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De Pompoenstappers

Woordje van de voorzitter

Hier zijn we weer , het jaar 2018 is al voor de helft
voorbij, en het is nog maar pas begonnen.
De voorbije 3 maanden hebben we veel werk gehad met
onze organisaties Marathonwandeling ,Wandelweekend in
Eitorf Duitsland, Voettocht naar Scherpenheuvel.
Pompoenstapperswandeling, en nu de barbecue op 30
juni.
Ook niet te vergeten de clubwandelingen op zaterdag en
de donderdagwandelingen.
Maar we mogen zeker niet klagen want alles is heel goed mee gevallen,
Veel volk en zeer goede commentaar gehad van de deelnemers en dat is
toch ook zeer belangrijk . het deelnemers aantal spreekt dan ook voor zich zelf.
De volgende maanden, al hoewel de vakantieperiode zitten we zeker nog niet stil.
Zie maar in het clubblad wat er allemaal nog te gebeuren staat.
En onze club blijft maar groeien er komen steeds maar nieuwe leden bij, we heten
hen dan ook van harte welkom, en hopen dat ook actief zullen meedoen zodat ze lid
van de grote familie van de Pompoenstappers.
Ik hoop u dan ook op een van deze te ontmoeten.
Uw voorzitter Julius Smets

Familieberichten

Wij melden u het overlijden van :
Bernarda Van Laer geboren 19 oktober 1939 en
overleden op 21 april 2018. Echtgenote van Aloïs
Borghs.
Lid van de Pompoenstappers
Tevens betonen wij onze deelneming aan alle
familieleden.
Wij wensen U veel sterkte in deze moeilijke dagen.
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Dringende oproep
Beste Pompoenstapper
Vele van onze vrijwilligers bereiken een zeker leeftijd en
wensen er me te stoppen omdat het wat te veel wordt ,
daarom zoeken we nu nieuwe mensen die een hart voor de
club hebben en waar we af en toe beroep op kunnen doen .
Daarom zijn wij op zoek naar vrijwilligers op te helpen op de
wandelingen ,of andere activiteiten van de club .
Voelen jullie geroepen of geïnteresseerd of wens je meer
inlichten neem dan gerust contact met Willy Raeymaekers.
Mail naar willy.raeymaekers2@telenet.be of op het nummer
0477 29 13 63
Of met een van onze bestuursleden vermeld vooraan in het pompoentje
Namens het bestuur

1050 De Pompoenstappers VZW

Beknopte versie privacyverklaring.
Uw persoonsgegevens worden verwerkt door De Pompoenstappers vzw, wilpol@outlook.be),
Voor ledenbeheer en organisatie van activiteiten op basis van de contractuele relatie als
gevolg van uw inschrijving en om u op de hoogte te houden van onze activiteiten (direct
marketing) op basis van ons gerechtvaardigd belang om het vertrekken van informatie over
wandelen, organiseren van wandeltochten, organiseren clubwandelingen,
donderdagwandelingen voor leden. Jaarlijks houden van ledenfeest, vrijwilligersfeest
barbecue. Organiseren wandel weekends in binnen en buitenland.
Uw gegevens worden enkel gebruikt voor het versturen van het clubblad “Het Pompoentje”
en voor het verstrekken van informatie over de vereniging.
Zij worden niet aan derden verstrekt voor commerciële doeleinden.
Indien u niet wil dat wij uw gegevens verwerken met het oog op direct marketing, volstaat
het ons dat mee te delen op (wilpol@outlook.be ). Via dat adres kan u ook altijd vragen
welke gegevens wij over u verwerken en ze verbeteren of laten wissen, of ze vragen over te
dragen.
Een meer uitgebreid overzicht van ons beleid op het vlak van verwerking van
persoonsgegevens vindt u op www.depompoenstappers.be
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Zaterdag 5 mei 2018:
Ledenwandeling De Jachthoorn
Mooi weer!
Ze komen mij thuis ophalen om naar
Lichtaart te rijden.
Daar was al een beetje volk bijeen en om
14u vertrekken we met 32 mensen. Na een
uur en half stappen zijn we terug aan De Jachthoorn.
Daar kunnen we iets drinken en wat babbelen en na een half uur rust, gaan we
terug op stap met 24 mensen.
Na een uur en een kwartier zijn we weer terug.
Nog wat drinken en wat babbelen en dan naar huis.
Het was een mooie wandeling door de bossen van Lichtaart
Bedankt Jan, Herman en Jos.
En tot de volgende keer!

