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Herbeginnen Carpooling! 

Men heeft er om gevraagd, hier zijn we! 

 

Zondag  01 mei 2022: carpooling naar Lewetocht 

van wandelclub St-Pieters-Leeuw. 

  

Wat is carpooling, want het is al zo lang geleden: 

Indien je tijdig verwittigd dat je meegaat (of afkomt)  

 Je kan eventueel meerijden met iemand – zeker vanuit Moorsel – (anderen 

zie reacties) 

 we vertrekken op een afgesproken uur aan een opstapplaats 

 de personen die carpooling doen krijgen later (in bons) een tegemoetkoming 

voor de verrichte reis 

 je KAN samen op wandel maar natuurlijk ook individueel/ andere afstand/ … 

 als ge u opgegeven hebt, betaald de club je inschrijving 

 en je krijgt er als extraatje nog een drankbonnetje bovenop. 
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Als 1e carpooling dus de welbekende “LEWEtocht’  van St-Pieters-Leeuw. 

Mega-grote parking, mooie wandeling (voor de langere afstanden ook het 

Hallerbos(!)).  

  

Samenkomst:  parking Steenberg Moorsel: 8u30 (andere à zie inschrijving + dan 

individueel verwittigen eventueel) 

Adres Lewetocht: 

    Zaal Centrum 

    Menisberg 7 

    1654 Huizingen (Beersel) 

Afspraak uur in Huizingen: 9u30 

Afstanden (volgens WIB): 5-10-15-20-25-30-35 km 

  

 Gezien het vroeg dag is  gaan we ditmaal niet via site werken. 

 Je kan u opgeven via mail/sms/ telefoontje/ …  aan:  

 Mario Vanmeeuwen +32 493 79 53 51 mvanmeeuwen@gmail.com 

 Maurice Vanaudenhaegen +32 496 50 49 86 

m.vanaudenhaegen@telenet.be 

 Jean-Marie Theunis +32 486 86 23 32 jean.marie@telenet.be 

  

  

Ter info:  

 Zondag 8/05/2022: “Airportwandeling”van Parkvrienden Zaventem 

Behoudens plotse wijziging (in deze tijden weten we nooit) mag je met deze 

wandeling de luchthaven langs de binnenkant bezoeken! (zelfs als je niet stapt, maar 

wel inschrijft natuurlijk) Whaw hé!  

 Zondag 15/05/2022: Meerdaal Trail vanuit Blanden (met voorinschrijving tot 1 

mei!!) 

Maar ook gewone wandeling van WSP Heverlee (zie wandelkalender) 

Dus alvast genoeg aanbod de volgende weken. 

  

Groetjes en tot binnenkort, 
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De Vreugdestappers 

  

NB Volgende Carpooling en 1e busreis zitten ook in de pipeline maar worden later 

weldra medegedeeld. 
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