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Dit is altijd het woordje van de voorzitter
geweest, maar ik heb besloten de fakkel deze
maand door gegeven.
Na 19 jaar voel ik dat het tijd word dat er andere
het over nemen .
Ik voel dat de jaren stilaan beginnen door te
wegen. Ik heb het zeer druk gehad de laatste tijd
met van alles en nog wat
Daarom dit woordje van afscheid als voorzitter.
Ik denk wel dat we het al die jaren goed gedaan
hebben, als je ziet waar we begonnen zijn en
waar we nu staan.
Ik heb het altijd graag gedaan samen met mijn
vrouw zij heeft er evenveel toe bij gedragen om
altijd en voor iedereen klaar te staan en te
helpen.
Ik hoop dat de club zal blijven verder doen zoals
ze nu is, als vrienden onder elkaar en veel
wandel plezier .
Ik blijf zoveel ik kan wandelen , en als ze me
nodig hebben wil ik nog wel graag verder helpen.
Ik hoop u allen nog veel tegen te komen op de
wandelingen.
Maar dan als gewezen voorzitter.
Bedankt voor alle vriendschap die wij mogen
hebben ontvangen al die jaren.
Smets Julius
Gewezen voorzitter.
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Jules bedankt
Na 19 jaren heb je besloten een punt te zetten achter je carrière als voorzitter
van de Pompoenstappers.
Wat begon als een klein clubje in Kasterlee is dit nu uitgegroeid tot een vrij
grote vereniging.
Je stond altijd paraat om iedereen te helpen en bij te staan.
Bij wijze van spreken dag en nacht paraat voor de Pompoenstappers.
Met een programma waar veel verenigingen jaloers op zijn, en in de Kempen
en ver daar buiten een zeer gewaardeerde vereniging.
Iedereen kent Jules , waar je ook maar komt.
In de wandelsport heb je ook heel wat watertjes door zwommen, dit niet was
ook niet altijd eenvoudig.
Er wordt altijd gezegd naast een sterke man staat ook een sterke vrouw, dit is
zeker het geval. Jullie leefden dan ook beide voor de Pompoenstappers.
Regelmatig was het de zoete inval en iedereen was welkom.
Met al de veranderingen die gebeuren werd het er niet gemakkelijker op,
wetgevingen, reglementeringen. Je vraagt je dan ook soms af of we nog wel
met wandelen bezig zijn.
Daarom Jules en Lisette hebben jullie na rijp beraad de beslissing genomen het
rustiger aan te doen.
Wij hopen dat wij nog vaak beroep kunnen doen want je bagage is enorm en
daar kunnen we zeker nog veel van leren.
Wij zullen je blijven appreciëren en je zal altijd bij horen als onze Jules.
Dank ook voor de fijne jaren van samenwerking.
Om je palmares op te noemen, dat lijkt me een onbegonnen werk.
Daarom heeft het bestuur ook beslist je te benoemen tot ere-voorzitter van de
Pompoenstappers.
Jules dank je wel in naam van het hele bestuur en de leden.
Dank je wel Jules
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Ledenwandeling Floreal Lichtaart: 16 maart
2019

Om 13u komen ze mij ophalen om naar Lichtaart
te rijden.
We waren er eerst en om 14u vertrekken we voor
de eerste 5 km met 38 mensen en 2 honden. Na
een uur en half stappen, stoppen we terug aan het
café om iets te drinken en wat te babbelen.
Na wat rusten, vertrekken we terug voor de
volgende toer van 5 km met 28 mensen. Na een
uur en twintig minuten stappen zijn we weer aan
het café. We kunnen nog wat drinken.
We hebben 10,1km gewandeld en zijn dan in
Lichtaart een frietje gaan eten. En dan naar huis
toe!
Bedankt Jan, Jos en Herman voor de mooie
wandeling!

Busreis Vreugdestappers Huldenberg: 17
maart 2019
Ze komen mij om 7.25u halen om naar Kasterlee
te rijden. Daar stond al wat volk bijeen en om 8u
vertrekken we naar Tervuren waar wij om 9.15u
aankomen.
Inschrijven en vertrekken voor de 17km.Ik ga
alleen en soms met iemand anders. Na een uur en
half stappen is er de eerste controle. Wat eten en
drinken en wat rusten en daarna weer op pad voor
een uur en een kwart. Daar is dan een tweede
controle. Na wat rust gaan we terug naar de
startplaats. Daar heb ik een Duvel gedronken.
Om 16u rijden we terug naar Kasterlee.
Dit is mijn verslag en tot de volgende keer!
De Muzikale Vliegende Reporter
Jef Moons

