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April-Juni 2020



 
De Pompoenstappers VZW      

De Maatschappelijke zetel is gevestigd 

Melkstraat 14 bus 2460 Kasterlee 

Clubnummer wandelsport Vlaanderen  1050 

Rekeningnr. IBAN BE70 2300 2676 2825 

Ondernemingsnummer 0474 873 396 

RPR Antwerpen ( afd. Turnhout) 

                                   

     Samenstelling Bestuur : 

 
Voorzitter                     Willy Raeymaekers 

Inschrijvingen 

Melkstraat 14 bus 2  2460 Kasterlee 

014 85 24 57  0477 29 13 63       

willyrvoorzitter@depompoenstappers.be 
 

Secretaris                        Willy Pouillon 

Webmaster 

Elsum 71  2440 Geel 

0487 644 025                

willypsecretaris@depompoenstappers.be 
 

Penningmeester          Jules Gabriels 

Ondervoorzitter  

Kerkstraat 62 bus 3 2490 Balen 

014 67 39 50  0476 62 12 17       

julesg@depompoenstappers.be 
 

Parcoursmeester Jos Van den Schoor 

Korenbloemlaan 7 2460 Kasterlee 

014 55 58 34  0497 34 30 40              

josvds@depompoenstappers.be 
 

Bestuurslid           René Mertens 

Heiblok 17 2460 Kasterlee 

0472 49 84 85        

renem@depompoenstappers.be 
 

Bestuurslid        Jan Van Nueten 

Tulpenlaan 1  2460 Lichtaart 

014 55 42 17  0472 81 32 86       

jannv@depompoenstappers.be 
 

Bestuurslid       Herman Luyten 

Kapelhof 29 2460 Lichtaart  

014 55 48 81 0470 47 08 39    

hermanl@depompoenstappers.be 
 

Bestuurslid       Chris Leclair 

Koning Leopoldlaan 4   2260 Westerlo 

0494 13 14 58 

chrisl@depompoenstappers.be 
 

Ere voorzitter              Jules Smets 

 

Algemeen e-mailadres 

 

info@depompoenstappers.be 

 
 

Website          www.depompoenstappers.be 
 

Facebook                 De Pompoenstappers 

 

 

                                       
 

Beste vrienden Pompoenstappers 

 

 
De wintermaanden zijn weer voorbijgevlogen 

zonder dat we de winter op onze wandelingen zijn 

tegengekomen 

In de plaats hebben we veel regen gekregen wat 

ook altijd niet aangenaam was 

Onze nieuwjaarsreceptie in de Pelleman was weer 

een schot in de roos en het ledenfeest met 112 

deelnemers was reuze goed en goed 

georganiseerd 

Vele complimentjes gekregen dat het buffet 

verzorgd en echt lekker was en het optreden van 

de Glaceekes viel bij iedereen in de smaak      

Bedankt hiervoor 

Op de  Watermolentocht hadden we 905 

wandelaars het hoogste aantal ooit 

Het lentezonnetje en de zomer staan weer voor de 

deur en dat geeft ons energie om er de volgende 

maanden weer flink tegenaan te gaan 

En die energie kunnen we echt gebruiken want er 

staat weer heel veel op ons programma voor de 

volgende drie maanden. 

Marathonwandeling- Wandelweekend Houffalize- 

Busreis Chatelet-Voettocht Scherpenheuvel- BBQ 

in Tielen- Pompoenstapperswandeling in het 

Ligahof- Busreis Oostduinkerke- 3 gratis 

wandelingen en 2 Ledenwandelingen 

Dus keuzes genoeg en laat de inschrijvingen maar 

binnenkomen bij mij 

Voor het Weekend Houffalize  diegene die het 

saldo van 90€ pp of 120 € (singel) nog niet betaald 

hebben graag afrekenen voor 10 April 2020 

Op die datum moet ik alle gegevens en betalingen 

ook overmaken aan het hotel 

Hopelijk zien we elkaar  terug op vele van deze 

activiteiten en kunnen we er een geslaagd 

lenteseizoen van maken. 

 

Met vriendelijke wandelgroetjes 

Uw voorzitter 

Willy Raeymaekers 
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              Wist je dat 

 

 

 

 

De Pompoenstappers hebben 

een groen kleurtje gekregen.  

OEI !! Geen erg het zijn  de 

nieuwe polo’s . Toch mooi. 

 

Viering WSVL 

Wij hebben dit jaar 

ook 5 jubilarissen.  

Eén met zelfs 60 000 

km op de teller de 

overige 20000 km. 

 

Het ledenfeest was weer eens een voltreffer 

lekker eten en de Glaceekes hebben ons 

een geweldige show bezorgd. 

 

 

Straf hé, bij  het bestuur hebben Willy – 

Willy  !!! 

De Pompoenstappers planten ook bomen. 

Dit in het kader van Walkon. 

       

 

Heb je ook een weetje bezorg  het ons. 

