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Geachte Mevrouw, Mijnheer,
WSV Wandelend Paal wordt dit jaar 45 ! Om dat te vieren vroegen we onze
federatie de toelating om “Limburg Wandelt !” te mogen organiseren, de
nieuwe benaming van wat vroeger de Provinciale Wandeldag was. Op
22 oktober, datum van onze 45ste Internationale Tocht, nodigen we jullie
graag allemaal uit om naar Beringen te komen en om samen met ons het
glas te heffen op onze 45ste verjaardag.
Immers, we bieden iedere
deelnemer een gratis consumptie aan !
De start vanuit het nieuwe scholencomplex van het Spectrum College,
Campus Beringen, aan het Bogaarsveld, oogt indrukwekkend. Rondom
voorzien we 1 500 parkeerplaatsen, allemaal op wandelafstand van de
startlocatie. Het kloppend hart van onze organisatie vind je in de Cafetaria
van de sporthal van Campus Beringen : hier is plaats voor zo’n 600 stappers !
Beringen zal wel voor altijd verbonden blijven met zijn mijnverleden. De
vroegere mijngebouwen bleven na de sluiting van “de Put” wat
verwaarloosd achter. Vandaag echter wordt alles weer in zijn vroegere
grootsheid hersteld en oogt de mijnsite ronduit indrukwekkend. Een deel van
de mogelijke wandelafstanden sturen we dan ook langs deze
mijngebouwen.
Vooral de duiktoren, ondergebracht in een vroeger
waterbassin waar steenkool van gewone steen werd gescheiden, trekt de
aandacht en is gratis te bezoeken !
Wandelend Paal wil echter ook “zijn” wandelhabitat tonen aan de
wandelaars. Vanuit Beringen zoeken we naar de mooiste paadjes en wegels,
weggestopt tussen het herfstige groen. De Vallei van de Zwarte Beek, de
vele holle wegen langs de flanken van de Paalse “bergen” en de
kriskraspaadjes op onze huisberg, de Klitsberg : we nemen het allemaal mee
in deze of gene afstand.
Graag nodigen wij de leden van uw club uit om deel te nemen aan onze
“Limburg Wandelt”. WSV Wandelend Paal vzw zal er op zondag 22 oktober
2017 alles aan doen om het de wandelaars zoveel mogelijk naar de zin te
maken en samen met hen hopen we een heerlijk zachte, zonnige najaarsdag
cadeau te krijgen van de weermaker !
Vanwege het Bestuur van WSV Wandelend Paal vzw – WSVL 2023

Groot assortiment aan doe-het-zelf materialen
Voordelige prijzen
Hout – Sanitair – IJzerwaren –Gereedschappen - Bouwmaterialen –
Decoratie – Verf – Huishouden – Elektriciteit - Tuin
Ons personeel staat trouwens steeds voor u klaar en helpt u graag
bij technische vragen én bij het zoeken naar het geschikte product.

Bezoek onze winkel en ontdek hoe leuk klussen is !
Paalsesteenweg 284, 3583 Paal-Beringen
Tel. : 011 42 56 64 Fax 011 45 54 75 www.amerikaansestockpaal.be
Maandag tot vrijdag van 8u30 - 18u30 ; Zaterdag van 8u30 - 18u

Kan u ook zo genieten
van een heerlijk kopje koffie?
Koffiebranderij Stroobants brandt al meer dan
80 jaar op ambachtelijke wijze koffie. Door de
selectie van de beste ruwe koffies en de
traditionele manier van branden zal u zeker uw
smaak vinden tussen onze melanges.
Koffie Stroobants
Winkeltje in Oude Tramweg
3290 Diest
Tel. : 013 31 10 05
stroobantskoffie.be
info@ stroobantskoffie.be
fb.com/StroobantsKoffie