Onze parcoursmeesters
Telkenmale horen we op de wandelingen
geweldige commentaren hoe mooi onze
wandelingen zijn.
Deze eer komt dan ook volledig toe aan onze
parcoursmeesters.
Jos Van den Schoor met zijn ploeg Jan Van Nueten
en Herman Luyten doen er dan ook alles aan om
dit te realiseren.
Zo zijn ze maanden, zelfs langer bezig om de
trajecten uit te stippelen. Het zoeken naar
controleposten , pittoreske plaatsjes , bospaadjes
en noem maar op.
Zij kennen dan ook bij wijze van spreken elke
boom in Kasterlee, Lichtaart en Tielen en zelfs ver
daar buiten.
Zij beginnen na een uitvoerig overleg hoe ze gaan
wandelen . Rekening houdend met de
startplaatsen en mogelijke rustposten bepalen zij
het traject. Met afstanden gaande van 4 tot 50 km
kan je wel voorstellen dat dit niet eenvoudig is.
De parcours moeten ook aan het gemeentebestuur
voorgelegd worden ter goedkeuring. Afspraken
maken met andere instanties ( vb. Prinsenpark),
controleposten enz.
Wanneer de wandeling nadert beginnen zij de
trajecten af te pijlen, plaatsen splitsingsborden en
borden om de wandelaars op de startplaats te
krijgen. Eens dit alles in orde is het afwachten of
de weergoden ons mee zitten.
De dag van de wandeling rijden zij de hele dag de
parcours af om te zien of alles in orde is.
Het gebeurt dat er pijlen verdwenen zijn of
beschadigd, dit brengen ze dan terug in orde.
Er is ook een noodnummer indien er iets gebeurt
begeven zij zich ter plaatse omzich te vergewissen
wat het probleem en in te grijpen.
Eenmaal de wandeling er op zit beginnen ze alle
pijlen en borden te verwijderen.
Je ziet een hele klus en niet altijd even simpel.
Maar hun troost is dat de wandelaars tevreden zijn
en komen zeggen mooi gedaan een proficiat voor
de parcoursmeesters.
Daarom : Jongens wij zijn fier op jullie en je werk.

Dank je wel Jos, Jan en Herman
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Gratis wandelingen
Gratis weekdagwandeling op donderdag 04 juli
Vos Schaffen
Berkentocht
3 provinciewandelingen
Startplaats Berkenhof opleidingscentrum Kfc Diest
Turnhoutsebaan 119 3294 Molenstede
Vertrek van 7 uur tot 15 uur.
Afstanden 4-6-12-20 km

Gratis wandeling opZondag 04 augustus
WSV Milieu 2000 Lommel
38ste internationale Teutentocht
Startplaats Scholen Provil
Duinenstraat 3920 Lommel
Vertrek van 7 uur tot 15 uur.
Afstanden 5-9-13-16-20-23 km

Gratis wandeling op donderdag 19 september.
Sporton Diest
Gerhagenwandeling
3 Provinciewandelingen.
Startplaats ‘t Schoolhuis
Schoterheide 48 Tessenderlo
Vertrek van 7 tot 15 uur
Afstanden 5-7-8-10-15-17-18-20-28 km

Wandelingen OPZ
De Volgende wandelingen met OPZ hebben plaats op
26 augustus met vertrek aan De Pelleman in Kasterlee
30 september met vertrek aan de Floréal in Lichtaart

Foutjes
Indien er nog fouten staan op je lidkaart, adres schrijfwijze naam gelieve deze dan
dringend door te geven aan Willy Pouillon. E-mail willypouillon@proximus.be.
Hier kan je ook stickers bestellen. Hetzelfde geldt voor wijzingen van uw gegevens.
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Familieberichten
Wij melden u het overlijden van :
Anna Breugelmans geboren te Merksplas op 2 februari 1933
en overleden 27 maart 2019.
Wij betonen onze welgemeende deelneming.

Tevens betonen wij onze deelneming aan alle familieleden.
Wij wensen U veel sterkte in deze moeilijke dagen.

Wij melden u het overlijden van :
Jozé Van Den Broeck geboren in Herselt op 14oktober
1933e en overleden op 04 april 2019 en Fons Leclair
geboren in Westerlo op 14 juli 1933 en overleden op 04
januari 2019.
Wij betonen onze welgemeende deelneming.
Moeder en vader van Chris Leclair
Tevens betonen wij onze deelneming aan alle familieleden.
Wij wensen U veel sterkte in deze moeilijke dagen

Ledenwandeling
Op zaterdag 07 september heeft de Ledenwandeling
plaats met vertrek in:
Tennisclub Ter Heyde
Lichtaartsesteenweg 216 , 2200 HERENTALS
Vertrek om 14 uur.
Afstand 2 x 5 km

