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20 januari 2019 : carpooling Neerlinter

Niet minder dan 23 Vreugdestappers carpoolden naar de Wintertocht van Halewijn Zoutleeuw.

Welkom nieuwe leden

Ook in februari mochten we weer twee nieuwe leden begroeten : Moerman Frans en De Volder Claire
(beiden uit Sint-Agatha-Rode). Welkom in de club en veel wandelgenot.

We tellen momenteel voor 2019 reeds 16 nieuwe leden. Een aantal leden hebben onze "persoonlijke"
oproep tot het betalen van hun lidgeld positief beantwoord. In totaal zijn we aldus nu met 155 officiële
(betalende) leden. De niet-betalers (12) worden vanaf maart uit onze bestanden geschrapt.



Komende activiteiten
Noteer alvast de data van volgende activiteiten in jullie agenda

Start van 07 tot 15 uur in de ruime Sporthal De Steenberg,
Spechtenlaan 8, Moorsel-Tervuren (startplaatswijziging).
Gemakkelijk te bereiken via de E40, afrit Sterrebeek. Volg dan de
pijlen “Moorsel”, “Sportcomplex De Steenberg”. Onze
parkeerwachters begeleiden de wandelaars verder
naar parkings in de nabije omgeving van de startzaal. Bussen De
Lijn 316 – 318 - 616 stoppen aan Moorsel Kerk op 100 m van de
startzaal.

Ook nu weer grotendeels nieuwe omlopen. Vanuit Moorsel
trekken we via trage wegen en paden naar Leefdaal. Rusten
aldaar en dan verder door de velden, genietend van de rust en
de prachtige vergezichten, naar Duisburg. Rusten en dan afdalen
voor een toertje lang de vijvers van het Park van Tervuren,
verder langs de Voer naar Vossem met zijn Romaans kerkje en …
het goedkoopste café van Vlaanderen. Verder dan naar
Moorselbos met zijn witte vacht van bosanemonen, door Hoeve
Hertoginnedal terug naar de startzaal. Bijkomend een korte lus
vanuit Moorsel (National Golf) en/of ééntje in Leefdaal
(Kasteel). Aldus kunnen we 8 afstanden aanbieden tussen 6 en
33 km.

17 maart 2019 : 4de Voorjaarswandelingen Moorsel

Dit is de eerste van 3 wandelingen georganiseerd in 2019 door wandelclub De Vreugdestappers. Aan elke
deelnemer die drie maal aanwezig is, schenken we een fles cava. Alle kinderen (geboren na 2006) en alle
anders validen wandelen GRATIS. Voor de kids zijn er gratis twee zoektochten (6 – 9 jaar en 10 – 12 jaar)
voorzien.

De laatste rechte lijn naar onze eerste wandeling 2019 is ingezet. Als het weer een beetje meezit, zouden
we wel eens een nieuw record aantal deelnemers in Moorsel kunnen vestigen. We verwachten immers 3
bussen, en niet van de minste clubs : Egmont Zottegem (1300 clubleden), Pompoenstappers Kasterlee
(350 clubleden), Horizon Opwijk (350 clubleden) en De Bollekens Rotselaar (260 clubleden). Voor WSV
Schelle (420 clubleden) is dit een stertocht, dit wil zeggen dat hun clubleden gratis mogen komen wandelen
en een consumptie aangeboden krijgen.

Tevens willen we de wandelsport promoten bij onze jeugd. Ons clublid Liesbet (Van Ostaede) heeft voor de
6 tot 9 jarigen een Disney-speurtocht uitgewerkt en voor de 9 tot 12 jarigen een fotozoektocht (over een
afstand van 6 km). Stappen en zoeken, helemaal gratis en als beloning nog een frisdrank en gadget
bovenop. We hebben alvast alle leerlingen van de Gemeentelijke Basisschool Moorsel uitgenodigd om te
komen mee stappen ! Met dank aan de Directie van GBS.

Op zaterdag 16 maart is er ook nog de spaghetti-avond van Jokrimo, de Moorselse jeugdbeweging. Ook
daar zullen we nog we nog wat publiciteit maken voor onze wandeling, en wat uitnodigingen uitdelen. Was
het niet Jokrimo dat de nodige figuranten leverden voor de Sint-Rochusstoet Huldenberg in augustus
laatsleden ?! Allen daarheen dus.



En ja, ... heel wat clubleden hebben zich reeds opgegeven als help(st)er. Waarvoor dank. Op onze website 
staat een (voorlopige) planning. Niet helemaal tevreden met onze taakverdeling. Geen probleem, laat het 
ons weten. En er kunnen er nog altijd wel een beetje bij ... . .