Zondag 6 mei 2018:
Busreis Ardennen Marchin Wandelclub
Ik moet zeer vroeg opstaan, want om 6.30u komen ze mij al ophalen om naar
Kasterlee te rijden.
Daar vertrekken we om 7 uur met de bus naar de Ardennen.
Na een uur en drie kwartier rijden, aankomst in de Ardennen.
Eerst laten inschrijven en dan vertrekken voor de 13km.
Na 50 min. is er de eerste controle en daar kunnen we wat eten en wat drinken.
Na een kwartiertje rust, gaan we terug op weg naar de volgende controle, waar we
rusten tot 12u.
En dan vertrekken we terug voor de laatste 3km.
Terug bij de aankomst om 12.55u eerst wat eten en dan ben ik met een paar
mensen iets gaan drinken in het dorp.
Om 16u vertrekt de bus terug naar huis toe na een mooie wandeling door de natuur.
Na een uur en half rijden, zijn we terug in Kasterlee.
Het was een mooie dag in de Ardennen!

Dit was het dan weer en tot de volgende keer!
De muzikale, vliegende reporter,
Jef Moons
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WANDELWEEKEND EITORF 20 -21 -22 APRIL 2018

Op een zonnige morgen, 20 april vertrekken we met een volle bus naar Eitorf,
Duitsland voor ons wandel weekend .Na de verdeling van de
kamers konden we genieten van een lekkere soep met
brood.
Rond 13h vertrok de ganse groep voor een 1e kennismaking
met Eitorf en omgeving, waar we op een terrasje konden
genieten van het mooie weer.
Het was een geslaagde dag, maar een van onze leden had
minder geluk, en kwam ongelukkig ten val in het bad waarna
hij werd afgevoerd met de ambulance naar het ziekenhuis . Ondertussen is hij volledig
hersteld.

De tweede dag zaterdag
21 april werd er gewandeld in 2 groepen, de 1e groep
begon aan een avontuurlijke wandeling, die zijn naam eer aan deed: over, onder en
tussen omgevallen bomen, toch leuk en eens iets anders. Voor het middag eten
kwamen we samen met de andere groep die voor een lichtere wandeling had gekozen
maar die toch ook 21km lang zou worden .
Het laatste stuk liepen we langs de Siege, een rivier die achter
het hotel stroomde. Eens terug in het hotel genoten sommige
mensen van het mooie zwembad.
Na het eten werd er nog na gepraat op het terras, en genoten
we van een drankje en mooie lente avond waarna iedereen moe
maar voldaan zijn bedje opzocht.
De laatste dag zondag 23 April,
begon na het ontbijt met nog een korte wandeling in de
buurt. Na een stevig middagmaal vertrokken we rond 15h
huiswaarts.
Het was een geweldig weekend en het weer was ons gunstig
gezind. Onze dank aan de leden, en het bestuur die dit
mogelijk hebben gemaakt.
Dank u wel allemaal.
Denis Geenen
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Busreis De Haan Vertrek 7 uur aan MPI De 3Master 1 juli 2018

