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 Van de redactie 

Alweer de laatste uitgave van 2017 een bewogen stepjaar. Er is op alle fronten 

hard gewerkt om de stepsport met name het toursteppen te promoten. Ieder 

stepteam met toerrijden in zijn of haar aanbod heeft in meer of mindere mate 

een bijdrage geleverd. Mede door dit initiatief kwamen er ook eental klassiekers 

weer terug op de kalender. Een aantal nieuwe stepteams zag het daglicht. En 

we hebben contact met een nieuw stepteam in Belgie, ook daar kunnen we mooie ritten van  

verwachten. Kortom genoeg motivatie voor 2018.  

 

Veel leesplezier. 

Jeroen Stam 

December 2017 

 

EN ER WAS LICHT…………… 

Op de jongens-basisschool (lagere school), gerund door     fraters, was ik géén licht. 

In de hoogste klas zat ik bij frater Alexius . Een geweldige vent  en naar mijn mening 

hoeft ie niet tegen het licht  gehouden te worden. Laten we  het maar hopen, anders 

ben ik alweer een illusie armer. Het voortgezet onderwijs kwam dus in ’t zicht. Ik 

weet niet of er destijds al CITO-toetsen waren, die de capaciteiten van de kinderen 

enigszins objectiveerde, maar voor mij lag de technische school in het verschiet. Fra-

ter Alexius had een gesprek met mijn ouders en mijn vader zei: “Nu heb ik maar één ‘jong’ en dan 

moet ie naar de technische school”. Zelf had hij ook verder willen leren, maar er moest thuis 

brood op de plank komen, dus werken. Hij werd meubelmaker.  

Mijn oudere zussen keken op mij neer, want hadden kennelijk méér IQ meegekregen.  

Althans dat dachten ze in die leeftijdsfase. Een gesprek van mijn ouders met frater 

Alexius leidde ertoe dat ik toch maar de MULO mocht proberen. Ik was een “jonge” 

leerling (geboren eind augustus) en liep inderdaad wel enigszins op mijn tenen. Dat 

merkte ik pas toen ik in de 3e van de MULO bleef zitten. Vanaf dat moment zag ik het 

licht.  

Wel ging ik naar een andere MULO, ruim 10 km fietsen. Door weer en wind. ’s Mor-

gensvroeg en einde middag in het donker over een onverlichte binnenweg. Een 

uitstekende verlichting was bitter noodzaak, anders was je je leven niet geheel ze-

ker. Ik was weliswaar géén licht, maar het lampje is precies op tijd gaan branden met 

een goeie verlichting op mijn klassieke dynamofiets. Vanaf 

dat moment is twee vingers in de neus. 

Ook de komende maand zullen er weer heel wat lampjes gaan branden. 

Op weg naar de zonnewende en de kerst zal het in de donkerste dagen 

van het jaar weer belangrijk zijn om met goede verlichting de weg op te 

Henk’s blog 

http://toersteppen.nl/
http://www.stepwinkel.nl/
http://www.kostka.nl/
https://www.vipwebdesign.nl/
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De ANWB heeft er zelfs een landelijke actie van gemaakt.  Ook op je step., uiteraard. Je kunt een  

kerstverlichting om je stuur of in je voorwiel aan toevoegen om een beetje in de kerstsfeer te 

komen. Wordt het steppen nog gezelliger! 

Gelukkig hebben we tegenwoordig veel ledverlichting, zodat een            

fietsdynamo niet meer nodig is en de opwarming van de aarde 

wordt beperkt. Maar hoe dan ook, het kost wel energie. En in som-

mige bevolkingsgroepen neemt het stroomverbruik aanmerkelijk 

toe. Daar wordt niet op een eurootje gekeken. Of ze nou wel of 

niet kunnen betalen. Het geeft wel warmte. En of onze regering 

ermee zit? Welnee, het zal ze aan hun reet roesten. Een jaartje 

eerder of later de CO2 doelstellingen halen, maakt niet uit. Daar maken zij zich niet druk over. 

Veel woorden, weinig daden. 

En dan zijn er in den lande heel wat lichtjestochten. Zo ook 

bij ons in het bos. Rijkelijk versierd met waxinelichtjes in 

wekpotten, kun je een tocht lopen door het bos op weg 

naar de kerststal. We moeten het licht volgen en 

onderweg komen we alle figuren uit het kerstverhaal 

tegen.  

