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Beste Vreugdestappers, 

 
Jullie zijn er in de maand 

augustus weer eens 

goed ingevlogen! In 

totaal vielen er 166 

deelnames door onze 

clubleden te noteren. 

Het hoogste aantal 

Vreugdestappers ging 

wandelen bij onze buren 

uit Overijse, maar ook in 

Boutersem, Haacht en 

Kampenhout hebben de 

Vreugdestappers hun 

beste beentje voorgezet. 

En onze club breidt 

verder uit! In augustus 

mochten we ons 168ste 

lid verwelkomen: Viviane 

Pauwels uit Huldenberg. 

Welkom & alvast veel 

wandelplezier! 

 

INFOBERICHTEN 

- Walking in Belgium 2020 

Wie graag de wandelkalender 'Walking in Belgium 2020' heeft, kan deze bestellen door 

iets te laten weten aan één van de bestuursleden. De kostprijs voor onze leden is 10 

euro per kalender. Gelieve je bestelling door te geven vóór 30 september. De bestelde 

kalenders kunnen worden afgehaald op de Algemene Vergadering of op een later 

tijdstip als je niet aanwezig kan zijn. De betaling dient pas te gebeuren bij afhaling; 

cash of met clubwaardebonnen. 

- Algemene Vergadering 

Onze Algemene Vergadering zal plaatsvinden op vrijdag 22 november 2019 om 20 

uur. Net zoals vorig jaar zal deze doorgaan in zaal 't Pijlijser (R. Borremansstraat 2, 

Huldenberg). Om enig idee te hebben hoeveel volk we mogen verwachten, gelieve je 
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aanwezigheid te bevestigen aan één van de bestuursleden (zie contactgegevens 

onderaan). 

- Gezocht: Stockageruimte 

De club is op zoek naar bergingsruimte (4 à 5 m²) voor stockage van ons clubmateriaal. 

Indien er clubleden zijn die plaats beschikbaar hebben in hun garage of andere 

mogelijkheden hebben, kunnen zij iets laten weten aan Jean-Marie (zie onderaan voor 

contactgegevens). 

 

VOORBIJE ACTIVITEITEN 

Vrijdagwandeling - Wandelen in het land van de Preslekkers en 

Papboeren  

Op 16 augustus zakten een dertigtal Vreugdestappers af van de Huldenbergse 

heuvels en wijde omgeving, om de ijzerzandsteenheuvels van Kortenberg, Everberg 

en een stukje Meerbeek te verkennen. Het doel: zo veel mogelijk wandelen op 

onverhard terrein en genieten van het landschappelijk schoon. Het platsoenbos 

langsheen de "Achterenberg" (buurtweg 10) ging al direct de hoogte in. We waren dus 

onmiddellijk opgewarmd ... als dat al nodig was met het frêle zomerzonnetje door het 

bladerdek. Helaas kregen we hier een stukje beton en asfalt onder de voeten. Al vlug 

passeerden we de "Armendaal"; voor 'den groote oorlog' een toevluchtsoord voor een 

aantal minder bedeelde families. Nu eerder voor de gefortuneerde "nouveaux riches".  

 

Langs de andere zijde van de autostrade wachtte ons opnieuw zuurstofrijk bos. Voor 

de komst van Huntsman en de E40 was dit een oase van rust. Hoe verder we van de 

autostrade verwijderd geraakten, hoe minder lawaai we te horen kregen ... als je het 

vrolijke gekwetter van de Vreugdestappers buiten beschouwing laat ... 
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Vrebos ligt op een hoogte van 100 meter; het meest verheven punt van de gemeente. 

Met zijn vergezichten over Moorsel, Leefdaal en Bertem voel je je zowaar een beetje 

in de Ardennen. Op een boogscheut daar vandaag ligt het vijfwegenkruispunt. Ooit 

stond hier een boom die in de Expo jaren (1958) dienst deed als richtpunt voor de 

landing van de vliegtuigen in Zaventem. Na een verkwikkend gerstennat of ander 

drankje in het Everbergs Pleintje stapten we terug naar het Warandebos. Via een 

ommetje langs de diepe, donkere ijskelder wachtte ons het zomerse terras van de 

Oude Abdij. Op de zonnigste dag van de week werden drank en voedsel met de nodige 

animo geconsumeerd en verteerd. 

Voor herhaling vatbaar? Ik kijk al uit naar de volgende vrijdagwandeling! 

Paul Poels 

Meer foto's zijn te vinden op: http://www.vreugdestappers.be/vrijdagwandelingen/ 

 

 

KOMENDE ACTIVITEITEN 

 

Vrijdagwandeling september 

Zoals jullie reeds in de vorige Vreugdeklapper konden lezen, zal de volgende 

vrijdagwandeling doorgaan op 27 september. We zullen de lus Bertem-Winksele-

Meerbeek-Bertem van onze 5de Herfstwandelingen verkennen. Momenteel zijn reeds 

17 Vreugdestappers ingeschreven. Aangezien het restaurant De Brug gesloten is, 

zullen we voor de lunch uitwijken naar eetcafé Tabor in Heverlee. 

Startuur: 8u45 

Startplaats: De Cerkel - Tervuurse Steenweg 164, Bertem 

Indien jullie willen deelnemen aan deze wandeling (deadline 20/09/2019), gelieve je 

dan te richten tot één van de bestuursleden. 

IN HET SPOOR VAN EEN VREUGDESTAPPER 

Op 9 augustus zakte ik weer af naar Bornem om deel te nemen aan de 50ste Dodentocht. 
Het doel klinkt simpel: binnen 24uur een afstand van 100km afleggen. 

Met 13000 wandelaars gingen we rond 21u van start voor 100km wandelplezier. 
Zoals gebruikelijk eerst wat drummen door de massa stappers om in mijn juiste ritme 

komen. De ambiance in gehuchten Hingene, Wintam en Eikevliet was weer heel leuk om 
mee te maken. Het weer tijdens de eerste 50km kan je niet anders beschrijven dan 

ideaal wandelweer. Tegen de middag aan viel een kleine bui ons te beurt, maar dat kon 
de pret niet bederven. Het aanmoedigen onderweg door Eliane, Jean-Marie en Liesbet 

gaf me zelfs nog een extra boost. Lachend kwam ik over de meet; spijtig genoeg zat het 
er alweer op. Samen met 9754 anderen haalden we moe maar voldoen de eindmeet! 

Groetjes, Greta Van Roey 
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Herfstwandelingen Bertem 

Op zondag 20 oktober vindt onze derde wandeltocht van het jaar plaats; de 5de 

Herfstwandelingen te Bertem. Vorig jaar hadden we prachtig wandelweer en mochten 

we 1398 wandelaars verwelkomen. We hopen natuurlijk dit aantal weer te evenaren. 

Clubleden die willen meewerken aan deze organisatie, kunnen zich melden bij één 

van de bestuursleden. 

 

Clubactiviteiten in het najaar 

In het najaar staan er nog 2 wandelactiviteiten in clubverband op het programma. Op 

zondag 3 november organiseren we een carpooling naar Strombeek-Bever. De 

Singelwandelaars bieden mooie wandelparcours aan doorheen de Brabantse Kouters. 

Op zondag 15 december maken we een busreis naar de Smoutebollentocht van de 

St.-Michielstappers in Brecht. Verdere info hierover volgt in de Vreugdeklapper van 

oktober. 
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