Barbecue
Onze jaarlijkse barbecue zal dit jaar vindt plaats op
zaterdag 06 juli in het OC van Tielen.
Bij beginnen eerst met een gezonde wandeling van
een 10-tal km. Start 14 uur.
Daarna kan er gesmuld worden van een heerlijke barbecue. Vermoedelijk 16 à 16.30
uur.
Gelieve in te schrijven voor 1 juli.En wat kost da dan !!!! 10 euro per persoon. Alle
dranken inbegrepen.
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De Pompoenstappers
Kabouterbergwandeling 11 augustus 2019
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 even een seintje vooraf indien mogelijk.
De 4 km is geschikt voor rolstoelgebruikers.
Wij vertrekken in het MPi De 3 Master en er zijn 3 rustposten voorzien. Eerst en vooral heb
je de startzaal in het MPI de 3 Master, verder in oosteneinde en Het Prinsenpark in Retie.
Een deel van de afstanden maken een lus aan de start tussen Kasterlee en Lichtaart door
het Provinciaal domein de Hoge Mouw en de koningsbossen om zo terug aan de start te
komen. Van daar gaan we met alle afstanden door het dorp en over de Molenberg richting
Terloo om zo in Oosteneinde te komen waar de volgende rustpost gelegen is.

Prinsenpark 1
Deze foto van Onbekende auteur is gelicentieerd

Van daaruit gaan de kleinere afstanden terug langs
de Kleine Nete en de watermolen en over de
Kabouterberg terug naar de aankomst.
De grotere afstanden gaan van Oosteneinde over
landbouwwegen naar het Prinsenpark waar de
volgende rustpost gelegen is. De drie grootste
afstanden 30-35 en 40 km maken daar nog een lus
door de mooie natuur en vervolgens terug op de rust
uit te komen in het Prinsenpark. Om van hieruit met
de overige afstanden terug naar oosteneinde te
wandelen. Van daaruit vertrekken we met alle
afstanden naar de startzaal in Kasterlee.

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 11 augustus dan.
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De Pompoenstappers
Witte Bergenwandeling Dinsdag 17 september 2019
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.
We starten in het OC in Lichtaart. We maken een lus aan de start met de 4 km en de 30 km
tussen Lichtaart en Kasterlee. Daarna gaan alle afstanden behalve de 4 km richting de
Witte Bergen. Onderweg is een splitsing voorzien en maken de grotere afstanden wat meer
afstandsmeters om daarna terug samen te komen om naar de rustpost in de serre in
Achterlee te gaan. Na een verdiende rust maken de grootste afstanden nog een lus door de
mooie omgeving van de Witte Bergen om terug in de serre aan te komen. Na deze controle
vatten we terugtocht aan om langs het hofke van Bayot en de Hoge Berg de aankomst te
bereiken.
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 21-jarige 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 en tot 17 september.
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Busreis zondag 22 september 2019 naar Bütgenbach
Wanderclub Bütgenbach (VGDS 003)
Vertrek : 7 uur aan MPI de 3master in Kasterlee.
Afstanden 4-7-12-20 km
Startplaats : Sport- und Freizeitcentrum Worriken
Restaurant Marco Polo
Worriken 9 4750 B[utgenbach Luik
Starttijden : van 07 uur tot 15 uur.
Inschrijving : Leden 1,1 €

Heerlijk wandelen inde natuur van Oost-België
Rondom de aanlokkelijke recreatietrekpleister Warche-Stuwmeer, verscheidenheid in het
landschap, is er een overvloed aan
activiteiten en uitstekende
logeermogelijkhedenDe Warche stuwdam
met een oppervlakte van 120 ha
(Bütgenbach meer) is het middelpunt van
een typisch Eifel landschap, omgeven door
ongerepte natuur, grote bossen,
uitgestrekte groene omgeving, prachtige
heggenlandschappen en goed bewaarde
natuurbehoudgebieden. Centraal ligt het
sportcentrum Worriken met een uitgebreid
en actief vrijetijdsaanbod, van vakantiedorp
en camping over een uitgebreid aanbod aan
sport en watersport, evenals een
trainingsterrein voor bergbeklimmers.
VENNtastic Beach (8.000 m2 badstrand), bewaakte zwemzone van 2000 m2 en eilandjes
waar er gezond kan worden, trampoline (7 m) en klimberg (5 m). Uniek recreatiegebied dat
in de gemeente Bütgenbach uitnodigt om te genieten van de ongerepte natuur. Ergens in
het dal van de Warche of tijdens een wandeling langs het water, rond het meer. Natuur,
gezondheid en zintuiglijke belevenis staat centraal in Herba Sana Garten in Elsenborm waar
er ongeveer geneeskrachtige planten en 80 wilde plantensoorten staan. Liefhebbers van
geschiedenis ontdekken in de buurt het Truschbaum museum waar er veel te leren valt over
de legendarische legerplaats van Elsenborn.Terwijl voornamelijk gezinnen plezier maken
tijdens de rit met een loopfiets op de voormalige Veenspoorweg langs de idyllische Hoge
Venen, worden fijnproevers tijdens de Gourmet Tour van Bütgenbach naar Nidrum en terug
in de watten gelegd. Vijf restaurants, die langs het wandelpad door het prachtige Warchedal
liggen, verwennen de deelnemers met de fel begeerde Oost-Belgische kookkunst.
Wij vertrekken in Bütgenbach om 16 uur terug richting Kasterlee

