
Beste Vreugdestappers, 

April bracht ons al enkele prachtige lentedagen en dat is te merken in onze 

wandelstatistieken. De cijfers van 2018 komen in de verte al piepen! Met 27 clubleden 

tekenden we present bij de buren in Ottenburg, maar ook de Old Time Stappers, les 

Amicale Marcheurs Indépendants en Sporton mochten een knap aantal 

Vreugdestappers welkom heten. 

Ter informatie 

SPAM - Jullie zullen het misschien al gemerkt hebben, de laatste tijd komen er meer 

mails in je "Ongewenste" of "Spam" folder terecht. Verscheidene onder jullie ontvingen 

ook de voorgaande Vreugdeklappers niet in je vertrouwde Postvak IN. Hoe kan je dit 

oplossen? Simpel; voeg het adres vreugdestappers@gmail.com toe als 

contactpersoon. Eenmaal dit is gebeurd, zullen alle toekomstige Vreugdeklappers in 

je Postvak IN terecht komen. 



SECRETARIAAT - Zit je met een vol wandelboekje? Of heb je weldra nood aan een 

nieuw wandelboekje? Stuur dan even een mailtje naar het club-emailadres 

vreugdestappers@gmail.com en Liesbet of Steven nemen weldra contact met je op 

om je verder te helpen. 

TEKENBEET - Iedere wandelaar wordt vroeg of laat wel eens geconfronteerd met een 

tekenbeet. Als info en om misvattingen uit de wereld te helpen wordt eenieder 

aangeraden om onderstaande link even te open en eens grondig te bekijken. Ik zou 

zelfs meer zeggen: hou hem bij en geef hem zelfs door aan anderen waarvoor deze 

info even nuttig kan zijn. Toch nog bijkomende vragen, stel ze gerust. 

Link: www.tekenbeten.be 

VREUGDEKLAPPER - We zijn volop aan het nadenken over nieuwe interessante 

onderwerpen om te vermelden in ons nieuwsblaadje. Heb je zelf ook enkel ideeën of 

suggesties, aarzel dan niet en laat het ons weten op vreugdestappers@gmail.com.  

 

Voorbije activiteiten 

Carpooling Huizingen - Wandelclub Sint Pieters-Leeuw 
 

Op zondag 5 mei stond de carpool-uitstap naar Huizingen op het programma. Viertien 
Vreugdestappers namen ze deel aan de Lewe tocht: Jaklien, Lea, Jean-Marie, Eliane, Greta, 
Liesbet, Jacques, Huguette, Guy, Angèle, Marc, Hubert en Godelieve (Michel ging voor de 
lange afstand van 30km). Vanaf de start trok de 12 km tocht doorheen het Provinciaal domein 
van Huizingen. Voorbij het dierenpark ging de weg gestaag omhoog; de toon was meteen 
gezet! Eerst nog langs brede geasfalteerde wegen, ging het daarna langs kronkelende 
rotspaden op en neer. Het gure weer was tevens van de partij. We trotseerden mieserregen 
en zelfs kleine hagelbolletjes; poncho's en paraplu's werden bovengehaald. Halverwege 
hielden we halt achter het Gildenhuis in het centrum van Dworp. Wonder bij wonder klaarde 
de hemel open en kwam de zon zelfs piepen. Ideaal om het heuvelend parcours richting 
Provinciaal domein terug in te zetten. Aan de looppiste kwamen we het uitgestrekte domein 

van wel 91ha groot weer 
binnen gewandeld. We 
stapten doorheen de 
officieel beschermde 
rotstuin om te eindigen aan 
het prachtige negentiende-
eeuwse kasteel. Een 
regenwolk dreigde weer los 
te barsten boven Huizingen 
dus haasten we ons naar 
binnen in de startzaal. Hoog 
tijd om de dorst te lessen!  
 
Allen bedankt voor de fijne 
wandeltocht. 

http://www.tekenbeten.be/


In het spoor van een Vreugdestapper 
 
Samen met mede-Vreugdestapper Greta Van Roey, trok ik op 1 mei naar Tollembeek voor 
deelname aan de 7de Tollembeekse Hanezoekerstochten. Startend aan het standbeeld van 
Urbanus, zetten we de 12 kilometers in. Vrijwel meteen wandelden we via een éénmans-
paadje langs de Mark, een zijrivier van de Dender, dewelke meandert doorheen het 
schilderachtige Pajottenland. Met dank aan een plaatstelijke boer, stapten we 
middendoor enkele weiden richting Vollezele. Halt hielden we in Hof ter Haegen, een B&B 
gelegen in een 18de eeuwse vierkantshoeve. Op het menu een frisse Spartacus; gebrouwen 
in Onkerzele als eerbetoon aan Fabian Cancellara. Na een korte pauze, zetten we de retour in. 
De zon kwam er steeds meer door en het parcours begon "Vlaamse Ardennen"-trekken te 
vertonen. Gezwind stapten we verder doorheen het mooie heuvellandschap van Galmaarden. 
De laatste 2 kilometers, opnieuw langsheen de Mark, bracht ons terug in het dorpcentrum 
van Tollembeek. Deze groene wandeltocht mag je zeker een aanrader noemen!  
Wandelgroeten, Liesbet Van Ostaede 
  
Heb je zelf ook deelgenomen aan een wandeltocht die je de moeite waard vindt om te delen met je 
mede-Vreugdestappers? Aarzel dat 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 nieuwe rubriek "In 
het spoor van een Vreugdestapper" in de volgende Vreugdeklapper terechtkomt. 

 
 

Komende activiteiten 
 

Vrijdagwandeling in juni! 

Op vrijdag 21 juni 2019 organiseren we voor de geïnteresseerden een wandeling van 
een 12-13 km. Deze wandeling zal een lus zijn van onze Huldenberg wandeling van 
zondag 28 juli 2019. 

Startuur: 10 uur stipt zodat we tegen 13u terug zijn. 

Vermoedelijk nemen we de lus Neerijse-Loonbeek-Neerijse. Nadien heeft iedereen 
dan de mogelijkheid om iets te drinken, of voor de hongerigen een kleinigheid te 
nuttigen. Vanwege het beperkte aanbod, is er gekozen voor "De ZOETE BRON" in 
Heverlee (10' minuten daar vandaag). Dus voor ieder wat wils. En voor de gezellige 
babbel zorgen we wel zelf.  

Noteer het alvast in jullie agenda! Verdere info volgt. 

Artiestentoer 2019 

In het kader van de ArTiesTenToer 2019- Gemeente Tervuren, stelt Angèle Hoovelts 
uit Moorsel-Tervuren, lid van De Vreugdestappers,  olieverfschilderijen en aquarelllen 
tentoon  op 30, 31 mei, 1 en 2 juni van 11.00 tot 18.00  u. Dit in  het centrum van 
Tervuren : in ’t Zaaltje – DE VLONDER, (Assistentiewoningen), Vlonderse Hoek 1. 
Gebouw in de onmiddellijke omgeving  van  het Administratief centrum (Markt 7a) nabij 
de ondergrondse parking. Angèle zal er permanent aanwezig zijn. 
  



Ter info : in de exporuimte van het CC De Warandepoort, Markt 7 b, loopt tijdens 
dezelfde periode een “overzichtstentoonstelling” met één werk van elke deelnemende 
kunstenaar aan de Artiestentoer. 

Meer info - Website: Artiestentoertervuren.be 

 

 

 

 


