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Nummer 131 - 10/02/2021

Nieuwsblaadje van wandelclub De Vreugdestappers Huldenberg WSVL 4386

Beste Vreugdestappers, 
 
Als geschenk voor onze maandenlange lockdown krijgen we, als
Valentijnscadeau van onze regering, terug een kappersbeurt!  Al zijn de
virologen er niet direct gerust in, toch zullen heel wat kopjes blij zijn dat er terug
de schaar in gezet wordt ;) 
 
Voor verdere mogelijke versoepelingen zullen we dan weer enkele weken
moeten wachten en brengt de lente hopelijk soelaas. We moeten met z’n allen
vooral hopen dat de leveringen van de vaccins géén vertragingen meer oplopen
en vanaf maart alvast met de vaccinatie van de 65+-ers kan gestart worden. En
verder, … afwachten en hopen dat de bevolking braaf de regeltjes zo goed als
mogelijk blijft opvolgen en excessen zoals tijdens de kerstperiode een halt
toegeroepen worden. 
 
Wat met het wandelen? Al zeker tot eind februari géén georganiseerde
wandelingen. De huidige coronacijfers zijn voorlopig niet van die aard dat we
direct al te grote verwachtingen mogen koesteren. Het zal vermoedelijk tot na de
vaccinatie van 65+ en risicopersonen duren voor we serieuze versoepelingen
mogen verwachten. Valse hoop geven voor de maart-activiteiten is dan ook uit
den boze. Wanneer we terug “normale” georganiseerde wandelingen krijgen
blijft dus koffiedik kijken. Vermoedelijk zal ook onze Moorselwandeling van
zondag 21 maart 2021 doorgaan onder de vorm van “permanente wandeling”
(enkele lussen in en rond Moorsel) en is het nog even wachten op “wandeling
met inschrijving, zonder catering“ (de eerste opening). 
 
Het aanbod afgepijlde wandelparcours  blijft wel tamelijk groot, zodat eenieder
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die toch wat verder wil gaan wandelen, nog voldoende aan zijn trekken komt. 
Deze info kan je bekomen: via de site van Wandelsport Vlaanderen, of via
www.wandelblog.com  (zie rubriek permanente wandelingen) of gewoon even
info vragen aan ons indien je twijfelt. Maar vergeet niet: max 4 personen en
steeds mondmasker op zak want er zijn steeds meer en meer plaatsen
(omgeving scholen, winkelstraten, dorp-en stadskernen, … ) waar gevraagd
wordt om mondmasker op te zetten! 
 
Tot ziens op een afgepijlde wandeling of een wandeling in de streek! 
 
 

Wacht niet op een goede dag, 
maar probeer er zelf één te maken! 

 

 

Infoberichten

Wat met de naar maart 2021 verplaatste 4-daagse?
 
Géén toestemming voor buitenlandse reizen, reisbureau’s die alle reizen tot 1 april
reeds on hold hebben gezet en de te hoge coronacijfers bij ons en onze buren laten
reizen momenteel niet toe. 
 
Als we ons betaald voorschot niet willen verliezen, wordt dit dus weer
onderhandelen, hopen  en zoeken naar oplossingen. Leuk is anders, maar 
- niemand heeft gevraagd om deze wereldwijde coronapandemie,  
- niemand heeft die zien aankomen,  
- niemand weet hoe en wanneer ze uit ons dagelijks leven zal verdwijnen. 
 
Dit “probleem” verdwijnt natuurlijk in het niets als we zien welk leed deze pandemie
veroorzaakt (heeft). Maar zoals steeds zullen we naar de best mogelijke oplossing
zoeken als de toekomst ons daartoe de kans geeft. Wordt vervolgd.

Januari '21 - GR tochten met 3 of 4 
 

Een kortere Kampenhoutwandeling van 15 km (vertrek om 13u). 
Start aan parking tegenover O-L-Vrouw van Kampenhoutkerk. We
vertrokken direct door het dorp  richting Boortmeerbeek. Veld, bosje en
enkele mooie hoeves brachten ons in het Steentjesbos (op de rand van
Schiplaken). Géén stop om te eten, dan maar een stop om eens een
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“opwarmertje” te drinken. Beperkt voor de heren in het gezelschap, want
zij moesten nog rijden. Nikol … ja, dat is niet voor publicatie. Aan een
“hoger tempo” doken we na het verlaten van het bos terug het veld in
richting het volgende bosje, het Snijselsbos. Vanwege het aanhoudende
“gemieser”  werd het tempo er goed ingehouden. Landelijk stukje en dan
naar het Hellebos in Kampelaar, wat ons een beetje beschutting gaf tegen
wind en nattigheid. En dan  … in vliegende vaart terug naar het startpunt,
de auto in en … een warme koffie drinken bij thuiskomst.      
 
