
 

Maart bracht de eerste lentedagen met zich mee. De vogeltjes beginnen te fluiten en dus komen we 

met z'n allen weer meer buiten. Onze grootste opkomst maakten we op een stralende 24 maart met 

21 Vreugdestappers bij Opsinjoorke Mechelen. Tevens op de laatste zondag van maart waren 16 

Vreugdestappers van de partij bij de 33ste Parel van het Hageland.  

 

Voorbije activiteiten 

Topopkomst 4de Voorjaarswandelingen - 17 maart 2019 

Mede dank zij een goede organisatie en de mateloze inzet van de medewerkers is ook deze wandeling op korte 

tijd uitgegroeid tot een succesverhaal. 6 Wandelclubs kozen ons uit als topbestemming, waarvan er 4 ons per 

bus bezochten: Egmont Zottegem, Pompoenstappers Kasterlee, De Bollekens Rotselaar en Horizon Opwijk. Dit 

resulteerde in een opkomst van 1372 wandelaars. Voor Moorsel een aantal dat alle stoutste dromen overtrof. 

Ook nu had men niets dan lof over onze wandeling en organisatie. 

 

Wandelaar Willy Van den Bossche: 

“Een dikke proficiat voor de organisatie van deze prachtige wandeltocht! Breng  zeker ook mijn welgemeende 

gelukwensen over aan het voltallige bestuur en alle vrijwilligers! Uw wandelclub staat immers garant voor de 

mooiste wandelingen van Wandelsport Vlaanderen.” 

 
In gesprek met voorzitter Zottegem (grootste club van Vlaanderen) legde hij niet alleen het accent op mooie 

parcours, maar ook op puike organisatie, vriendelijke ontvangst in de goed georganiseerde zalen en ook de 

opvallende looks zeg maar banners en dergelijke. Kortom, als relatief kleine club, een voorbeeld  voor velen.  

 

Dank u en proficiat aan alle helpers, onder welke vorm dan ook, stappers en sympathisanten! 

 

3-daagse uitstap naar Stadtkyll – 27/28/29 maart 2019 

 



Dag 1: Verkenning Kronenburg 
Tussen 8 en 8u30 werden alle Vreugdestappers opgehaald 

met de bus. 8 maakten de verplaatsing met de auto. Na een 

plasstop in Barchon kwamen we tegen de middag toe in 

Hotel am Park en konden direct aanschuiven aan tafel. 

Kamersleutels werden verdeeld en na het eten kon men de 

bagage naar de kamers brengen. 

Rond 13u30 iedereen terug de bus op en trokken we naar het 

naburige Kronenburg. Hier werd de groep in 3 gesplitst en 

was er voor elk wat wils. Stuwdam, rondgang Kronenburger 

See of effen wat klimmen naar ruïne en altstadt. 

Nadien hield iedereen even halt voor de gebruikelijke drankstop. Hiervoor werd het gereserveerde 

Kronenburger Seepark  bezocht. Vanaf 16u werd dan in 2 groepen de terugweg aangepakt. De grootste groep 

ging via de vallei van de Kyll (zo een 5 km) en de anderen via het plateau van Kerchenbach (een wat zwaardere 

terugweg van een 7,5 km). Beiden leken mooi, waarvoor overigens het ganse Eifelwandelgebied gekend is.   

Wassen, aperitiefke drinken en om 19u aan tafel. Zo te horen viel het eten ook wel in de smaak. Het hotel bood 

s'avonds nog een avondwandeling aan. Maar de meesten vonden babbelen bij een stevige pint of een lekker 

wijntje al ruim voldoende. Tegen middernacht dropen de laatste late vogels rustig af. 

Dag 2: Wandeling naar Birgel en Schuller 
We begonnen de dag met een stevig ontbijt; open vanaf 7u30.  En wat viel daar op: alleen Vreugdestappers bij 

de vroege vogels. Weer een duidelijke overwinning voor de Belgen tegenover de Hollanders. 

Om 9u15 waren dan ook 32 stappers gepakt en gezakt klaar om de 13 km Stadtkyll-Birgel aan te vatten onder 

de begeleiding van Denise en Guy. De overige 16 konden nog effen genieten van het mooie ochtendzonnetje, 

aangezien het  gereserveerde  taxivervoer tegen 10u30 verwacht werd. Guy Mannaerts en co deden het ritje 

met eigen wagen.  De overige 12 in 2 korte ritten naar Birgel Wassermühle. 

Ginds toegekomen stelden we andermaal vast dat deze weer voor een weekje gesloten was. Dit was tevens het 

geval was toen we enkele weken geleden ter plaatse waren voor prospectie. Gelukkig hadden we de ingang 

voor het "werkvolk" gevonden, zodat de lachspieren volop konden werken. Dan maar even naar Lissendorf 

dacht Jean-Marie. Maar het enige wat we buiten 3 gesloten cafés  tegenkwamen was een verloren hond en 1 

Lissendorfenaar die gelukkig was dat hij eens iemand 

tegenkwam. Dus direct naar Hotel Assion waar 

gereserveerd was om ons lunchpakket op te eten en voor 

de meesten een Gulashsuppe stond te wachten. 

Ondertussen hadden de 32 al stevig wat geklommen en 

afgedaald, vakantiedorp Landal links laten liggen en het 

"dode" Lissendorf doorkruist. Stipt om 12u30 stormde de 

hongerige/dorstige groep Hotel Assion binnen.  Sommigen 

moesten weliswaar wat langer wachten, maar juist 

daarom smaakte de Gulashsuppe bij hen des te beter.    