Coronavirus  
 

Beste Pompoenstappers 
 

U hebt gemerkt dat wij ook reeds een 

aantal maatregelen genomen hebben 

ivm de strijd tegen het Coronavirus. 

 

Zo hebben we alle activiteiten tot 

minstens 19 april volledig afgelast. 

 

Er is momenteel ook geen zekerheid dat 

in de volgende periode onze activiteiten 

kunnen doorgaan. 

 

De Marathonwandeling is zo wie zo al 

afgelast. Eveneens afgelast busreis naar 

Chatelet van 3 mei.   

 

Zo is er momenteel geen zicht over de 

volgende activiteiten. 

 

Wij houden u alleszins op de hoogte van 

de evolutie. Wij zullen u op de hoogte 

houden van mogelijke wijzigingen. 

 

In het Pompoentje zal u merken dat de 

kalender deels is aangepast voor zover 

onze info rijkt en mogelijk is. 

 

Wij hopen samen met u dat deze 

situatie snel en gunstig voorbij is. 

 

We wensen ondertussen alle 

Pompoenstappers een goede 

gezondheid toe en dat we elkaar snel 

terug mogen ontmoeten en van onze 

sport  en de natuur kunnen genieten . 

 

Nog een goede raad volg AUB de 

richtlijnen va n de overheid strikt op. 

 

Verdere informatie zal ook meegedeeld 

worden via de website en de facebook. 

 

Beste Pompoenstappers hou de moed er 

in. 
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Familieberichten 
Wij melden u het overlijden van : 
 

Mina Lambrechts geboren op 10 juli 1921 in St.Lenaarts en 
overleden op 4 januari 2020. 
 

Moeder en schoonmoeder van Louis en Sonja Gabriels- Van 
Acker en Jules en Gerda Gabriels- Verherstraeten. 

 
Wij betonen wij onze deelneming aan alle familieleden. 

                                             Wij wensen U veel sterkte in deze moeilijke dagen 

 
Wij melden u het overlijden van : 
 

Frans Van Gorp geboren op 7 mei 1930 in Lichtaart en 
overleden op 24 januari 2020. 
Vader van Ivo Van Gorp. 

 
Wij betonen wij onze deelneming aan alle familieleden. 

Wij wensen U veel sterkte in deze moeilijke dagen 
 

 
 

Wij melden u het overlijden van : 
 
Mia Tormans geboren op 7 juni 1957 en overleden op 10 

februari 2020. 
 

Zuster van Chris Tormans en Schoonzus van Herman Luyten. 
 
Wij betonen wij onze deelneming aan alle familieleden. 

Wij wensen U veel sterkte in deze moeilijke dagen. 

 
 
Wij melden u het overlijden van : 

 
Rosa Wens  geboren op 31 december 1931 in Oud-Turnhout 

en overleden 15 februari 2020. 
 
Echtgenote van Bert Renders  

Trouw lid geweest van de Pompoenstappers. 
 

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

 
 

Wij melden u het overlijden van : 
 
Robert Soontjens geboren op 26 november 1950 in 

Kasterlee en overleden op 11 maart 2020. 
 

Broer van Herman Soontjens en May Soontjens. 
Wij betonen wij onze deelneming aan alle familieleden. 
Wij wensen U veel sterkte in deze moeilijke dagen. 
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Busreis zaterdag 14 

december 2019  Leuven.  

Springlevende Kerst Ze komen 

mij thuis rond half drie ophalen. 

In Kasterlee staan twee bussen 

klaar om te vertrekken en rond 

drie uur zijn we op weg naar 

Leuven met 81 mensen. We gaan 

er wandelen in het donker. Na 

een uur en een kwartier rijden ,komen we aan in 

Leuven en gaan we ons inschrijven. We vertrekken 

voor de 6 km. We wandelen langs het Groot 

Begijnhof, de Sint Jan De Doperkerk, de Sint 

Quintenskerk uit 1450, het Amerikaans College, de 

Sint Pieterskerk uit de 15de eeuw. We komen naast de 

keuken van dagelijkse kost van Jeroen Meus en het 

stadhuis. Dat laatste is ook uit de 15de eeuw en is 

rijkelijk versierd. Daarna komen we ook nog langs de 

Sint Antoniuskerk, waar Pater Damiaan begraven ligt. 

Na drie uren wandelen zijn we terug bij de aankomst 

en kunnen we een frietje eten. Daarna doen we nog 

de 4km en bij aankomst hebben we nog tijd om wat 

te eten en te drinken. Om 22u vertrekken we terug 

naar Kasterlee. Het was een mooie wandeling door 

Leuven. 

Donderdag 26 december 2019 : 

Kerstwandeling.  

Ik word thuis opgehaald om naar Kasterlee te rijden. 

Er was al een beetje volk bijeen en om 14uur 

vertrekken we met 73 mensen voor de eerste 5 km. 

