De Kampse
Wandelaars
Bij wie kan je terecht?

Voorzichtigheid is de moeder van
de porseleinkast!

011/34 18 75

reflecterende strips !

Voorzitter/Secretaris : Jean Valcke

Tips

• Draag heldere kledij !
• Draag bij het vallen van de avond of bij donker weer

011/52 34 53

1. plan de oversteek op een plaats waar je goed ziet en
goed gezien wordt;
2. steek niet over in een bocht, op een helling, onder
een brug of tussen geparkeerde auto’s

: Jean Craps

• Op een oversteekplaats voor voetgangers (zebrapad)
• Wanneer er geen oversteekplaats is:

2de Secretaris

Waar oversteken?

0474/42 29 93

•

: Johny Geypen

•

hoogde bermen of als er geen zijn, op de begaanbare
gelijkgrondse bermen lopen
Zijn er geen voetpaden of bermen dan mag je op het
fietspad lopen, maar fietsers hebben voorrang
Zijn er geen voetpaden, bermen of fietspaden, ga je op
de rijbaan, links in je richting, zo dicht mogelijk bij de
rand (dus achter elkaar)

Penningmeester

Waar stappen?

• Je moet altijd de begaanbare voetpaden gebruiken
• Bij gebrek aan voetpaden moet je de begaanbare ver-

Secretariaat: Antwerpsestwg 59/4, 3970 Leopoldsburg

Veiligheidsregels
voor de wandelaars

Wandelen is gezond!
Website: http://dekampsewandelaars.be
E-mail: info@dekampsewandelaars.be

Welkom in de wandelclub
- Aangesloten bij “Wandelsport Vlaanderen vzw”
- Verzekerd tegen lichamelijke letsels
- Verzekerd op weg van en naar huis
- Versnaperingen aan democratische prijzen
- Gratis tweemaandelijks clubblad
- Busuitstappen aan zeer redelijke prijs
- Nieuwjaarsreceptie, ledenfeest & algemene
ledenvergadering...

Historiek
Gesticht op 25 okt 1971

Onze wandelingen in 2018

Zo 14/01 - Wintertocht

Wat verwachten wij van onze leden?
• Deelnemen aan de wandeltochten van de “De Kampse Wandelaars”, uw club
• Zoveel mogelijk wandelen bij de aangesloten clubs van de Federatie
• Helpen bij de organisaties van de club.

Geef een seintje aan de secretaris als je beschikbaar bent!

“Vele handen maken het werk licht”
• Deelnemen aan het ledenfeest en nieuwjaarsreceptie
• Deelnemen aan onze busreizen

Di 06/02 - Pannenkoekentocht
Di 10/04 - Eindetocht
Di 12/06 - Heppenertocht
Zo 19/08 - Chazaltocht

Vr 05/10 - Kamp Beverlo
Di 09/10 - Marketentstertocht
Di 06/11 - Asdoncktocht