Traditioneel start “De Walk” aan de sporthal Haneveld,
Nieuwesteenweg 74 in De Haan/centrum. Dit is op zo’n
800 meter van het dorpscentrum van De Haan.
Na de start wordt via de Chiapasdreef gewandeld richting
concessie-Noord, een villawijk die nauw aansluit met de
dorpskern. Via een dierenparkje in het begin van de
duinbossen, gaat het richting totaal hernieuwde
marktplein, waar de fonteinen opspuiten vlak voor een rij geklasseerde en
gerestaureerde huisgevels. Zo bereiken we het meest typische tramhuisje van de
ganse Belgische kust. Het tramhuisje dateert nog van in de tijd van de stoomtrams
en betekende eigenlijk de start van De Haan a/zee.
Via deze tramhalte kwamen de rijke burgers uit het
binnenland in De Haan (toen Le Coq sur Mer
genoemd) aan om er hun vakantie door te brengen.
In de omgeving van het tramhuisje bevinden zich
verschillende geklasseerde en gerestaureerde
zaken zoals “De Torre”, Hotel des Brasseurs, de
Beaufort. Even verder zien we de twee torenhuisjes opdagen. Die vormden vroeger
de toegangsweg naar het casino van De Haan, nu omgevormd tot een mooi
hotelgebouw.
Langs de Leopoldlaan komen we aan “La Potinière”, dé
groene long van De Haan en bij Koninklijk besluit
bewaard gebleven in de oorspronkelijke staat. Recht
tegenover La Potinière bevindt zich het huidige
gemeentehuis. Dit gebouw was ooit het eerste hotel van
De Haan, “Grand Hotel” genaamd. Nu klopt daar het
administratieve – en bestuurlijk hart van de gemeente.
Zo bereiken we de zeedijk, een paar jaar terug volledig vernieuwd en precies 1
kilometer lang. Hier bevinden zich verschillende tearooms en restaurants.
Na het verlaten van de zeedijk duiken we de duinbossen in. Die zijn uniek voor de
Atlantische kust en verbinden De Haan/centrum met Wenduine. In dit bos bevinden
zich nog steeds communicatiebunkers van het
Belgisch leger, in dienst van de Navo.
Daarna gaat het richting het landelijke
Vlissegem/dorp (deelgemeente van De Haan) met
z’n typische St. Blasiuskerk en omringd door het
dorpsplein en het plaatselijke kerkhof. Vandaar
gaat het via landelijke wegen terug naar de
startplaats, tevens de aankomstplaats van “De
Walk”.
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Te voet naar Scherpenheuvel
Met iets meer dan een dozijn, 14 om juist te zijn, vertrokken we om 7u in de
morgen in Kasterlee voor een tocht van 40 km naar Scherpenheuvel.
Amper het dorp verlaten, naderen we op en zandweg, bijna geruisloos en pas
omgeploegd veld, waar we nog juist, twee heel jonge reeën het bos zagen
invluchten, onze dag kon al niet meer stuk.
Het gehucht Goor voorbij, langs de Ark van Noe naar het Kempisch kanaal
,waar de eerste stop gepland was aan een visvijver. Karin, Michel, en twee
fijne
mensen
van
de
Pompoenstappers,
ontvingen
ons
met
rozijnenboterhammen, rijkelijk belegd
met kaas.
Koffie of
thee als
drankje.
Aan de oever van het kanaal, zat
een jonge familie ganzen, vader en
moeder met een twaalftal kleintjes
van de opkomende dag te genieten,
hoe mooi kan een dag toch
beginnen .
Het shoppingscenter in Olen voorbij en de nieuwe brug over het Albertkanaal, kwamen we in Oevel aan
onze tweede stop café Lindenhof. Via de voordeur binnen , vertrekken deden we via de achterdeur naar
Westerlo.
Langs een prachtige rechte dreef en de abdij van Tongerlo, werden we aan de brasserie Sooi van het
hof verwelkomd. Na een lekkere tomatensoep met balletjes en de gezellige muziek die er klonk, stonden
daar nog een tiental wandelaars klaar, waaronder Michel en Karin, die ons zouden vergezellen nar onze
eindbestemming.
Via de tunnel onder de drukke baan , Westerlo-Aarschot, wandelen we door het dichtbeboste gebied
van de prinsen de Merode, naar Mie Maan waar we met open armen van een korhoenstapper
verwelkomd werden, daar nog iets gedronken en partjes geschilde appel, ons voorgeschoteld door de
fijne mensen van de
Pompoenstappers.
Met
25
stappers
gingen
we
onze
laatste 12 km, langs
slingerende paadjes,
door het glooiende
landschap
van
inmiddels
Vlaams
Brabant, de zon die
volop scheen met nog
een
laatste
tussenstop met cola,
appels, bananen en
zoet wafels.
En ineens , daar in de
verte zagen we de
toren van de basiliek!
Na een tocht langs
stille
dorpen,
omgeploegde
akkers, mooie bossen
en nieuw aangelegde
wijnstokken, kwamen
we Scherpenheuvel
binnen om 17h30. In
het centrum werden
we vergast door het
applaus
van
de
mensen die op het
zonnig terras van
hun drankjes genoten.
De kraampjes met
kaarsen en moppen zijn er nog, de mis die werd opgedragen was druk bezocht.
Marcelcars bracht ons weer veilig de opstapplaatsen na een gezellige dag onder de stralende zon.
Martin
Met dank aan de mensen die zorgden voor de drank en de versnaperingen onder weg
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Gratis wandeling
Donderdag 05 juli 2018
Vos Schaffen
Berkentocht
Startplaats Molenstede
3945 Kwaadmechelen
Vertrek van 7 uur tot 15 uur
Afstanden 4-7-9-12-15-20 km

Gratis wandeling
Zondag 15 juli 2018
WSC Langdorp
31ste Zomertocht
Startplaats Gelrode
Vertrek van 7 uur tot 15 uur.
Afstanden 5-10-15-20-25-30-42 km

Ledenwandeling
Zaterdag 15 september 2018
Vertrekplaats Korte Heyde
Olenseweg 40 2460 Lichtaart
Vertrek om 14 uur.
Afstand 2 x 5 km

Wandelingen OPZ
De volgende wandeling met OPZ Geel zal doorgaan op:
Maandag 30 juli 2018 vertrek 10 uur In de Pelleman ,
Pellemanstraat 2460 Kasterlee
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De Pompoenstappers
Kabouterbergwandeling 12 augustus 2018
Vertrekplaats:
Vertrekuren:
Afstanden:

