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1. Nieuwjaarsreceptie 2020 en 2021
Alle clubleden en hun gezinsleden worden op zondag 5 januari 2020 van harte
uitgenodigd op onze jaarlijkse nieuwjaarsreceptie. U wordt vanaf 12u verwacht in de
zaal PAX, Brouwerijstraat 6 te Kampenhout om onder het genot van een hapje en
een drankje gezellig samen te zijn en de beste wensen voor het nieuwe jaar uit te
wisselen. Er is de mogelijkheid om het lidmaatschap te vernieuwen en/of de
lidkaarten, spaarkaarten, marching, wandelboekjes, enz.. in ontvangst te nemen. Ook
clubkledij zal kunnen aangekocht worden;
In 2021 zal de nieuwjaarsreceptie doorgaan op zondag 3 januari 2021, in principe op
dezelfde locatie.
2. Wandeltochten
Zondag 16 februari 2020: “Kampenhout in de winter”.
Start vanuit het Sport- en cultuurcentrum Berg (Torfbroeklaan 25 te Berg).
Vertrek vanaf 07.00 uur tot 15.00 uur. Afstanden 6/10/14/20/25/32 km.
Naast broodjes, soep en koffiekoeken zullen er pensen en hamburgers (start) en
wellicht ook pannenkoeken (rustpost) beschikbaar zijn!
Zondag 30 augustus 2020 “Zomertocht” vanuit KAMPENHOUT.
Iedereen op post voor onze “beschermde tocht” vanuit de sporthal van Kampenhout
(Zeypestraat 26). Vertrek vanaf 06.30 uur tot 15.00 uur. We garanderen opnieuw
een wandeling puur natuur. Afstanden: 6/10/14/18/25/32/43 km. Er is ook een
apart parcours voor andersvaliden.
In de sporthal zullen pensen en hamburgers te verkrijgen zullen zijn. Gratis
witloofbier voor iedere deelnemer (volwassene).
Wie een handje wil toesteken voor een halve of ganse dag neemt contact op met
voorzitter@witloofstappers.be
3. “Vrijdag na de noen”-wandelingen JAARREEKS
Wegens groot succes worden de “Vrijdag na de noen”-wandelingen verdergezet over
het volledig jaar 2020. En dit volgens de bestaande formule :
- elke 1e en 3e vrijdagmiddag wandelen vanaf januari tot en met eind december;
- telkens om 13.00 uur;
- één lus (maximaal ongeveer 7 km.);
- een rustig tempo zodat iedereen mee kan;
- u wordt op sleeptouw genomen telkens door minstens 2 ervaren Witloofstappers.
Iedereen is welkom (ook niet-Witloofstappers en -trappers) !

JANUARI
3 januari start aan de kerk van Berg o.l.v. François + Hugo
17januari start aan de kerk van Berg o.l.v. François + Hugo
FEBRUARI
7 februari start aan de kerk van Relst o.l.v. François + Hugo
21 februari start aan de kerk van Relst o.l.v. François + Hugo
MAART
6 maart start aan de kerk van Kampenhout o.l.v. François + Hugo
20 maart start aan de kerk van Kampenhout o.l.v. François + Hugo
APRIL
3 april start aan de kerk van Perk o.l.v. Frieda + Hugo
17 april start aan de kerk van Perk o.l.v. Frieda + Hugo
MEI
1 mei start aan de kerk van Erps (tov. Het Rooden Scilt) o.l.v. Freddy + Francine
15 mei start aan de kerk van Erps (tov. Het Rooden Scilt) o.l.v. Freddy + Francine
JUNI
5 juni start aan ’t Smoske (Haachtsesteenweg) te Berg o.l.v. Francine + Viviane
19 juni start aan ’t Smoske (Haachtsesteenweg) te Berg o.l.v. Francine + Viviane
JULI
3 juli start aan café Beire Fluit te Nederokkerzeel (hoek Laarstraat – Neerstraat)
o.l.v. Vik en Koen
17 juli start aan café Beire Fluit te Nederokkerzeel (hoek Laarstraat – Neerstraat)
o.l.v. Vik en Koen
AUGUSTUS
7 augustus start aan de kerk van Elewijt o.l.v. Frieda + Suzanne
21 augustus start aan de kerk van Elewijt o.l.v. Frieda + Suzanne
SEPTEMBER
4 september start aan de Golfclub te Kampenhout o.l.v. Freddy + Suzanne
18 september start aan de Golfclub te Kampenhout o.l.v. Freddy + Suzanne
OKTOBER
2 oktober start aan de kerk van Nederokkerzeel o.l.v. André + Viviane
16 oktober start aan de kerk van Nederokkerzeel o.l.v. André + Viviane
NOVEMBER
6 november start aan de kerk van Buken o.l.v. Vik en Koen
20 november start aan de kerk van Buken o.l.v. Vik en Koen

