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DE VREUGDEKLAPPER
Nummer 133 - 11/04/2021
Nieuwsblaadje van wandelclub De Vreugdestappers Huldenberg WSVL 4386

Beste Vreugdestappers,
De Covid-19-jojo-rekker is precies nog niet versleten! We hebben dan ook
(spijtig genoeg) niet lang mogen genieten van de vergrote buitenbubbel van 10.
Met wat geluk zijn de meesten wel eens kunnen langsgaan bij de kapper, maar
ook dit werd weer snel teruggedraaid naar af. Wat overbleef waren enkele
beperkingen: paasviering bijwonen op afspraak of via tv, paaseieren rapen in
ploeg of van op afstand, géén “funshopping” meer maar winkelen op afspraak,
terug wandelen met maximum 4 (en coronaproof) en mogelijke tuinbezoekjes
weer in super-kleine groepjes. Enkel het geleuter over de levering van vaccins
wel of niet, Astra-Zenica wel of niet, scholen open wel of niet, terrassen open
wel of niet en reizen verboden wel of niet, bleven populair. Ook onverantwoord
politiek opbod en burgerlijke ongehoorzaamheid, bij een gelukkig beperkte
groep, bleven spijtig genoeg een constante.
Positief is echter dat het vaccineren van de 65+-ers nu echt in een
stroomversnelling is gekomen. Heel veel van onze leden hebben reeds een
eerste spuitje gekregen of staan geprogrammeerd voor één van de volgende
weken. Was of ben jij ook bij de gelukkigen? Laat het ons gerust weten. Wij
horen ook eens graag goed nieuws van jullie! Ook het weer maakte rare
bokkensprongen, maart ging (in Ukkel) van -4 tot +27°C, april gaf ons
ondertussen al meer sneeuw en koude dagen dan de winter. Zou het weer ook
covid hebben? :) Maar vanaf volgende week kunnen we weer in de tuin
beginnen. En anders moet je maar eens op facebook naar de serre van Thérèse
en Richard kijken!
Het wandelen dan ... al zeker tot begin mei géén georganiseerde

wandelingen. Terug met de buitenbubbel van vier en geen “Vlaanderen wandelt“
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op 25/04/2021. Ook géén georganiseerde wandelingen met controleposten en
koffie, broodje, taart of trappist. We moeten het dus blijven doen met het aanbod
permanente wandelingen dat wel altijd uitgebreider wordt. Dus weer even een
stapje terug. Onze Moorselwandeling is doorgegaan onder de vorm van zo'n
“permanente wandeling” en kende een erg goede opkomst. Toch altijd leuk voor
zij die er weer heel wat tijd en energie in gestoken hebben.
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Tot slot, onze club is weer een nieuw lid rijker: Teuvo Taymans uit Tervuren. Van
harte welkom & alvast veel wandelplezier gewenst!
Hopelijk komen we elkaar eens tegen op de één of andere zonnige wandeling!
Positief blijven betekent niet dat je
nooit verdrietig of boos bent. Het betekent dat je
je daardoor niet laat tegenhouden.

Infobericht: Vlaanderen Wandelt verplaatst
Normaal ging onze club op zondag 25/04/2021 ook deelnemen aan de nationale
“Vlaanderen Wandelt"-dag. Dit was gepland in samenwerking met WSP Heverlee en
onze Waals-Brabantse vrienden van AMI die op die dag hun jaarlijkse wandeling
hebben. Wederom vanwege corona zal ook deze organisatie niet kunnen doorgaan.
Wandelsport Vlaanderen heeft de nationale wandeldag nu verplaatst naar zondag
27/06/2021. Mogelijk gaan we ook op die dag, dan enkel samen met WSP Heverlee,
de uitdaging aan. De beslissing bij beide clubs moet eerdaags nog genomen en
geconcretiseerd worden. Onze Waals-Brabantse vrienden zijn op die datum
organisatorisch echter, spijtig genoeg, niet in de mogelijkheid om mee te
organiseren.
Verdere info volgt als er definitieve beslissingen genomen zijn.
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Grote opkomst voor onze Moorselwandeling!
Omdat er vanwege corona nog géén georganiseerde wandelingen
mochten/mogen plaatsvinden, boden wij van 19 tot 28 maart (ter
vervanging van onze Moorselwandeling), vanuit Moorsel, 4 lussen aan als
permanente wandeling.
Uit vaststellingen ter plaatse en gesprekken met mensen die langs het
parcours wonen, was snel duidelijk dat we mogen terugblikken op een erg
mooie opkomst. Het mooie weder speelde zeker een belangrijke rol.
Spijtig genoeg was er op de 9 km een “onverlaat” die elke dag in het
Hogenbos (gelegen tussen Moorsel-Vrebos) pijlen en linten ging wegdoen.
Foei, wandelclub en wandelaars zo boycotten. We zijn hierdoor ook weer
een 30-tal pijlen armer en hadden ook elke dag enkele uren extra werk
hierdoor. Dit asociaal gedrag begint spijtig genoeg her en der meer en
meer de kop op te steken.
Hopelijk hebben ook onze leden massaal gebruik kunnen maken van dit
wandelaanbod. Een grote dank aan Michel Verboomen, Mark Verschraegen
en Jacques Theunis voor hun inzet bij het uitpijlen en controleren van de
parcours!

Wandelverslag: Maart ’21 - GR-tochten met 3 of 4
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GR 127: Villers-la-Ville – Nil-Saint-Vincent – 22 km.
We startten aan parking naast abdij-ruïne van Villers. Met Michel op stap is … mooi
weer gegarandeerd! We trokken direct de bossen in en hadden vrij vlug door dat we
die dag heel wat hoogtemeters zouden voorgeschoteld krijgen. De roze hoeve,
Kasteel van Blanmont zijn bezienswaardigheden die me bijgebleven zijn. Nil-SaintVincent tenslotte is het geografisch middelpunt van België. Ditmaal was de
plaatselijke bakker dicht.

De tweede wandeling was geen GR, maar een 26 km lange wandeling van
Wandelend Paal. Naaldbossen, zandgrond, Heusden en Heusden-Zolder waren de
ankerpunten voor deze net wat langere wandeling. Ditmaal konden we gerust gewag
maken van een wandeling zonder veel hoogtemeters. Ik kan begrijpen dat ze langs
deze kanten bang zijn om bij ons te komen wandelen. Al zijn onze wandelingen
NATUURLIJK VEEL mooier ;)
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GR127 Houtain-le-Val – Villers-la-Ville 16,5 km. Erg mooi weer en … allen in korte
broek. Voor de betrokkenen leverde dit tevens een leuke anekdote op ... ssssttt :) Erg
mooie natuurwandeling met vertrek in de vallei van “la Dyle”. Veel mooie holle
wegen, kleine beekjes en kleine dorpjes met huizen opgebouwd in de specifieke
steen uit de streek. Hoe korter we bij Villers kwamen, hoe meer bos met de eerste
verschillende soorten bosanemonen. En als afsluiter nog eens de ruïne van abdij van
Villers. Een aanrader!
Vele wandelgroeten,
Jean-Marie
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Heb je zelf een wandeling 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 volgende Vreugdeklapper terechtkomt.
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