Vers van de pers.
Het wandelweekend 2020 in april zal doorgaan bij Vayamundo in Houffalize. !!!!!
Meer informatie in het volgend Pompoentje.
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De Pompoenstappers steunen het goede doel

De fanfares uit kasterlee ,Lichtaart en Tielen organiseren Fanfarathon 2019. Dit ten
voordele van het kinderkankerfonds (Leuven en Gent).
Het bestuur van de Pompoenstappers heeft besloten om dit goede doel te steunen .
Het bestuur stort een bedrag van 500 € voor dit goede doel.
De apotheose van dit evenement vind plaats op zaterdag 14 september. De 3
fanfares zullen die dag in hun respectievelijke deeldorpen lussen maken van 13 km
en om daan samen op een gemeenschappelijk punt samen te komen om de 2
laatste km samen af te leggen. Hier wordt een gezamenlijke optocht met de
veringigingen van Kasterlee, Lichtaart en Tielen afgelegd.

Wij roepen onze Pompoenstappers op om
mee de toer of een stuk mee te lopen
naar het eindpunt. De pomponestappers
zullen vanuit Kasterlee vertrekken. Hier
kunnen we eventueel aansluiten op toer 4
om 15 uur aan de Wissel in Kasterlee
ofwel toer 5 richting eindpunt waar een
groot evenement zal plaats vinden.
Wij hopen dat er een aantal
Pompoenstappers herkenbaar mee
stappen.
Indien je wenst mee te stappen kan je dit
melden aan Willy Raeymaekers.
Het zou fijn zijn dat de pompoenstappers
zich laten zien op een andere manier.

Tijdens onze Kabouterbergwandeling zullen we proberen u nog meer info te
bezorgen.
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Alle Inschrijvingen Busreizen-Clubactiviteiten -weekends :
Willy Raeymaekers Melkstraat 14 bus 2 2460 Kasterlee
Tel : 014 85 24 57 GSM : 0477 29 13 63
willy.raeymaekers2@telenet.be

Barbecue
OC Tielen Zaterdag 06 juli 2019 om 14.00 uur
Uiterste inschrijvingsdatum bij Willy Raeymaekers:
vóór 29 juni 2019
Prijs per persoon 10 €
aantal :………………………
Bedrag : ……………………
Prijs per persoon niet-leden 20 €
aantal : ………………………
Bedrag : …………………..

Klever

Klever

Busreis Naar Butgenbach
Vertrek MPI de 3Master
Zondag 22 september 2019 om 07.00 uur Uiterste
inschrijvingsdatum bij Willy Raeymaekers:
vóór 23 juni 2019
Prijs per persoon
10 €
aantal :………………………
Bedrag : ………………………
Prijs per persoon niet leden 20 €
aantal : ………………………
Bedrag : ………………………

Klever

Klever

Bon voor gratis weekdagwandeling
Berkentocht
Molenstede

VOS Schaffen
Max. 2personen

op Donderdag 04 juli 2019
3 Provincietochten

Goed voor inschrijving – 1 basis consumptie

Naam voornaam ___________________________
Adres
___________________________
Lidnummer
___________________________
OF KLEVER
Bon voor gratis weekendwandeling
38ste Internationale Teutentocht

Naam voornaam___________________________
Adres
___________________________
Lidnummer
___________________________
OF KLEVER
op Zondag 04 augustus 2019
Lommel

Wandelclub Milieu 2000 Lommel
Max. 2personen

Naam voornaam ___________________________
Adres
___________________________
Lidnummer
___________________________
OF KLEVER
Bon voor gratis weekdagwandeling
Gerhagenwandeling Tessenderlo

Sporton Diest
Max. 2personen

Naam voornaam___________________________
Adres
___________________________
Lidnummer
___________________________
OF KLEVER
op Donderdag 19 september 2019
3 Provincietochten

Goed voor inschrijving – 1 basis consumptie

Naam voornaam ___________________________
Adres
___________________________
Lidnummer
___________________________
OF KLEVER

Naam voornaam___________________________
Adres
___________________________
Lidnummer
___________________________
OF KLEVER
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Wandelaars 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.

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
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De Pompoenstappers in Oostduinkerke
Wandelweekend 26 -28 april 2019

, daarna starten we met de
wandeling ,door de duinen en
wind en wat zon maar geen

Al een ganse week zegt de weerman dat het gaat
stormen aan zee ,regen veel wind .Dan is de vraag
welke kleding mee te nemen om het wandel
weekend van de pompoenstappers aan zee. Op
vrijdag de 26 april is het
zover de bus is zo als
gewoonlijk op de afspraak en
weg zijn we .Na een rit
zonder problemen komen we
toe in Oostduinkerke , daar
staat de koffie al klaar en
ook de soep met de broodjes
ganse groep voor een
langs het strand ,wel wat
regen .