DECEMBER
4 december start aan café Het Labo te Kampenhout o.l.v. Francine + Frieda
18 december start aan café Het Labo te Kampenhout o.l.v. Francine + Frieda
4. Donderdagavondtochten ZOMERREEKS
Volgens de gangbare formule:
- elke donderdagavond wandelen vanaf begin mei tot en met eind augustus;
- telkens om 19.30 uur;
- één lus (maximaal ongeveer 7 km.);
- een rustig tempo (gemiddeld een goede 4 km. per uur, zodat iedereen mee kan);
- u wordt iedere keer op sleeptouw genomen door een gedreven Witloofstapper.
Iedereen is welkom (ook niet-Witloofstappers) !
MEI
7 mei start aan de kerk van Perk o.l.v. Danny
14 mei start aan de taverne Jet Live, Gorislaan 64, Steenokkerzeel o.l.v. Vivane +
Nicky
21 mei start aan de kerk van Erps (tegenover Het Rooden Scilt) o.l.v. Danny
28 mei start aan café De Brug, Pontstraat 18, Boortmeerbeek o.l.v. Viviane
JUNI
4 juni start aan café Het Labo te Kampenhout o.l.v. Danny
11 juni start aan de kerk van Buken o.l.v. Freddy
18 juni start bij clubleden Anita en Staf te Elewijt (Kampenhoutsebaan) o.l.v. Anita
+ Staf + Freddy
25 juni start aan de kerk van Berg o.l.v. Viviane
JULI
2 juli start aan de Golfclub van Kampenhout o.l.v. Freddy
9 juli start aan de kerk van Kwerps (Frituur Kasteelstraat 1) o.l.v. Viviane
16 juli start aan de Kerk van Kampenhout o.l.v. Freddy
23 juli start aan de kerk van Relst o.l.v. Danny
30 juli start aan de kerk van Nederokkerzeel o.l.v. Danny
AUGUSTUS
6 augustus start aan het vroegere Veilinghof te Kampenhout-sas o.l.v. Freddy
13 augustus start aan de kerk van Steenokkerzeel o.l.v. Monique + Daisy
20 augustus start aan de Aldi te Berg o.l.v. Viviane
27 augustus start aan de sporthal van Kampenhout o.l.v. Freddy
5.VERNIEUWD ! Vrijdagmiddag fietstochten WINTERREEKS