Beste Wandelvrienden,

Het is voor een club altijd een uitdaging als ze een organisatie als een
regionale wandeldag gaat organiseren.
De andere clubs, de federatie, de wandelaars hebben op zulke dag altijd
wat meer verwachtingen dan op een andere wandeling, omdat de naam
van de organisatie duidt op het overstijgen van het gewone, wat meestal
reeds een groot evenement is.
Het is misschien daarom dat niet al te veel wandelclubs in de rij staan om
zulke uitdaging aan te pakken. Des te meer is het prachtig dat de
wandelclub WSV Wandelend Paal ingegaan is op de uitnodiging.
In hun 45ste jaar willen zij van deze organisatie iets speciaals maken. En
deze club heeft in haar wandelgeschiedenis en haar werking reeds
meermaals bewezen dat zij dit aankan. Met een dynamisch bestuur, met
een leger van medewerkers gaan zij de wandelaars een prachtig parcours
aanbieden, zal u verwend worden in de vertrekzaal en de rustposten,
en als ze het klaar krijgen, zal het weer zeker meewerken.
Op een regionale wandeldag verwachten we ook een massale
vertegenwoordiging van de clubs uit de regio. Het zal de organisatoren een
echte bemoediging geven als zij zien dat “Limburg Wandelt !” een exponent
is van het befaamde Limburggevoel, en dat zij allemaal present tekenen op
deze dag.
Ik wil WSV Wandelend Paal nu reeds alle succes toewensen, en hen nu reeds
bedanken voor al hun inspanningen voor deze dag, maar ook allen die de
voorbije 45 jaar mee aan de kar hebben getrokken en de wandelsport mee
groot hebben helpen maken.

Jef Joosten
Voorzitter Wandelsport Vlaanderen

Hotel Schladmingerhof
Uw partner voor uw wandelvakantie in de regio Schladming-Dachstein !
Met zijn 36 kamers is Hotel Schladmingerhof erg geschikt voor uw
groepsreizen. Vóór het hotel is er een parkeerplaats voor de autocar :
ideaal voor de start van uw wandeluitstappen !
Met de Sommer Card, die we u gratis aanbieden, kan u gebruik maken
van de kabelsporen die tijdens de zomer in gebruik zijn en krijgt u vermindering bij heel wat topattracties (zwembaden, musea) in de regio.
Onze Schladming-Dachstein regio is bijzonder veelzijdig : u vindt er meer
dan 1 000 km bewegwijzerde wandelpaden, 930 km fiets- en
moutainbikeroutes, 200 km e-bike trails, 45 km Running- en Nordic
Walking-routes. Verder zijn er 20 uitdagende klimrouters uitgestippeld.
Ook kan u er aan canyoning doen, kan u raften, boogschieten,
paragliden, zomer-rodelen en nog zoveel meer.
Of u nu houdt van een “gemütliche” bergwandeling over de groene
almen, of de hoogste pieken wilt veroveren : in onze regio kan het
allemaal. Bij ons kan u genieten van een familiewandeling langs
schilderachtige plekjes, kan u op zoek naar de bron van de bergbeek,
of kan u stevig wandelen om één van de vele bergtoppen te
veroveren.
Ons team wil u graag helpen bij het uitstippelen van uw routes. Wij
zouden het zeer op prijs stellen om voor u en uw wandelgroep een
offerte te mogen maken !

Hotel Schladmingerhof zal tijdens de Limburgse Wandeldag
te Beringen aanwezig zijn met een promostand.

Beste wandelaar, dag bezoeker,

Namens het stadsbestuur van Beringen heet ik jullie allen van harte welkom in
onze stad, een stad met ruim 46.000 inwoners en daardoor de derde grootste
van Limburg. Dat Beringen vele bezienswaardigheden en aantrekkingspolen
heeft zullen jullie vandaag en hopelijk ook in de toekomst kunnen
ondervinden.
Beringen is enorm gegroeid de laatste jaren en we kunnen heel wat
gunstige/mooie cijfers voorleggen. Onze bedrijfsterreinen zijn allen (zo goed
als) volzet. Het aantal personen dat in Beringen werkt is daardoor gestegen
en de werkloosheidsgraad serieus gedaald.
Beringen investeert in haar wegen- en gebouweninfrastructuur. Enkele
voorbeelden : er komt een nieuw ontmoetingscentrum in Koersel alsook een
nieuw jeugdhuis met slagwerklokalen en een nieuwe huisvesting voor de
plaatselijke Chiro.
Onlangs is er in Beringen-centrum een nieuwe
scholencampus open gegaan en volgend jaar wordt de sportinfrastructuur
aangevuld met een hedendaags skate- en outdoorfitnesspark.
De vroegere mijnsite is de voorbije jaren omgetoverd tot een plaats waar het
fijn vertoeven is met een zeer divers en aantrekkelijk aanbod. Be-mine heeft
heel wat interessante troeven : toeristische troeven met het mijnmuseum en
de moskee ; sportieve met het zwemparadijs, het klim- en duikcentrum en het
MTB-park ; recreatieve met het speellandschap op de avonturenberg en de
shopper kan er naar hartenlust winkelen met of zonder natje en droogje.
Jullie merken het : een zeer breed gamma voor inwoners en niet-inwoners.
Beringen is ook een groene stad wat tal van sportieve en recreatieve
mogelijkheden biedt.
Jullie als wandelaars zullen dit na vandaag
ongetwijfeld kunnen beamen.
Geniet van Beringen en vooral van jullie wandeltocht en hopelijk tot
weerziens.
Maurice Webers
Burgemeester stad Beringen