Na een uur en een kwartier stappen even rusten aan 

de voetbalvelden. Na de rust pauze van 45 min. terug 

op stap om een half uur later terug aan te komen aan 

de mast.                                           Nog iets drinken 

en dan samen met 120 man eten, frikadellen met 

krieken en daarna nog roomijs met advocaat of 

chocoladesaus. Dan nog wat gezellig napraten met de 

mensen en daarna rijden Ludo en ik terug naar huis. 

Jos Van De Schoor en Herman bedankt voor de mooie 

wandeling door de bossen van Kasterlee.  

Zaterdag 11 januari 2020: 

Nieuwjaarsclubwandeling en receptie. 

Het vertrek is bij Café Pelleman om 14u. We zijn met 

62 mensen en na een uur stappen kunnen we even 

rusten aan de wc ( vooral voor de dames). Dan gaan 

we terug op stap en na drie kwartier zijn we terug aan 

de Pelleman. In de kelder stonden de tafels al klaar 

met sandwiches. Je kon zo veel eten als je wou. 

Nadien gaan we naar boven om nog iets te drinken 

en te babbelen. Dan is het weeral tijd om naar huis 

te gaan. Jos en Herman ,bedankt voor de mooie 

wandeling door Kasterlee 

Dit was mijn verslag en tot de volgende keer! 

  Groetjes van de muzikale, vliegende reporter, 

                                                         

 Jef Moons 

 

MEXICAANSE GEVULDE PAPRIKA’ S 

Ingrediënten voor 2 personen 

 

 

 

 

 

1 Ui. 

2 Tentjes look; 

Zonnebloemolie – peper en zout. 

1 theelepel komijn. 

0,5 theelepel chili 

1 blikje maïs  (ongeveer 150 gr); 

1 blik zwarte bonen  (ongeveer 200 gr). 

2 tomaten. 

2 rode paprika. 

75 gr geraspte oude kaas. 

0,5 bosje koriander. 

Bereiding  

Verwarm de oven op 200° voor. 

 

Pel en versnipper de ui en look en verwarm een 

scheutje olie in een pan en fruit de ui en de look 

circa 2 minuten. 

Voeg de komijn en chili toe en bak een minuutje 

mee. 

Spoel en voeg de bonen en maïs toe. Snij de 

tomaten in blokjes en voeg deze eveneens toe, 

breng op smaak met zout en peper. 

Halveer de paprika’s en verwijder de zaden , 

verdeel de vulling over de paprika’s en bestrooi 

met kaas. Leg de paprika’s op een bakpapier op 

de bakplaat. Bak het geheel ongeveer 10 

minuten. 

Kook rijst volgens de vermelde bereidingswijze 

op de verpakking. 

Giet de rijst af en hak de koriander fijn en meng 

onder de rijst. 

Verdeel de rijst over de borden en leg dan de 

paprika’s op het bord. 

Ik zou zeggen laat het u smaken. 

 

Jules  
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Pompoenstapperswandeling  zondag 31 mei 2020 
 
Vertrekplaats : Ligahof Schoolstraat 36  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 dit jaar in het Ligahof  in de Schoolstraat 36  in Lichtaart. Het 
Ligahof is  100 m voorbij de kerk van Lichtaart gelegen.  
 
WalkOn, stappen voor gelukkige mensen in een betere wereld is het engagement dat Wandelsport 
Vlaanderen met u allen wil aangaan. Hiertoe creeërden we samen met onze trouwe partner Vayamundo 
de WalkOn Hiking Events.  Een wandelcriterium van 50 bijzondere wandelorganisaties gespreid over 
het Vlaamse wandellandschap met als eerste doel zoveel mogelijk mensen aan het wandelen te krijgen. 
Daarnaast willen we bovenal inzetten in natuur- en milieuzorg, Active Ageing, integratie van 
andersvaliden en jonge gezinnen. Deze wandeling is één van de wandelingen die staat in het 
wandelproject Walkon. De Pompoenstappers zijn dan ook fier ook dit jaar hieraan te kunnen 
meewerken. 
 
Er zijn 4 rustposten voorzien . Met de start erbij, de kantine in Goor, het A-C  in de Molenstraat, en de serre in 

Achterlee, De grotere afstanden maken eerst een lus aan de start. De kleinste afstanden stappen daar in mee om in 

Goor te splitsen en naar de rustpost te gaan ,de andere afstanden vanaf de 15 en hoger gaan de andere richting uit 

door de Boerevennen en de witte bergen en langs Den hof van Bayot om vervolgens 

aan de rustpost in Achterlee te komen. Daar is nog een lus van ongeveer 10 km 

richting Herentals en omgeving van het Zwart Water. Na terug aan de rustpost 

gekomen te zijn gaan we van hieruit door de bossen, huizen en velden naar de 

Molenstraat waar de volgende rustpost gelegen is, daarna stappen we door de 

bossen van de Zandschel en de Rulheide en Provinciaal domein de Hoge Mouw naar 

de volgende rustpost in goor, daarna met alle afstanden door de Koningsbossen naar 

de aankomst. 