Aangepaste formule :
- om de 2 weken op vrijdagnamiddag fietsen van begin januari tot half april;
- telkens om 13.00 uur;
- telkens start op een andere locatie;
- één lus (ongeveer 25 à 30 km.);
- een normaal tempo;
- u wordt op sleeptouw genomen door ervaren fietsers Jef, Jean of André.
Iedereen welkom (ook niet-Witlooftrappers).
JANUARI
10 januari start aan de kerk van Kampenhout o.l.v. Jef
24 januari start aan de kerk van Relst o.l.v. Jean
FEBRUARI
14 februari start aan de kerk van Berg o.l.v. Jef
28 februari start aan de kerk van Nederokkerzeel o.l.v. André
MAART
13 maart start aan de kerk van Buken o.l.v. Jean
27 maart start aan de kerk van Kampenhout o.l.v. Jef
APRIL
10 april start aan de kerk van Kampenhout o.l.v. André
6. Dinsdagavond fietstochten ZOMERREEKS
Van eind april tot begin september wordt er opnieuw op dinsdagavond gefietst:
- om de 2 weken;
- telkens om 19.30 uur (behalve de laatste tocht in de rij die start om 19.00 uur);
- starten op verschillende locatie in en rond Kampenhout;
- één lus (fietsen maximaal ongeveer 25 à 30 km.);
- een sportief tempo;
- u wordt op sleeptouw genomen door 3 ervaren Witlooftrappers Jef, Jean of
André.
Iedereen is welkom ( ook niet-witlooftrappers ).
APRIL
21 april start aan de kerk van Kampenhout o.l.v. Jef
MEI
5 mei start aan de Warotzaal (Warotstraat) te Winksele (Herent) o.l.v. Jean
19 mei start aan de kerk van Berg o.l.v. Jef

JUNI
9 juni start aan de kerk van Boortmeerbeek o.l.v. André
23 juni start aan de kerk van Nederokkerzeel o.l.v. Jef
JULI
7 juli start aan de sporthal van Kortenberg (Wijngaardstraat 1) o.l.v. Jean
21 juli start aan de kerk van Buken o.l.v. André
AUGUSTUS
4 augustus start aan de kerk van Houthem (Karel Trekelsstraat 46) o.l.v. André
18 augustus start aan de kerk van Humelgem (Bilastraat 51 Steenokkerzeel) o.l.v.
Jef
SEPTEMBER
1 september start om 19.00 uur ! Gemeenteplein Bertem o.l.v. Jean
7. Zwerfvuilactie maart 2020
De Witloofstappers hebben het voor de natuur. Dus willen we ook dit jaar ons
steentje bijdragen door zwerfvuil op te ruimen en intussen te helpen om de
problematiek onder de aandacht te houden.
In principe, nemen we deel aan de zwerfvuilactie georganiseerd door de gemeente
Kampenhout, wellicht in de loop van de maand maart. Meer nieuws hierover volgt via
elektronische nieuwsflash en/of het clubblad.
8. Busreizen.
Ook dit jaar gaan de Witloofstappers en -trappers samen op stap met de bus naar
wandeltochten en -plaatsen die wat verder gelegen zijn en de moeite waard zijn om
te bezoeken, voor de gebruikelijke prijs van 10 € (inschrijving inbegrepen).
Noteer daarom alvast volgende data in uw agenda :
zondag 1 maart : Stekene - Oost-Vlaanderen (bij De Smokkelaars)
zaterdag 2 mei : Sluis - Nederland (bij Voor de Wind)
zondag 28 juni : Stevensweert - Nederland (Culinaire busreis)
zondag 11 oktober : Essen - Antwerpen (De Sint-Jansstappers)
zaterdag 28 november: Denée – Namen (Les Djales d’Anhee) .
Meer nieuws volgt via de elektronische nieuwsflashes en/of het clubblad.
9. Vlaamse wandeldag 26 april 2020.