BIJ ARLETTE
Paalsesteenweg 302
3583 PAAL – BERINGEN
Tel. : 011 42 25 57
thijsarlette@hotmail.com
www.arlette.handelsgids.be
Dagbladhandel – Geschenken - Broodjes

POSTPUNT – eSIGARET & LIQUIDS – WENSKAARTEN – VOETBAL & LOTTO

Metselwerken
Renovaties
Daktimmerwerken

Gunter WONINGBOUW
Lemmenshoefstraat 103
2450 MEERHOUT
gunter.vandeweyer@hotmail.com
GSM : 0472 23 52 06
BE 0887 190 902

Beste wandelliefhebbers,

Het verheugt me zeer dat wandelclub Wandelend Paal gastheer mag zijn
van de Provinciale Wandeldag Limburg 2017 ! Op deze wandeldag kunnen
duizenden wandelaars over verschillende afstanden en parcoursen kennis
maken met het mooie en verrassende Beringen.
WSV Wandelend Paal is hiermee niet aan haar proefstuk toe. De club heeft
de voorbije jaren al meerdere keren bewezen dat ze interessante en
variërende wandeltochten kan organiseren die zeer in de smaak vallen bij
het wandelpubliek. Ze heeft op dat vlak een serieuze naam opgebouwd tot
ver buiten de Limburgse grenzen. Ik ben fier dat Beringen dergelijke sportclub
in haar rangen heeft. Een club met om en bij de 720 leden en daardoor één
van de grootste van onze stad.
Bovendien viert WSV Wandelend Paal dit jaar haar 45ste verjaardag ! Deze
nog steeds groeiende club heeft al die tijd als doel de wandelsport te
promoten en zodus zoveel mogelijk mensen aan het bewegen (lees :
wandelen) te krijgen. In onze huidige sedentaire samenleving vast en zeker
een nobele en niet te verwaarlozen doelstelling die mijn volle respect en
ondersteuning krijgt.
Aan WSV Wandelend Paal… doe zo verder !
Aan alle wandelaars … geniet van jullie wandeltocht !
Dave Schops
Schepen van Vrije Tijd

Copyservice Paal
Drukkerij
Hyacintha Gijbels
Geboortekaartjes – Huwelijkskaartjes – Naamkaartjes
Boekjes (misboekjes, gedichtenbundels, clubbladen …)
Verenigingsdrukwerk
Affiches – Flyers – Eetkaarten – Tombola’s – Onderleggers
Afwerking :
Verzendingen – Verpakken – Verzamelen – Nieten – Plooien
Garenloos binden – Plastificeren – Perforeren

Openingsuren : van maandag tot vrijdag : van 9 tot 18 uur
Narcissenlaan 15, 3583 Paal-Beringen
Tel. : 011 42 11 35 Email : cspaal@telenet.be

Belevingsweek in Holzgau – Lechtal – Tirol
in familiehotel Neue Post ***s
- 7 overnachtingen in halfpension, fondue-avond,
wijnproeverij, boerenbuffet met muziek
- Lechtal Aktiv Card = wandelbus en bergbanen gratis in
de regio Arlberg, Lechtal, Warth ; meerdere kortingen
zoals op overdekt en openlucht zwembad, musea, …
- 1 broodmaaltijd in de Hotelalmhut „Rossgumpen“ op
1330m in het indrukwekkende Höhenbachtal
- dagelijkse ontspanning in de Neue Post SPA - 200 m²
Vanaf € 402,- per persoon (grote kinderkorting)
Ook groepen zijn van harte welkom !