De herders, de drie koningen, en de herberg waar géén plaats meer is. De her-

bergier en zijn vrouw koken  een heerlijke pan soep. Het is onze eigen Ellen van 

de stepgroep. Een geweldig leuke vrouw, die absoluut het hart op de juiste plek 

heeft zitten. 

Ook onze stepclub houdt jaarlijks een lichtjestocht door de 

bekende wijken, die bovendien onderling een competitie 

houden. Wat is de meest sfeervolle straat of huis. Een soort 

Oranje-straat-competitie, maar dat is de komende jaren niet 

meer nodig sinds de uitschakeling van die ongemotiveerde 

multimiljonairs. Nadien warme chocolade, glühwein en 

kerststol met spijs besmeerd met roomboter. Altijd een 

mooie afsluiting van het  stepjaar. Kost niks, maar reuze     

gezellig.  

En er was licht………! Genesis, geloof ik. Zo Bijbelvast 

ben ik niet. Genesis ken ik vooral als progressieve 

rockband in de jaren 70 van de vorige eeuw.  Maar 

licht is voor ons allemaal een geschenk. Van licht 

word je blij, krijg je  goeie zin, word je lichter in je 

hoofd. Lichttherapie is zelfs een geaccepteerde of-

wel bewezen methode. Ook de band Genesis deed 

zijn naam eer aan, waarschijnlijk geholpen door de 

nodige speed werd je er wel een beetje licht van in 

je hoofd. 

Op weg naar het licht. Steppend als een mantra, dan word je vanzelf licht in je hoofd. Maar hoe 

heerlijk is dat. Dat gevoel van zweven. Dat steeds terugkerende ritme.  

http://www.stepwinkel.nl/
http://www.kostka.nl/
https://www.vipwebdesign.nl/
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Temidden van de prachtig verlichte omgeving. Het geeft je een warm gevoel en dat straal je dan 

ook uit. Geef elkaar die warmte.  

Volg de sterren. Ga op weg. En step het licht tegemoet. Dan blijk je een groter licht te zijn dan je 

denkt en wellicht gaat er ook nog een ander lichtje branden. 

 En, niet vergeten, kijk op de stepkalender van www.toersteppen.nl  om je te laven aan de warmte 

van de  lichtjestochten ofwel midwintertochten die worden georganiseerd.  

Stepclub Amersfoort 

Henk Roelofs                                                                   (met dank aan Brabantsbont voor de stepfoto) 

UITGELICHT 

 
Uitgelicht, een toepasselijke naam deze keer. 
In de donkere dagen voor kerstmis bepalen de lichtjestochten grotendeels de kalender 

 
Brabants Bont heeft al jaren een lichtjestocht als onderdeel 
van hun roemrijke winterserietochten. Reken er maar op 
dat ook deze keer de inwendige mens niet vergeten wordt: 
met warme hap en drinken. 
 
 
 

 
Op dezelfde datum, 9 december, kan je aansluiten bij                         
Stepteam IJsselstein. Zij steppen mee met de fietstocht om de als 
kerstboom verlichte tv mast in volle glorie te aanschouwen. 
“De grootste kerstboom ter wereld” 
 
 
Een week later is het de beurt aan SWO, de Midwintertocht is al jaren 
een begrip en trekt ook altijd veel steppers, deze keer start in Heerde. 

Op verzoek van steppers dit maal de 
start een uurtje eerder: om 15 uur. Na afloop is er de mogelijkheid 
om deel te nemen aan een stamppotten buffet (optioneel) 
Dát zal smaken als het koud is! 
 
 

Net voor de kerst wordt er vanuit Bolsward naar het Glazen huis in Apeldoorn gestept.                  
Er wordt als groep in een redelijk relaxed tempo van 17 km/u 
gestept maar als de afstand van 130 km je te lang is kan je er 
ook voor kiezen om in Lemmer of Kampen aan te sluiten. 
 

 
 

Laat je zien bij deze tochten en laat het weten als je zelf een tocht organiseert.  

http://www.stepwinkel.nl/
http://www.kostka.nl/
https://www.vipwebdesign.nl/
http://www.toersteppen.nl/
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De eerste van de vijf wintertoertochten van het nieuwe seizoen. 
Het was ook lang geleden dat er zich zo weinig steppers en fiet-
sers hadden aangemeld als voor deze eerste wintertoertocht, 12 
in getal, een klein dieptepuntje. 
 
