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Dag Stappers, 
 
 

Je Lidmaatschap 2023 verlengen kan nog 
 
 
Wil je blijven genieten van onze gezellige wandelingen, kan je je lidmaatschap hernieuwen/verlengen door € 15 over te maken 
op rekening van Team Kempen BE35 1030 4106 6737 met vermelding van je naam.  Na betaling zal je aansluiting bij 
Wandelsport Vlaanderen in orde gemaakt worden zodat je voor het nieuwe jaar ook weer verzekerd bent en kan genieten van 
gerust wandelplezier. 
 
De wekelijkse zondag wandelingen zijn NIET verplicht als je lid bent of wil worden. We trachten ook om regelmatig een keertje 
te gaan ”wandelen bij de buren”. Indien jij een leuke wandeling van +/- 10km weet in de buurt laat het zeker weten zodat we 
deze zeker gaan verkennen, met jou als gids. 

 

De WhatsApp groep is enkel bedoeld om wandelingen aan te kondigen. Heb je zin in een 
wandeling en niet alleen op pad wil, post in de groep uur, vertrekplaats en afstand. Misschien 
zijn er nog Stappers die met je willen meewandelen. 

De leden die hun lidmaatschap niet wensen te verlengen zullen ook verwijderd worden uit de WhatsApp groep. 

 
 
    Wandelen bij de buren:  

- Zondag 26 maart in Merksplas 
- Zondag 30 april in Oud Turnhout 

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

 

 

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 & Team Kempen 
Stappers vertrek 10u aan het Stadhuis onder begeleiding van Ali. 

Kalender 2023:   19 februari – 16 april – 18 juni – 20 augustus – 22 oktober – 17 december 
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Wandel jij ook mee van 
 

 

 

Wanneer:   Zaterdag 10 juni 2023 

Vertrek:   Sporthal stadspark om 04:00u 

Afstand:   +/- 43km over landelijke wegen 

Rustpauzes 3:  op +/- 20km gratis soep 

Aankomst:  +/- 15:30u Scherpenheuvel 

Inschrijving:   Leden Team Kempen gratis 

Niet leden € 10 per persoon 

Volgwagen voor de gestrande stappers en retour Turnhout 

Inschrijven verplicht bij de bestuursleden op de zondag wandeling of via wandel@teamkempen.be  
 

     
       Zaterdag 10 juni Turnhout - Scherpenheuvel 
       Vrijdag 22  tot zondag 24 september 2023 Vlucht 14-18 
       Zondag 22 oktober 2023 Kaartenwandeling 
 

 

 

Op zondag 5 maart 2023 vindt de 4de editie van de 11Trail in Turnhout plaats. De organisatie is in 
handen van Stad Turnhout, studenten Sport & Bewegen/Sport & Cultuurmanagement van Thomas 
More en 11.11.11..  
 

Tijdig inschrijven bij Kurt voor het groepstarief vanaf 10 pers € 7/pers (voor 5 maart) anders € 11/pers 
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- Ali de G-wandeling top begeleid  
- De eerste 150 ingeschreven hebben voor de Vlucht 14-18 
- We al 25 nieuwe leden hebben mogen aansluiten in 2023 
- We wekelijks +/- 15 wandelaars mogen begroeten tijdens de zondag wandelingen 
- Anneke nog eens een wandeling wil uitstippelen in Lille vertrek en aankomst Lilse golf 

o We wachten op terrasjesweer voor deze wandeling 
- 11 Trail: Ria, Tom, Jef, Sabinne, Brigitte en Kurt al hebben aangemeld 
- We zondag voor de wandeling een koffie drinken in het Tamboerke 
- We na de wandeling iets drinken in het St Pieter, je het mutualiteit attest hier kan meenemen 
- Indien er te snel gewandeld wordt op zondag dit je mag zeggen zodat we het tempo 

aanpassen we wandelen onder het motto “Samen uit samen thuis” 

 

De nieuwe wandeltocht Vlucht 14-18 moet in 2023 het grootste sportevenement van de Kempen worden. 
Vlucht 14-18 is een wandeling van Turnhout naar Uden met een bijzondere geschiedenis, in de eerste wereldoorlog vluchten 

maar liefst een 1500 Turnhoutenaren naar het vluchtoord in Uden. 
 

Volledige geschiedenis en info op: https://vlucht1418.eu/ 

Vlucht 14-18 is een organisatie van Team Kempen Stappers 
 

 

 

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  
 

 
 

Heb jij nog nieuws of een weetje, treuzel niet en laat 
het ons weten op de zondag wandelingen of via 

wandel@teamkempen.be  
 

 