Buffetten op maat en naar ieders smaak
Voor elke gelegenheid het passende eten, met passie bereid
Bij het Mezzehuis in Koersel kan je terecht voor :
Cypriotische specialiteiten, BBQ, tapas schotels, anti-pasti schotels,
pasta’s, salades, koud buffet, verse soep en dagschotels
Schomstraat 66, 3582 Koersel-Beringen 011 32 13 34
www.mezzehuis.be
info@mezzehuis.be

We wilden als club onze 45ste verjaardag wat extra cachet meegeven en
daarom vroegen we de federatie, WSVL vzw, om de organisatie van
“Limburg Wandelt !” toegewezen te krijgen. Maandenlang leefden we toe
naar deze organisatie en we gaan er alles aan doen om van deze “Limburg
Wandelt !” een heuse wandelhoogdag te maken !
Gedurende de 45 jaar van ons bestaan organiseerden we reeds tweemaal
zowel de Provinciale Wandeldag Limburg als de Nationale Wandeldag. Op
22 oktober staat de club van De Buiting (het gebied buiten de vroegere
stadsomwalling van Beringen), zoals Paal in de volksmond wordt geheten,
voor een volgende uitdaging : de organisatie van “Limburg Wandelt !”. Voor
één keer verlaten we onze thuisbasis, de Parochiezaal Sint Paulus in Paal en
start deze tocht vanuit de prachtige nieuwe school aan de rand van het
centrum van Beringen, het Spectrumcollege (Campus Beringen), aan het
Bogaarsveld. De cafetaria van de sportzaal wordt omgevormd tot startzaal
en biedt plaats aan zo’n 400 wandelaars. In de ruime omgeving van de
campus wordt gezorgd voor voldoende parkeergelegenheid die je wordt
aangewezen door een legertje Wandelend Paal-parkeerwachters. Volg
alvast hun aanwijzingen.

De inschrijvingen gebeuren in een grote zaal waarin tevens een aantal
standhouders promotie zullen maken voor hun producten. Natuurlijk staat de
promostand van onze federatie, WSVL vzw, centraal. Verder zijn er standen
van hotels uit Duitsland en Oostenrijk die de wandelaars graag informeren
over de wandelmogelijkheden in hun streek. De Dienst voor Toerisme van
onze thuisstad Beringen legt de troeven van de streek van het Zwarte Goud
op tafel.

De tocht zelf is opgedeeld in twee delen. Een eerste schuifje laat de
wandelaars van de kortere afstanden (4, 7 en 9 km) kennismaken met het
mijnverleden van Beringen. In 1989 werd de mijn van Beringen gesloten. De
mijnsite raakte sterk in verval, tot enkele jaren geleden met een deel van de
gelden van het Reconversiefonds en een fikse injectie van privékapitaal werd
begonnen met het herstel van de immense gebouwen op de mijnsite. Op
vandaag oogt alles weer net als toen het er in de gouden jaren van de
Limburgse steenkoolontginning moet hebben uitgezien. Aan het steenstort
(de terril) ontdekken de wandelaars het winkelcentrum be-MINE.
De
gebouwen van dit nieuwgebouwde winkelcentrum harmoniëren perfect met
het omliggende groen. De immense betonnen waterkuip, waar vroeger de
bovengehaalde steenkool werd gewassen, werd omgevormd tot een
duikbassin. Deze duiktoren is vrij te bezoeken : langs de trap klim je tot aan
het niveau van het waterbassin en kan je door dikke ramen binnenkijken in
de onderwaterwereld. Een heuse aanrader ! Verder op de mijnsite vind je
het nieuwgebouwde zwembad en een klimtoren. Tussen al deze grootse
restanten van het glorieuze mijnverleden kom je op het centrale plein, waar
je langs het wandeltraject tal van machines kan zien die destijds in de
ondergrond werden gebruikt om de steenkool te ontginnen.

Na dit stukje mijngeschiedenis wandel je door een prachtig aangelegd park
(het Park van de Directeur) en door typische tuinwijken die destijds werden
gebouwd voor de huisvesting van kaderpersoneel en aangetrokken
(buitenlandse) kompels. In de refter van de plaatselijke school wordt een

