
 
 

 

 
 

STEPS ON FIRE 2022 op zaterdag 26 november 2022:   INFOMAIL 2 
 
Dit is jullie 2e infomail. Infomail 1 niet ontvangen, geen probleem. Je kan hem terugvinden 
op onze website: https://stepsonfire.com/info-mailings 
 
We tellen verder af naar 26 november en de ticketverkoop loopt erg vlot. We bereiken bijna 
de kaap van 1.200 deelnemers, startplaatsen Beringen en Beverlo zijn ondertussen volzet. 
Vanuit Hasselt, Zonhoven, Heusden, Leopoldsburg en Balen kan je nog wel tickets aankopen. 
Snel zijn is de boodschap want we sluiten ten laatste (eerder als de 1400 tickets verkocht zijn) 
af op 18/11/2022. Daarna worden geen tickets meer aangeboden, ook geen bustickets. 
 
Hoe verloopt de start in Hasselt?  
Dit jaar start Steps on Fire vanop een nieuwe locatie in het Kapermolenpark in Hasselt. Ons 
tentje van Steps on Fire staat opgesteld bij de inrit van de parking van het Stedelijk Zwembad 
(Koning Boudewijnlaan 22), ter hoogte van de Reguskantoren. De Kiss & Ride zone is aan de 
overkant op de parking langs de Koning Boudewijnlaan, daar komen ook de bussen toe. Bij 
ons tentje scannen we je ticket en je ontvangt er een fluovestje. We starten in openlucht maar 
bij regen kan je schuilen onder de parking van het Zwembad.  
Let op, we hebben het startuur vervroegd, vanuit Hasselt start iedereen samen om 07u00. 
Mogen we rekenen op jullie sportiviteit en vriendelijk vragen niet voor 07u00 te starten?  
Heel belangrijk: Iedere deelnemer dient zijn ticket voor de wandeling mee te brengen, dit 
kan zowel elektronisch of op papier.  
PS: De deelnemers die starten op de andere startplaatsen ontvangen meer info over hun 
startlocatie in onze volgende info-mail. 
 
Busdienst van Mol naar Hasselt 
Per autocar brengen we zaterdagochtend de deelnemers die een ticket “Hasselt met bus” 
kochten vanuit Mol of een andere opstapplaats tot aan de startlocatie in Hasselt. Je kan vlot 
parkeren op de parking van Alma, Kruisven 40, Mol. De bussen vertrekken vanop deze parking. 
Voor vertrek in Mol scannen we je ticket bij het busloket? Daarna stap je op de jouw 
toegewezen autocar. De passagiers die onderweg opstappen worden verwelkomd op de bus 
door onze bussteward. Iedereen ontvangt een fluovest op de bus. Onderweg naar Hasselt 
geeft de steward meer informatie over de startprocedure. 
De juiste vertrekuren en haltes worden meegedeeld in onze laatste infomail. Let op: het 
busticket is geldig voor een enkele reis naar Hasselt, niet heen-en terug.  
Hou er rekening mee dat je op zaterdag met het openbaar vervoer niet tijdig in Hasselt raakt 
om te starten om 07u00.  
 
Pendelbusjes na aankomst naar station Mol 
Voor de wandelaars die met het openbaar vervoer naar huis rijden of hun auto aan het station 
van Mol parkeerden, rijden er vanaf 17u30 2 pendelbusjes tussen het TISP en het station van 
Mol. We raden aan om je tijdig aan de halte voor het TISP aan te bieden. De tickets voor het 
pendelbusje kan je kopen bij de bonnetjes in het TISP à €1/persoon.  
Je laten ophalen bij de aankomstlocatie (Kruisven 25, Mol) kan uiteraard ook. 
 



