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DE VREUGDEKLAPPER
Nummer 130 - 10/01/2021
Nieuwsblaadje van wandelclub De Vreugdestappers Huldenberg WSVL 4386

Beste Vreugdestappers,
Een nieuw jaar en dan ook terechte hernieuwde hoop en dromen! Natuurlijk
moeten we met z’n allen hopen dat in de loop van 2021 “het normaal” zal weer
keren. Spijtig genoeg zal dit zeker nog niet gebeuren in de eerste maanden van
het nieuwe jaar. Maar vanaf de lente, en na de eerste vaccinatiefase in de
woonzorgcentra alsook aan het zorgpersoneel (schijnbaar tegen maart), moeten
verdere versoepelingen zeker tot de mogelijkheden behoren. Voorlopig moeten
we enkel hopen dat we binnenkort wel weer naar de kapper kunnen, want zeg
nu eerlijk, je zou voor minder niet meer durven buitenkomen ;) En ook met
twee naar de “solden” zal voor velen, op de korte termijn, al een welgekomen
versoepeling zijn.
Wandelen. Schijnbaar hebben enorm veel mensen de stap gezet naar de
wandelsport. In 2020 gingen zelfs meer dan dubbel zoveel mensen wandelen
dan in 2019! Ken je vrienden/buren/familie die regelmatig gaan wandelen en
nog géén lid zijn, dan kan je hen steeds wijzen op de voordelen van een
lidmaatschap bij een/onze club. Vooral de verzekering maar ook het grote
aanbod aan informatie over wandelingen zijn meer dan een goeie reden om zich
lid te maken. Je kan op de koop toe het lidgeld (bij ons VOLLEDIG) recupereren
via je mutualiteit. Afgelopen maand mochten we alvast 1 nieuw lid verwelkomen:
Tine Vos uit Hasselt. Welkom en veel wandelplezier!
Het aanbod aan afgepijlde wandelparcours groeit tegenwoordig met de dag. De
nodige info kan bekomen worden via de site van Wandelsport Vlaanderen, via
www.wandelblog.com (zie rubriek permanente wandelingen) of gewoon even
info vragen aan ons (indien je twijfelt). Wanneer we terug “normale”

georganiseerde wandelingen krijgen, is nog koffiedik kijken. Vermoedelijk zal
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onze Moorselwandeling van zondag 21 maart 2021 ook doorgaan onder een
“speciale” vorm. Hiervoor is het ook voor ons nog even afwachten. Op zondag
25 april 2021 zal onze club ook deelnemen aan de “Nationale Vlaanderen
Wandelt"-dag. En dit onder een wel heel speciale vorm. Hierover later meer!
Laat ons alvast hopen dat het groepswandelen tegen dan hernomen zal zijn.
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Voorlopig tot ergens op een afgepijlde wandeling, wandeling naar bakker of in
de directe omgeving. Een knuffel zal nog niet mogen, maar we doen het dan wel
met een vuistje, elleboog of eens wuiven.
Hoop hebben is mooi. Hoop geven nog mooier!

Enkele afgepijlde wandelingen uit het steeds groeiend
aanbod: december 2020 - januari 2021
De voorbije maand steeg het aanbod aan afgepijlde wandelingen in Brabant
zienderogen. Er waren er zelfs te veel als je het houdt bij één wandeling per week.
Zo kon je de voorbije maand gaan wandelen in Strombeek, Hever, Pellenberg,
Kampenhout, Grimbergen, etc. En het moet gezegd: het weer viel meestal mee
(anders gingen we niet) en de wandelingen ook. Veel natuur en veel rust. Soms wat
modder maar dat was gezien de tijd van het jaar en de aard van de wandelingen niet
onlogisch.
Maar ook in januari is het aanbod groot. Op Nieuwjaarsdag deden we een
schitterende wandeling vanuit Eizeringen (Lennik). Het leek of de Vlaamse Ardennen
daar reeds beginnen. Het parcours was niet alleen landelijk en mooi, maar ook erg
glooiend. Prachtige vergezichten en dito natuur. Echt een aanrader (als we de
modder even vergeten).
Vorige zondag wilden we dan toch een keer wat minder modder. Hiervoor zakten we
af naar de streek van “de Witte”. We startten aan de kerk van Molenstede (wandeling
van Vos Schaffen), aangrenzende gemeente van Zichem. Veel meanderende
waterloopjes, boswegeltjes (hoofdzakelijk sparren) en vooral zandgrond en géén
modder! Als dan ook nog de zon van de partij is, kan je echt spreken van een
aangename, rustige natuurwandeling.

