
 
 
 
 DE VREUGDEKLAPPER

Nummer 139 - 09/10/2021

Nieuwsblaadje van wandelclub De Vreugdestappers Huldenberg WSVL 4386

Beste Vreugdestappers, 
 
Het WK wielrennen heeft spijtig genoeg géén Belgische winnaar afgeleverd,
maar voor hen die het LIVE meegemaakt hebben, was het zeker een niet te
evenaren kippenvelmoment. 
 
Voor de club en heel wat medewerkers wordt zondag 17 oktober met onze
wandeltocht te Bertem ook de drukste periode uit de clubgeschiedenis
afgesloten: Vlaanderen Wandelt, eerste bedeling WK krantjes,
Huldenbergwandeling, tweede bedeling WK krantjes, derde bedeling WK
krantjes, het Retro-weekend en de vele voorbereidingen en vergaderingen die
daar mee gepaard gaan. Maar als onze Herfstwandelingen in Bertem nog tot
een goed einde kunnen gebracht worden, sluiten we wel een vruchtbare periode
af. Nogmaals een warme oproep voor extra hulp aan de younsters onder jullie:
kom de net iets ouderen wat ontlasten door enkele uren bij te springen. Alle hulp
is meer dan welkom! Het zal tevens deugd doen voor iedereen om eens te
kunnen bijpraten na deze moeilijke periode. 
 
Vanaf 27 oktober vertrekken een kleine 45 clubleden naar Nunspeet (NL). In
principe zijn de inschrijvingen afgesloten, maar een snelle vraag kan samen met
het hotel nog altijd bekeken worden.  
 
De georganiseerde wandelingen komen terug meer en meer op gang. Vlaams-
Brabant blijft qua opkomst voorlopig nog wat achter op Oost-Vlaanderen en
West-Vlaanderen, maar dat zal ook wel terug in z'n plooi vallen. Ook onze leden
gingen de voorbije maand wat minder wandelen. Maar dit zal wel een
momentopname en een samenloop van omstandigheden zijn. 
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Het bestuur is al bezig met het voorbereiden van ons ledenfeest op vrijdag
19/11/2021. Schrijf jullie zeker tijdig in! 
 
Voor de “super-stappers” is er binnenkort de “Brabantse Ardennen trail” (waar
onze club  mede-organisator is). De inschrijvingen hiervoor zijn reeds geopend
en lopen schijnbaar vlot. Dit evenement met een o.a. een 35 en 50 km parcours
zal doorgaan op zaterdag 22/01/2022 en starten vanuit zaal “Den Elzas”. 
 
We hopen jullie allen op zondag 17 oktober op onze Herfstwandelingen te
mogen verwelkomen. We hopen dat jullie zeker eens langskomen om ons te
groeten, iets te drinken en te eten of om wat leute te maken. 
 
Tot slot geven we jullie onze wandelstatistieken van september mee. Goed
nieuws: we hebben het jaartotaal van 2020 al overschreden! 
 

 
 

Echte vriendschap gaat samen met de vrijheid om te vragen, te
zeggen, te doen en te zijn. 

 

 

Infoberichten

Afhaling gadget Limited Edition wandelboekje
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Voor de afhaling van de poncho of rugzak, zijn er nog komende afhaalpunten
mogelijk: 

- Zo 07/11/2021 - WSV Schelle: Octaaftocht 
- Zo 14/11/2021 - WSV De Keignaerttrippers Oostende: West-Vlaanderen Wandelt 
- Zo 28/11/2021 - WSV De Lachende Wandelaars Aalter: Uilenspiegeltocht 
- Za 11/12/2021 - Wandelclub Nooit Moe Boezinge: Ieper in de winter 
- Zo 12/12/2021 - WSV De Bosdravers Eksel: Wintertocht 
- Zo 19/12/2021 - De Bosgeuzen Voorkempen Schilde: Donkeredagentocht 
- Zo 26/12/2021 - WSV Egmont Zottegem: Wafelentocht 
- Zo 26/12/2021 - Hanske de Krijger Oudenaarde: Oudenaarde in kerstsfeer 
- Zo 16/01/2022 - Wandelclub Tornado Boortmeerbeek: Wintertocht