MPI de 3 Master Pater Damiaanstraat 10 Kasterlee
Vanaf 6 uur tot 15.00
4 -6-10-15-20-25-30-35-40 km

De wandelaars kunnen eventueel afgehaald worden aan het station van Tielen
Om 8.40 - 9.40- of 10.40 uur. Graag een seintje vooraf indien mogelijk.
De 4 km is geschikt voor rolstoelgebruikers.
Een deel van de afstanden maken een lus
aan de start en gaat de omgeving tussen
Kasterlee en Lichtaart door het provinciaal
domein de Hoge Mouw en de Koningsbossen
om daarna terug te kome aan de start. Daar
gaan ze met de andere afstanden de andere
richting uit. Over de Kabouterberg richting
de Watermolen om daar te splitsen. Heir
gaan de kleinere afstanden langs de Kleine
Nete richting Oostenende. Waar de rustpost
zich bevindt.de grootste afstanden gaan over
landelijke wegen richting Prinsenpark in Retie. Ook hier is een rustpost voorzien.
De grootste afstanden maken daar nog en lus en gaan over het Kempisch kanaal
aan sas 6 en om vervolgens door de Molse bossen aan sas 7 te komen en stappen
zo terug naar het Prinsenpark. Daarna gaan de terug richting Kasterlee door
landwegen om dan aan te sluiten met de kleinere afstanden aan de rustpost te
komen in Oosteneinde. Hierna gaan we de richting Ter Loo en langs de Molenberg
naar het dorp van Kasterlee , om alzo aan te komen aan het vertrekpunt.
Kabouterberg
Lang geleden vertelden de
Kastelaars al verhalen en sagen over
kabouters. Nu is kabouterberg op de
Kempense Heuvelrug een uniek
project voor kinderen van 3 tot 7
jaar. Het is een bosrijke plek met
zand en duinenruggen waar kinderen
naar hartenlust kunnen klimmen,
kruipen en in het zand spelen.

Verplicht mee te brengen goed humeur en mooi weer tot 12 augustus dan.
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De Pompoenstappers
Witte Bergenwandeling Dinsdag 18 september 2018
Vertrekplaats
Vertrekuren
Afstanden

: OC Schoolstraat 2460 Lichtaart
: Vanaf 7 uur tot 15.00 uur
: 4-6-12-16-20-30 km

De Witte Bergenwandeling start in het Ontmoetingscentrum achter de kerk in
Lichtaart.
De 4 km is geschikt voor rolstoelgebruikers.
Het vertrek is in het OC Van Lichtaart van 7.00 tot 15.00 uur. We maken aan de
start voor de grote afstanden een lus. Daarna gaan we met alle afstanden richting
Witte Bergen, en hebben onderweg een splitsing waar de kleinere afstanden richting
Achterlee gaan waar zich de rustpost bevindt in de serre. Hier sluiten de langere
afstanden ook aan na een omweg gemaakt te hebben. Hierna maken we nog een lus
in de omgeving van het Zwart Water. Vervolgens gaan we na gerust te hebben de
terugtocht aanvatten en stappen we langs het Hofke van Bayot en de omgeving van
de Hoge Berg terug naar de startplaats.
Zwart Water

Natuurgebied Het Zwart Water is een geklasseerd
landschap met zowel moeras- en oevervegetatie als
dennenbos. Het reservaat heeft een weelderige
plantengroei. Zo kan men hier wateraardbei,
zompzegge, gagel, dopheide, waterlelie, breedbladige
wespenorchis en zelfs veenbes, muizenoor en
heidekartelblad terugvinden.
Het reservaat is ook een belangrijke broedplaats voor
vogels. We kunnen er dodaars, kuifmees, wintertaling, slobeend en rietgors
aantreffen.
Het hofke Van Bayot
Bij het begin van de Eerste Wereldoorlog speelde zich hier om halftwaalf op
donderdag 20 augustus 1914 een drama af. Een troep Duitse ulanen (lansiers of
soldaten te paard) had op het station van Lichtaart de telegraaf afgebroken en zich
daarna op deze plaats in een hinderlaag gelegd.
Een zestal Belgische gidsen te paard ging hen opzoeken. Vooraan stapte de 21jarige soldaat Nestor Bayot, afkomstig uit Lens Saint Servais (provincie Luik). Plots
kwam hij oog in oog te staan met de vijand. Hij loste twee schoten, maar werd zelf
in het hoofd getroffen en viel van zijn paard, dat rechtsomkeer maakte en samen
met de medesoldaten ongedeerd kon ontsnappen.
Wij wensen u allen alvast een aangename en prettige wandeling.
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Wandelweekend Nunspeet Nederland 24 tot 26 augustus 2018

