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 18e jaargang  nr. 142 februari 2020 
 

 

Onze eerste wandeling van 2020 zit er weeral op. 21 Kokatrotters hebben genoten 

van de prachtige natuur in Vlaams-Brabant, meer bepaald de streek rond Asse en 

Opwijk. 

Erik zorgde voor een origineel verslag. Draai dit eerste blad maar eens om. 

 

 

 

Op donderdag 23 januari zochten we het in hogere regionen.  

Walter, Herman P., Leo en ik trokken op verkenning naar Heist-op-den-Berg, met 

zijn 48 m het op 1 na hoogste punt van de provincie Antwerpen, (de Hooge Maey 

een vuilnisbelt van 55 m hoog niet meegerekend). 

Verder in dit krantje vind je meer informatie over deze wandeling die we plannen 

voor zaterdag 7 maart. 



 Op stap door Vlaams Brabant  



Zaterdag 1 februari 2020 - Wandelen in Asse (150
e) 

 

Hieronder het “ludiek” verslag van Erik. 

Om de lay-out van Erik te respecteren zijn de tekst en de fo-

to’s wat klein uitgevallen.  

Maar mits aanpassing van het beeld zou alles toch goed lees-

baar moeten zijn. 

 



 

De 21 deelnemers: 

 

Erik Bleuzé, Werner Verstrepen, Myriam Wouters, Robert Vingerhoets en Greet 

Decoo, Herman en Rita De Jongh-Reyniers, Geert en Lieve Hosten-Robeyns,  

Jan Goossenaerts, Jef en Maria Switsers-Bertels, Walter en Maria Lefever-De 

Weert, André en Marie-Paule Claes-Dutrieux, Monique Meyers, Alex en Marth 

Cuypers-Renders, Herman en Greet Van Winckel-Verheyen 



Zaterdag 7 maart 2020 

Heist-op-den-Berg (151e) 
  

Je hebt het op de eerste pagina al kunnen lezen, ons volgende doel is Heist-op-

den-Berg. Klimmende en dalende paden zullen dus niet ontbreken. Maar eerst 

doorkruisen we wat straten door de bebouwde kom, noem het gerust een opwar-

ming. Maar dan ontvouwt zich de mooie natuur van onze “Stille Kempen”. 

Krijg je tijdens het stappen goesting om die Kempen te bezingen? Niet aarzelen, 

DOEN!   



 



De kerk staat op het hoogste punt van Heist-op-den-Berg . 
 

Praktisch 
 

 

8u50 Samenkomst aan de kerk in Kontich-Kazerne 

9u00 Vertrek naar Heist-op-den-Berg 

Op de middag Picknick in café ’t Dorp 

 (Voor wie zijn picknick vergeten is: naast de deur is een broodjeszaak 

Afstand ±  17 km 

 

Kosten en andere afspraken:  
 

  

Deelname: Leden: gratis Niet-leden € 2 

 

Lid worden? 
Vraag meer informatie over lidmaatschap via leo.nauwelaerts@gmail.com 

 

 
 Om economische, ecologische en organisatorische redenen rijden we liefst met 

zo weinig mogelijk wagens.  

 Meerijders betalen 5 eurocent per km aan de chauffeur. 
 

Wie inschrijft krijgt 1 of 2 dagen vooraf nog een mail met de nodige afspra-

ken en gps-gegevens. 



 

Jaarplanning 2020 voorbereid door 

 

Za 7-03 wandelen in Heist-op-den-Berg Herman P. – Walter – Leo - Herman 

Za 28-3 wandelen in Ename Chris en Hilde – Leo en Chris 

17/18/19-4 Weekend Ter Helme * 

Za 16-5 Fietsen Voortkapel – Averbode Jef V. K. – Leo - Herman  

Za 20-6 wandelen in ??? Walter – Herman P. 

Za 18-7 Polar Bears wandelen in Rijkevorsel Jef en Maria 

Za 22-8 fietstocht ??? 

Za 26-9 wandelen in ??? Diane + L+H 

Za 24-10 wandelen in ??? Monique - Masami 

 Jaarvergadering ** 

Za 28-11 wandelen in ??? Mireille en Werner + Nadja en Jan 

Ma 28-12 Kerstwandeling Zandhoven Geert en Lieve + Herman P. en Chris 

 

* werkgroep: 

Geert en Lieve – Jef en Maria - Herman D. J. en Rita - Arnold en Liesbeth - Leo – Herman en Greet 

 

** Greet V. + werkgroep 
 

  

 

Invulformulier – zaterdag 7 maart Wandelen rond Heist-op-den-Berg 

 

e-mailen naar kokatrotters@hotmail.com  ten laatste op  woensdag 4 maart 
 

familie:   

voornamen:   

  

 
 

 

 * 

 
 

* voor mensen uit KOntich-Kazerne en Andere buurten die graag op TROT gaan. 
 

De Kokatrotters zijn door de Sportraad van Kontich erkend als sportvereniging.  

 

 

mailto:kokatrotters@hotmail.com