27 - 29 maart 2019 : Midweek Stadtkyll
49 clubleden hebben zich ingeschreven voor deze meerdaagse uitstap. Hieronder het programma.

Algemene informatie:

Stadtkyll ligt op 450 m in het dal van de Kyll in de Vulkaaneifel. Het gebied is niet vlak en best vergelijkbaar met de
hogere delen (met diepere dalen) van onze Ardennen. Ook aangaande klimaat gaat de gelijkenis op: temperaturen
zijn een 4-tal graden lager dan in onze Brusselse rand, en, neerslaghoeveelheden zijn vergelijkbaar met wat we thuis
gewend zijn in dezelfde periode van het jaar (maartse buien en aprilse grillen). Zorg er dus voor dat je uitrusting
aangepast is:

Uitrusting:

Wandelschoenen met zolen met goed profiel. Paadjes, rotsen, trappen, bruggetjes, boomwortels, …, zijn in dit
seizoen vaak bedekt met mos en algen en kunnen bij nat weer erg glibberig zijn.
Kies hogere schoenen als je de keuze hebt. We wandelen vaak op bosexploitatiewegen, en, die liggen er vaak
modderig bij in dit seizoen.

Regenjas, regenbroek en/of poncho als de weerberichten neigen naar regenweer.



Muts en handschoenen. Het kan behoorlijk hard waaien op de wandelingen. De gevoelstemperatuur daalt dus snel.

Drinkbus. Zeker voor dag 2 is een gevulde drinkbus aangewezen voor hen die mee naar Birgel stappen. Zij die warme
drank (thee of koffie) willen meenemen kunnen hun thermos vullen aan de koffiemachine tijdens het ontbijt (wellicht
niet echt de bedoeling van de exploitant, maar, het kan dus wel).

Zakjes (papier of plastic) om picknick mee te nemen. Ieder maakt zijn picknick klaar tijdens het ontbijt, maar, het
hotel levert geen zakjes. Breng ze dus zelf mee.

Rugzakje.

Begeleide wandelingen zijn voorzien voor drie dagen. Ieder kan opteren om in Stadkyll te blijven op dag 1 en dag 2,
of op eigen initiatief een wandeling te doen.Stadkyll zelf is klein (1500 inwoners). Het wordt doorsneden door een
paar drukke wegen. Je bent er dus snel doorheen en op uitgekeken.
Het hotel leent kaarten uit met lokale wandelroutes voor hen die de stad uit willen. Opgelet, nagenoeg elke
wandeling behelst een steile klim van 50m of meer.

Fietsen. Stadkyll ligt op de zogenaamde Kyllradweg een gemarkeerde fietsroute in het dal van de Kyll. Je kan in beide
richtingen tientallen kilometers fietsen op vrij vlak parcours. Het hotel heeft een 12-tal fietsen ter beschikking.
Onmiddellijk reserveren bij aankomst is best.

Woensdag 27 maart 2019

Heenreis
- opstap/vertrek bus in Huldenberg om 08u00 aan Pakhuis
- opstap Vossem/Duisburg om 8u10- opstap parking Moorsel Steen-berg om 08u30
- korte tussenstop na ongeveer 1 uur in Aire de Tignée gedurende 15 minuten.
- aankomst Stadtkyll voorzien tegen 11u30 (afhankelijk van verkeer onderweg)
- lunch in hotel om 12u00
- na de lunch gebeurt de verdeling van de kamersleutels en krijgen we mogelijkheid om bagage al naar de kamers

te brengen.

Uitstap woensdag namiddag: Stadkyll – Kronenburg: lus in twee etappes.
- voorzien vertrek aan het hotel: 13u30-13u45
- etappe 1 heen (5km): Gemakkelijke wandeling in de vallei van de Kyll deels op de oude spoorwegberm.
- in Kronenburg: mogelijkheid tot bezoek aan de burcht, het oude centrum en laatgotische kerk (vergt klimwerk),

of, het stuwmeer (=optie zonder klimwerk). Goede stappers kunnen een extra lus rondom het stuwmeer maken
(3km).

- Mogelijkheid is voorzien om iets te drinken.
- etappe 2 terug (7km): Terugweg via dezelfde route van etappe 1 (= optie zonder klimwerk), of, over het plateau

via paden en wegen door bos- en weidegebied (vergt klimwerk en duurt halfuur langer).
- Minder goede stappers kunnen rondwandelen in Stadtkyll of worden door de bus afgezet in Kronenburg en

doen, na het bezoek aan stad en/of stuwmeer, de wandeling van etappe 1 in omgekeerde richting (onder
begeleiding).

