemmige samenzang. 
 
Bij deze een dankjewel aan ieder die bijgedragen heeft tot het welslagen van deze viering.   
 
Het banket vond plaats in feestzal Rubenshof te Alken. Er waren 97 deelnemers. 
 
 

 

 
 
 
 
Om 12u45 uur was 
er de receptie en  
een uurtje later 
werd aan tafel 
gegaan. 
 

 
 
 
Het was andermaal een geslaagd banket: lekker en in een gemoedelijke sfeer…  
Een passende afsluiter van ons clubjaar en een mooie aanloop naar de feestdagen. 
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Overleden clubleden 
 

 
 
 
 
 

Agnes Neyens 
Echtgenote van wijlen dhr. Jaak Aegten 

Geboren op 15/03/1947 
Overleden op 11/03/2022 

 
 

Vera Frederickx 
Echtgenote van dhr. Ludo Vandormael 

Geboren op 14/07/1951 
Overleden op 10/08/2022 

 

 
 

 

 
Gaby De Leeuw 

Echtgenote van Dhr. Antoine Bessemans 
Geboren op 16/03/1940 
Overleden op 6/12/2022 

 
 

Pierre Jackers 
Weduwnaar van Mevr. Maria Reggers 

Geboren op 5 april 1927 
Overleden op 25/12/2022 
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FINANCIEEL VERSLAG 2022 
 

 
 
Verslaggever: Jef Nelissen 
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Planning programma 2023            
 
Januari 
 

Do 26: Nieuwjaarsreceptie 
              en Algemene vergadering 

Juli 
 

Do 06:  Fietsen Opgrimbie/Rekem 
Do 13:   Fietsen Bree/Bocholt 
Do 20:  Fietsen Alken 
Do 27:  Fietsen Diest/Vlaams Brabant 
 

Februari 
 

Do 23: Bezoek Fruitbelevingscentrum en            
Stroopfabriek Borgloon 

Augustus 
 

Do 03: Fietsen Hechtel-Eksel 
Do 10: Fietsen Genk 
Do 17: Fietsen Gerhees/Ham 
Do 24: Fietsen Kiewit   
               
Do 24:  Barbecue Hasselt-Kiewit 

Maart 
 

Do 30: bezoek aan brandweer  
Zuid-West Limburg Kazerne Hasselt 
 

September 
 

Driedaagse reis naar Giethoorn (NL) 
 
Do 28: Wandeling regio Lanaken 
 

April  
 

Do 13: Bloesemfietstocht  
(St-Truiden/Borgloon) 
 

Oktober 
 

Do 26: Wandeling regio Noord-Limburg 
 

Mei 
 

Do 25: Bezoek Agropolis(Greenyards) Kinrooi 
 

November 
 

Do 30: Wandeling regio Genk 

Juni 
Di 13, Woe 14 en Do 15:  
Fietsdriedaagse Antwerpse Kempen 
 
Do 22:  Wandeling De Maten (Genk)  
 

December 
 
Vr 15: Eucharistieviering  
          Banket 

 