GR 127 St-Jean-Geest - Beauvechain 19,5 km.  
Dat dit een mooie streek was, wisten we al uit vorige edities van de
vrijdagwandelingen. Vertrek aan de kerk van St-Jean-Geest, een leuk
Waals-Brabants dorpje. Eerst naar St-Marie-Geest( de buurvrouw van St-
Remy-Geest) en dan via het volgen van ‘la Grande Gette” naar Jodoigne.
Even het mondmasker op, ex-premier Michel  gaan groeten, en dan op en
af naar Melin. Opvallend waren de mooie in kalkzandsteen opgetrokken
huizen. We kwamen ook veel kasseiwegen en holle wegen tegen op ons
parcours. Tussendoor ook opwarmen/afkoelen met een “Tjechisch” (denk
ik) drankje. Mmm.  
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Op weg naar La Bruyère kwamen we de gekende vierkantshoeve Ferme de
Wahenges en midden in een weide de pagodes van Julos Beaucarne
tegen. Om tenslotte na een mooie wandeling in Tourinnes-la-Grosse
(Beauvechain) toe te komen aan het  gekende café-restaurant
“Renaissance”, dat zelfs voor ons niet open was.  
 
NB “-Geest “ is in feite een bijvoegsel dat onstaan is door de aanwezigheid
van de “Grote Gete”. Zoek het maar eens op!  
En … wat is de specialiteit van Jodoigne? Ra ra ra. Even opzoeken of goed
naar de foto kijken. 
Groetjes, Jean-Marie

 
Met corona-treintickets naar Tubize voor een leuke
wandeling  
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Met een treinstation in de tuin is het makkelijk om de gratis corona-treintickets te
gebruiken. Het hoeft niet altijd ver te zijn om hier toch zinvol gebruik van te maken.
Met de zon en een fris windje in het aangezicht vertrokken we vanaf station van
Tubize. Mondmaskerplicht in omgeving station!
 
Zeker een aanrader, maar een wandeling met heel wat hoogtemeters bleek na
afloop. Al vrij snel kwamen we in de wijk met de traditionele “werkmanshuisjes” en
kregen we ook zicht op wat overblijfselen van het rijke industriële verleden van
Tubize, namelijk  “de Forges de Clebecq”. Omdat de zon van de partij was en het
parcours ons echt vrij hoog bracht, waren de uitzichten geweldig. 
 

 
 
Via veldwegeltjes kwamen we  uiteindelijk aan het Kanaal Brussel-Charleroi. Zon,
waterloop, groen, schaapjes/paarden/koeien, soms boot op het water, … wat heeft
een mens nog meer nodig om tot rust te komen?  Inderdaad, niks! Na een paar
kilometers kwamen we aan de sluis van Ittre. Zelfs voor volwassenen blijft een
werkende sluis toch een leuk kijkstuk. 
 
De terugweg was langs kleine beekjes of, als ze ons weer lekker bergje-op stuurden,
mooie vergezichten. Maar één zaak was zeker, het ging steeds erg op en af, al leken
de stijgende stukken veel en veel langer. De laatste kilometers waren in de omgeving
van voetbal en station en dus ook weer met mondmaskerplicht. Met om de twintig
minuten een trein moesten we aldaar niet lang wachten om de trein terug te nemen
en te genieten van wat slaapminuten. Of was dat enkel voor mij weggelegd? ;) 
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Groetjes,  
Jean-Marie en Eliane

 
Grote Nete wandeling in Berlaar
Met het ruime aanbod aan afgepijlde wandelingen ben ik er afgelopen maand enkele
in de nabije omgeving gaan ontdekken. Zo waren er de parcours van de
Houtheimstappers in Perk, van wandelclub Tornado in Schiplaken, van Kadee
Bornem in Wintam, van De Kadodders in Sint-Katelijne-Waver, maar om er eentje uit
te kiezen: de wandeling van Wsv Berchlaer rondom de Grote Nete.  
 
Vertrekkend aan de sporthal 't Stapveld in Berlaar wandel je al snel in het groen. Het
voelde 's ochtends redelijk koud aan, gelukkig scheen de zon! Beetje sneller stappen
en we kregen het al wat warmer. Via enkele wegjes bereikten we het jaagpad langs
de Grote Nete.  
 

