
Voettocht naar Scherpenheuvel op  Zaterdag 04  mei 2019 

 

 

 

 
 

Op zaterdag 4 mei is het weer zo ver. Dan trekken de 

Pompoenstappers samen met de Korhoestappers uit Oud-

Turnhout weer van Kasterlee naar Scherpenheuvel. 

De tocht vertrekt  ’s ochtends om 7 uur aan het MPI de 3Master in 

de Pater Damiaanstraat in Kasterlee. 

Er zijn ook dit jaar verschillende aanpikpunten. 

Zo kan men starten in Oevel aan het “Lindenhof” en in Tongerlo 

bij “Sooi van ’t hof” alsook bij “Mie Maan” in Bergom.  

Bij de terugkeer zal de bus dan ook bij Mie Maan, Sooi van ’t hof 

en Lindenhof stoppen. 

Dit jaar is de tocht 42 km en aan een gezapig tempo waar 

iedereen zich in kan vinden. Jong en oud , gevorderd of beginnende wandelaar vinden hier 

hun gading en kunnen dan ook hieraan deelnemen. 

Onderweg zullen  Wieza en Jef ook weer 

zorgen voor de bevoorrading en zal voor de 

noodzakelijke verzorging kunnen verleend 

worden.  

Het is de bedoeling dat wij rond 17.30 uur 

aankomen in Scherpenheuvel. Hier kunnen 

kunnen de mensen die willen de H.Mis om 18 

uur bijwonen. (indien we op tijd zijn).  

Het vertrek is voorzien om 19.30 uur met de bus die ons terugbrengt naar onze startplaats. 

Voor de ganse dag, inclusief verzoging en bevoorrading, terugreis met de bus en sticker, 

wordt een bijdrage gevraagd van 12 €.  

Soep in “Sooi van ’t hof dient vooraf besteld te worden.  

Let wel de soep en verbruik moeten ter plaatse betaald worden en is niet in de prijs 

inbegrepen. 

 

 

Start/stop Tijdstip Afgelegde Afstand 

Vertrek MPI de 3Master 07.00 0 km 
Den Thijs in Geel 08.20 8 km 
Café Lindenhof Oevel 10.40 16,7 km  
Sooi van ’t hof Tongerlo 12.00  22,6 km 
Mie Maan Bergom 14.00 29 km 
Testelt Visvijver 16.20 36.6 km 
Scherpenheuvel Basiliek 17.30 42 km 

 

Inschrijvingen dienen te gebeuren vóór  28 april bij Willy Raeymaekers melkstraat 14 bus 2 

Kasterlee. Tel : 014 85 24 57 GSM : 0477 29 13 63      willy.raeymaekers2@telenet.be    


