Maart 2022
Beste mensen van het gebuurt,
Nu het met de Coronacijfers de goede richting uitgaat, willen we alvast enkele datums bekend maken.
Onze fietstocht en barbecue staan gepland op zaterdag 18 juni. Op zondag 28 augustus is er een
receptie om 55 jaar Houtum kermis te vieren. Noteer deze datums alvast in uw agenda!
Verder nodigen wij u graag uit om ons op zaterdag 7 mei te vergezellen op onze 16de

bedevaartstocht naar Scherpenheuvel. Dit doen we te voet of per fiets.
We hopen u talrijk te mogen begroeten die dag.
Wandeltocht: we vertrekken aan de parking van ‘De Putten’ op zaterdag 7 mei, klokslag 6 uur.
We gaan tegen een tempo van 5 à 6 km / u.
Onderweg is er één stopplaats voorzien waar ieder zijn eigen lunchpakket kan nuttigen. Aangekomen
ben je + anderhalf uur vrij tot we rond 16u met de auto terugkeren naar Kasterlee.
De mensen die willen kunnen zich gratis douchen in Scherpenheuvel.
Gelieve op het inschrijvingsstrookje aan te duiden indien je met eigen vervoer terugkomt.
Fietstocht: we vertrekken aan de parking van ‘De Putten’ op zaterdag 7 mei, klokslag 7u30.
We rijden tegen een tempo van 16 à 17 km / u.
Er is zowel op de heen- als de terugweg één tussenstop voorzien. De mensen die willen kunnen hun
lunchpakket meenemen. In Scherpenheuvel ben je een tijdje vrij en zal er een vertrekuur worden
afgesproken zodat we rond 17u terug in Kasterlee zijn.
Daarna kunnen de magen gevuld worden aan een koffietafel voorzien om 18u in ‘De Putten’
voor een bijdrage van 10 €. Voor kinderen tot 12 jaar is het 5 € per kind.
De inschrijvingen dienen binnen te zijn ten laatste op 24 april bij een van de volgende comitéleden,
of via onze website www. houtum.be.
Gelieve bij het inschrijven direct te betalen.
Jan Dierckx
Geelsebaan 109a
Staf Van der Veken
Oosteneind 10
Dirk Steenackers
Houtum 44

0475 / 84 31 61
0476 / 64 68 52
014 / 85 38 44

Naam: ............................................................................

Tel.: ................................

- Neemt deel aan de wandeltocht met …….. personen.
- komt met eigen vervoer terug …...
- wenst zich met …….. personen te douchen in Scherpenheuvel.
- Neemt deel aan de fietstocht met ……. personen.
- Neemt deel aan de koffietafel met ……. personen aan 10 € / persoon.
- Neemt deel aan de koffietafel met ……. kinderen aan 5 € / kind.
Totaal : ……….. €