Bij terug komst kamerverdeling
en een heerlijk avondmaal ,
na een goede nachtrust en een stevig ontbijt vertrekken we met twee groepen voor een
wandeling . Door het losse zand in de duinen omhoog hele karwei maar de moeite als je
bent , wat een uitzicht . Jos, Jan, René, Herman, hebben hun best gedaan zeer mooie
wandeling langs het strand neus in de wind , lekker uitwaaien maar nog steeds geen regen .
Rond de middag terug in het hotel, daar wacht ons een heerlijke maaltijd , stoofvlees met
frietjes , beter kan bijna niet.
Na de middag vertrekken we terug en
starten stevig met een beklimming van een
hoge duin door het losse zand , van het ene
mooie uitzicht naar volgende ,langs het
visserijmuseum waar we een stop houden
en iets drinken
Zo door de duinen naar het strand , zeker
een 4tal km langs het strand , gelukkig
hebben we de stevige wind in de rug zodat
we het zand niet in ons gelaat krijgen , het
was letterlijk uitwaaien maar nog altijd geen
regen .
Na een stevig avondmaal en een goede
nachtrust is het al zondag morgen ,ontbijten en de valiezen samen brengen en weg zijn we
voor de laatste wandeling met z’n allen weer zo en mooie wandeling , stoppen in de
winkelstraat om iets te drinken en terug naar het hotel, daar wacht ons heerlijke soep met
broodjes . dan is het weeral tijd om naar huis terug te keren .
De bus is er mooi op tijd en na de rust pauze van de chauffeur vertrekken we richting
Kasterlee, waar we zonder problemen toe komen en moe maar voldoen ieder naar huis gaat
we kunnen allen maar veel dank zeggen tegen de mensen die dit weer mogelijk gemaakt,
We kijken uit naar het volgend weekend naar Duitsland
Met vriendelijke groeten Jules Gabriels
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Weekend in Duitsland Simmerath Hotel Seemöwe
Het Hotel Seemöwe is
gelegen aan de Rursee in het
Nationaalpark Eifel.
Het dorpje heet Einruhr en
ligt op 159 km van Kasterlee.
Het Hotel is een
familiebedrijf met een
gemoedelijke sfeer
Het weekend is gepland van
vrijdag 16 tot zondag 18
augustus.
Het vertrek in Kasterlee is voorzien rond 9 uur
De exacte tijdstippen worden in het volgende Pompoentje meegedeeld.
Het programma zit er als volgt uit :
De aankomst is voorzien rond 11.30 uur. Hier worden wij vergast op een tas koffie
gevolgd door een goulashsoep met Brood.
De kamerindeling is voorzien na het nuttigen van de soep indien de kamers niet vrij
zijn zal de bagage zal in een afgesloten ruimte gezet worden.
Onze eerste wandeling start om 13.30
uur. De afstand bedraagt 8 km met een
stop op 4 km.
Het avondeten is voorzien om 19.00 uur
zowel vrijdag en zaterdag
Het Ontbijt om 8 uur in buffetvorm voor
zaterdag en zondag.
Zaterdag gaan wij de hele dag
wandelen. We vetrekken om 9.30 uur.
De eerste groep doet een wandeling van
23 km met 2 rustposten. De tweede
groep doet een wandeling van 13 km eveneens met 2 rustposten.
’s Avonds kunnen we genieten van een heerlijke maaltijd.
Zondag voormiddag na het ontbijt en inpakken van de bagage is nog een wandeling
gepland en nadien een lunch voorzien.
Vertrek van de wandeling om 10 uur. De 1ste groep een wandeling van 8 km.
De 2de groep een wandeling van 5 km en terugkomen met de boot.
Na de lunch vertrekken we rug richting Kasterlee.
Niet vergeten het saldo van 100 € (2 persoonskamer) 110 € (éénpersoonskamer) te
betalen vóór 3 augustus.
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1. Doelstelling • Vayamundo en 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.