Landgoedhotel Villa Vennendal
Vennenpad 5 8072 PX Nunspeet
www.villavennendal.nl
Het Hotel: Het station en de A28 vindt u op 2 minuten afstand. Vanuit het hotel
kunt u de mooie Veluwse bossen en heide verkennen tijdens een fiets- of
wandeltocht. Watersportliefhebbers kunnen zich uitleven op het Veluwemeer. Ook de
Zandenplas, een recreatiegebied aan de zuidkant van Nunspeet.
Omgeving: Het romantische Landgoedhotel Villa Vennendal ligt op een 5 hectare
groot landgoed, omzoomd met grindpaden, bloemperken, gazon, heesters en
struiken. De omgeving leent zich uitstekend voor het maken van lange wandelingen
en fietstochten. Vanuit het hotel is ook het Veluwemeer binnen handbereik.
Het vertrek is voorzien op vrijdag 24 augustus om 8 uur aan MPI De 3Master.
Vrijdag : aankomst rond 11uur gevolgd door broodjeslunch met soep. Inchecken
vanaf 15 uur. 19.00 uur driegangenmenu. Tijdens het diner huiswijnen en drankjes
geserveerd naar keuze.
Zaterdag : 08:00 uur luxe-ontbijt en uur. 19.00 uur driegangenmenu. Tijdens het
diner huiswijnen en drankjes geserveerd naar keuze.
Zondag : 8.00 uur luxe-ontbijt uitchecken van de kamers 11.00 uur . 13.30 uur
lunch voorzien.
Het wandelprogramma is momenteel nog niet beschikbaar.
De totale kostprijs voor het weekend bedraagt 167 € per persoon op basis van een
tweepersoonskamer. (Na aftrok van het voorschot van 50 € nog “ 117 € “ te
betalen p/p.)
Verblijf 145 € + 2 € toeristentaks + 20 € kostprijs bus.
Voor een éénpersoonskamer is er een supplement van 25 €/ nacht.

Aandacht het resterende bedrag dient betaald te worden vóór 10
augustus 2018
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Busreis Wervik Vertrek 8 uur aan MPI De 3Master 23 september 2018

Een unieke zwerftocht door het land van de korenakkers, met rustige en
afwisselende omloop door het domein De Balokken, de Leievallei, een
stukje Henegouwen en ook even de Franse grens over.
Gratis bezoek aan het tabaksmuseum.
Voor de 42ste maal zal Wervik op 23 september as. het decor vormen
van de Tabakstocht. De Tabakstede zal gekleurd worden met
wandelgrage deelnemers van heinde en verre. Een unieke
zwerftocht door het land van “ den toebak “, de Leievallei en de
uitlopers van de Heuvellandse getuigenheuvels zal elkeen vast bekoren. ‘
The Golden River ‘, een benaming die de Leie overhield aan de florerende vlasnijverheid, neemt
navenant de bovenhand. Reeds van ver waakt de imposante Sint-Medarduskerk over de Wervikse
slapers. Dit prachtig Middeleeuws erfgoed is in de namiddag gratis te bezichtigen.
Het natuurdomein “ De Balokken “, uitgebreid met een speelbos, hondenweide en vernieuwde
Leiemeers biedt een enig zicht op de Leievallei, de robuuste Sint-Medarduskerk en de molenwieken
van de Brikkemolen. Langs de nieuwe brug, met het kunstwerk “ de blauwer en de kommies
“, bereiken we het Tabaksmuseum. Pik er zeker de unieke tentoonstelling “ Het Tresoor van het
Tabaksmuseum “ mee. Gratis toegankelijk voor alle deelnemers.
In de ruime aankomsthal zorgt een sfeervol muziekdeuntje, onze beroemde Franse Picon, een fris
getapt streekbier of allerlei lekkers voor het totaalplaatje.
Samen met Vayamundo en Wandelsport Vlaanderen vzw stappen we meer voor gelukkige mensen in
een betere wereld. Het WalkOn-label staat garant voor een kwaliteitsvolle wandeling met respect
voor natuur en milieu waarbij we stappen langs de talrijke toeristische troeven van onze stad.
Iedereen is van harte welkom … gratis versnapering voorzien voor elkeen (zolang de voorraad
strekt).
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HET HOEKJE VAN DE CHEF.
Vispannetje met scampi’s, prei en puree.