De diehards begonnen om 13u45 aan hun klimpartij (170 m klimmen) naar het hoger gelegen Schuller. Zware 

arbeid waarbij zelfs iemands broek het heeft begeven. De rest ging rustig naar de Wassermühle vanwaar 

het  taxibusje een 24-tal naar het hoger gelegen Schuller bracht en een  6-tal na wat inkopen en koffieklets (en 

oppikken van 2-tal in Schuller) naar het hotel werden gebracht. Guy en co deden ondertussen een uitstap naar 

Gerolstein en niet om water te drinken. Het schijnt dat ze nog altijd op zoek zijn naar de kathedraal.  Slechte 

co-piloot?    

 



Rond 15u30 vatten 38 Vreugdestappers de afdaling (5,7 km) naar Stadtkyll aan. Eerst moest er nog een 40 m 

geklommen worden om dan via bospaden de prachtige uitzichten op de Kyllvallei en Stadtkyll aangeboden te 

krijgen. 

 

Tegen 16u45 waren de meesten geland in het hotel.  Wassen, aperitieven en om 19u terug aan tafel. En ook nu 

weer lekker eten. Het hotel bood de gasten nadien een quiz aan. Erger was de scrabble discussie tussen 

Huguette en René die mogelijk nog voor de rechtbank zal beslecht worden. Wijn en andere geestrijke dranken 

zorgden er ondertussen voor dat de sfeer altijd maar beter werd. Als dan Belgen en Hollanders in de late 

(vroege?) uurtjes beginnen te verbroederen is het best dat we dit censureren uit deze tekst. 

 

Dag 3: Uitstap Monchau 
Terug ontbijt vanaf 7u30, maar begrijpelijkerwijze waren er enkelen nu wat later op. Dan al terug inpakken, 

groepsfoto maken en wachten op William. Deze was echter vroeg daar zodat  we stipt om 10u vertrokken 

richting Monchau. Gezien we tijdig toekwamen kon onder begeleiding van Guy nog een leuke wandeling van (8 

km) ingezet worden. Stukje centrum en dan langs de Rur en Kluckbach klommen we naar een 60 m hoger punt. 

Even korte drank en lunchstop en dan terug afdalen naar Monchau. Op de terugweg heel wat mooie 

zichtpunten en voor de goeie kijkers zelfs een "leuke" fotoshoot. 

  

Denise nam ondertussen de rest op sleeptouw voor een cultuur-historische wandeling door het centrum. 

Interessant, zeker voor diegene die tot het einde mee gingen.  Ondertussen waren de meesten vanwege het 

grote aanbod aan lekkernijen en dito terrasjes in het zonovergoten Monchau,  al ergens afgehaakt. En ik moet 

toegeven, het aangeprezen "Café Kulard" was inderdaad een aanrader.  Er werd zo veel lekkers aangeboden 

dat kiezen moeilijk was. 

 

Om 16u werd dan de terugreis aangevat. Het verwachte fileleed in Luik bleef ons natuurlijk niet bespaard. 

Gelukkig zag onze Maurice de "roze" microfoon graag en bleef hij zowat tot Moorsel aan de praat. 

Uit de vele reacties blijkt dat we mogen terugkijken op een geslaagde 3-daagse die natuurlijk weer te snel 

voorbij was. Hartelijk dank voor jullie opkomst, positieve ingesteldheid en stiptheid. 

En aan Denise en Guy nogmaals dank voor het gedetailleerd uitwerken en begeleiden van de prachtige 

wandelingen. Laten we zeggen: "op naar de volgende"! 



Komende activiteiten  

Voorlopig nog géén vrijdagwandeling in april 

Maar "Gezinssport Vlaanderen", hier vertegenwoordigd door onze leden Jeannine en Maurice, organiseren 

maandelijks een donderdagwandeling. Heel wat van onze clubleden doen regelmatig mee aan deze 

wandelingen. 

 

Aprilwandeling: donderdag 25 april 2019, vertrek om 14u30 aan Parking speelbos - Weertsedreef 16 te Oud-

Herverlee (Afstanden: 4 km - 8 km). Achteraf wordt er op een gereserveerde plaats wat nagepraat bij een 

drankje. 

Geïnteresseerd: graag een seintje naar jean.marie@telenet.be 

  

Gezien de steeds grotere opkomst zijn de plaatsen (om organisatorische redenen) beperkt. Wees er dus snel 

bij. 

Carpooling Huizingen 05/05/2019 - Lewetocht  

Wandelclub Sint-Pieters-Leeuw was op onze Voorjaarswandeling  in Moorsel weer  goed vertegenwoordigd 

met 59 wandelaars. Ze prijken in onze globale top 10 van beste klanten op plaats 6. Dus op naar Huizingen! Wil 

je mee met de carpooling, en nadien eventueel iets nuttigen: graag een seintje aan jean.marie@telenet.be  

Vertrekken kan op het Gemeenteplein in Huldenberg om 9u, in Moorsel achter de kerk om 9u of rechtstreeks 

naar de startzaal: Zaal Centrum, Menisberg 7 in Huizingen. We verwachten iedereen daar iets voor 10u. 

Zoals  gebruikelijk betaalt de club het inschrijvingsgeld en een drankje. Nadien zal er gepoogd worden om 

ergens in de directe omgeving een kleinigheid te gaan eten. Hierover later meer. 

Copyright @ 2019 All rights reserved.  
Je ontvangt deze nieuwsbrief omdat je lid bent van wandelclub De Vreugdestappers Huldenberg. 