Hernieuwing lidgeld
Het lidgeld voor 2022 bedraagt, net zoals vorig jaar, 12 euro. We hebben graag dat
jullie dit rechtstreeks storten op het clubrekeningnummer BE76 0017 2775 4195 met
vermelding van je naam als mededeling. De hernieuwingsbrief van het lidmaatschap
en het bijhorende mutualiteitsdocument (en de bestelde WiB 2022) zullen jullie
ontvangen op het ledenfeest. Leden die verkiezen cash te betalen, kunnen dat die
avond ook doen. Indien je er op het ledenfeest niet bij kan zijn en toch reeds betaald
hebt, kan je kort erna de documenten in je brievenbus verwachten. Opgelet, bij niet-
betaling van het lidgeld zal je lidmaatschap vervallen vanaf 1 januari 2022. 

Ledenfeest
Zoals eerder aangekondigd zal het ledenfeest dit jaar doorgaan in zaal 't Pijlijser in
Huldenberg op vrijdagavond 19 november.  Om 18u starten we met het aperitief. Na
een woordje uitleg schuiven we  aan tafel om samen te genieten van een lekker
buffet. Daarna zetten we onze hersenen in beweging met een leuke kwis en
afronden doen we met koffie en dessert. Een gedetailleerd programma krijgen jullie
mee in de volgende Vreugdeklapper. 
 
Inschrijven voor het ledenfeest kan je op onze website. De inschrijvingsprijs bedraagt
30 euro per persoon. Leden die het afgelopen jaar een bijdrage geleverd hebben aan
de georganiseerde evenementen van de club, krijgen natuurlijk vermindering. Zo
bijvoorbeeld: iemand die 3 keer 1 dagje komen helpen is, … eet gratis. De
inschrijvingsprijs dient pas de avond zelf te worden betaald. Maar we rekenen wel op
jullie verantwoordelijkheidszin, want elke inschrijving kost ons natuurlijk 30 euro.
Wacht niet te lang, want zaal 't Pijlijzer is te klein voor 100 personen.
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Voorbije activiteiten

Derde bedeling WK-krantje en het Retro-weekend op het
WK wielrennen zit er ook weer op!
Net als bij eerste en tweede bedeling zorgden een groep van een kleine 20 personen
dat ook de derde bedeling tot een goed einde gebracht werd. Achteraf bekeken was
het inderdaad een “mega-werk” mede door de bedeling van de handelaars in de
omliggende gemeenten, wat bij de vraagstelling door organisatoren niet duidelijk
gesteld was. 
 
Maar eind goed, al goed! En als de gemeente ons nu ook correct vergoed, zal dat
geleverde werk “erg lonend” zijn (als we onze uren en kilometers niet rekenen). We
kunnen dan ook niet genoeg herhalen hoe dankbaar de club, en ook de clubkas,
deze mensen is!  
 

 
 
Op de bedeling van de krantjes volgde natuurlijk het weekend van 17 en 18
september waarbij onze club in de Spiegeltent stond. Zaterdag konden we ons bezig
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houden met installeren want er kwam géén kat. Maar voor de wielerliefhebbers onder
ons toch een kans om fietskleppers van dichtbij te bewonderen. Zo waren huidig en
vorig wereldkampioen Julian Alaphilippe, Mathieu van der Poel en nog vele andere
grote namen van de partij. De Grote prijs Impanis passeerde namelijk tweemaal door
het centrum van Huldenberg en kon rekenen op een uitermate sterk deelnemersveld
omdat ook nu de meeste bergjes van de Flandrienlus aangedaan werden. Het was in
feite al een voorsmaakje van het top-weekend nadien maar dan met veel minder
volk. In de spiegeltent konden we heel wat fietsen en truitjes van “oud”-toprenners
(oa. Merckx, Maertens, enz.) bewonderen. 
 