Variatie op een klassieker.
4 pers.-30 min- 20 min oven.
Benodigdheden:
750 gr (schelvis, heilbot, pladijs….).
125 gr scampi’s gepeld en schoon gemaakt.
2 laurierblaadjes, 1 ui, 2 stengels prei.
125 gr champignons, 3 hard gekookte eieren, 2 el bloem.
2el peterselie, gesnipperd 750 ml melk peper en zout.
Voor de puree:
750 gr kruimige aardappelen, nootmuskaat, beetje melk, beetje boter.
1. Verwarm de oven op 180 gr. Schil de aardappelen en snij in blokjes en kook ze gaar
inlicht gezouten water . Pureer met wat melk en boter, kruid met peper, nootmuskaat
en zout.
2. Pel en snipper de ui. Breng de melk aan de kook met de laurier en de ui, laat de vis
hier in 5 minuten pocheren. Schep de vis er uit en hou de melk apart .
3. Spoel de prei en snij in ringen . Maak de champignons schoon en snij in plakjes.
Smelt boter in een pannetje en stoof de prei en de champignons , bestrooi met bloem
en roe goed om voeg de gearomatiseerde melk toe en roer tot een gladde saus .Kruid
met peper en zout en voeg de peterselie toe.
4. Pel de eieren en hak grof. Schep samen met de vis, de scampi’s en de
preisaus in een beboterde oven schaal en lepel er de puree over en zet 20
minuten in de oven.
Tip: maak eens puree van zoete aardappel en wortel ook heerlijk bij het romige sausje……..
Smakelijk
Jules gabriels
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Wand
elaars Van Harte welkom

Wandelknooppunten grenzend aan onze taverne
met parking voor 90 wagens. Midden in de natuur
met de mooie Nete er dwars doorheen.
Ideale start- en stopplaats met voor en na lekkere
hapjes en drankjes. Liefhebbers kunnen ook miniof snookergolven.
Tot weldra Christel en Geert !
Open van 15 maart tot 15 november vanaf 10u,

2014
2015
2016
2017
2018

Herentalsebaan 172 - 2160 Wommelgem/Borsbeek
weekdagen open van 10 tot 18.00 uur - zaterdag van 10
tot 16.00 uur
donderdag en zondag gesloten
03-689 25 53 - regattaoutdoorshop.be@gmail.com
info data evenementen : www.outdoorjackets.be

Watermolen

Marathon

Pompoen

Kabouterberg

Witte Bergen

Duivelskuil

wandeling

wandeling

wandeling

wandeling

wandeling

wandeling

764
473
444
575
687

1047
768
1346
1198
1274

1866
1845
1616
1690
1733

1285
1330
1432
2035

525
451
530
702

1013
1082
1120
875

Totaal
6500
5949
6488
7075
3694

15

Ledenhoekje

Hier kan elk lid zijn wandelactiviteit of andere evenementen voorstellen.
De donderdagwandelingen vertrekken telkens om 13.00 uur.
DE DONDERDAGSTAPPERS

Datum

Vertrekplaats

Gids (en)

05
Juli

Gratis wandeling
Berkenhof
Turnhoutsebaan 119
Tennisclub Den Bruul
Belsehei 2
2440Geel
Berkenhof
Brand 78
2470 Retie
De Klapekster
Kolonie 41
Wortel
Den Hartog
Draaibrugstraat 18
2250 Olen
Ijs Wens
Hoge Darisdonk 34
2360 Oud Turnhout
Zorgcentrum De Wending
Albert Van Dijckstraat 18
2300 Turnhout
De Liereman
Schuurhovenberg 43
2360 Oud Turnhout
Taverne Sas 7
Retieseweg 180
2440 Geel
Café De Pelleman
Pellemanstraat 27
2460 Kasterlee
Taverne Netherust
Houtem 53
246 Kasterlee
Café Cipierke
Sint Jozef 61
Rijkevorsel

Vos Schafffen
Berkentocht
Molenstede
René Mertens
0477 76 88 14

12
April
19
April
26
April
02
Augustus
09
Augustus
16
Augustus
23
Augustus
06
September
13
September
20
September
27
September

Maria veris 0472 22 88 20
Lieve Swolfs 0496 79 92
An Van Der Flaas 0496 35 50 16
Josephine Van Loon
Fons Keersmaekers
0478 31 60 37
Marianne
Jan Steenackers
0498 19 94 86
Theresa Geudens
0497 73 53 78
Jos en José Baeyens
0494 18 36 94
Jos Wuyts 0499 33 28 85
Carina Franken
Willy Raeymaekers
0477 29 13 63
Gust Janssens 0472 72 23 76
Willy Raeymaekers
0477 29 13 63
Willy Hendrickx
0498 19 46 57