De weersverwachtingen en het weer van de voorbije dagen is 
hoogst waarschijnlijk de storende factor geweest voor deze lage 
opkomst.  
Als we om 10 uur allemaal aanwezig zijn wordt het tijd om te ver-
trekken, het weer is nog best aardig het is droog en de wind valt 
nog mee. De catering word telefonisch ingelicht over het aantal 
deelnemers zodat ook zij weten wat te doen alvorens wij arriveren op de rustpost.  
 
We gaan in westelijke richting naar het veer van Dussen, vandaag wordt het veel door de polder 
dus is de kans zeer groot dat we veel modder te      verwerken krijgen. Hier komt het eerste obsta-

kel de brug over de Oude Maas, een korte steile klim en hier laat onze 
jonge dame, Yaïnna, even zien dat ook zij goed een helling op kan 
steppen. 
 
Als we bijna bij het veer van Dussen zijn krijgen we de eerste bui te 
verwerken en hoewel hij kort maar heftig is was het toch maar het 
randje van de bui. Op de veerpont even lekker uit de regen, maar ja de 
Maas is niet zo heel breed dus zijn we zo aan de andere kant en gaan 

we de regen in. Dan gaan we naar- en om Dussen heen om uit te ko-
men bij het Kasteel van Dussen, inmiddels is het gestopt met regenen 
maar is het wel wat harder gaan waaien waar we dan ook heerlijk 
voordeel van hebben, lekker in de rug. 
 
Met een hele jonge deelnemer in ons midden, Bram Settels, is het 
tempo ook wat aangepast aan deze kleine held en steppen we toch 
met een km of 17 à 18 per uur door, dapper mannetje hoor en als we hem vragen of het wel gaat 
en niet te hard rijden krijgen we steevast de antwoorden ja hoor en nee hoor. Nee wij maakten 
hem niet gek, vol trots trapte hij door en onze jonge dame die stept al naast- en met de groten op. 
Van Dussen gaat het dan af op Babyloniënbroek, een klein langgerekt dorp in het Land van Heus-
den en Altena waar we voor de eerste keer doorheen komen. Na een km of 4 arriveren in het 
dorp Eethen bij de rustpost, die opgezet is voor de nieuwe basisschool De Bogert.  
De koffie en thee staan al klaar die wordt door de deelnemers zelf al ingeschonken en met de 
warme hap is de crew al druk bezig in het portiek van de hoofdingang van deze school. We zijn net 
op tijd, want tijdens het uitdelen van de broodjes rookworst begint het nu toch wel serieus te 
regenen. Ook trekt de wind aan en zakt de temperatuur kort tot aan het vriespunt er gaan stem-
men op om de route in te korten. 
 
En zoals het een goede organisatie betaamt, zolang het ons uitkomt, kregen ook hier de deelne-
mers een stem in de besluitvorming want zelfs de mannen van de grote tochten wilden wel een 
stukje minder. Dus na de warme hap en de crew bedankt te  
hebben voor onze verzorging namen we de kortste weg terug 
naar Waalwijk, direct naar het Drongelens veer over de Maas. 
Onze kleine held kreeg het nu wat zwaarder gezien zijn gelaats-
uitdrukking maar gaf niet op. Dan na de oversteek met de veer-
pont over de Maas wachtte er nog één minder leuk obstakel, de 
fietsbrug over de A59. De weg naar boven gaat al met tegen 
wind en de anders zo leuke afdaling gewoon gestept moest  
worden omdat het inmiddels zo hard waaide dat lekker afdalen 
niet van toepassing was.  

1E Wintertoertocht 2017-2018 

http://www.stepwinkel.nl/
http://www.kostka.nl/
https://www.vipwebdesign.nl/
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Dan is het nog 2 km tot aan de finish en begint ieder voor zich te rijden……de regen en wind hele-
maal zat! We waren nog maar net binnen of het begon behoorlijk te hagelen met daarna nog de 
nodige regen, toch een wijs democratisch besluit geweest om de tocht wat in te korten.  
Deze buien hadden ons anders vol getroffen zonder enige kans op schuilplaatsen, maar met een 
ingekorte route hebben we toch de eerste wintertoertocht volbracht. Afstand 32,5 km. 
Met een extra pluim voor Bram en Yaïnna, de twee jongste deelnemers. 
 
John en Gijs, 
Brabants Bont. 

 Diane Teygeman: “Gemakkelijk goede basisconditie opbouwen” 

In het Belgische atletiek was Diane Teygeman een vaste waarde in de langeafstandsnummers. 