Zondag was het dan de echte “Retrodag”. Omdat we net met te weinig medewerkers
(grotendeels dezelfde van de 3 krantjesbedelingen) waren en ons door de
organisatoren opgedragen was om voor catering te zorgen, huurden we een
plaatselijke cateraar in. Aangezien we aan democratische prijzen werkten, zorgde dit
voor een beperkte verliespost. Deze zal hopelijk ruimschoots gecompenseerd 
worden door het drankverbruik van de dag (afrekening moet nog volgen). Ook op
zondag waren de eerste uren van het evenement veel te rustig. Maar eens de eerste
“retro-koers” gereden was, zakten er steeds meer mensen af naar de Spiegeltent. Na
de tweede retrokoers en uiteindelijk bij de prijsuitreiking (door de organisator in de
spiegeltent georganiseerd) was het plots volop feest en … heel hard werken. Het
geheel werd uiteindelijk toch nog een succes. De medewerkers waren moe en
vermoedelijk hadden ze gehoopt dat sommige sneller afdropen, maar hadden toch
weer een topprestatie geleverd. Weerom hartelijk dank aan onze opgekomen
helpers! Het volgende “hot-weekend” konden we dan rustig (nou nou) ergens op
parcours of achter TV meemaken. Oef! 
 

 
 
Meer foto's van de Retro-koers kunnen jullie vinden op de website.
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Naar Bad Hofgastein van 7 september tot 15 september
2021
Uiteindelijk met 23 Vreugdestappers reisden we naar Bad Hofgastein van 7 tot 15
september. Van hen vertrokken er 17 met de bus vanuit de Streekstraat in Moorsel,
de rest reisde per auto. Het was een lange rit, zowel met de bus als de auto.
Natuurlijk ligt Bad Hofgastein op een kleine 1000km, maar, het aantal wegenwerken
op de Duitse autosnelwegen en bijbehorende files waren niet te tellen. De reisduur
leed er sterk onder, en, de eerste en laatste dag van de reis waren dus vermoeiend
ofschoon er geen stap te voet werd gezet. 
 
Maar, Bad Hofgastein is de inspanning van de reis echt wel waard. We hebben het
ervaren als een mooi historisch stadje, netjes onderhouden, groen en gezellig. Het
ligt op 860m hoogte in de brede vallei van de Gasteiner Ache met steile flanken
waarop de goed onderhouden hooiweides in bijzonder mooi groen schitterden.
Boven de hooiweides met boerderijen is er de donkergroene gordel met loof- en
naaldbomen, en, vanaf een hoogte van ongeveer 1800m het grasland en de almen
met koeien en schapen. De zon was van de partij gedurende de hele periode. Waar
je ook keek in de vallei zag je beelden die een postkaart waardig zijn. De eerste drie
dagen waren er slechts luttele schapenwolkjes aan de hemel, en, zij die met een
kabellift of te voet tot op de hogere toppen geraakten, genoten er van
adembenemende vergezichten op de Oostenrijkse Alpen, inclusief de besneeuwde
Grossklockner en Wiesbachhorn, de Hoge Tauern met de Goldberggrüppe en
Ankolkegelgrüppe, en, het kale Dachtsteinmassief. De hoogste toppen rondom Bad
Hofgastein situeren zich op +/- 2500 m hoogte. Er viel dus stevig te klimmen en
dalen voor hen die te voet van het stadje tot op een top wensten te geraken.
Gelukkig brachten de kabelliften (prijs inbegrepen in de reis) ons vlotjes tot voorbij de
2000m. Zij die het toch te voet probeerden maakten vanaf dag twee kans op pijn in
de voeten, spieren en gewrichten. 
 