DEZE WANDELINGEN WORDEN GEWANDELD TEGEN MET EEN SNELHEID
VAN ONGEVEER 4 KM PER UUR EN ZIJN ONGEVEER 10 KM LANG.
IEDEREEN IS VAN HARTE WELKOM10
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Inschrijvingen Busreizen-Clubactiviteiten :
Willy Raeymaekers Melkstraat 14 bus 2 2460 Kasterlee
Tel : 014 85 24 57

GSM : 0477 29 13 63

willy.raeymaekers2@telenet.be

Inschrijvingen wandel weekends :
Jules Smets Pellemanstraat 53 2460 Kasterlee
Tel : 014 85 18 89

Klevers :
Willy Pouillon

julessmets@skynet.be
GSM 0487 644 025

willypouillon@proximus.be

Busreis Wervik
Vertrek MPI de 3Master zondag 23 september 2018 om 8.00
uur
Uiterste inschrijvingsdatum bij Willy Raeymaekers:
vóór 15 september 2018
Prijs per persoon 10 €
aantal :………………………
Bedrag : ………………………
Prijs per persoon niet-leden 20 €
aantal : ………………………
Bedrag : ………………………

Klever

Klever

Wijziging Facebook naar aanleiding van de GDPR.

Beste Pompoentjes de facebook-pagina zoals ze nu bestaat is zal
verdwijnen wegens de veranderde wet op de privacy.
Maar van af 1 juli zal er een nieuwe facebook-groep komen je moet je
daar wel even voor aanmelden bij de groep ze zal de zelfde naam
dragen. ”Namelijk De Pompoenstappers “.
Neem daarom vanaf 1 juli eens een kijkje op facebook en ga naar
groepen en geef de pompoenstappers in en vraag om lid te worden van
de groep.
Wens je meer uitleg , dit kan op een van onze volgende gelegenheden.
Ik zal u met plezier de nodige uitleg geven.
Groetjes
Jules Gabriels
Beheerder van de facebook pagina /groep
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zon.08 jul

Inrichter

Afstanden

Startuur

Startplaats

De Vredezonen

in km
4-8-1216-20

07.00
15.00

Parochiezaal
Lindestraat 24
2450 Meerhout
Parochiezaal
Rillaarsebaan 134
3200 Gelrode
J.O.S
Kerkstrat 89
2940 Hoevenen
Hof van 't Rauw
Kiezelweg 181
2400 Mol
Lokaal sSt. Amelberga
Schriekweg 5
2240 Zandhoven
MPI De 3 master
Pater damiaanstr 10
2460 Kasterlee
Zandfluiter
Tulpenlaan 1
2275 Wechelderzande
Parochiezaal O.L.V.
Mechelsesteenweg 233
2500 Lier
St. -Sebastiaansgilde
Hofeinde 9
2330 Merksplas
Pc vlimmeren
Hoogstraat
2340 Vlimmeren
Pc St. Martinus
St -Jozeflei 27
2390 Westmalle
OC Lichtaart
Schoolstraat
2460 Lichtaart
PZ Meerhout- Zittaart
Lindestraat 22
2450 Meerhout
Parochiezaal O.L.Vrouw
Bouwelsetenweg 197
2560 Nijlen
Parochiezaal
Stationsstraat
2230 Ramsel

Meerhout
Huttentocht
WSC Langdorp

zon.15 jul

Aarschot

31ste Zomertocht
WK Noordergouw
zon.22 jul
Brasschaat
16de Poldertocht
W.S.V. Mol
zon.29jul
Mol
Zomertocht
Kon .Harm St. Amelberga
zon.05 aug
Zandhoven
40e Kasteeltochten
De Pompoenstappers
zon.12 aug
Kasterlee
Kabouterbergwandeling

zon.19 aug

zon.26 aug

zon.2 sep

zon.9 sep

zon.16 sep

din.18 sep

zon.23 sep

zon.30 sep

zon.7 okt
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WC. Zandstappers
Wechelderzande
Kempenwandeling
De Kleitrappers
Lier
Zimmertocht
De Noorderkempen
Hoogstraten
Land van Mark & Merkske
WSV Beekakkers
Beerse
42ste rond Beerse
De Natuurvrienden
Zoersel
s Heerentocht
De Pompoenstappers
Kasterlee
Witte bergenwandeling
De Bavostappers
Meerhout
21e Scherpgemeten.
WSV IVAS
Itegem
10de Barmistocht
De Lustige Stappers
Ramsel
Tµussen Demer en Nete

