
 

 

Beste Vreugdestappers, 

Zoals jullie zien, kenden onze 

wandelstatistieken een kleine 

dip afgelopen maand. Zat het 

regenweer hier voor iets 

tussen? Of eerder het feit dat 

een vrolijke bende 

Vreugdestappers in Zinal 

vertoefden? Wie zal het 

zeggen… 

Maar  desalniettemin mochten 

de Grashoppers, WSP Heverlee, 

De Fonskes en De IJsetrippers 

een mooi aantal 

Vreugdestappers verwelkomen. 

In dit nummer krijgen jullie 

alvast een voorsmaakje van wat 

onze komende Algemene 

Vergadering te bieden heeft en 

welke activiteiten we dit jaar 

nog in petto hebben.  

Alvast veel leesplezier! 

 

Infoberichten 

Lidgeld 2020 

Voor volgend jaar zal het lidgeld 12 euro bedragen; een bedrag dat gelijk staat aan de 

ledenbijdrage die onze club dient te betalen aan Wandelsport Vlaanderen. Het lidgeld mag nu 

reeds gestort worden op rekeningnummer BE76 0017 2775 4195 met vermelding van je naam 

onder de vrije mededeling. Degenen die de Algemene Vergadering bijwonen, zullen dan hun 

lidkaart en mutualiteitspapier overhandigd krijgen. Natuurlijk blijft het mogelijk om op de 

Algemene Vergadering cash je lidgeld te betalen. Als je niet aanwezig kan zijn, bezorgen we je 

zo snel mogelijk na 22 november je documenten. 



Algemene Vergadering 22 november 

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). Je 

aanwezigheid op de vergadering bevestigen, kan nog steeds door het één van de 

bestuursleden te laten weten. 

Tijdens onze Algemene Vergadering zullen we terugblikken naar het voorbije jaar, maar vooral 

onze activiteiten voor 2020 aankondigen. Om jullie hiervoor al wat warm te maken, geven we 

alvast volgende informatie omtrent de midweek en de Intersoc-reis.  

Midweek in de Noord-Veluwe (Nederland) van woensdag 25 maart tot zaterdag 28 

maart (4 dagen, 3 nachten): 

In 2020 gaan we voor onze midweek naar het noorden en kiezen we voor de Noord-

Veluwe.  We verblijven in halfpension in een keurig maar budgetvriendelijk 

familiehotel in Nunspeet. We zijn er niet ver van het Veluwemeer en de andere 

wateren rondom Flevoland. Tijdens ons verblijf verkennen we bij uitstek het 

heidelandschap dat de Veluwe typeert met bossen, zandvlaktes, heidevelden en 

ruigtes. We voorzien, net als vorig jaar, wandelingen van verschillende 

moeilijkheidsgraad zodat er voor elk iets in het aanbod zit. Heen- en terugreis zijn per 

bus. Het gedetailleerde programma van de midweek is nog in te vullen. Tijdens de 

Algemene Vergadering geven we meer toelichting bij het hotel, de streek, de mogelijke 

wandelingen en andere activiteiten tijdens de Midweek, en, de kosten die aan de 

deelname verbonden zijn. 

Reis naar Flims (Zwitserland) van 23 september tot 1 oktober (9 dagen, 8 nachten): 

Net als in 2018 en 2019 kiezen we in 2020 voor een septemberreis naar Zwitserland. 

We hebben 35 plaatsen gereserveerd voor de reis, georganiseerd door Intersoc en 

Wandelsport Vlaanderen, naar Flims. Dit is de meest recente bestemming van Intersoc 

in Zwitserland. We verblijven er in het pas gerenoveerde 5-sterrenhotel, gelegen op 

een hoogte van +/- 1000m, tussen de vallei (op 600m) en de toppen (tot +/- 3000m). 

Het hotel zelf ligt op een hoogvlakte waarop wandelen niet al te veel aan inspanningen 

vergt. Intersoc werkt momenteel zelf nog aan een pakket van interessante 

wandelingen in het gebied. Details zijn dus nog niet gekend, evenmin als de inhoud van 

de zogenaamde Axiom-pas met gratis bussen, kabelliften, enz. Maar, louter 

verdergaande op het reliëf van Flims en zijn grotere omgeving kunnen we nu alvast 

stellen dat er wandelingen aangeboden kunnen worden voor elk niveau. Je hoeft dus 

geen bergbeklimmer te zijn om aan je trekken te komen. Sowieso zal er ook gekozen 

kunnen worden voor dagelijkse uitstappen per bus naar bezienswaardigheden. Zo 

bestaat het voornemen van een daguitstap naar Liechtenstein. Tijdens de Algemene 

Vergadering geven we meer toelichting bij de reis naar Flims: de kosten, het hotel, de 

streek, de activiteiten waarvan we al documentatie hebben. 