Maar Bad Hofgastein dankt zijn ontstaan als toeristische bestemming in het bijzonder
aan de warmwaterbronnen en het badtoerisme dat erop gebaseerd is. Een aantal
onder ons genoten van een bezoekje aan één van de spa- en wellnesscentra
(toegang ook inbegrepen in de reis). Zij verschenen dan ook meer ontspannen dan
de andere ‘wandelaars’ ’s avonds aan tafel, of, in de bar voor of na het avondeten.
Ook dat laatste viel uitstekend mee. Het hotel Astoria van Intersoc is geheel
gerenoveerd en ontvangt pas terug gasten sinds juli 2021. In vergelijking met andere
hotels van Intersoc is het meer luxueus en stijlvol ingericht. De kamers waren er
functioneel aangekleed en goed uitgerust. Het restaurant is er aangenaam en bood
gevarieerde en vooral erg smakelijke maaltijden met voldoende keuzemogelijkheid
aan het buffet. Dat gold zowel voor de avondmaaltijd als het ontbijt. Puik werk dus
van de chef en zijn staf. Spijtig genoeg was de akoestiek in de eetruimtes
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ondermaats waardoor de gesprekken aan tafel soms moeilijk verliepen. Ook in de
bar valt nog aan de akoestiek te werken. Of misschien is het probleem veeleer dat er
geen feitelijke scheiding was tussen de bar en een evenementenzaal (zoals in
andere Intersoc-hotels) waarin het avondprogramma zich afspeelt. ’s Avonds in de
bar zitten betekende dus deelnemen aan de avondactiviteit en omgekeerd. Gezellig
napraten over de dag was eerder lastig. Daarmee is niet gezegd dat de
avondactiviteiten verveelden. Zeker niet de avond van de quiz. Andermaal lieten De
Vreugdestappers zich opmerken door de quiz te winnen. Dat danken we aan het
team K3. Uit de naam zou je denken dat het uit drie dames bestond, maar, in
werkelijkheid zat er een behoorlijk aantal clubleden achter de knoppen. Letterlijk
achter de knoppen, want de quiz maakte gebruik van de app Kahoot! op de
smartphone. Het kwam er dus op neer om slim maar ook snel te zijn. En, het moet
gezegd, we hebben slimme en snelle dames in onze club die bovendien goed met de
smartphone overweg kunnen! 
 
We waren in hotel Astoria met een 150-tal gasten, nagenoeg allemaal lid van
Wandelsport Vlaanderen. Er waren clubs uit het Antwerpse, het Kortrijkse en
Limburg. Intersoc bood aan de wandelaars typisch een 5-tal wandelingen per dag.
Gewoonlijk bestond het aanbod uit één of meer ochtendwandelingen,
namiddagwandelingen en dagwandelingen. Gaandeweg de week werd het
programma aangepast en verschenen minder uitdagende wandelingen op het menu.
De wandelbegeleiding had vooraf namelijk een andere inschatting gemaakt van wat
wandelsport in Vlaanderen inhoudt. Ze waren er bij het opstellen van het programma
van uitgegaan dat wandelaars vooral uit waren op uitdagende wandelingen waarin
vlotjes 1000 hoogtemeters werden verteerd. Niet die van Wandelsport Vlaanderen
dus. Een deelneemster uit het Kortrijkse drukte het als volgt uit: ‘wandelen is nog iets
anders dan klimmen’. 
 
Wandelen zonder (veel) klimmen was ook mogelijk in Bad Hofgastein. Zolang je in de
brede vallei bleef was vlak wandelen perfect mogelijk. Dat kon zowel stroomafwaarts
naar Hofgastein als stroomopwaarts. Op een 8-tal km stroomopwaarts van Bad
Hofgastein ligt het veel grotere en historisch belangrijkere Bad Gastein. Velen van
ons zijn erheen gestapt op het pad langsheen de rivier of via de zogenaamde
Gasteiner Höhenweg, een pad dat ongeveer 100m boven de valleibodem ligt en
mooie zichten in de vallei toelaat. De stad Bad Gastein ondergaat momenteel een
flinke update: veel van de imposante hotels uit het begin van de vorige eeuw worden
vervangen of worden opgeknapt en krijgen een tweede leven. Ofschoon het omwille
van zijn omvang veel meer te bieden heeft, zeker voor hen die aan shopping deden,
waren wijzelf erg tevreden om in het kleinere Bad Hofgastein te vertoeven. Onze
indruk van Bad Gastein was die van een stadje waarin de bouwwoede te ver is
doorgeslagen en veel van de natuurlijk charme werd gebetonneerd en dus is
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vernietigd. 
 