De Vlaamse wandeldag wordt op zondag 26 april 2020 georganiseerd te Koksijde of
te Asse-Zellik. Wij bevelen Asse-Zellik aan en zoals gebruikelijk krijgt u ten
gepaste tijde een uitgebreide documentatie m.b.t. deze organisatie.
10. Wandelweekend: vrijdag 12 juni tot en met zondag 14 juni 2020
Ook dit jaar trekken de Witloofstappers er een gans verlengd weekend op uit. De
bestemming is Hotel De Kommel in ’s Gravenvoeren, een dorp in het ooit fel
bevochten stukje Vlaanderen, gesqueezed tussen Wallonië en Nederland.
Wandelpret verzekerd ! Meer nieuws volgt via de elektronische nieuwsflashes en/of
het clubblad.
11. Fietsweekend: vrijdag 29 mei tot en met maandag 1 juni 2020 (Pinksteren)
De Witlooftrappers organiseren terug met Pinksteren een verlengd fietsweekend,
ditmaal vanuit Landgoed Rijckholt in Geersdijk Nederland ! Meer nieuws volgt (en
volgde reeds) via de elektronische nieuwsflashes en/of het clubblad. De
voorinschrijvingen zijn afgerond. Toch nog kandidaat ? Neem snel contact op met
voorzitter@witloofstappers.be !
12. NIEUW !! Wandelweekend voor gevorderden van donderdag 10 september
tot en met zondag 13 september 2020
De Witloofstappers organiseren van donderdag 10 september tot zondag 13
september een wandelweekend voor gevorderden. Place to be is het Trail-Inn hotel
in Berdorf, Müllerthal, Groot Hertogdom Luxemburg.
Meer nieuws volgt via de elektronische nieuwsflashes en/of het clubblad.
Dit wandelweekend is bedoeld voor sportieve, gevorderde en ervaren stappers die
een stevige afstand en een grotere hoeveelheid hoogtemeters niet uit de weg gaan.
Tijdig uw interesse laten weten aan Marijke@witloofstappers.be !
13. Dagwandeling vanuit Halle/Lembeek op donderdag 21 mei 2020
(Hemelvaart)
Voor de derde keer organiseren we dit jaar opnieuw een Hemelvaartwandeling van
een 20-tal km aan een rustig tempo. Deze keer vertrekken we vanuit
Halle/Lembeek. Graag lunchpakket zelf voorzien. Iedereen is welkom, al of niet
vergezeld van zijn trouwe viervoeter..
Inschrijven vóór 1 mei 2020 bij Marijke via Marijke@witloofstappers.be
Meer nieuws volgt via de elektronische nieuwsflashes en/of het clubblad.

14. Fietsééndaagse(n)
We voorzien 2 fietstochten volgens het klassieke principe. We starten op een
verderaf gelegen locatie (vervoer met de auto is dus noodzakelijk). De tocht is
ongeveer een 60 à 70-tal kilometer lang, uiteraard mét uitgebreide tussenstop. We
fietsen aan een haalbaar tempo voor normale fietsers.
De eerste fietstocht gaat door op zondag 5 april 2020 vanuit Vakantiepark
Hengelhoef, Tulpenstraat 141 te Houthalen . De tweede fietstocht vindt plaats op
zondag 4 oktober 2020. Alle verdere info volgt via de nieuwsflashes en/of het
clubblad.
15. Gratis wandeltochten
Ook in 2020 geven we enkele gratis wandeltochten: jouw inschrijving + een gratis
consumptie worden betaald door de club.
zondag 8 maart : Opwijk (De Hopbelletjes)
zondag 10 mei: Zaventem (De Parkvrienden met hun “Vlaams Brabant wandelt”
tocht)
zondag 24 mei: Lennik (De Lennikse Windheren)
zondag 22 november: Hoeilaart (De Ijsetrippers).
Meer nieuws volgt via de elektronische nieuwsflashes en/of het clubblad.
16. Bestuursvergaderingen
Wie deel wil uitmaken van een enthousiaste bestuursploeg waarin je jouw kennis,
mogelijkheden en talenten maximaal naar boven kan halen mag zich altijd kandidaat
stellen!
De vergaderingen gaan telkens door om 19.30 uur:
- dinsdag 28 januari 2020 Het Labo
- dinsdag 24 maart 2020 Het Labo
- dinsdag 26 mei 2020 Het Labo
- dinsdag 28 juli 2020 Beire Fluit
- dinsdag 22 september 2020 Beire Fluit
- dinsdag 8 december 2020 Beire Fluit
17. Voorbereidingsbijeenkomsten
Voorbereiding Wandeltochten