Subscribe

Past Issues

Translate

Ter info, in januari zijn er nog volgende afgepijlde wandelingen: in Wezemaal
(Bollekens), aan Zoete Waters (WSP Heverlee), in Meldert (Trip Trap Kumtich), in StMartens-Lennik (Windheren), in Humbeek, Schaffen, Wemmel, Perk en Schiplaken,
… Dus weer keuze bij de vleet!

December-GR-tochten met z'n drieën
Dagstapper Bekkevoort – 28 km
Start aan de afrit van Bekkevoort. We vertrokken direct richting Scherpenheuvel
maar stelden tot onze spijt vast dat we géén kleingeld bij hadden (voor kaarsen) en
trokken dan maar naar Kagevinne. Gelukkig konden we toch gedurende enkele
kilometers de basiliek zien pronken en hadden we dus genoeg tijd voor onze
gebeden. Géén geld, dus ook Diest links laten liggen en weer de natuur in richting
Halen. Na het middageten (en dutje- slaapwandelen hé) ging het naar Kortenaken.
Telkens we een helling beklommen, kregen we mooie vergezichten op het menu. In
de dalen was het uitkijken naar de volgende helling. Maar na een korte wandeling
met een “dame met hond” (wat waren mijn twee co-stappers, die al even voorop
liepen toen ik foto’s nam, toen jaloers) bereikten we uiteindelijk na 28 km moe en
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Dagstapper Bierbeek. Bam, weer 28 km.
We startten op een modderparking op de Weertse dreef in Blanden. En dan het
Meerdaalbos in. Mooi maar volgens mij had het de dagen voordien heel goed
geregend. Maar er is meer nodig om ons af te stoppen. Eerst bos en dan, na een
passage in Bierbeek, de open velden richting Neervelp, Opvelp en Culot in.
Inderdaad, dit was een lekker landelijk gebied met heel wat mooie vierkantshoeves.
Enkel spijtig dat de traditionele dorpscafeetjes nog gesloten waren. Géén droge
banken om te zitten, dan maar lekker uit de wind in een holle weg de
boterhammetjes, chocolaatjes en lekkere koekjes(!) verorberen. Via Mollendaal en
de rand van Bierbeek kwamen we weer in Meerdaalbos terecht. Vanaf dan was het
enkel nog de juiste wegeltjes, bomen en natuurlijk de parking terug vinden en
huiswaarts keren voor een welkome douche.
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Groetjes, Jean-Marie

Een wandeling in de geboortestreek van de voorzitter zonder
voorzitter
Drie doorwinterde doorzetters durfden de drieëntwintigste december deftig door
te dabberen. De geplande route was de GR dagstapper Ezemaal, ongeveer 19,4
km lang. Omdat deze route door Goetsenhoven kwam, was de afspraak daar
samen te komen op een parking. Om 8h30 begonnen wij onze tocht en al snel
verlieten wij de huizen om plaats te maken voor een uitgestrekt landschap, meer
bepaald velden en betonwegen.
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Na ongeveer 4km bereikten we het provinciaal domein van Opheylissem, een
mooi park met vijvers. Maar toen sloeg Frank Deboosere toe en begon het te
regenen. Toen merkte ik ook op dat we verkeerd liepen en over een brugje
moesten. Geen probleem; wij terug maar bleek dat die brug omhoog stond.
"Die zullen we eens even omlaag halen" zei François. Maar dat lukte niet want
ze werd elektrisch bediend. Dan moesten we maar een omweg van 1,5 km
doen.