controlepost ingericht, waarna de wandelaars kriskras over smalle
bospaadjes weer naar de scholensite worden geleid. Dit eerste deel van de
tocht maakt ook deel uit van de 16, 31 en 42 km.
Het tweede schuifje van deze Limburg Wandelt neemt de wandelaars mee
naar het groen van Muizenheide. Een smal pad langs de spoorlijn HasseltLeopoldsburg leidt naar de ongerepte rust van dit natuurgebied. Aan de
overzijde van het Albertkanaal wacht een ruime controlepost die wordt
aangedaan door alle afstanden vanaf 12 km. Dan wacht de doorsteek van
de Vallei van de Zwarte Beek. De vallei is als één van de meest waardevolle
beekvalleien in Vlaanderen de plaats bij uitstek om te wandelen in Beringen.
Met meer dan 1 500 ha natuur, vanaf de bron in Hechtel tot de monding in
Diest, is het ook het grootste natuurgebied van Natuurpunt.
Langs de
hellingen die Paal omringen, uitlopers van de Hagelandse getuigenheuvels,
vind je nog talrijke holle wegen. In onze Sint Paulus Parochiezaal mag je even
uitblazen.
Voor de Ultra-Hikers wacht hier een lus over de huisberg van Wandelend
Paal, de Klitsberg, met daarna een zijsprongetje over de Busselenberg, om
dan via de Kriekelswarande (nog zo’n groene helling), even over de grens
met Diest, terug naar Paal te keren. Groen vormt de hoofdkleur op weg
naar een tweede stop in de zaal van een plaatselijke schuttersgilde, Hof ter
Schaarbeek. Langs het Albertkanaal volg je daarna een groene corridor die
je meeneemt naar het Paalse gehucht Tervant.
De brug over het
Albertkanaal wordt binnenkort weggehaald en vervangen door een nieuw
exemplaar. Aan de overzijde van het kanaal vind je nog een laatste stukje
dennengroen om zo toe te komen bij de finish op de Campus Beringen.

Wandelend Paal zorgt bij iedere organisatie voor een Bier van de Tocht.
Speciaal voor deze Limburg Wandelt bieden zij de wandelaars een uniek
biertje aan, de Remise 56, gebrouwen in de microbrouwerij vlakbij de
dorpskern van Koersel. Zowel de blonde als de donkere variant van dit
heerlijke gerstenat zal kunnen worden gedegusteerd. Tot slot nog even dit :
om de 45ste verjaardag te vieren met álle deelnemende wandelaars, krijgt
iedere stapper bij de inschrijving een ticketje voor een gratis
(basis)consumptie … Op de gezondheid van de club !

Inlichtingen
Organisatie : WSV Wandelend Paal vzw (WSVL - 2023)
website : www.wandelendpaal.be
Startplaats : Spectrumcollege – Campus Beringen
Bogaarsveldstraat – 3580 Beringen
(vlakbij centrum Beringen)
Parking : Ruime parkeermogelijkheid – volg de aanwijzingen van
de parkeerwachters
Parking autocars : Wandelaars kunnen uitstappen aan Spectrumcollege.
Daarna : parkeren op vroegere mijnsite be-MINE
Start : vanaf 07.00 uur tot 15.00 uur
Afstanden : 4 – 7 – 9 – 12 – 16 – 21 – 25 – 31 – 42 km
Parcours 4 km met kinderanimatie
Controleposten : VIBO School Beringen : 7 – 9 – 16 – 31 – 42 km
Gildezaal Beringen : 12 – 16 – 21 – 25 – 31 – 42 km
Parochiezaal Paal : 21 – 25 – 31 – 42 km
Inschrijving : Met lidkaart wandelclub : € 1,10 – sticker gratis
Zonder lidkaart wandelclub : € 1,50 – sticker gratis
IVV-stempel : vanaf 4 km
Afstempeling : kleine sticker met clubembleem
Mijnsite Beringen : Wordt bezocht met parcours 7 – 9 – 16 – 31 – 42 km
(duiktoren : gratis toegankelijk !)
Bier van de Tocht : Remise Dubbel en Remise Tripple – Brouwerij en Grand
Café Remise 56, Albert I Laan, 3582 Koersel (Beringen)
Toeristische Info : Infostands van Toerisme Beringen ; Hotel Zur Post,
Waldbreitbach (Wiedtal) ; Hotel Alpenrose, Mühlbach
(Hochkönig) ; Hotel Schladmingerhof, Schladming
(Schladming-Dachstein) ; Hotel Goldener Stern, Abtenau
(Lammertal)
Informatie : Eddy BROOS - eddy.broos@skynet.be
Jos VAN THIENEN – joseph.van.thienen@skynet.be
Openbaar vervoer : Station Beringen op 1 km – De LijnInfo : contactnummer
070 220 200 (0,30 euro/minuut)