Wie wil meewerken aan de wandeltochten geeft best een seintje aan de voorzitter
via voorzitter@witloofstappers.be of 0475.474381 of via bericht op de
facebookgroep van de Witloofstappers .
De voorbereidingsvergaderingen gaan door:
- voor de wandeltocht “Kampenhout in de winter” op maandag 27 januari 2020 om
19.30 u in Café Kaffee (Dorpsstraat 16) te Kampenhout;
- voor de “Zomertocht” op maandag 27 juli 2020 19.30 u in Café Kaffee
(Dorpsstraat 16) te Kampenhout.
Voorbereiding wandelweekend
De voorbereidingsvergadering voor het wandelweekend gaat door op woensdag 13
mei 2020 om 19.30 u. in Café Het Labo (Brouwerijstraat) te Kampenhout.
Voorbereiding fietsweekend
De voorbereidingsvergadering voor het fietsweekend gaat door op maandag 4 mei
2020 om 19.30 uur. Meer details en de locatie worden verder gecommuniceerd via
e-mail aan de deelnemers.
18. Algemene vergadering VZW De Witloofstappers en –trappers
Wie meegedeeld heeft VAST LID te willen worden (u wil mee het beleid bepalen van
de VZW en u bent reeds minimum één jaar lid) heeft stemrecht op de jaarlijkse
algemene vergadering waartoe hij/zij uitgenodigd wordt. Noteer alvast vrijdag 19
juni 2020 om 19.30 uur. Afspraak in café KAFFEE, Dorpsstraat 16 te Kampenhout.
19. Medewerkershappening en ledenfeest 21 november 2020
Wie zijn steentje bijgedragen heeft tot het welslagen van de wandeltochten of tot
de organisaties van de witloofstappers en –trappers, zal uitgenodigd worden voor
een gratis etentje (een kleine bijdrage voor de aangepaste dranken tijdens het eten
wordt gevraagd). Alle andere leden en sympathisanten kunnen betalend aanschuiven.
Afspraak in de zaal PAX in Kampenhout op zaterdag 21 november 2020 om 18.00 u
in jullie agenda.
20. GPS-cursussen of workshops Route You
Dit werkjaar worden er 3 GPS-cursussen of workshops georganiseerd.
GPS VOOR DUMMIES op zaterdag 18 april 2020

In deze cursus leer je omgaan met een wandel GPS, tracks aanmaken en downloaden.
Een inleiding tot “Basecamp” behoort eveneens tot de workshop. Dat is de software
die door GARMIN ter beschikking gesteld wordt om je bestanden te beheren en
kaarten te bekijken en te bewerken.
ROUTE YOU FOR DUMMIES op zaterdag 7 maart 2020
In deze cursus word je ingewijd in de wereld van ROUTE YOU. Een programma via
de computer of via een “app” op jouw smartphone. Je leert wandelroutes
uitstippelen, publiceren op het web of downloaden van het internet met het
programma ROUTE YOU.
ROUTE YOU FOR DUMMIES (herhaling) op zaterdag 17 oktober 2020
In deze cursus word je ingewijd in de wereld van ROUTE YOU. Een programma via
de computer of via een “app” op jouw smartphone. Je leert wandelroutes
uitstippelen, publiceren op het web of downloaden van het internet met het
programma ROUTE YOU.

Alle cursussen zijn gratis voor leden. Niet-leden mogen deelnemen: 25 euro zo ze in
Kampenhout wonen, 50 euro zo ze niet in Kampenhout wonen. De cursussen worden
gegeven door bestuurslid Alain of door GPS4RENT.
De precieze gegevens worden later medegedeeld via de diverse
communicatiekanalen van de Witloofstappers en –trappers (nieuwsflash, facebook
en/of clubblad).
Opgelet ! De cursussen worden gegeven met minimum 6 en maximum 16 personen.
Tijdig inschrijven is de boodschap via adgreef@gmail.com of
voorzitter@witloofstappers.be
21. Conditiewandelingenreeks
Van januari tot mei 2019 organiseren we éénmaal per maand een sportieve
dagwandeling met de nodige afstand en hoogtemeters om de conditie na de winter
terug op te krikken tegen het nieuwe wandelseizoen. De moeilijkheidsgraad wordt
elke keer opgedreven. We beginnen bij een iets zwaarder tempo dan de
dagwandeling om tegen april/mei een 8-tal uur stevig door te stappen. De locatie is
telkens de Ardennen of zanderige ondergrond.
Je mag al volgende data en locaties vastleggen in jullie agenda’s:
- zondag 19 januari: Houppe 7 (parking café Ancienne Belgique) te 7880
Flobecq/Vloesberg (24 km. 400 hm.);
- zondag 2 februari: Chaussée de Dinant 15, 5530 Yvoir/Spontin (25 km. 500 hm.);
- zondag 1 maart: Quai de la Régence 2 te 4130 Esneux (25 km. 800 hm.);