Programma Juli- September 2019
WSV Milieu 2000
Lommel
Hanske De Krijger
Oudenaarde
Guldenbergstappers
Wevelgem
WC De Zandstappers

Zondag 04 augustus
2019
Zondag 11 augustus
2019
Zaterdag 17 augustus
2019
Zondag 18 augustus
2019

De Molenstappers
Ruiselede
De Witloofstappers en
trappers
Wandelsport Vlaanderen

Zondag 18 augustus
2019
Zondag 25 augustus
2019
Zaterdag 31 augustus
2019
Zondag 1 september
2019
Zondag 1 september
2019
Zondag 8 september
2019
Zondag 22 september

WSV Schelle
Wandelsport Vlaanderen
De Textieltekkers
Vichte
WSV De Lustige
Wandelaars Merchtem
Wervikse wandelsport
Vereniging VZW

Zondag 22 september
2019

38ste Internationale
Teutentocht
Ronde van Vlaanderen
vcoor Wandelaars
8ste Omertocht

Lommel
Oudenaarde
Bissegem

Hartje der Kempen
Antwerpen wandelt
Walk 2 Gether
24ste Kermistocht

Wechelderzande

Zomertocht V
Vlaams Brabant wandelt
Walkon
Wandelclassics
42ste wandeling door de
Rupelstreek
Walkon Wandelclassics
Plus Wandeldag
25ste Prutsketochten

Kampenhout

Feniks Classic
38ste Herfsttocht
43ste tabakstocht
West Vlaanderen wandelt

Merchtem

Ruiselede

Houffalize
Schelle
Houffalize
Vichte

Wervik
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Gemakkelijke pasta met kip,
courgette en Boursin

Vrijwilligers
Zin om ons vrijwilligersteam te vervoegen , laat
het weten aan Willy Raeymaekers.

Ingrediënten :

Bestuur

150 gram penne
200 gram kipfilet
1 ui -1 courgette -1 rode paprika
1 potje Boursin cuisine knoflook met fijne
kruiden , olie of margarine , peper en zout
Parmezaan om te raspen of gemalen.

Heb je misschien ook zin om deel uit te maken van
onze bestuursploeg laat het ons ook maar weten.
Heb je kennis van websites dan ben je ook zeker
welkom.
Heb je zin om een bepaalde taak op te nemen,
graag een seintje.

Bereiden:
Kook de penne volgens de aanwijzingen op de
verpakking in ruim water al dente . Snij de kipfilet
in reepjes .Snij de courgette in schuine plakjes en
daarna in reepjes .
Snij de paprika in de lengte in kwarten en
verwijder de zaadlijsten en snij de kwarten in
reepjes .
Verhit de margarine of olie in de wok of hapjespan
en bak de kipreepjes snel bruin op een hoog vuur.
Schep de kip uit de pan . Roerbak nu de ui, paprika
en de courgette tot ze zacht zijn maar nog wat
beet hebben .
Voeg de kip toe en de Boursin en warm alles goed
door. Breng op smaak met peper en zout.
Giet de pasta af en houd een beetje kookvocht
opzij om eventueel de saus te verdunnen . Schep
de pasta door de saus en warm alles even door.
Serveer heet , eventueel met geschaafde
Parmezaan of gemalen kaas.
Lekker met tomatensalade.

Steps On Fire
Dit jaar gaat de 5de editie door.
De bedoeling van dit evenement is om al
wandelend een steentje bij te dragen aan het
goede doel. Alle opbrengsten gaan naar VZW Help
Brandwonden centrum Kids.
Deze organisatie zet zich al meer dan 10 jaar in
voor kinderen met brandwonden.
De aankomstplaats is gewijzigd. Sint-Jan
Berghmanscollege om de wandelaars beter te
dienen.(https://facebook .com/stepsonfire/) .
Naast de aankomstplaats is de startplaats ook een
beetje verschoven. Start nog steeds aan het
Centraal station aan de achterkant.
Ticket uitsluitend verkrijgbaar via

Smakelijk

www.ticketkantoor.nl/dhop/stepsonfire.
Max 10 tickets per persoon.

Jules Gabriels
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Beperking van 1000 wandelaars. Inschrijvingsprijs
18 euro (inclusief servicekosten.

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

Juli – September 2019
Deze foto van

Datum
04
Juli
2019
11
Juli
2019
18
Juli
2019
25
Juli
2019
01
Augustus
2019
08
Augustus
2019
15
Augustus
22
Augustus
2019
29
Augustus
2019
05
September
2019
12
September
2019
19
September
2019
26
September
2019

Vertrekplaats

Gids(en)

Gratis wandelen Molenstede
Berkenhof Turnhoutsebaan 119
Molenstede
De Hut-De Waterral
Spaanshoflaan 20
2200 Herentals
Cake en cafe (naast de kerk)
Zevendonkplein 11
2300 Turnhout
De Hoge Rielen Jeugdcentrum
Molenstraat 62
2460 Lichtaart
Brasserie Klaverhof

Drie Provinciewandeling
L Peeters Vos Schaffen
0477 76 88 14
Veris Maria
Swolfs Lieve
0472 22 88 20
Geudens Theresa
Wuyts Jos
0499 33 28 85
Raeymaekers Willy
0477 29 13 63

Plamaten 2 (brug naar Merksplas )