Met de Antwerpse club Daks werd ze Belgisch kampioen, ze werd 

op latere leeftijd zelfs Europees kampioene op 10km op de weg en 

bij de veteranen werd ze in één jaar nationaal kampioen op 800m, 

1500m, 3000m en halve marathon. Ze werd ‘personal trainer’ van 

ex-schepen Philip Heylen, die dankzij haar en zijn volhoudende 

karakter de marathons van New-York en Berlijn uitliep. Zij zelf 

voegde er nog de marathons van Antwerpen en Eindhoven aan toe. 

Maar met spijt in het hart moest ze vaststellen dat het jarenlange 

lopen ook haar knie naar de verdoemenis geholpen had. Gedaan 

met atletiek. Maar sportief als ze is – en niet om een uitdaging  

verlegen – bleef de Ekerense lerares L.O. actief in het                   

fitnesswereldje. Fietsen hoorde er ook even bij en de Stelvio en 

twee keer de Mont Ventoux werden probleemloos genomen. 

“Tot ik in het begin van dit jaar via You Tube kennis maakte met 

het steppen. Jaja, het trottinetten! Welke jongere heeft het nooit geprobeerd? Toevallig woonde 

de vertegenwoordiger van een groot merk voor steppen in Kapellen en van hem mocht ik alle 

modellen proberen. Ik deed er ‘blokje rond’ mee, ik vond het ontzettend plezant en voor 250€ 

kocht ik mij een model aan met een groot wiel vooraan en een klein wiel achteraan. Ik begon er 

tochtjes op te maken en toen bleek dat er vooral in Nederland al stevig aan competitiesteppen 

gedaan werd. Het competitiebeest in mij werd weer wakker. Aanvankelijk werd ik in Nederland 

twee keer gedubbeld, maar toen ik met een iets groter model mocht steppen – met grote wielen 

vooraan en achteraan – hadden diezelfde Nederlanders moeite om mij eraf te gooien.” 

Steppen blijkt ook in Australië, Tsjechië, Oostenrijk, Polen en dus ook in Nederland populair en er 

worden zelfs EK’s en WK’s georganiseerd. “Maar in de korte periode dat ik het doe, sprak de IJs-

selmeerronde van 245 km het meest tot de verbeelding. Ik vind steppen een schitterende sport 

om een goede basisconditie op te bouwen, om naar het werk of naar school te bollen. Je bent 

actief, je verliest overtollig gewicht, het is goedkoop in onderhoud, je kan het recreatief             

beoefenen (ik droom van een eerste club in België) of iemand als atleet Koen Aerts overweegt om 

het te gebruiken als een alternatief trainingsprogramma. En mijn knie? Bij een halfuurtje shoppen 

heb ik er last van, bij 100 km steppen voel ik niks. Straf, hé!” 

Marcel Coppens 

Atletiekkampioene vindt nieuwe uitdaging 

http://www.stepwinkel.nl/
http://www.kostka.nl/
https://www.vipwebdesign.nl/
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De stepslee: we willen weer aan de gang! 
 
Het is al een aantal winters geleden dat er flink wat dagen ge-
schaatst kon worden. 
Ook de stepslee is van ijs en sneeuw afhankelijk en was dan 
ook nauwelijks te gebruiken de afgelopen jaren. 
 
Het is dus een relatief onbekend, maar wel een van de fijnste 
onderdelen van de stepsport. 
In de vrije natuur tussen de rietkragen door zoeven, het is een 
geweldige ervaring. 
Goed, het is even wennen in het begin om op de smalle ijzers 
te staan en de bochtentechniek is ook wel een dingetje eerst. 
Maar al snel heb je de slag te pakken en kan je eindeloze toch-
ten over de bevroren meren en plassen maken. 
Je gaat al gauw sneller dan de gemiddelde schaatser en slecht ijs? Daar vlieg je met de lange ij-
zers zo overheen! 
 
Natuurlijk houd je de veiligheid in de gaten maar door de lange ijzers is je gewicht beter verdeeld 
dan op schaatsen en zul je ook minder snel door het ijs zakken. 
Ideaal is veel regen en daarna vorst zodat de uiterwaarden onder water staan en bevriezen. 
Je hebt dan de beschikking over vele kilometers veilig ijs. 

 
 
De stepslee bestaat uit een frame met een steun voor de handen in 
de vorm van een stuur. 
Je stuurt echter door in de bocht je gewicht te verplaatsen naar je 
binnenbeen en druk op de steun uit te oefenen, waardoor het bin-
nenste stepslee ijzer iets rond gaat staan en je na wat oefenen pri-
ma door de bocht komt. 
 