- zondag 5 april: Chaussée des Alpinistes 22 te 5500 Dinant/Freyr (29 km. 1000
hm.);
- zondag 3 mei: Chedoz 5 te 4920 Remouchamps/Aywalle (28 km. 1100 hm.).
Er wordt telkens exact om 09.00 uur gestart op de aangeduide startplaats (met
uitzondering van de eerste afspraak waar gestart wordt om 09.30 uur). Afhankelijk
van de vertrekplaats wordt ook telkens een mogelijkheid om te carpoolen voorzien
van op de parking aan Kampenhout-Sas.
Interesse ? Mail Marijke@witloofstappers.be !
22. Culinaire wandeling zaterdag 23 mei 2020
Als goede Bourgondiërs, en levensgenieters willen we op zaterdag 23 mei 2020
uitpakken met onze tweede “culinaire wandeling“ voor clubleden. Op deze wandeling
wordt aan de innerlijke mens aandacht geschonken vanaf de start, bij iedere
tussenstop om met een voldaan gevoel een afzakkertje te nemen bij de aankomst.
Alle tussenstops vinden plaats in één van de horecazaken die Kampenhout (of
omstreken) rijk is. De wandeling is in principe 14 km lang, maar kan ingeperkt
worden tot 8 km. voor de minder ervaren stappers.
Kijk uit naar de nieuwsflash(es) en/of het clubblad voor meer informatie.
Voorinschrijven kan door storting van 35 € op BE45 0017 2008 0889. De clubkas
legt op de achtergrond een deeltje bij..
23. Halvedagwandeling woensdag 11 november 2020
Onder leiding van Anja en Marijke wandelen we op maandag 11 november in
Averbode, voor een tocht van ongeveer 13km. Er zal gewandeld worden aan een
gematigd tempo, 4 uurtjes onderweg inclusief pauze. We starten op Parking 2 van
de abdij (Herseltsebaan 2 te Averbode).
24. Samenwerking met andere verenigingen
Zoals voorgaande jaren zullen De Witloofstappers en –trappers ook hun steun
verlenen aan organisaties van andere Kampenhoutse verenigingen of met hen samen
een extra aanbod realiseren.
-

-

Net zoals vorig jaar organiseert de Welzijnsraad de “Gezonde wandeling” in
samenwerking met De Witloofstappers en -trappers. Reserveer alvast zondag
17 mei 2020 ergens in de namiddag.
De Wielervrienden Kampenhout organiseren elk jaar de “Grote Prijs ImpanisVan Peteghem” op zaterdag 19 september 2020. De Witloofstappers en -

-

trappers helpen het verkeer te regelen bij de doortocht van de wedstrijd
door Kampenhout.
De Sportdienst van de gemeente Kampenhout organiseert elk jaar hun
“Eindejaarsmarathon en –jogging”, dit jaar op zaterdag 19 en zondag 20
december 2020. De Witloofstappers en –trappers helpen ook hier voor de
duur van de wedstrijd het verkeer in goede banen te leiden.

25. Speciale verkoopdagen clubkledij
Ten huize van de secretaris (Loverdal 10, 1910 Berg) worden speciaal 2
verkoopdagen georganiseerd voor de clubkledij: ideaal om te passen, te keuren en te
bestellen ! Zaterdag 4 april 2020 en zaterdag 3 oktober telkens vanaf 10.00 uur.

Dit jaaroverzicht is een uitgave van VZW De Witloofstappers en –trappers
0811.501.901, V.U. Peter Maertens, Grootveldstraat 124, Kampenhout,
voorzitter@witloofstappers.be
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