Wie meer wil weten over bovenstaande activiteiten en wat er nog allemaal op het  2020 

programma staat, aarzel dan zeker niet om je in te schrijven voor de Algemene Vergadering. 

Alvast tot dan! 

 

Voorbije activiteiten 

Vrijdagwandeling september 

Een dertigtal Vreugdestappers hadden zich ingeschreven voor de vrijdagwandeling van 27 

september in Bertem. Ze kwamen samen aan zaal De Cerkel in Bertem om 8u45. Eerder op 

de week had Frank Deboosere ons regenweer beloofd, maar, gelukkig was hij fout en bleef 

het droog. De paden lagen er wel nat bij en dus was er geen gebrek aan plassen en modder 

op sommige plaatsen. De wandeling was anders dan oorspronkelijk aangekondigd. Op het 

laatste moment werd besloten om niet de 16km-lus maar wel de 13km-lus van de Bertem-

Herfstwandeling 2019 te doen. We waren hiertoe genoodzaakt omdat op de 16km-lus geen 

enkele drank- noch plasgelegenheid was. Niet ideaal voor de dames en heren met droge keel 

en/of krimpende blaas. 

De 13km-lus bestaat feitelijk uit twee kleinere lussen van elk nagenoeg 6,5km: één ten zuiden 

van de Voervallei, en, één ten noorden ervan. We vertrokken eerst zuidwaarts met een korte 

klim tot op het plateau. Voor de honden die mee op stap waren een waar genoegen om door 

het Korbeekveld te ploeteren. 

We volgden een tijdje de kam van het plateau om 

vervolgens terug af te dalen naar de Voervallei via 

een bijzonder mooie en diep uitgesleten holle weg. 

De zon die even door de wolken kwam piepen zorgde 

voor feeërieke beelden. Via het Romaanse kerkje en 

kerkhof van Bertem kwamen we terug op het 

dorpsplein waar we in café ’t Blok een rustpauze 

inlasten. 

Tegen 11 uur vertrokken we voor het tweede deel van de wandeling die ons in hoofdzaak via 

Koeheide door Bertem Bos leidde. We staken de weg Bertem-Veltem over en vervolgden de 

route door het Eikenbos. Via de beide radarinstallaties op het Meilaarsveld stapten we op de 

kasseiweg terug naar het centrum van Bertem. 

Op de parking namen we afscheid van hen die niet deelnamen aan de lunch. De anderen 

namen de auto tot Café Tabor en genoten er tot slot van een lekkere maaltijd: vakkundig 

gemaakt en snel opgediend door zeer vriendelijk en behulpzaam personeel. Een aanrader! Bij 

het afsluiten van de maaltijd en de dag wachtte een aantal onder ons de onaangename 

verrassing afgeleverd door de overijverige Leuvense politie: een parkeerboete omwille van 

parkeren op een verhoogde berm, rechts van de weg (tussen fietspad en bomenrij) richting 

Egenhoven. Het weten waard! 

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



Komende activiteiten 

Herfstwandelingen te Bertem 

Voor zij die het nog niet wisten: onze 3de eigen tocht van het jaar komt er aan! Op 20 oktober 

hopen we vele wandelaars te mogen verwelkomen op onze startplaats De Cerkel in Bertem. 

Twee clubs, Trip Trap Kumtich en Wandelclub Tornado, hebben onze wandeling gekozen 

als promotocht waarbij hun leden gratis mogen komen wandelen.  

Alvast bedankt aan alle leden die zich reeds hebben opgegeven als medewerker! Enkel dankzij 

jullie engagement kunnen we de wandelaar topkwaliteit aanbieden. Wie zich graag nog 

aanmeldt als medewerker, kan dit laten weten aan één van de bestuursleden. 