Op deze wandeling loop je over de Kempische Heuvelrug die loopt van Kasterlee naar Herentals. 
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 ! Mooi weer ! Dit zijn enkele troeven die je zeker niet mag vergeten. 
Aan de wandelaars die met de trein komen wordt er de mogelijkheid geboden om afgehaald te worden 
aan het station van Tielen om 8:40 -9:40 -10:40 uur.  Wel graag een seintje AUB. Terug naar station 
om 14.30 -15.30 -16.30. 
 

7



Busreis Oostduinkerke zaterdag 27 juni 2020 

 

Wandelclub Nieuwpoort  (WSVL 5303) 
 

Vertrek        : 7 uur aan MPI de 3master in Kasterlee. 

Afstanden   : 5,5-7-15-22-30-50-60 km 

Startplaats : Feestzaal De Witte Burg  
                    Witte Burg 92  Oostduinkerke 

Starttijden   : van 07 uur tot 15 uur. 
Inschrijving :  Leden 1,5 €  

 
Voor de 50 en 60 km is enkel via voorinschrijving dus niet mogelijk met de bus. 

 

Paardenvisserstocht 
Het vertrek aan de Witte burg is gelegen in het centrum van 

het dorp Oostduinkerke. De wandeling gaat door de duinen en 

tal van bezienswaardigheden.  

Andere hoogtepunten: Plaats- en Oostvoorduinen, zeedijk, 

Doornpanne en Hannecartbos. Proef vooral de sfeer en de 

randanimatie van de charmante garnaalfeesten met onder 

meer de tocht van de paardenvissers die dit weekend plaats 

vinden. 

De  start van de folkloremarkt om 11 uur en ook van een 

aantal andere weerkerende dingen. Maar ik zou hen vooral 

de informatie willen meegeven van de fotogenieke optocht 

van de paardenvissers en de Kruwers. Het laagwater voor 

onze bezoekers dit jaar zeer gunstig is. Er zou laagwater zijn 

omstreeks 12.51 u. Dat zou willen betekenen dat de 

paardenvissers in het water willen gaan omstreeks 11.45 u.  

Dat wil waarschijnlijk zeggen dat de optocht vanuit het dorp 

zal starten omstreeks 10.30 u.  

 De 5 en de 7 km blijven in Oostduinkerke en komen dus 

onder meer aan de Zeedijk. Alle andere afstanden passeren 

daar ook maar trekken eerst allemaal een andere richting uit. Een constante is dat alle afstanden 

eerst langs het binnenland vertrekken en dan langs de kuststrook terugkeren. De deelnemers aan de 

15 km zullen kunnen kiezen of ze richting Nieuwpoort of De Panne trekken. Beide opties keren via de 

zone van de folkloremarkt terug. De 22 km gaat naar rustpost Barkentijn in Nieuwpoort en doet daar 

nog een plaatselijke lus. De 30 km gaat eerst naar rustpost De Noordduinen in Koksijde, trekt 

vervolgens verder naar de Oosthoek in De Panne, keert terug naar rustpost De Noordduinen in 

Koksijde en komt dan via de Zeedijk van Oostduinkerke terug naar de startplaats. 

 
 
Wij vatten de  terugreis naar Kasterlee aan zoals altijd om 16 uur. 
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Dit jaar gaat het wandelweekend van 24 tot 26 april door  in het Vayamundo complex van Houffalize. 

Ol Fosse d’Outh 1 6660 Houffalize. 

 

Vayamundo is gelegen in een zeer rustige 

en feeërieke omgeving, op ongeveer een 

kleine kilometer van het domein.  

Voorzieningen: Gratis wifi-

Binnenzwembad-Fitnessruimte-

Wellnesscentrum-Bar. 

Ontbijt en avondmaal zijn in buffetvorm 

all-in. 

Vrijdag en zondag is de lunch in de prijs 

inbegrepen. 

Kostprijs voor een tweepersoonskamer 

190 € / persoon 
Een éénpersoonskamer bedraagt 220 €/ 

persoon. Er zijn 25 2-persoonskamers 

voorzien en 10 1-persoonskamers. 

De volledige betaling dient te gebeuren vóór 10 april op 

bankrekening IBAN BE70 2300 2676 2825 

van de Pompoenstappers. Bij betaling eventueel vermelden als je een éénpersoonskamer wenst. 

Alsook Naam en voornaam en aantal personen. 

Het saldo van 90 € of 120 € moet betaald zijn vóór 10 april 2020 via overschrijving. 

 

                              
 

Wij vertrekken vrijdag rond 9 uur in Kasterlee op de gebruikelijke vertrekplaats. Rond 11.30 worden 

wij verwacht in Houffalize. Daar worden we vergast op een koffie en een lunch met een soep en 

broodje. Indien de kamers vrij zijn worden deze toegewezen en 

na de middag maken en we een korte wandeling. Avondmaal en 

ontbijt worden geserveerd in de grote eetzaal. Het verdere 

wandelprogramma zal op latere datum bekend gemaakt worden. 