 
 
Hier kregen we een prachtig panorama te zien van de omliggende velden die door
het natte weer gedeeltelijk onder water stonden. We wandelden voorbij kasteel
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Gestelhof richting Kessel. Hier maakten we een lusje om zo terug op het jaagpad
aan de andere kant uit te komen. Via het centrum van Berlaar kwamen we na 13
kilometer terug aan het startpunt. Genoten van het prachtige weer en de mooie
vergezichten, keerden we huiswaarts. 
 
Wandelgroetjes,  
Liesbet

In het spoor van een Vreugdestapper

Plombières - Wandelen in drie landen op dezelfde dag
Het Land van Herve is een weinig bekend wandelgebied. De vergezichten zijn er
soms overdonderend. En eigenlijk ligt deze streek op slechts een dik uur rijden vanuit
Vlaams Brabant. We vertrekken aan de parking langs de rand van het natuurpark in
Plombières op Belgische bodem. Plombières heeft een mijnverleden. De parking is
aangelegd in de tuin van de vroegere mijndirecteur. 
 

 
 
Het eerste stuk van de wandeling volgen we het riviertje de Gueule langs het
Parcours Natagora, een deel van een plaatselijke wandeling met infoborden.
Vervolgens klimmen we naar de dorpjes Völkerich en Gemmenich tot we in de
bossen de Belgisch-Nederlandse grens bereiken. Mooie bospaden en wijdse
panorama’s leiden ons tot aan de Lourdesgrot van Vaals. 
 
Via een korte klim bereiken we de Wilhelmina-toren, het hoogste punt van
Nederland. We dalen af naar de bosrand voor enkele vergezichten om vervolgens
alweer de klim aan te gaan richting drielandenpunt België-Nederland-Duitsland. In
niet-coronatijden is dit letterlijk een toeristisch hoogtepunt: een herberg (de
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Grenssteen), een restaurant (de Bokkerijder), een labyrint, de 50 meter hoge
Boudewijntoren en enkele herdenkingsmonumenten. 
 
Na een korte rustpauze werpen we een blik op het oorlogskunstwerk 'la Dolce Via':
een kubus samengeperst oorlogsmetaal en dalen dan verder af naar de spoorlijn die
hier onder de berg doorloopt. Via een parallel pad vangen we de laatste
noemenswaardige klim van de dag aan. Niet veel later dalen we langs bospaden af
naar de Kalvarieberg in Moresnet-Chapelle. We dalen verder af naar Moresnet, waar
we zicht hebben op het indrukwekkende trein-viaduct. 
 
Het riviertje de Geul (la Gueule) wordt onze metgezel tot aan het eind van de
wandeling. Verscheidene infoborden over de geschiedenis van de streek en het
mooie natuurreservaat van Plombières en het gedonder van kolkend water dat in de
rotswand verdwijnt, vormen een perfecte afsluiter van deze dagtocht. 
 
Route: 
-    E40 richting Luik, daarna richting Aachen. 
-    Afrit 37bis richting Henri-Chapelle (N3) 
- In Henri-Chapelle weg richting Hombourg, daarna richting Plombières 
 
Start van de wandeling: Plombières, aan het einde van de Rue du Casino ligt de
parking. 
 
Afstand: 18,9km heuvelend (400 hoogtemeters) 
 
Uitrusting: hoge wandelschoenen aanbevolen (in een natte periode) 
 
Eten en drinken: 
- Na 3,7km (een klein ommetje – 500m): in Gemmenich is er Café Kerff en de
plaatselijke “Friterie du Village” 
- Na 7,5km op het traject: brasserie-restaurant de Wilhelminatoren 
- Na 9,9km op het traject: herberg De Grenssteen, restaurant De Bokkerijder 
-  Na 14km op het traject: brasserie Belle-Vue in Moresnet-Chapelle 
-  Na 16km op het traject: brasserie Rétro in Moresnet 
 
De wandeling kan een paar kilometer ingekort worden door rechtstreeks van de
Wilhelminatoren naar de Boudewijntoren te wandelen. 
 
Gpx download en foto's: klik hier 
 
Vele wandelgroeten, Paul
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Heb je zelf ook een wandeltocht gedaan die je de moeite waard vindt om te
delen met je mede-Vreugdestappers? Aarzel dan niet om een tekstje (foto
erbij mag ook) neer te pennen en het op te sturen naar 
vreugdestappers@gmail.com. Wij zorgen ervoor dat  het in de rubriek "In het
Spoor van een Vreugdestapper" in de volgende Vreugdeklapper
terechtkomt.
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