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Bericht van Levensloop, door teveel concurrentie lees zeer vele activiteiten in juni heeft levensloop 
beslist om deze editie te verplaatsen naar 1 & 2 oktober ‘22 
Noteer alvast deze data in je agenda Team Kempen zal hier ook aanwezig zijn. 
 
 

 

    Wandelen bij de buren: 

- Zondag 22 mei in Oud-Turnhout 
- Zondag 29 mei in Lichtaart 

    Er zijn er natuurlijk nog veel meer download de gratis app wandeltochten 

 

Ga jij ook mee op 11 juni wandelend naar Scherpenheuvel!!! 
Je kan je nog aanmelden in de WhatsApp groep of bij één van onze bestuursleden een mailtje mag natuurlijk ook   

Vertrekken doen we om 4u aan de sporthal stadspark tempo +/- 5km/u. 
Is de 42km net iets te ver voor jouw kan je ook halfweg instappen.  

Halfweg is er verse soep voorzien voor al de stappers.  
Moest je om een of andere reden gestrand geraken, geen probleem de volgwagen pikt je op. 

Het Team Kempen busje brengt je ook weer veilig naar Turnhout. 
Voor Team Kempen Stappers is dit allemaal gratis.  

 

 

Team Kempen G-Sport wandelen in samenwerking met Steunpunt Vrijetijd Gehandicapten Kempen. 

Ken jij nog mensen met een beperking, laat ze gerust kennismaken met wandelen zondag 26 juni. 

Link met al de info: https://www.teamkempen.be/nieuws 

 

 

Belangrijke data 2022: 
- 11 juni Turnhout – Scherpenheuvel. 
- 4 september sportbeurs Grote Markt Turnhout. 
- 1 & 2 oktober Levensloop. 
- 16 oktober Turnhoutse Kaartenwandeling 2e editie.  

 



 

 
 

 

 

Nieuwsbrief 
Mei 2022 

 

 
 
 
 
 

- Er een delegatie Stappers de beroemde Dodentocht  gaat meewandelen, Paul W, Kurt, Ali, Paul vM, Jef  
  wij wensen hen alvast heel veel succes 
- Ali een bijscholing gevolgd heeft G-sportsymposium 
- Hilde, Paul ten huwelijk gevraagd heeft  
- Jo Palux de verse soep klaarmaakt en sponsort voor Scherpenheuvel  
- … 
 

 

 

Nieuws heet van de naald:  nog ver weg maar toch dichtbij september 2023 

Een wandeltocht voor de echte durvers meer nieuws volgt 

De 100 Miles van Team Kempen 
 

 

Heb jij nog nieuws of een weetje, treuzel niet en laat het ons weten 
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Je kan de Stappers kosteloos steunen met online aankopen.  
Heel simpel via Trooper zie link filmpje met uitleg: https://youtu.be/4KqIlkKtC8A  
Link Team Kempen Trooper pagina: https://www.trooper.be/nl/trooperverenigingen/teamkempen  
 
 
 
 
 

Hey! 

De Trooper Trombola is ondertussen al een dikke 2 weken aan de gang. Heb jij al getroopt voor Team Kempen vzw en een 
unieke Trombolacode ontvangen? Vergeet ‘m dan niet voor 7 juni 2022, middernacht in te geven op 
www.trooper.be/trombola om kans te maken op 1 van de vele toffe trips waar je met je clan van kan genieten. 

TROMBOLWATTE? 

Zegt de Trooper Trombola je niets? Dan leggen we het nog effe snel uit! Iedereen die tussen 9 mei en 31 mei 2022 troopt, 
krijgt een unieke Trombolacode waarmee je kans maakt op deze toffe uitstappen met je clan. 

HOE KAN JE DIE GEWELDIGE TRIPS VOOR JE CLAN WINNEN? 

1. Troop tussen 9 en 31 mei. Dat kan op 3 manieren:  

• Door aankopen te doen bij Troopershops via www.trooper.be/teamkempen. 

• Door je KBC Deals-cashbacks aan Team Kempen vzw te schenken. 

• Door je Delhaize SuperPlus-punten in te ruilen voor een schenking aan Team Kempen vzw. 

 2. Laat zeker je e-mailadres achter, anders kunnen we je geen unieke Trombolacode mailen. Da’s essentieel om mee te 
kunnen dingen naar een prijs. 

 3. Geef de unieke Trombolacode voor 7 juni 2022 middernacht, in op www.trooper.be/trombola. 

 Hoe meer je troopt, hoe meer kansen je hebt om te winnen én hoe meer commissie Team Kempen vzw kan opstrijken dankzij 
jou. 

 De winnaars van de prijzen worden op 14 juni 2022 door ons op de hoogte gebracht.  

Ik wil troopen voor Team Kempen vzw en een Trombolacode krijgen! 

Groetjes en veel troopplezier, 

het Trooperteam  