2300 Turnhout
Landschap De Liereman
Schuurhovenberg 43
2360 Oud Turnhout
O L V Hemelmaart
Boswachtershuisje
Papendreef 1
2260 Westerlo
Parking Olens Broek
Roerdompstraat 2
Sint Jozef Olen
Bergomhof
Diestseweg 33
2230 Herselt Bergom
Berkenstrand
Brand 76
2470 Retie
Gratis Wandelen Tessenderlo
Schoolhuis Schooterheide 48
3980 Tessenderlo
Het Buurthuis
Zandstraat 13
2431 Veerle-He

Van Loon Josphine
Van Der Flaas An
0496 36 50 16
Borghs Mai
0497 81 05 38

Geen wandeling
Van Eysendeyk Willy
0474 32 52 90
Soontjens Herman
Laeveren Clement
0499 31 03 45
Leclair Chris
0494 13 14 58
Wuyts Jos
Steenackers Jan
0498 19 94 86
Drie Provinciewandeling
Sporton vzw J. Van Broekhoven
0477 22 06 05
Laeveren Clement
Soontjens Herman
0478 56 07 88
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Wandelingen Juli - September 2019
Datum
Dinsdag
02 juli
Zondag
07 juli
Zondag
14 juli
Zondag
21 juli
Donderdag
25 juli
Zaterdag
27 juli
Zondag
28 juli
Zondag
04 Aug
Donderdag
8 aug
Zondag
11 aug.
Zondag
18 aug.
Dinsdag
20 aug.
Zaterdag
24 aug.
Zondag
25 aug.
Zaterdag
31 aug

Organiserende club

Afstanden

Startuur

4-7-11-17

07-15 uur

4-8-12-16-20

07-15 uur

4-8-12-20-30

07-15 uur

De Noordergouw Brasschaat
17de Poldertocht
Torenvrienden Oostham
Vakantietocht
WSV De Natuurvrienden
Zoersel
Midzomertocht
KVG Stappers Hoogstraten
25ste Gelmeltocht
WSV Milieu 2000 Lommel
38ste intern.Teutentocht
WSV De Rakkers
Heusden Zolder
Donderdagtocht 3-6-9
De Pompoenstappers
Kasterlee
Kabouterbergwandeling
Wc De Zandstappers
Wechelderzande
Antwerpen Wandelt
WSV Mol
Grensparkwandeling

5-8-10-14-18-22-25

07-15 uur

4-6-10-16

07-15 uur

6-11-17-20-25-50

07-15 uur

5-8-12-17-20-25-50
5-9-13-16-20-23

06 – 15
uur
07-15 uur

3-6-9

07-15 uur

4-6-10-15-20-2530-35-40

06-15
uur

4-7-12-1722-27-35

06.3015 uur

4-6-8-12-14-20

08-15 uur

Sporton Deurne-Diest
Walenmanwandling
WSV De Bosdravers
Hechtel
Zomertocht
De Parktrappers
Merksplas

5-7-8-13

07-15 uur

4-6-8-12-14-20

07-15 uur

6-12-20-30-42

07-15 uur

6-8-12-15-20-2530-42-50

06-15 uur

4-8-12-20

07-15 uur

6-8-10-13-17-2025-30-35
4-6-8-9-10

07-15 uur

6-11-17-20-30

07-15 uur

4-6-12-16-20-30

07-15
uur

4-8-10-12-16-2025-33-43
4-8-10-12-16-2025-30-42

07-15 uur

WSV Milieu 2000 Lommel
Lommel
24ste Grenswandeltocht
De Vredezonen Meerhout
Huttentocht
Paul Gerard Beringen
Zomertocht

In het land van Mark en Merkse

Zondag
1 sept.
Dinsdag
3 sep.
Zondag
8 sept.
Dinsdag
10 sept.
Zondag
15 sept.
Dinsdag
17 sept.
Zondag
22 sept.
Zondag
29 sept.
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Wc DeGrashoppers Averbode
Wittetocht
Trofee harte vijf
Wsv Blijf Jong Genebos
Tessenderlo
Wsv Beekakkers Beerse
43ste rondom Beerse
Wsv Mol
Kapucienenwandeling
De Natuurvrienden Zoersel
Langs Salphen en Renesse
De Pompoenstappers
Kasterlee
Witte bergenwandeling
De Bavostappers
23ste Scherpgemetentocht
Ivas Itegem
11de Bamistocht