 
 

 
 
 
Timing wandeling 
We verwijzen graag naar het document “timingwandelaars” in bijlage. Hierop kan je zien 
wanneer je bij welke bevoorradingspost passeert, rekening houdend met een gemiddeld 
wandeltempo tussen 4,5 en 7,5 km/u. Bij deze timing werd rekening gehouden met een korte 
pauze van 5min bij elke bevoorradingspost en een pauze van 15min bij de gratis pastalunch in 
Heusden. Je kan ook de exacte afstanden vinden bij elke post. Voor wandelaars die onderweg 
starten vermelden we het tijdsvak waarin ze kunnen vertrekken. De tickets van deze 
deelnemers worden gescand bij de bevoorradingspost en ontvangen er een fluovest. 
 
Bevoorrading 
Bij elk van onze 10 standjes worden jullie hartelijk ontvangen en verwend met allerhande 
versnaperingen en drank door onze sympathieke vrijwilligers; dit jaar zijn ze te herkennen aan 
hun orange en blauwe fluo-vestjes. De deelnemers aan de vorige edities weten het al; tijdens 
Steps on Fire word je verwend, onze bevoorradingsposten zorgen voor een rijkelijk en 
gevarieerd aanbod. Met dank aan onze sympathieke vrienden van de “wandelling Molse 60” 
verdelen we bij de meeste posten drinkwater met drinkwatertaps. Hier kan je je eigen fles zelf 
vullen. Vergeet je drinkbus niet aub. 
 
Wintermarktje bij de finish 
Aan de finish op de speelplaats van het TISP kan je vanaf 14u30 terecht op een gezellig 
wintermarktje. Bij de standjes kan je genieten van een lekker drankje, warme soep en je kan 
er enkele leuke lekkernijen kopen. Ook Cent Pur Cent is met een standje aanwezig waar ze 
hun nieuwe SOS Dry Skin pakketjes exclusief verkopen. Dit alles ter ondersteuning van Help 
Brandwonden Kids. De Après-Steps bar in de feestzaal is geopend van 14u30 tot 00u00. We 
voorzien een DJ die zorgt voor de leuke deuntjes. Vergeet zeker niet een grappige foto te 
maken in onze vernieuwde fotobooth, altijd een toffe herinnering. Om de grote honger te 
stillen staat een frituurwagen opgesteld aan de voorkant van het TISP. Kortom we maken er 
ook na de wandeling nog een gezellige boel van!  
 
Wandelen voor het goede doel 
Denken jullie nog aan het grotere opzet van onze benefietwandeling (zie 1° info-mail)? Vraag 
aan familie, vrienden, collega's, bekenden of bedrijven in de buurt of ze je willen sponsoren 
per gewandelde kilometer. Zelfs de kleinste donatie is welkom! Giften vanaf 40,-- EUR zijn 
bovendien fiscaal aftrekbaar. De attesten worden opgemaakt door vzw Help Brandwonden 
Kids. Meer hierover op www.stepsonfire.com onder de rubriek: wandeling/Fiscaal attest. We 
vernemen dat er al volop mooie initiatieven aan de gang zijn, waarvoor dank!  
Geen tijd of zin om sponsoring te ronselen? We verlossen jullie graag van alle rosse centjes 
die nog ergens te velde rondslingeren. Bij de start, bij elke bevoorradingspost en aan de kassa 
in het TISP kan je de centjes droppen in onze rospotten. Alle centjes en natuurlijk ook wel 

briefjes😊 zijn welkom, we zullen ze goed besteden. 
 
Rond 19/11/22 sturen we een laatste infomail met info over de startlocaties op de kortere 
afstanden, het wandeltraject, de bevoorradingsposten, de vertrekuren van de busdiensten 
naar Hasselt en we geven nog last-minute info en tips mee. 

http://www.stepsonfire.com/


 
 

 
 
 

Steps On Fire is mede mogelijk door volgende sponsors 
 

     
 

  
 

    
 

  
 

       
 

            
 
 



 
 

 
 
 

 
 

 
 

                         
 
 

                          
 

 
 
 
 
 
 



 
 

 
 
 
 

 
 
 

               
 
 

                 
 
 

 
 