Zij die liever per bus reisden konden aan verminderde prijs de openbare bus nemen.
Dat was vooral handig voor een vertrek van een wandeling uit een iets verderaf
gelegen locatie zoals het mooie dorpje Bockstein, dat historisch zijn belang had in de
goudontginning, of zoals Sportgastein dat gelegen is in het Nationaal park van de
hoge Tauern. Op zich stelt Sportgastein weinig voor, maar, op uitzondering van de
kabelliften is het een prachtige locatie: een alm op 1600m in een breed dal omgeven
door de besneeuwde toppen van meer dan 3000m hoogte en uitgangspunt van
talrijke wandelingen van verschillende moeilijkheidsgraad. Intersoc bood zelf ook
uitstapjes aan per bus, al dan niet met een begeleide wandeling op verplaatsing.
Zeker het bezoek aan Salzburg werd gesmaakt door onze clubleden. 
 
Zoals gebruikelijk kwam ook dit verblijf veel te snel aan zijn einde: je bent het er net
gewend en moet alweer inpakken voor de terugreis. Spijtig is het. Voor zowat elk van
ons was het een meevaller. Het weer was uitmuntend: zonnig maar niet te warm en
droog gedurende de hele periode. Bad Hofgastein heeft dan ook voor ieders wil wat
te bieden: een aangenaam en goed uitgerust stadje omgeven door een imposante
natuur en een landbouwlandschap uit de plaatjesboeken, veel en zéér goed
gemarkeerde wandelingen, algemeen ook zéér goed onderhouden wandelpaden
(tenzij je op avontuur gaat tussen de hogere pieken). Intersoc bood ons een mooi all-
in pakket aan met kabelliften, spa- en wellness, excursies per bus, begeleide
wandelingen en avondprogramma. Ook zij die liever zelf op stap gingen, al dan niet
met een kaart op zak, kwamen ruim aan hun trekken. Kortom, een goede locatie voor
een geslaagde vakantie en een plek om terug te bezoeken in de toekomst, maar,
liever per vliegtuig als het kan. 
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Meer foto's vinden jullie hier. Leden die nog enkele mooie foto's hebben van hun reis,
mogen deze altijd doorsturen naar vreugdestappers@gmail.com en dan plaatsen we
deze bij op onze website.

 

Komende activiteiten

Onze Herfstwandelingen in Bertem
Op zondag 17 oktober vindt onze laatste wandeltocht van het jaar plaats. De
wandelaars kunnen starten in zaal De Cerkel in Bertem en onderweg halt houden in
onze rustpost in de Parochiezaal in Meerbeek. Hopelijk zit het weer mee die dag en
brengt het vele wandelaars op de been! 
 
Indien je graag een handje wil komen helpen op zondag of met de voorbereidingen
op zaterdag, mag je dit altijd bevestigen aan Steven door een mailtje te sturen naar
vreugdestappers@gmail.com. Alvast bedankt!

Subscribe Past Issues Translate

https://vreugdestappers.be/2021-bad-hofgastein/
http://eepurl.com/gnzhsz
https://us20.campaign-archive.com/home/?u=daf4831dd10681cb13c56c97a&id=639ddb4d31
javascript:;


Onze 4-daagse naar Nunspeet van 27 tot 30 oktober 
 

Over een kleine 3 weken reizen we af naar Nunspeet (NL) om uiteindelijk
terug een meerdaagse reis met de club te beleven. De bus is besteld en er
zal de reizigers eerstdaags, via mail, gevraagd worden waar je opstapt
zodat we niet moeten wachten op iemand die elders opstapt. Hou dus
je mails goed in het oog.  
 
Ook belangrijk, zeker voor hen die tot nu toe de landsgrens nog niet
overgestoken zijn, is dat we tijdig het CST (Covid Save Ticket) en PLF
(Passagier Locatie Formulier) aanvragen. Zo er vragen of problemen zijn,
kan er altijd hulp ingeroepen worden.  
 
De laatste afspraken terplekke zijn gefinaliseerd, nu nog “behoorlijk” weer
bestellen. Het aangepast programma zal weldra op onze website geplaatst
worden. 
 
Voor info over het hotel, klik hier.
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