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Corona-versie

Beste Pompoenstappers
U zal zich waarschijnlijk al afgevraagd hebben waarom je nog
geen Pompoentje hebt ontvangen.
De reden is dat alle activiteiten zijn afgelast tot het einde van het
jaar.
Het betekent echter niet dat wij stil gezeten hebben in tegendeel.
Zo hebben we met onze parcoursmeesters afgesproken om
wandelingen uit te stippelen met vertrek in de 3 deelgemeenten
van Kasterlee.
Aan de startplaatsen hangen de parcours en zijn afgepijld zoals
de gewone wandelingen, met pijlen van de Pompoenstappers.
De afstanden van de wandelingen zijn ongeveer een 10-tal km.
Deze wandelingen kunnen van 15 juli tot 31 december 2020
gewandeld worden.
Voor een hapje en een drankje moet je zelf zorgen.
Je kan deze wandelingen doen wanneer je maar wil en hoeveel je
wil.
In Tielen is het vertrek voorzien aan het OC.
In Kasterlee is het vertrek aan de Pit (OC Kasterlee)
In Lichtaart is het vertrek voorzien aan het OC.
Wij hopen hiermee u van dienst te zijn met het weliswaar beperkt
wandelaanbod.
Deze wandelingen worden ook gepromoot op de website van
WSVL en de blog.
Heb je vragen dan kan je steeds terecht bij één van onze
bestuursleden.
De donderdagwandelaars kunnen ook weer starten vanaf begin
september.
Hierbij vind u de kalender voor de maand september.
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De Donderdagstappers
Hier kan elk lid zijn wandelactiviteit of andere evenementen voorstellen.
De donderdagwandelingen vertrekken telkens om 13.00 u

September

Deze foto

Datum

Vertrekplaats

3 september
2020

Kapel Kolonie
Kapelstraat
2330 Merksplas
Taverne Netherust
Houtum 53
2460 Kasterlee
Drietip
Kerkstraat 50
2460 Tielen
Duivenlokaal O.L.Vr. Olen
Oevelsesteenweg 13
2250 Olen

10 september
2020
17 september
2020
24 september
2020

Gids(en)
Willy Hendrickx
0498194657
Willy Raeymaekers
0477 29 13 63
Denise Zegers
0473 995 198
May Van Gorp
0485587783

Verdere info zal u kunnen vinden in het volgende Pompoentje van
september.
Deze uitgave zal uitzonderlijk voor 4 maanden zijn.
Wij hopen dat tegen het einde van het jaar alles enigszins terug
genormaliseerd zal zijn , zodat 2021 een normaal wandeljaar kan
worden.
Nog even benadrukken volg de regels ons opgelegd door de
overheid en blijf gezond.

Wij wensen u in alle geval nog een fijn wandelgenot en tot
gauw.
Vanwege het bestuur van de Pompoenstappers.
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