 
Standaard krijg je sneeuwrunners en ijzers geleverd bij de stepslee en daarnaast is het aan te 
raden om wedstrijdijzers aan te schaffen. 
Dat zijn geharde scherpe ijzers, zoals schaatsen maar dan wel 3x zo lang. 
Dat glijdt fantastisch en geeft een goede grip in de bochten, waar de bredere standaard ijzers het 
af laten weten en je rechtdoor het riet insturen! 
 
De standaardijzers heb je wel nodig om de sneeuwrunners te gebruiken. 
Ligt er voldoende sneeuw? Ga dan eens met je sneeuwrunners onder de stepslee de bossen in. 
Het is hard werken in vergelijking met ijs maar ook weer een superervaring! 
 
Op youtube zijn diverse filmpjes te vinden. 
Er zijn er meerdere, vaak gemaakt door Thijza Brouwer 
die in het verleden een grote stimulator van het step-
sleeën was. 
 
Hier zijn een paar links: 
Filmpje 1 
Filmpje 2 
Filmpje 3 

 

Stepsleeën , Big Fun!! 

http://www.stepwinkel.nl/
http://www.kostka.nl/
https://www.vipwebdesign.nl/
https://www.youtube.com/watch?v=i9vwTXQK9do
https://www.youtube.com/watch?v=Pkl3w1fDtew
https://www.youtube.com/watch?v=YkWnbFExjV8
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In Scandinavië wordt de step als winters vervoermiddel gebruikt om de kin-
deren naar school te brengen. 
Uitgevoerd met kinderzitje en een prima alternatief voor fiets of auto op de 
bevroren wegen. Ook met boodschappenmandje wordt daar wel gebruikt om 
gemakkelijk te winkelen als de wegen moeilijk begaanbaar zijn. 
 
Als de ijsbanen open zijn ligt daar ook een mogelijkheid en vorig jaar heb ik na 
wat lobbyen toestemming gekregen om (behalve tijdens evenementen) gebruik te maken van de 
3 km lange kunstijsbaan van FlevOnice in de polder bij Biddinghuizen. 
 
Maar het allermooiste blijft toch om onder een fijn winterzonnetje op de stepslee te genieten van 
de prachtige winterse landschappen! 
Onder andere te koop bij www.stepwinkel.nl en www.stepshop.nl 

Arie Folkers 

Diane Teygeman stelde voor om op zondag 26   
november 2017 deel te nemen aan 
de Veldtoertocht GBS Maatjes (25 Km of 40 Km) in 
Kalmthout/Essen. Niet goed wetende wat ik me 
hierbij moest voorstellen contacteerde ik de      
organisatie van dit event (Kim Vander Wereld) met 
de vraag of dit doenbaar was met de step. Ik denk 
dat Kim van haar stoel viel bij deze vraag.                
Al steppend ? Ze vertelde me dat de veldtoertocht 
in feite een groots mountain bike gebeuren is en 
dat met het slechte weer van de laatste dagen 
het parcours wel eens heel zwaar zou kunnen uitvallen. 
 
Ik liet Diane weten dat ik mee doe. Al vlug waren we het eens om de 40 Km te steppen. Afspraak 
om 9:00 ter plaatse om tegen 9:15 te vertrekken. 
 
De zondagmorgen kom ik daar toe iets voor 9:00. Wat een onthaal ! Kim van de organisatie kwam 
dadelijk naar me toe gelopen en wenste me van harte welkom. Ze vroeg ook om haar na de 
wedstrijd even te briefen over het verloop van onze tocht. En mensen ... wat keken die mountain 
bikers allemaal verbaasd ! Iemand gaat de veldtoertocht doen met een step ! Ze vonden het grap-
pig, maar bewonderenswaardig. Ik stond daar met m'n stepje tussen al die beren met hun 
ongelooflijk uitgeruste, high tech machines. De grappen  bleven niet uit ... 'Heb je geen step   
model gevonden met een zadel ?' of 'Kon je de pedalen niet meer betalen ?', ... 
 
Ik trof Diane aan de inschrijvingen-tafel. 