Zondag na de lunch keren we terug richting Kasterlee.  

 

Nergens in België is de natuur nog zo puur en ongerept als in 

Houffalize. De ideale uitvalsbasis dus voor zowel avontuurlijke 

sporters als natuurliefhebbers op zoek naar rust. Overal vind je 

bewegwijzerde routes die je naar de mooiste plekjes van de 

Ardennen leiden.  
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Gratis wandelingen 

   
Zondag 10 mei 2020  

Blauw-Wit 

Scherpenheuvel 

Mei tocht 

Startplaats: 

Sporthal Averbode 

Vorststaat 55 

Averbode  

              Vertrek van 7 tot 15 u 

                        Afstanden 5-8-13-20- 

                       30-35 km 

 

 

Zondag 13 juni 2020 

IVAS Itegem 

11de Zegeltjestocht  

Startplaats :  

Parochiezaal 

Schoolstraat 28 Itegem 

Vertrek van 6 tot 15 uur 

Afstanden: 5-10-15-20-

27-33-42 km 

 

 

 

 

 

Donderdag 18 juni 2020 

Bavostappers Zittaart 

3 provincie wandelingen 

24ste Pootzaktocht 

Startplaats  

Kantine FC Netezonen  

Rundershoek 32 Eindhout  

                               Vertrek  van 7 tot 15 uur 

                               Afstanden : 4-6-10-12- 

                               16-22-32 km 

 

 

Donderdag 2 juli 2020 

VOS Schaffen  

3 Provinciewandelingen 

Berkentocht  

Startplaats Berkenhof 

Jeugdopleidingscentrum 

KFC Diest 

Turnhoutsebaan 119 

Molenstede 

                                Vertrek van 7 tot 15 uur 

                                Afstanden 4-6-12-20 km 

 

 

 

 

Ledenwandelingen 
 

 

 

 

 

 

 

 

Op zaterdag 9 mei 2020  heeft onze 

ledenwandeling plaats met vertrek in:  

Domein Floréal 

Herentalsesteenweg 64  2460 Lichtaart  

 

Vertrek om 14 uur. 

Afstand 2 x 5 km 

 

 

Op zaterdag 13 juni 2020  heeft onze 

ledenwandeling plaats met vertrek in:  

Taverne Netherust  

Houtum 53  Kasterlee 

 

Vertrek om 14 uur. 

Afstand 2 x 5 km 

 

 

 

Wandelingen OPZ 
 

    

 
 
De Volgende wandeling met OPZ heeft plaats op 

25 mei 2020  met vertrek aan De Pelleman in 

Kasterlee       
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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           

 

 

Voettocht naar Scherpenheuvel          Zaterdag 16 mei 2020 

Wegens de problematiek in gevolge van het coronavirus  zal 

de tocht naar Scherpenheuvel niet doorgaan 
 

 

                   

 

                            Klever 

 

 

 

                            Klever 

 

 

 

Barbecue                                                    OC Tielen                                                         Zaterdag  23 mei  2020  

Uiterste inschrijvingsdatum  bij Willy Raeymaekers:                                       vóór 15 mei  2020 

Prijs per persoon 10 €                                      aantal :………………………                  Bedrag : …………………… 

Prijs per persoon niet-leden    20 €               aantal : ………………………                 Bedrag  : ………………….. 

 

 

                            Klever 

 

 

 

                                    Klever 

 

Busreis Naar    Oostduinkerke                Vertrek MPI de 3Master    Zaterdag  27 juni  2020 om 07.00 uur 

Uiterste inschrijvingsdatum  bij Willy Raeymaekers:                                       vóór 20 juni 2020 

Prijs per persoon                      10 €                   aantal :………………………                  Bedrag : ……………………… 

Prijs per persoon niet-leden    20 €                aantal : ………………………                 Bedrag  : ……………………… 

 

 

                            Klever 

 

 

 

 

                                    Klever 

 

Inschrijving Weekend Duitsland Seemöwe Simmerath                                            Vrijdag 28-30 augustus    

 Effectief na betaling voorschot                                                                Inschrijvingen vóór 01  augustus  

Inschrijvingen   bij  Willy Raeymaekers:            

Prijs voorschot per persoon  50 €                       aantal :………………………                  Bedrag : …………………… 

 

Enkel voor leden 

 

 

                            Klever 

 

 

                            Klever 
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Statistieken 

 Watermolen Marathon Pompoen Kabouterberg 

Witte 

Bergen Duivelskuil Totaal 

 wandeling wandeling wandeling wandeling wandeling wandeling  

2015 473 768 1845 1330 451 1082 5949 

2016 444 1346 1616 1432 530 1120 6488 

2017 575 1198 1690 2035 702 875 7075 

2018 687 1274 1733 1947 649 1008 7298 

2019 736 1255 1368 2173 503 1090 7125 

2020 909 0         909 
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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 28 tot zondag 30 

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. 