Zo gingen we naar Neerheylissem waar we in het centrum door smalle wegjes
stapten. Maar ook daar bleef Frank Deboosere werken. Het ging bij een bui
blijven maar hij had zich blijkbaar bedacht. In Ezemaal aangekomen kon
François zien hoe het beroep dat hij uitoefende (postbode) er nu aan toe
gaat. De postbode stapte uit en er kwam een vrouw buiten. De postbode zei "Ha
mevrouw goeiedag! Ge weet, ik zie alle vrouwen graag" en die kreeg prompt 50
euro in zijn pollekes gestoken. François kreeg de tranen in zijn ogen en dacht
er even aan om zijn pensioen vaarwel te zeggen.
Maar het bleef dus regenen en soms was het ploeteren of omwegjes maken
door de vele plassen. Via Eliksem kwamen we aan de Sint-Truidensesteenweg.
Het was dan al middag en we besloten te lunchen. Dat deden we in een
restaurant van de Lijn; meer bepaald een bushokje corona en regenvrij.
Na deze lunch, zonder voor of nagerecht, ging het richting Hakendover. Vanaf
daar waren er alleen maar verharde wegen meer ... beetje jammer. Maar ook
Frank Deboosere zijn shift zat erop. Na een drie uur durende bui hield hij het
voor bekeken. Maar aan ons humeur lag het niet. Rond 14h bereikten we weer
onze parking in Goetsenhoven afgeklokt op 21,4 km.
Hop naar de volgende GR-uitdaging met voorzitter dan. Grtzz Michel

Wandeltip
Diepenbeek: land van weyers en beken
Op de vooravond van de start van de winter wees de thermometer 12° C aan. We
picknickten in een prieeltje in Park Rooierheide. Dit leek meer op vroege lente...
Op de parking van het Demerstrand – het sportcomplex van Diepenbeek – startte de
wandeling. We volgden de rode driehoeken. De eerste waterloop diende zich bijna
onmiddellijk aan: het bleek de Demer te zijn, hier niet breder dan een gezonde beek.
Die staken we over via het pittoreske bruggetje.
Op nog geen boogscheut verder ontmoetten we de iets slankere Kaatsbeek. Die
leidde ons het natuurgebied De Dijken binnen. Stroken bos en open veld wisselden

elkaar af. De najaarszon zorgde voor de nodige vitamine D. We volgden een stukje
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de Stiemerbeek.
In het park Rooierheide ontmoetten we onze eerste “weyer”. Weyer is het (oud)Limburgs voor vijver. Er werden in de late middeleeuwen heel wat weyers gegraven
op zoek naar ijzeroer voor de productie van metaal. De achtergelaten putten werden
door de natuur gevuld met grondwater. Later dienden deze weyers als kweekplaats
voor karpers.
Wie verlekkerd is op goudgele aardappelstekjes kan hier een klein ommetje maken
naar Frituur De Passerel. Het autolawaai in de verte vertelde ons dat we kort bij de
Boudewijnlaan waren. Deze ligt vlak naast het Albertkanaal. Dit was het minst
aangename stuk van de wandeling: een tweetal kilometer “huizen kijken”.
Daarna verwelkomden we de Caetsweyers. In de winter mooi zichtbaar door het
ontbreken van bladgroen, maar steeds gescheiden door de brede Kaatsbeek. We
wandelden door het Woonzorgcentrum De Visserij naar de Pomperikvijver waar de
plaatselijke vissersclub de lijntjes uitgooit.
De Dauteweijers vormen het sluitstuk van de wandeling. Hier kregen we wel volop
zicht op de prachtige waterpartijen. We knepen onze ogen samen om de reflectie
van het zonlicht te verdragen. We staken opnieuw de Kaatsbeek en de Demer over
en bereikten de parking van het Demerstrand.
Praktisch:
- Afstand: 17km vlak. 2,4km langs verharde wegen, één kruispunt aan een grote
baan. De rest is bospad en veldweg. De meeste veldwegen liggen er prima bij. Een
paar veldwegen zijn gekwetst door hoevegetrappel, fietswielgezoem en
wandelschoengeschuif.
- Catering: Picknickbankjes in overvloed. In Rooierheide is er op het dorpsplein een
frituur voor de picknick (na 4,5km). Aan de parking van het Demerstrand is er een
fietscafé voor het aanvullen van het verloren vocht.
- GPS adres: Stationsstraat 27, 3590 Diepenbeek
- GPS track van de wandeling en foto’s vind je hier.
Deze wandelroute is terug te vinden op deze website.
Wandelgroeten, Paul Poels
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