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DE VREUGDEKLAPPER
Nummer 132 - 10/03/2021
Nieuwsblaadje van wandelclub De Vreugdestappers Huldenberg WSVL 4386

Beste Vreugdestappers,
Nu de meesten er weer op hun paasbest uitzien na de lang verhoopte
kappersbeurt, kunnen we ons terug in het openbaar vertonen en mag de lente
weldra starten. Coronacijfers goed, coronacijfers slecht, weer beter, weer slechter,
…. zeg maar een enorme jojo. Maar we blijven wel bij de betere leerlingen van
Midden- en Zuid–Europa. En … dus toch een eerste versoepeling: op naar de
buitengroep met 10. Olé, weer zonder risico op handboeien één of meerdere
vrienden in de buitenlucht ontmoeten. Voor de criticasters zeker niet voldoende,
maar hopelijk wel een begin van veel moois weldra!
Na de vaccinatie van rusthuisbewoners en rust- en verzorgingspersoneel, gaat er
nu ook effectief gestart worden met de 65+-ers (groep van zo’n twee miljoen!). Dus
vanaf nu: stoppen met “zeuren”. We kunnen in de serre werken, in de tuin
beginnen, en zelfs terug met 10 personen (op een veilige manier!) gaan wandelen,
fietsen, …
Wandelen. Al zeker tot begin april géén georganiseerde wandelingen. Maar met de
buitengroep van 10 is toch weer een leuke opening gecreëerd en is toch weer
“meer” mogelijk. Georganiseerde wandelingen met controleposten en koffie,
broodje, taart of trappist staan nog niet direct op het menu (of je moet het zelf
meenemen) maar het aanbod permanente wandelingen is tegenwoordig zo groot
dat moet en kan gekozen worden.
Onze Moorselwandeling van zondag 21 maart 2021 zal ook doorgaan onder de
vorm van “permanente wandeling”. Onze parcoursmeester Guy heeft een
gevarieerd panel van 4 lussen in en rond Moorsel op het menu gezet. Dit van 19
maart tot en met 28 maart. Gedetailleerde info verder in deze Vreugdeklapper.

Vanaf nu ook onze site terug goed in het oog houden. Nog géén buitenlandse
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reizen tot 18 april maar zelfs daar beginnen zich ver aan de horizon wat
droomwolkjes samen te troepen. Meer info verder in de Vreugdeklapper.
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Afgelopen maand mochten we 2 nieuwe leden verwelkomen: Wendy Matthijs en
Marjan Strubbe uit Aarschot. Welkom en alvast veel wandelplezier!
Hopelijk tot op onze wandeling in Moorsel!
Op het moment dat je negatieve gedachten door positieve gaat vervangen …
krijg je positieve resultaten!

Infoberichten
Coronaproof wandelen in Moorsel
Aangezien onze Voorjaarswandelingen in Moorsel op zondag 21 maart niet kunnen
plaatsvinden, hebben we een alternatief uitgewerkt onder de vorm van permanente
wandeling.
Van 19 maart tot 28 maart worden er 4 afgepijlde wandellussen aangeboden. Je kan
kiezen uit de volgende afstanden: 4km - 6km - 9km - 12km. Alle lussen vertrekken aan
de sporthal De Steenberg in Moorsel. Je zal daar tevens een informatiebord vinden. Je
kan alles nog eens nalezen op onze website:
https://vreugdestappers.be/voorjaarswandelingen-moorsel/
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Eindelijk 4-daagse
Géén toestemming voor buitenlandse reizen tot 18 april, géén hotels open in Nederland
en dus weer op zoek naar oplossingen:
- om ons betaald voorschot niet te verliezen;
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om toch weerPast
in groep
op reis te kunnen in veilige omstandigheden;
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- en vooral om onszelf weer een perspectief te kunnen bieden.
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Dit hebben we de voorbije weken dan ook gedaan in samenspraak met het hotel. We
gingen op zoek naar een realistische datum, maar ook naar een datum waar we
kunnen naar uitkijken.
En zo zijn we uitgekomen bij de volgende periode: woensdag 27/10/2021 tot zaterdag
30/10/2021
Waarom deze periode?
- tot zomer zal reizen en ergens verblijven in groep aan enorme restricties gebonden
zijn;
- in vakantiemaanden zijn hotelprijzen veel hoger en is de kans dat we, bij echte
versoepelingen, liever kiezen voor reisje met kinderen, kleinkinderen, buitenverblijf of
zuidelijke oorden groot;
- weinig of niemand zal vanwege deze lopende pandemie in deze periode al iets
vastgelegd hebben;
- terug wachten tot maart 2022 lijkt in deze omstandigheden, waar we al een jaar (en
zeker nog enkele maanden) in vertoeven … wel erg erg ver weg.
Dus deze periode leek, zeker ook als reëel perspectief, de beste oplossing. Hopelijk
zullen jullie de inspanningen en uiteindelijke keuze ook heel positief onthalen.