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. 

’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. 

 

Praktische info : 

Er zijn 25 2-persoonskamers voorzien en 10 1-persoonskamers. 

De kostprijs : Een 2-persoonskamer bedraagt 150 € per persoon 

             Een 1-persoonskamer bedraagt 160 € per persoon. 

 

De inschrijvingen dienen te gebeuren vóór 15 juli. 

In te schrijven bij Willy Raeymaekers. 

De inschrijving is effectief na betaling van het voorschot 50 €. 

Het saldo te vereffenen vóór 10 augustus. 
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Een overzicht van onze recente activiteiten. 
 

Nieuwjaarswandeling en receptie. 

 
Zaterdag 11 januari verzamelen 85 Pompoenstappers 

aan café de Pelleman in Kasterlee voor een 

nieuwjaarswandeling. 

 

 

Na de wandeling worden we vergast op een 

nieuwjaarsreceptie.  

 

En nu maar hopen dat we nog iets krijgen. 

Eerst onze voorzitter nog zijn woordje. 

En dan smakelijk !!!! 

 

Ledenfeest 
120 leden hebben genoten van een heerlijke avond. 

Wij zijn gestart met de 

algemene vergadering. 

Gevolgd door een heerlijk 

buffet geserveerd door onze 

huis-kok Luc. Hij heeft ook 

weer vandaag zijn beste 

beentje voorgezet. Na het 

buffet vergasten de Glaceekes op een wervelende show.  

 

Watermolentocht. 
Dinsdag 3 maart begonnen we het wandeljaar 

2020 met de Watermolentocht. 

Met 909 deelnemers mag je dat wel een succes 

noemen. Het weer en de entourage was 

geweldig, niet te vergeten onze vrijwilligers die 

nogmaals me hart en ziel hun beste beentje 

voorzetten.  

 

 

Om 7 uur gingen  de eerste 

wandelaars reeds op weg. 

De ganse dag een gezellige drukte 

en complimenten op alle gebied. 

Weer een geslaagde wandeling. 
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Programma  April-Juni 2020 
Club Datum Naam tocht Startplaats 

Wandelclub  

De Zilverdisterl 

Vrijdag  

1 mei 

33ste Disteltochten Dendermonde 

De Waterhoekstappers 

Heestert 

Vrijdag  

1mei 

22ste West-Vlaamse 

Wandehappening 

Heestert 

Burchtstappes 

Herzele 

Zondag  

3 mei  

Lentewandeling 

Oost-Vlaanderen Wandelt 

Herzele 

De Parkvrienden 

Zaventem 

Zondag  

10 mei 

Airportwandeling 

Vlaams-Brabant wandelt 

Zaventem 

AVIAT Sint-Truiden Donderdag 

21 mei 

Internationale Trudotocht Sint-Truiden 

De Korhoenstappers Zondag  

24 mei  

Paterkestocht 

Walk 2 Gether-tocht 

Oud-Turnhout 

 

De Pompoenstappers 

 

Zondag  

31 mei 

Pompoenstapperswandeling 

 

Lichtaart 

WSV Schorrestappers  Zondag 

31 mei 

Onnefretterstocht Boom 

Wandelclub 

Tornado 

Zondag 

7 juni 

Boerentocht Haacht 

 

               
 

Programma  April-Juni 2020 
 Op Stap Zwalm Zondag  

24 mei  

6de Molentocht Zwalm 

 Egmont  

Zottegem 

Woensdag 

 17 juni  

Spaanse 

 Midweekwandeling 

Strijpen 
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Waarom wandelen? 

 

Omdat wandelen gewoon dé gezonde natuursport is! We zetten graag enkele 

voordelen op een rijtje.  

 Wandelen heeft een positieve 

invloed op de algemene conditie 

 Wandelen vermindert de totale 

hoeveelheid cholesterol in het 

lichaam 

 Wandelen verbetert de 

bloedtoevoer en 

zuurstofvoorziening naar 

ledematen en organen 

 Door te wandelen neemt de 

botmassa en spierkracht toe 

 Wandelen vormt een goede preventie tegen hart- en vaatziekten 

 Wandelen beïnvloedt de bloeddruk op een gunstige manier  

 Wandelen versterkt het geheugen en concentratievermogen 

 Wandelen verbetert je stabiliteit en evenwicht 

 Wandelen is een ideaal middel tegen stress 

 Wandelen heeft een positieve invloed op je humeur 

 

 

 

 

 

 Blijf bewegen , zelfs in deze moeilijke tijden gelden deze regels. Let wel 

op de richtlijnen die de overheid ons oplegt. 
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                De Donderdagstappers 
Hier kan elk lid zijn wandelactiviteit of andere evenementen voorstellen. 

De donderdagwandelingen vertrekken telkens om 13.00 uur. 