4-8-1216-20-30
42-50
5-8-1014-18
22-25
4-5-1013-20-24

06.00
15.00

5-10-1422-25-34

08.00
15.00

4-6-1015-20-25
30-35-40
4-7-1217-22-27-35

06.00
15.00

4-8-1215-22-28

07.00
15.00

5-12-2030-42

07.00
15.00

5-7-1317-20-25
30-35-42
5-12-2130-42

07.00
15.00

4-6-1216-20-30

07.00
15.00

4-7-1215-19-25
33-43
5-10-1520-25-30

07.00
15.00

6-8-1318-22-30

07.00
15.00

08.00
15.00
07.00
15.00

06.30
15.00

06.30
15.00

07.00
15.00

Activiteiten 2018
De Pompoenstappers VZW

√
√
√
√
√
√
√
√
√
√
√
√
√
√
√

Zat. 13 jan.
Zat. 03 feb.
Zon. 18 feb.
Don. 22 feb.
Zat. 24 feb.
Din. 06 mrt
Zat. 17 mrt
Zon. 18 mrt
Woe. 04 apr.
Za 07 april
Zon.15 apr.
20 -22 april
Din. 01 mei
Zat. 05 mei
Zat. 06 mei

√

Zat. 12 mei

√
√
√
√

Zon. 03 juni
Zat. 16 jun
Don.21 jun
Zat. 30 juni
Zon. 01 jul
Don. 05 jul
Zon. 15 jul
Zo 12 aug
24-26 aug
Zat. 15 sep
Din. 18 sep
Zon. 23 sep
Zat. 20 okt
Zon. 11 nov
Zat. 17 nov
Vrij. 23 nov
Zon. 25 nov
Zat. 01 dec.
Don. 06 dec

Nieuwjaarsclubwandeling en Nieuwjaarsreceptie Vertrek Café de Pelleman
Bowling Den Bruul Geel om 14 uur.
Gratis wandeling Geel WC De Bavostappers 19de Wintertocht
Gratis weekdagwandeling in Veerle Laakdal

Sporton Diest Abdijwandeling

Ledenfeest: zaal Ontmoetingscentrum Tielen
Watermolentocht – vertrek OC Tielen
Ledenwandeling Vertrek Floreal Lichtaart
Busreis Londerzeel Wandelclub De Cracks Wolvertem
Gratis weekdagwandeling in Kwaadmechelen WSV Genebos Gerardustocht

MARATHONWANDELING Vertrek MPI De 3 Master Kasterlee
Gratis wandeling Herentals Herentalse Wandelclub. 36ste Perswandeling
Wandelweekend Duitsland Eitorf -Alzenbach Hotel Schützenhof
Gratis wandeling Poederlee Wandelclub De Zandstappers Meiklokjestocht
Ledenwandeling Vertrek .De Jachthoorn Lichtaart
Busreis naar Marchin Wandelclub La Savate Marchinoise.
VOETTOCHT KASTERLEE naar SCHERPENHEUVEL
Vertrek aan het MPI De 3 Master in Kasterlee .
POMPOENSTAPPERSWANDELING Vertrek: OC Lichtaart
Ledenwandeling Vertrek Taverne Netherust Kasterlee
Gratis weekdagwandeling in Eindhout. De Bavostappers VZW. 21ste Pootzaktocht
Barbecue – OC Tielen
Busreis naar De Haan Club De Hanestappers De Haan
Gratis weekdagwandeling in Molenstede Vos Schaffen. Berkentocht

Gratis wandeling Gelrode. Club WSC Langdorp. 31ste Zomertocht.
KABOUTERBERGWANDELING: Vertrek MPI De Mast Kasterlee
Weekend Nederland Hotel Villa Vennendaal Nunspeet

Zat. 09 dec

Ledenwandeling Vertrek Korte Heyde Lichtaart
WITTE BERGENWANDELING Vertrek: OC Lichtaart. Gratis wandeling
Busreis naar Wervik Club Wervikse wandelvereniging Tabakstocht
Ledenwandeling Vertrek Café Koetsierke Tielen
Busreis naar Oudenaarde. Club Hanske De Krijger Oudenaarde Wandelt.
DUIVELSKUILWANDELING Vertrek: MPI De 3 Master Kasterlee
Helpersfeest – OC Tielen
Gratis wandeling Vosselaar. De Voskes Vosselaar Adriaan Ghijstocht
Bowling Den Bruul Geel om 14 uur.
Gratis weekdagwandeling in Lummen Lummense Dalmatiërs herfstwandeling
Gratis wandeling Poppel Ravels Wandelaars. Mieke Pap route

Zat. 15 dec

Busreis naar Mechelen Opsinjoorke Mechelen.Mechelen in Kerstsfeer.

Woe. 26 dec

Kerstwandeling: Kriekskes met ballekes–MPI De 3 Master Kasterlee
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