 
Om 9:15 vlogen we er in, niet goed wetende wat ons te wachten 
stond. Een mooie regenboog bij de start. We hadden al snel door dat 
dit een zwaar, modderig toertje zou worden. We hebben zowat alles 
gehad : regenvlagen, koude wind, jawel ook zon ... Als zo'n legertje 
mountain bikers (die uiteraard duidelijk sneller gaan dan wij step-
pers) het parcours eerst goed omgeploegd heeft werd het voor ons 
een nog zwaardere bedoening.  

Veldtoertocht op de step 

http://www.stepwinkel.nl/
http://www.kostka.nl/
https://www.vipwebdesign.nl/
http://www.stepwinkel.nl/
http://www.stepshop.nl/
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We moeten zelfs regelmatig naast de step lopen. En rustig aan in de komende dagen !  
Even bekomen ! 

Zo erg slippen. De step ritste gewoon onder ons uit. Of de wielen zak-
ten diep in de grond. Rechtop blijven was de boodschap. Op de 
splitsing van de 25 Km/40 Km hebben we maar wijselijk voor de kortere 
afstand gekozen.  Even gestopt aan de bevoorrading ... een energie-
drankje, een stuk banaan en hop verder. Nog een negental kilometers 
te gaan. 
 
Na 2 uur 18 minuten aardig steppen zijn we aangekomen. En ook dan 
weer de bewondering van de organisatoren, van de vele sympatieke 
mountain bikers voor de twee steppers ! 
 
Nog even wat bijpraten met Diane, met onze handen wat verkleumd 
rond onze warme koffiebekers. 
 

De organisatie was perfect ... de parkeermogelijkheden, het zeer gevarieerd parcours, de 
bewegwijzering, de vrijwilligershulp bij het oversteken van gevaarlijke wegen, de bevoorrading, de 
reinigingsstand om de fietsen/steps na aankomst wat proper te maken, de eet/drink-gelegenheid 
na de veldtoertocht … 
 
Ja, avontuurlijk was het zeker ! Volgend jaar nog doen ! En liefst met een hele groep steppers ! 
 
Patrick De Maesschalck  

Een klassieker die niet ieder jaar wordt gereden, maar wel met enige regelmaat.  

 

Speciaal voor de lange afstand rijders onder ons komt hij er weer aan. 

Het monster van Brabant. 230Km op de step, een serieuze afstand waar best veel voor getraind 

moet worden. Vandaar dat we er nu al een meldig van maken. Voor meer informatie en           

inschrijving www.stepteambrabantsbont.nl 

Monstertocht 

http://www.stepwinkel.nl/
http://www.kostka.nl/
https://www.vipwebdesign.nl/
http://www.stepteambrabantsbont.nl/sbb/
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 De                                        Vrije Stepper Stepkalender 2017 
 

TOURTOCHTEN: Bij alle vermelde Skate en fietstochten zijn steppers welkom. 
Alle bekende steptourtochten zijn vermeld. 

 
Met Fietsers: (F) 
Met Skaters:  (S) 
 
December 
9  2e Wintertourtocht lichtjestocht BrabantsBont,Waalwijk 25 km…………...…………………...klik hier   
 
9  Lichtjes om de Gerbrandy toren (zendmast Lopik), IJsselstein, 19-21 uur…………..……….klik hier 
   
16 Midwintertocht SWO, Heerde, 20 en 25 km……………………………………………………………….klik hier 
   
23 Steppen naar het Glazen huis in Apeldoorn,Bolsward, 130 km…………………………………..klik hier   
 
23 Anjo Jager Kerstrit, Assen, 50 en 80 km(F)………………………………………………………………….klik hier  

 

De laatste nieuwsbrief van 2017, is een feit. 

In januari 2018 gaan we weer met frisse moed aan een nieuwe uitgave beginnen. 

Inmiddels is bekend geworden dat Diane Teygeman team Toersteppen.nl komt ondersteunen en 

gaat het toersteppen in Belgie op de kaart zetten. In de toekomst zullen we nog een hoop van 

haar gaan lezen. 

 

Langs deze weg wensen we alle lezers van de nieuwsbrief fijne feestdagen en een 

voorspoedig en gezond 2018. 
 

  

Tot Slot 

Stepkalender 

http://www.stepwinkel.nl/
http://www.kostka.nl/
https://www.vipwebdesign.nl/
http://www.stepteambrabantsbont.nl/sbb/
https://www.facebook.com/events/1491857890896286/
http://stepteamkamperzeedijk.nl/midwinter/
https://kominactie.3fm.nl/actie/steppen-naar-het-glazen-huis-in-apeldoorn
http://www.kerstrit.nl/