                         April – Juni 2020 
Wandelingen april zijn geannuleerd andere onder voorbehoud 

 

Barbecue 
 

 
Onze jaarlijkse barbecue heeft dit jaar plaats op 

zaterdag 23 mei in het OC van Tielen. 
 

Wij vangen eerst aan met een gezonde wandeling 
van een 10-tal km. 

 

 
 

Daarna kan er gesmuld worden van een heerlijke 
barbecue. 

 
Gelieve in te schrijven voor 15 mei. 

 

En wat kost da dan allemaal  !!!!  10 euro per persoon. 

Alle dranken inbegrepen. 

 Vertrekplaats Gids(en) 
07 mei 

2020 

 

Bergomhof 

Diestsebaan 33 2230 Herselt 

Chris Leclair 

0494 13 14 58 

14 mei 

2020 

 

De waterkant (cipierke) 

St. Jozef 61 Rijkevorsel 

Willy Hendrickx 

0498 19 46 57 

21 mei 

2020 

O.H. Hemelvaart Geen wandeling 

28 mei 

2020 

 

Woonzorg De Wending 

Albert Van Dyckstraat 18 

2300 Turnhout 

Jos Wuyts & Theresa Geudens 

0499 33 28 85 

04 juni 

2020 

 

Boot Taxandria 

Nieuwe kaai Turnhout 

Odette Bleyens Rit Reniers 

0473 34 05 32 

11 juni 

2020 

 

Brug Postel-Ter Heyde  

Postelsebaan 74 2470 Retie 

Einde wandeling-Berkenstrand 

Jos Wuyts & Carina Francken 

0499 33 28 85 

18 juni 

2020 

 

Kantine FC Netezonen 

Rundershoek 32 

2430 Eindhout 

24e Pootzaktocht 

Drie Provincie wandeling Gratis 

wandeling 

25 juni 

2020 

Het Gielsbos 

Vosselaarseweg 1 2275 Gierle 

Beekakkers Beerse 

Vertrek 13.00h 
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     Wandelingen April - Juni 2020 

 

 

 

Deze kalender is voorlopig aangepast en er bestaat momenteel geen 

zekerheid of deze wandelingen kunnen plaats vinden. 

Dit dat is afhankelijk van de situatie en de richtlijnen van de overheid en 

Wandelsport Vlaanderen. 

 

 

Datum Organiserende club Afstanden Startuur Startplaats 

Vrijdag 

1 mei 

Wc. Zandstappers vzw 

Meiklokjestocht-Walk2Gether-tocht 

4-6-10-14-19-

24-29-34 

06.00-

15.00h 

PC Mollenhof 

Lichtaartsesteenweg 1 

2275 Poederlee 

Zondag  

3 mei 

WSV De Voskes vzw 

Emiel Van Hemeldonk-tocht 

5-8-12-16-20-

25 

08.00-

15.00h 

Zaal Reynaert 

Maurits Pottersstraat 1 

2350 Vosselaar 

Zondag 

10 mei 

WSV Wit-Blauw Scherpenheuvel 

Mei tocht 

Gratis wandeling 

5-8-13-20-30-

35 

07.00-

15.00h 

Sporthal Averbode 

Vorststraat 55 

3271 Averbode 

Zondag 

17 mei 

Wsc De Blauwvoet 

24e Pannenkoekenwandeltocht 

6-12-18-25 07.00-

15.00h 

Sportcentrum Blauwvoet 

Ilsestraat 106 

2260 Oevel 

Zondag 

24 mei 

De Korhoenstappers vzw 

Paterkestocht - Walk2Gether-tocht 

4-7-12-18-24-

32-42 

07.00-

15.00h 

Zweepes Ven 

Oude Arendonkse Baan 73 

2360 Oud-Turnhout 

Zondag 

31 mei 

De Pompoenstappers 

Lichtaart 

Pompoenstapperswandeling 

4-6-12-15-

20-25-30-40-

50 

06.00-

15.00h 

Ligahof 

Schoolstraat 36 

2460 Lichtaart 

Zondag 

7 juni 

WSV De Natuurvrienden – Zoersel 

Pierentocht 

6-10-12-16-

20-30 

07.00-

15.00h 

De Hoge Schuur 

Langestraat 170 

2240 Zandhoven 

Zaterdag 

13 juni 

Olense Pottenstappers 

Zomertocht - Memorial Dirk 

Wagemanspers 

5-7-13-20-22-

30 

07.00-

15.00h 

Domein Teunenberg 

Boerenkrijglaan 51 

2250 Olen 

Zondag 

14 juni 

WSV IVAS Itegem vzw 

11e Zegeltjestocht 

5-10-15-20-

27-33-42 

06.00-

15.0h 

Parochiezaal 

Schoolstraat 28 

2222 Itegem 

Zondag 

21 juni 

WVK Puurs vzw 

39e Zomertochten 

6-10-15-20 07.30-

15.00h 

Vrededaal 

L. Van Kerckhovenstraat 1 

2870 Puurs 

Zaterdag 

27 juni 

WC Gedoviba vzw 

10e Doffense Zomertocht 

3-6-13-21-30-

42 

07.00-

15.00h 

FC Gedofiba 

Gerheze 1 

2250 Olen 

Zondag 

28 juni 

De Kleitrappers vzw 

Piet Van Aken-tocht 

5-12-15-20-

30-50 

07.00-

15.00h 

De Kleitrappers 

Korte Veerstraat 2 

2840 Terhagen 
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Activiteiten 2020 

De Pompoenstappers VZW 
 

 