“Limburg Wandelt !”
UITNODIGING RECEPTIE
Ter gelegenheid van “Limburg Wandelt !”, de Limburgse Wandeldag,
nodigen de bestuursleden van WSV Wandelend Paal U graag uit op de
receptie.
Omstreeks 10 uur (ochtendreceptie) verwachten wij twee bestuursleden van
Uw club in de receptieruimte. Deze bevindt zich in de Trouwzaal van het Oud
Stadhuis van Beringen, op 600 m van de startaccommodatie.
Om praktische redenen vragen we U om Uw aanwezigheid op deze receptie
te willen melden.
Graag Uw deelname bevestigen vóór 10 oktober 2017 :
Eddy BROOS – 0472 42 90 69 – email : eddy.broos@skynet.be (voorzitter)
Jos VAN THIENEN – 0476 56 39 88 – email : joseph.van.thienen@skynet.be
(secretaris)

“Limburg Wandelt !”
VOORINSCHRIJVING
Het is onze hoop dat zoveel mogelijk wandelaars zullen deelnemen aan deze
“Limburg Wandelt !”.
Wellicht zijn er ook clubs die opteren om in
clubverband deel te nemen aan deze Limburgse Wandeldag. Ook voor de
autocars is ruim voldoende parkeergelegenheid voorzien aan de mijnsite
be-MINE. Om nodeloos tijdverlies te vermijden, bieden wij de kans om vooraf
in te schrijven. Mail de bestelling van de inschrijvingskaarten naar onze
secretaris Jos Van Thienen : joseph.van.thienen@skynet.be
Het inschrijvingsgeld bedraagt € 1,10. De sticker is gratis.
De inschrijvingskaarten, samen met de stickers, die U op deze manier vooraf
bestelde, kan U aan de inschrijfstand afhalen.
Het rekeningnummer waarop U het inschrijvingsgeld kan storten is :
WSV Wandelend Paal vzw : BE80 6528 2989 2777
Mogen wij vragen om duidelijk de clubnaam te vermelden op de
overschrijving ?
Wij danken U alvast voor de medewerking : met deze voorinschrijving helpt U
het praktische verloop van onze organisatie.

Ons familiehotel ligt midden in het centrum van het kleine bergdorpje Mühlbach,
in de prachtige provincie Salzburg. Vanaf het hotel wandelt u zó in de
fascinerende bergwereld van het Hochkönig massief. U mag bij ons een
gevarieerd programma, midden in de ongerepte natuur, verwachten.
Geniet van de Oostenrijkse gastvrijheid, recreatie en
traditionele culinaire hoogstandjes en dit alles aan een zeer aantrekkelijke prijs !

Voor meer informatie : www.hotel-alpenrose.co.at
of e-mail : hotel.alpenrose@sbg.at of bel even naar 0043 6467 7262 .
Wij maken voor u graag een persoonlijke offerte !
Ook wandelgroepen zijn van harte welkom !
Wij verheugen ons op uw komst !
Hotel Alpenrose zal aanwezig zijn met een promostand tijdens de Limburgse Wandeldag

Graag danken wij WandelSport VLaanderen vzw voor de financiële,
administratieve en logistieke steun die wij mochten ontvangen bij het tot
stand komen van de organisatie van de Regionale Wandeldag, “Limburg
Wandelt !”.
Onze gemeende dank gaat ook uit naar de Stad Beringen, voor de
materiële en logistieke steun die zij ons aanboden.
Tot slot willen we ook graag de directie van het Spectrumcollege Campus
Beringen danken voor het vertrouwen dat we van hen mochten genieten
bij het organiseren van “Limburg Wandelt !” binnen de nieuwe scholensite.
Onze sponsors zorgden er voor dat wij de wandelaars in de meest optimale
omstandigheden konden ontvangen : ook hen willen we graag bedanken !

Het bestuur van WSV Wandelend Paal vzw

D O RN E SPO RT
SPORTWINKEL
WANDELSPECIAALZAAK
LOOPSCHOENEN
Op zoek naar de betere loopschoenen of wandeluitrusting ?
Dan zit u perfect bij DORNE SPORT !
Onze troeven :
Advies bij aankoop
Grote stock
 Ook brede schoenen op voorraad 
Uitstekende dienst na verkoop
Rechtstreekse korting voor clubleden
Samenwerking met podologen en orthopedisten
Aangeboden merken :
Schoenen :
LOWA - MEINDL - BROOKS - ASICS - SAUCONY - HANWAG - VAUDE
Textiel : ODLO - FJALLRAVEN - SCHÖFFEL - VAUDE - JACK WOLFSKIN
Kousen : FALKE - WOOLPOWER
Accessoires : VAUDE - JACK WOLFSKIN

DORNE SPORT
Hasseltsebaan 17, 3290 Deurne-Diest
Tel/fax : 013 66 76 61
e-mail : info@dornesport.be
website : www.dornesportbvba.be