- Vanaf 17u00 is er gratis drank in het hotel. Tegen 18u30 worden we aan tafel verwacht in hotel.

Donderdag 28 maart 2019

- Uitstap donderdag: Stadtkyll - Lissendorf – Birgel – Gönnersdorf – Schüller - Stadtkyll: lus in 3 etappes met de
mogelijkheid tot het onderbreken van de wandeling na de lunchpauze (in Birgel) of na 2e stop (in Schüller). Club
voorziet beperkte terugtocht per minibus. Opgelet! Omwille van het reserveren van minibusjes moet opgegeven
worden wie waar wenst de tocht te onderbreken. Guy geeft extra informatie vooraf over lengte, duur en
moeilijkheidsgraad van elke etappe.



- ontbijt is mogelijk vanaf 7u30
- lunchpakket klaarmaken tijdens ontbijt en meenemen voor de middag, zoniet zelf lunch regelen (en betalen)

bij aankomst in Birgel.
- voorzien vertrek begeleide wandeling : 09u15
- etappe 1 Stadtkyll – Birgel (12 km): De wandeling klimt snel omhoog en volgt de vallei van de Wirft, een

zijrivier van de Kyll. Ze verloopt voornamelijk door bos op goed begaanbare bospaden met halfweg een
prachtige uitzicht op de Vulkaaneifel.

- in Birgel: mogelijkheid om lunch te nuttigen en iets te drinken, of, om lekker goulashsoep te nuttigen (zie later
in detailinfo). Eventueel te bezichtigen: St. Hubertus kapelle, historische Wassermühle.

- etappe 2 Birgel – Schüller (5km): De wandeling verloopt vooral door open landschap op goed begaanbare
bospaden en wegen. Aan de kerk van Schüller zal nog een taxi voorzien worden naar Stadtklyll voor hen die de
laatste etappe skippen . De anderen starten na een korte rustpauze meteen de derde etappe.

- etappe 3 Schüller – Stadtkyll (5km): Een vrij gemakkelijk laatste stuk. Vanuit Schüller keren we snel terug in
het bos en dalen gradueel af naar de Kyll en het hotel. Ook nu verloopt de wandeling over goed begaanbare
boswegen.

Minder goede stappers:
- er wordt een minibusje voorzien om 6 tot 8 personen van Stadkyll baar Birgel te voeren. Deze mensen kunnen

zo ze willen rustig al de Wassermühle bezichtigen en wat wandelen in Birgel en/of Lissendorf.
- tevens wordt een minibusje voorzien om het groepje terug te voeren naar hotel.
- Vanaf 17u00 is er gratis drank in het hotel. Tegen 18u30 worden we aan tafel verwacht in hotel.

Vrijdag 29 maart 2019

Uitstap en terugreis
- ontbijt is mogelijk vanaf 7u30
- voorzien vertrek: bus komt om 9u30 inladen en is weg om 10u00
- halte in Monschau om +/- 11:00.
- Keuze uit twee alternatieven en wandelingen vanaf de parking Burgau:

- Alternatief 1: Korte cultuur-historische wandeling (+/- 3km, 1u30) door het centrum van Monschau.
Toelichting bij de industriële geschiedenis van het stadje en de Rurvallei, de belangrijkste kenmerken
en gebouwen van dit versterkte textielstadje. Na de gezamenlijke wandeling is er mogelijkheid om
samen (en op eigen kosten) nog iets te eten of drinken in een horecazaak naar keuze en/of in het
stadje te vertoeven.

- Alternatief 2: Wandeling door het centrum en langsheen de Rur en Kluckbach (+/-8km, 2u15). We
volgen de Rur stroomafwaarts op de flank van de vallei, steken vervolgens de rivier over bij de
monding van de Kluckbach (in de Rur). Volgen een stukje de Kluckbach stroomopwaarts en vervolgens
weer de Rur stroomafwaarts naar Monschau. De wandeling verloopt op gemakkelijke paden op
uitzondering van de laatste 2 km waar we kleine boswegen volgen die wat tredzekerheid vereisen.
We worden beloond met een prachtig zicht vanuit de hoogte op Monschau vooraleer we terug
afdalen. In het stadje aangekomen is er mogelijkheid om samen (en op eigen kosten) nog iets te eten
of drinken in een horecazaak naar keuze en/of in het stadje te vertoeven.

- vertrek voorzien om 16u00 richting huiswaarts. Dit rekening houdend met mogelijk fileleed in de omgeving
van Luik.

- Mogelijke wijzigingen en meer gedetailleerde info zullen tijdig en via verschillende kanalen medegedeeld
worden.