 
√ Za 11 januari    Nieuwjaarsclubwandeling en Nieuwjaarsreceptie : Vertrek Café De Pelleman  

√  Zo  26 januari  Gratis wandeling Beverlo  De Mijnlamp Beringen  Winterwandeling 

√ Za 22 februari Ledenfeest: zaal Ontmoetingscentrum Tielen 

√ Di 03 maart Watermolentocht – Zaal  Ontmoetingscentrum  Tielen 

X Za 14 maart Ledenwandeling           Vertrek                               De Jachthoorn Lichtaart 

X Zo 15 maart  Busreis Rotem Postwandelclub Dilsen  Lentewandeling 

X Zo 29 maart  Gratis wandeling  Nieuwrode  Globetrotters Hageland 34ste Parel v.h. Hageland 

X Za 04 april MARATHONWANDELING Vertrek MPI 3 Master  Kasterlee 

 24 –26 april Wandelweekend  Houffalize  Vayamundo 

X Zo 3 mei   Busreis Chatelet  Club Pedestere Ecureuil de Chatelet 52ste Marche de Ecureuil 

 Za 9 mei  Ledenwandeling                 Vertrek                                     Floréal Lichtaart 

  Zo 10 mei Gratis wandeling   Averbode   Wit Blauw Scherpenheuvel   Meitocht 

X Za 16 mei VOETTOCHT KASTERLEE -SCHERPENHEUVEL Vertrek MPI 3 Master 

 Za 23 mei Barbecue – OC Tielen 

   Zo 31 mei POMPOENSTAPPERSWANDELING Vertrek:  Ligahof Lichtaart 

 Za 13 juni  Ledenwandeling                 Vertrek                               Netherust  Kasterlee 

 Zo 14  juni Gratis wandeling Itegem      IVAS Itegem  11de Zegeltjestocht 

 Do 18 juni 
Gratis weekdagwandeling in Eindhout. De Bavostappers VZW. 23ste 
Pootzaktocht  

  Za 27 juni Busreis Oostduinkerke Wandelclub Nieuwpoort  Paardenvisserstocht 

 Do 02 juli Gratis weekdagwandeling in Molenstede Vos Schaffen. Berkentocht 

 Zo 09 aug. KABOUTERBERGWANDELING: Vertrek MPI De Mast Kasterlee 

 Zo 16  aug.  Gratis wandeling  Wechelderzande Zandstappers  Hartje der Kempen-wandeling 

 28-30 aug Wandelweekend Duitsland  Simmerath  Hotel Seemöwe 

 Za 05 sep.  Ledenwandeling                 Vertrek                             Peerenboom Lichtaart 

 Di 15 sep. WITTE BERGENWANDELING  Vertrek: Ligahof Lichtaart 

 Do 17 sep. Gratis weekdagwandeling in Tessenderlo Sporton Diest Gerhagenwandeling  

 Zo 20 sep.  Busreis St.Andries Brugsche Globetrotters 25ste Kroenkel door autoloze zondag 

 Za 10 okt  Ledenwandeling                 Vertrek                                 Pelleman Kasterlee 

 Zo 11 okt. Gratis wandeling Achel   De Grevenbroekers   Achelse Kluiswandeling 

 Vr  16 okt. Helpersfeest – OC Tielen  

 Zo 18 okt  Busreis Passendale Drevestappers Zonnebeke 3de Rondom kaasdorp Passendale 

 Di 27 okt. Gratis weekdagwandeling in Tessenderlo  WSV Blijf Jong Genebos Goortocht 

  Za 14 nov. DUIVELSKUILWANDELING Vertrek: MPI De Mast Kasterlee 

 Za. 28 nov. Bowling Den Bruul Geel  om 14 uur. 

 Do 03 dec. Gratis weekdagwandeling in Lummen Lummense dalmatiërs Donderdagtocht 

 Za 12 dec. Busreis   Kerstwandeling Gent Florastappers  Gent Bij Nacht 

 Za 26 dec. Kerstwandeling: Kriekskes met ballekes – Zaal MPI De 3Master Kasterlee 
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Afzender:

De Pompoenstappers vzw - Kasterlee

Willy Raeymaekers
Melkstraat 14 bus 2
2460 Kasterlee

Driemaandelijks tijdschrift  P3A9220

Afgiftekantoor 9550 HERZELE
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