08-15 uur

06-15 uur

Startplaats
Buurthuis Het zand
Fr. Van Eedenstraat 8
3920 Lommel
Parochiezaal Zittaart
Lindestraat 2450 Meerhout
Buurthuis De Kardijk
Burg. Heymanspl.
3582 Beringen
J.O.S.
Kerkstraat 2940 Hoevenen
Kristoffelheem
Schoolstraat 3945 Oostham
Koetshuis
Kasteelstraat 2980 Malle
Parochiezaal
Poeleinde 2323 Wortel
School Provil
Duinenstraat 3920 Lommel
Witte zaal Bolderberg
Kluisstraat 1
3550 Heusden Zolder
MPI de 3Master
P.Damiaanstraat 10
2460 Kasterlee
Zandfluiter
Tulpenlaan
2275 Wechelderzande
Kantine Branddonk
Groenedijk 15 2470 Retie
Buurthuis
Zandstraat 2431 Laakdal
College Don Bosco
Don Boscostraat
3940 Hechtel
Lokaal St. Sebastiaansgilde
Hofeinde
2330 Merksplas
Sporthal Averbode
Vorststraat Averbode
Zaal Sparrenhof
Paddenhof 3980 Tessenderlo
Parochiezaal
Hoogstraat 2340 Vlimmeren
Parochiezaal Bel
Wijdbos 2440 Geel
Atheneum Malle
Herentalsebaan 2390 Malle
OC Lichtaart
Schoolstraat 2460
Lichtaart
PZ Meerhout Zittaart
Lindestraat 22 Meerhout
Parochiezaal
Terlaken 2221 Booischot

Activiteiten 2019
De Pompoenstappers VZW

√ Za 12 januari
√ Zo 17 februari
√ Za 23 februari
√ Di 05 maart
√ Za 16 maart
√ Zo 17 maart
√ Za 06 april
Zo 07 april
√
√ 26 –28 april
√ Woe 01 mei
Za 04 mei
√
Za 11 mei
√
Zo 02 juni
√
Za 15 juni
√
Do 20 juni
√
Zo 30 juni
√

Nieuwjaarsclubwandeling en Nieuwjaarsreceptie : Vertrek Café De Pelleman
Gratis Wandeling Geel W.C. Bavostappers Zittaart 22ste Wintertocht
Ledenfeest: zaal Ontmoetingscentrum Tielen
Watermolentocht – Zaal Ontmoetingscentrum Tielen
Ledenwandeling

Vertrek Floréal Lichtaart

Busreis Tervuren Wandelclub Vreugdestappers Huldenberg Voorjaarswandeling
MARATHONWANDELING Vertrek MPI 3 Master Kasterlee
Gratis wandeling Vorselaar Herentalse Wandelvereniging Perswandeling
Wandelweekend Belgische Kust Oostduinkerke Hotel Hoge Duin
Gratis wandeling Poederlee Wandelclub De Zandstappers Meiklokjestocht
VOETTOCHT KASTERLEE -SCHERPENHEUVEL Vertrek MPI 3 Master
Ledenwandeling

Vertrek De Jachthoorn Lichtaart

POMPOENSTAPPERSWANDELING Vertrek: OC Lichtaart
Ledenwandeling

Vertrek Netherust Kasterlee

Gratis weekdagwandeling in Eindhout. De Bavostappers VZW. 22ste Pootzaktocht
Busreis Schellebelle Wandelclub De Schooiers Wichelen 12de Meersentocht

Do 04 juli

Gratis weekdagwandeling in Molenstede Vos Schaffen. Berkentocht

Za 06 juli

Barbecue – OC Tielen

Zo 04 augustus

Gratis wandeling Lommel Wandelclub Milieu 2000 38ste intern. Teutentocht

Zo 11 aug

KABOUTERBERGWANDELING: Vertrek MPI De Mast Kasterlee

16-18 aug

Wandelweekend Duitsland Simmerath Hotel Seemöwe

Za 07 sep

Ledenwandeling

Vertrek Tennis Terheyde

Di 17 sep

WITTE BERGENWANDELING Vertrek: OC Lichtaart

Do 19 sep

Gratis weekdagwandeling in Tessenderlo Sporton Diest Gerhagenwandeling

Zo 22 sep

Busreis Butgenbach Wanderclub Butgenbach 39ste Internationale wandeling

Zo 13 okt

Gratis wandeling Essen

Vr 18 okt

Helpersfeest – OC Tielen

Za 19 okt

Ledenwandeling

Zo 20 okt

Busreis Zwalm Wandelclub Scheldestappers Zingem Zwalmpareltocht

Di 22 okt

Gratis weekdagwandeling in Tessenderlo WSV Blijf Jong Genebos Goortocht

Zo 10 nov

Gratis wandeling Westmeerbeek Gruun Zipkes Ijzermaaltocht Westmeerbeeek

Za 16 nov

DUIVELSKUILWANDELING Vertrek: MPI De Mast Kasterlee

Za 30 nov

Bowling Den Bruul Geel om 14 uur.

Do 05 dec

Gratis weekdagwandeling in Lummen Lummense dalmatiërs Donderdagtocht

Za 14 dec

Busreis Leuven Wandelclub WSP Leuven 21ste Leuven Eeuwenoud Kerstwandeling

Do 26 dec

Kerstwandeling: Kriekskes met ballekes – Zaal MPI De 3Master Kasterlee

St.Jansstappers Essen 27ste Rose Gronontocht
Vertrek Café De Pelleman Kasterlee
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