- NB Guy Engelen, die de wandelingen in detail uitgewerkt heeft, zal de moeilijkere wandelingen begeleiden
en/of informatie verstrekken aan hen die op eigen initiatief iets willen ondernemen. Denise Van Rompaey zal
op dag 1 en dag 3 de gemakkelijkere wandelingen begeleiden. Waarvoor dank!



Voorbije activiteiten

Nog even een terugblik ...

Vaarwel ...

Weinig vreugde, heel veel droevenis de afgelopen twee maanden : we moesten immers afscheid nemen
van twee clubleden Bart De Winter en Willy Verschraegen, elk met hun eigen levensverhaal.

Het verhaal van Bart was ons (nog) niet echt bekend. Hij sloot pas in november laatstleden aan bij onze
wandelclub. We wensen zijn papa en mama en zus, onze clubleden Dany, Joske en Joke heel veel sterkte.



Afscheid van een buurman en collega-stapper

Willy, nen 100% Moorselaar zijt ge nooit geworden, daarvoor klonk in je taal nog te veel het Oost-
Vlaams accent van Eksaarde, je geboortestreek. Maar voor de rest ….

We leerden je kennen toen in de jaren zestig, begin zeventig, de inwijkelingen Moorsel Hoogbos
inpalmden. Ge werkte als hoofd-boekhouder in het RIZIV te Brussel en dacht allicht dat het toch wat
handiger was om korter bij je werk te gaan wonen.

In tegenstelling met vele andere inwijkelingen integreerde ge heel snel in het dorpsleven van Moorsel.
Je maakte deel uit van verschillende Moorselse verenigingen. Later werd je
penningmeester/bestuurslid van, toentertijd nog, de fanfare Sint-Jozef. Als er geld of jetons moesten
geteld worden …, waart ge door uw beroepservaring de geknipte man. Zeker als daar ook nog een Pale
Ale of een pintje bij te pas kwam. Whisky kenden we toen nog niet in Moorsel.

In die tijd hebt ge, als ik de verhalen mag geloven, met je kameraden van toen, fantastische verhalen
beleefd. En, “Verschraegen” speelde daarin vaak een hoofdrol. Ja, je kameraden en de mensen
noemden je “Verschraegen”, want Willy’s waren er in die tijd heel veel. En iemand bij zijn familienaam
noemen is toch vaak ook een blijk van respect, van een zekere standing. En ja, voor zover het voor mijn
ogen staat, werkte ge altijd in je tuin met een hemd aan, vaak een wit hemd, ja zelfs met een das
daarbij, met andere woorden Willy werkte in kostuum!

Je verzorgde jullie tuin als geen één. De tuin is serieus hellend, met heel veel bloemen in de zomer, een
beetje een alpenweide. Toen ge me eens zei dat ge “koois” in uwen hof had, had ik dan ook niet
meteen door, dat het over vissen ging. Een grapje kon er ook wel af.

Willy, je was een echte sportman. Lopen, zelfs tot voor kort tennissen en wandelen. Excuseeer
stappen, dat gaat iets rapper ! Steevast koos jij voor de langere afstand en je vaak jongere stapgenoten
deed ge zweten en afzien !

Zowat twee jaar geleden, zaten we op een zaterdagmiddag in de kantine van FC Moorsel, naar onze
sjottende kleinkinderen te kijken. Niets aan de hand voor de buitenwereld, op onze leeftijd vergeet
iedereen al wel eens een naam, maar Willy zat toen al met dat wrang gevoel dat er iets misliep in zijn
hoofd. Hij sprak er openlijk over, het leek erop dat hij wou dat iedereen het wist, dat hij zich op
voorhand wou verontschuldigen voor zijn vergetelheden, voor mogelijk ongemak dat nog komen kon
en ook kwam, … . De Vreugdestappers en vooral zijn naaste buren Denise en Guy toonden veel begrip
en probeerden Willy zolang mogelijk “gaande” te houden. In november reist Willy met de club nog
mee naar Chevetogne en stapt er nog 20 km. Maar het wordt moeilijker. Er zit immers nog een andere
“demoon” in zijn lijf. Een “koorts” waar geen dokter of universiteitskliniek een uitleg voor heeft.

Willy wil naar huis. In zijn vertrouwd bureau, omgeven door tientallen fotoboeken en CDs met filmpkes
die hij met veel geduld en fierheid gemaakt heeft over familiereizen en vakanties, en omringd met de
beste zorgen van zijn “Leaatje” en de kinderen Mark en Kristien, gaat hij rustig heen.

Willy, al stap je nog zo snel, rap gaat ge niet uit ons hart verdwenen zijn. Het ga je goed !

Veel sterkte aan de familie.


