
Pompoenstapperswandeling  zondag 02 juni 2019 
 
Vertrekplaats : OC Lichtaart Schoolstraat 2460 Lichtaart 
Vertrekuren     : Vanaf  6 uur tot 15.00 
Afstanden : 4- 6-10-15-17-20-25-30-35-40-50 km 
 
De Pompoenstapperswandeling start in het OC Lichtaart in de Schoolstraat in Lichtaart. Het OC ligt 
rechtover de achterkant van de kerk.  
Deze wandeling is één van de wandelingen die staat in het wandelproject Walkon. De Pompoenstappers 
zijn dan ook fier hieraan te kunnen meewerken. 
 

1. Wandelsport Vlaanderen vzw wil de samenwerking rond het WalkOn 

wandelcriterium 2019 aanscherpen.  Het platform rond sociaal verantwoordelijk 

wandelen dient meer aan bod te komen.  De betrokkenheid van vzw Het 

Aksent ontbrak dit jaar.   • Ter gelegenheid van WalkOn wandelcriterium 2019 

staat een groene, milieubewuste en gezondere wereld centraal.  

2. Hiervoor werd met Mooimakers een de ideale partner gevonden.   

       • Met de drie partners word een nieuwe campagne opgezet in de strijd tegen 
zwerfvuil en sluikstorten. Sensibiliseren we de deelnemers op het zwerfvuil op te 

ruimen langs de parkoersen.  Lanceren we warme oproep naar de deelnemende clubs toe om het 
gebruik van wegwerpmateriaal (plastiek , … ) te minimaliseren. 

     
Op deze wandeling zijn 4 rustposten voorzien: De start  OC Lichtaart, voetbalkantine Goor , het AC in 
de Molenstraat en de serre in Achterlee.  
We starten richting Goor door de Koningsbossen waar de eerste controle gelegen is. 
Daarna stappen we in de richting Hoge Mouw en vervolgens door de Rulheide en de Zandschel richting 
AC Molenstraat. Hierna gaan we naar de andere kant van het dorp en bewandelen we door de mooie 
bosrijke omgeving om zo in Achterlee aan te komen aan de rustpost. Daar hebben de langere afstanden 
nog een lus in de omgeving van de Witte Bergen. Daarna sappen we richting startplaats door de mooie 
natuur om onze wandeling af te sluiten.  
 
Op deze wandeling loop je over de Kempische Heuvelrug die loopt van Kasterlee naar Herentels. 
Tevens Passeren we voorbij het Zwart Water en het Hofke van Bayot. 
 
 

   
 
Op de Hoge Mouw zie je het hoofd van de Slapende Reus die is op geïnspireerd op het typische 
landschap dat zo kenmerkend is voor Kasterlee. 
 

Een goed humeur en mooi weer zijn enkele troeven die je zeker niet mag vergeten 
Voor de wandelaars die met de trein komen wordt er de mogelijkheid geboden  
Afhalen station om 8:40 -9:40 -10:40 uur. Terug 14.30 -15.30 -16.30 
 
 

 


