
Wandelen het kan ook in Turnhout 
Gezondheid is ons kostbaarste bezit! Daarom doe je best alles om ze te 

behouden. Belangrijk hierbij is het evenwicht vinden tussen werken, 
 rust en ontspanning. 

Wandelen is een gezonde, prettige, goedkope en sociale 
vrijetijdsbesteding, zowel voor jong als oud, arm en rijk, validen en 

mindervaliden je komt regelmatig in een andere omgeving waar je niet met 
de auto kan komen en het zal je verbazen hoeveel ongekende plekjes van 

prachtig groen je in de nabije omgeving zal ontdekken. Na een 
verkwikkende wandeling kom je dan ook terug thuis als een herboren 

mens. Daarom is de wandelsport de ideale oplossing! 

Uw club in Turnhout 
 

 

 

 

 

 

 

Aangesloten bij: 
 

 

 

                 Voordelen en aansluitinfo op achterkant 

 



Door lid te worden van onze wandelclub kan je genieten van tal van voordelen: 

- Gezonde ontspanning individueel, in gezinsverband of in groep, 
- Wandelen is een goedkope vrijetijdsbesteding, 
- Wandelen is ideaal voor lichaam en geest, 
- U wandelt op eigen tempo, de afstand die u zelf kiest, op het tijdstip dat u 

het best past, 
- Géén competitie, het is en blijft een recreatieve sport,  
- U komt volop in de natuur en gezonde lucht terecht ver buiten de drukte, 
- U bent verzekerd burgerlijke en lichamelijke ongevallen bij deelnames aan 

wandeltochten, clubacties of als helper bij clubactiviteiten, 
- Je bent ook verzekerd als je individuele wandelingen maakt, ook op reis, 
- Mogelijkheid tot aankoop clubkledij aan voordelige prijzen, 
- Kortingen bij georganiseerde wandelingen van wandelsport Vlaanderen, 
- Tweewekelijkse wandelingen in clubverband, 
- Gezellige en familiale clubsfeer,  

Wat te doen als je wil aansluiten: 

 Je kan contact opnemen met Kurt Persegael 0468 19 65 70 
 Je kan ons mailen met al jou vragen:  wandel@teamkempen.be 
 Je kan ook gewoon een keertje meewandelen, bel of mail voor de juiste 

dag uur en afstand die je wil wandelen 
 

 Jaarlijks lidgeld € 15 
 Sportvoordeel mutualiteit (tegemoetkoming ziekenfonds) 
 Wij regelen je aansluiting bij Wandelsport Vlaanderen 
 Zie ook op de website van wandelsportvlaanderen Uw lidkaart is geld 

waard! 

www.teamkempen.be 
nieuwe website onder constructie 

 
 

 

 
Niet op de openbare weg werpen. 

Verantwoordelijke uitgever: VZW Team Kempen Tijl en Nelestraat 49 b5 2300 Turnhout 