Februari ’21 - GR-tochten met 3 of 4
GR 127: Orp-le-Grand - Saint-Jean-Geest – 21 km.
Start aan parking naast mooie kerk van Orp-Le-Grand. Deze Waals-Brabantse
wandeling liep langs vooral Haspengouwse akkers en met het Domein van
Hélecine als hoogtepunt. Je kan hier wandelen, minigolf spelen en er zijn ook
twee mooie speeltuinen voor de kids. In niet-coronatijden kan je hier ook een
terrasje doen en zelfs iets eten. Tevens een mooie omgeving. Een aanrader voor
een “uitje”. Zelf hadden we weer geluk met het weder, bij momenten was het zelfs

puffen. Waar
we bij aanvang nog wat betonweggetjes hadden, ging het snelTranslate
over in
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paadjes door de Getevallei. Eindstation was Saint-Jean-Geest (deelgemeente van
Geldenaken)
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GR 127 Perwez – Orp-le-Grand 20,6 km.
Met dit prachtige lenteweder kon het niet mis gaan. Vertrek aan “Les Chouettes
petits chops” op Grand Place te Perwez. Vrij snel kwamen we in de “campagne”
terecht en staken we de “ruisseau de Jauselette” over (bijriviertje van “la Grande
Gette”). We kwamen (en namen) enkele keren ”le RAVEL” tegen. Staken de beek
“Blanchisserie” over en lieten tenslotte de betonwegjes achter ons om over te gaan
in kasseiweggetjes richting Ramillies. Ramillies ook gekend (bij ons) van de ”rare”
bakker met lekkere “swiss-koeken”. Maar ook van het oude stationsgebouw, een
imposant oud kanon, en nog wat overblijfselen van een oorlog begin 18e
eeuw. Omdat we echt "te veel" gelachen hadden met "bakker Kwiet", zochten we
dan maar de kapel "Notre Dame de Lourdes" op om ons wat te bezinnen.

Tussendoor hadden we even halt gehouden om boterhammetjes, of was het om de
lekkere Swiss, op te eten op een voor ons geplaatste bank. Een gedenkplaat van
een oorlog (315 jaar geleden) en mooie vierkantshoeve waren de volgende
bezienswaardigheden. En dan "la petit Gette" volgen langs leuke oeverweggetjes
om tenslotte via Orp-le-Petit in Orp-Le-Grand aan te komen. Ah ja, in Orp-le-Petit,
tegenover de kerk, stond een standbeeld van een raar mannetje. Historici en
geïnteresseerden: zoek het maar eens op!
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En … welke zijn de biertjes gekend in de streek die we vanwege de pandemie niet
konden degusteren: la Mousse’Tico et l’Ambras. Het eerste is een amberachtig
biertje uit Jauche en het tweede een blond biertje met oorsprong Noduwez.
GR127 Nil-Saint-Vincent – Perwez 17,6 km
Start aan L'église Saint-Martin. Nil-Saint-Vincent is schijnbaar het geografische
middelpunt van België. Eens uit het dalletje gekropen, kwamen we terug in de
glooiende Haspengouwse akkers. En dan op weg naar Walhain. Iets voor Walhain
2 mooie vierkanthoeves: ferme de la Basse-Cour en ferme de Marette ertegenover.
Deze laatste was ooit nog hoofdkwartier van een Maarschalk van Napoleon (story
op internet!). Nadien werden we getrakteerd op het mooi aangelegd park rond de
ruïne van het kasteel van Walhain. En … een Belgisch specialiteitje: een nieuwe
brug, … zonder op- en afrit. Raar!
Bos en beekje “Thorembais”, alsook een smal paadje er naast vormden een leuke
afwisseling. Tenslotte kregen we tussen het weidse akkerland de kerk van Perwez
(ons eindstation) in zicht. Op Grand Place aangekomen konden we voor één keer
toch voorbijgaan aan het mooie uitstalraam van de plaatselijke bakker. Proficiat!
Vele wandelgroeten, Jean-Marie

Zon (af en toe), zand en water: wandelen in de
Sahara in Lommel
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Net voor de winterprik nog even de benen strekken in hartje Limburg. Vertrekken doen
we in Lommel op de parking van het sport- en ontmoetingscentrum de Souverein.
Na een paar asfaltwegen lopen we het bos in. De ondergrond is hier meestal zand.
Modder is dus nauwelijks aanwezig. Het is winter. De eerste kilometers komen we
nauwelijks wandelaars tegen. Van zodra we de zandvlakte in zicht krijgen zien we de
eerste menselijke gedaanten opduiken. De Sahara is ook de habitat van de zeer
schuwe gladde slang. Een niet-giftig reptiel die laag struikgewas en heide als
uitverkoren plaatsje heeft verkozen. De kans dat je ze te zien krijgt is bijna
onbestaande.

Gelukkig is het zand vochtig rond de vijvers zodat het wandelen vlot verloopt. In de
zomer is dit waarschijnlijk een ander verhaal ... Na 7 km bereiken we onze
picknickplaats onder de uitkijktoren. Neem de tijd om deze te beklimmen. Je krijgt hier
een zicht over gans Noord-Limburg. Na een kwartiertje stappen steken we het kanaal
Bocholt-Herentals over via een mooie voetgangersbrug. We begeven ons (illegaal) op
Nederlandse bodem richting Veenakkerbosch en het mooie Zwartven.
Na een uurtje stappen zijn we opnieuw naast het kanaal en op Belgische bodem. We
zijn net geteld twee wandelaars tegen gekomen. We duiken terug de Sahara in langs
de oostzijde en keren via het speelbos terug naar de parking.
Praktisch:
- Vanuit Brabant een uurtje auto rijden tot Lommel
- Afstand 17km bijna vlak, maar zandstroken
- Vertrek: parking evenementenhal De Souverein (Sportveldenstraat 15 Lommel)
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ontmoetingscentrum Souverein
- Een verkorting is mogelijk 11,7 km (zie plan 2), na 8,3 km bereik je de taverne Den
Engel
GPS tracks en foto’s vind je hier.
Groeten, Paul Poels
Heb je zelf ook een wandelervaring beleefd die je graag zou delen met je
mede-Vreugdestappers? Aarzel dat niet om je informatie (beschrijving
wandelroutes & reisweg, gebruikte wandelkaarten, overnachting/eetadresjes,
foto's, etc. ) neer te pennen en het op te sturen naar
vreugdestappers@gmail.com.
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