Carpooling naar Strombeek 

Op zondag 3 november organiseren we een carpooling naar de Singelwandelaars in 

Strombeek-Bever. We verzamelen zoals gewoonlijk aan de kerk van Moorsel en Huldenberg 

en vertrekken om 9u met zo min mogelijk auto's naar de startplaats (Sporthal E. Soens, Singel 

57, Strombeek-Bever). Vreugdestappers die verkiezen om rechtstreeks naar ginder te rijden, 

worden verwacht om 9u45 in de startzaal te zijn.  

Vrijdagwandeling november 

In de komende maanden willen we met de vrijdagwandelingen Waals Brabant wat beter leren 

kennen. Op vrijdag 29 november doen we een eerste wandeling in en rond Ohain (gemeente 

Lasne). We hebben er een wandeling uitgestippeld van een 13-tal km met een tussenstop 

ongeveer halfweg. Ze verloopt vooral over verkeersluwe wegen en onverharde bos- en 

veldwegen. Het gaat wat op en neer, maar, minder dan wat we in onze eigen regio gewend 

zijn. In de volgende Vreugdeklapper geven we meer details over het exacte startuur, de 

startplaats en de rustplaats. Zoals steeds kunnen zij die het wensen, deelnemen aan een 

gemeenschappelijke lunch na de wandeling. Inschrijven voor deelname aan de wandeling en 

de lunch kan door het te laten weten aan één van de bestuursleden. 

Busreis naar Brecht 

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

Michielsstappers in Brecht. Het vertrekuur van onze bus wordt in de volgende 

Vreugdeklapper meegedeeld. Wie graag mee wil, kan zich alvast inschrijven door één van de 

bestuursleden te contacteren. 

 

Op wandel in Zinal van 09/09/2019 tot 18/09/2019 met INTERSOC  

 

De omgeving heeft duidelijk indruk gemaakt en de vakantie heeft deugd gedaan. Hieronder 

lezen jullie het relaas van 4 Vreugdestappers. 



///////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////// 

Maandag 9/9/19  om 7u; parking 

Steenberg Moorsel : 14 

Vreugdestappers + één vreemde 

eend in de bijt  staan klaar om de bus 

op te stappen richting Zinal in 

Zwitserland, een rit van ongeveer 

850  km. Vier anderen die de eigen 

wagen verkozen zullen ons ter 

plaatse vervoegen. Zinal, het einde 

van de wereld, ligt in een smal dal op 

een hoogte van 1670 meter,  waar 

geen wagen verder kan. 

Na enige vertraging, zogezegd te wijten aan de te smalle straten in Moorsel waardoor de 

parking van de Steenberg moeilijk te bereiken is, kan iedereen instappen en begint de reis. 

Een kort oponthoud  in Aarlen aan het station om van chauffeur te wisselen niet te na 

gesproken, verloopt de reis vlot. Door plaspauzes, middageten en verplichte rustpauzes voor 

de chauffeur zien we het uur vorderen. Nabij Sierre ( cfr busongeluk enkele jaren geleden) 

begint een adembenemende klim met een aantal haarspeldbochten waarbij enkelen onder 

ons de ogen dichtknepen, maar waar onze chauffeur Anja toonde uit het juiste hout gesneden 

te zijn. Af en toe in de bocht terug achteruit, maar zonder verpinken naar boven. Rond 20 uur 

zijn we ter plaatse. Kamerverdeling gaat vlot en het eerste avondmaal is een verademing, alles 

all-in, pintjes en wijn inbegrepen. 

Volgende ochtend, na het uitbundige ontbijt, en ook de volgende dagen is er qua activiteiten 

voor elk wat wils: dagtochten voor de geoefende stappers, halve dagtochten met toch stevige 

klimpartijen voor wie het iets kalmer wil aanpakken en de lichtere schildpaduitstappen voor 

wie het echt op zijn gemak wil doen. Daarnaast zijn er excursies met de autobus naar 

interessante bestemmingen in de buurt voor wie zo aan zijn trekken wil komen. Alles steeds 

onder begeleiding van ervaren gidsen. De verhalen na de eerste dag van de verschillende 

activiteiten zijn het horen waard, het ene al sterker dan het andere oa over de hellingsgraad 

van de steile en smalle paden, de hoogtemeters die overwonnen werden, toch ook de mooie 

natuur en de schitterende vergezichten,… Enkelen zeggen zelfs dat ze moe zijn. De receptie, 

elke dag om 18 uur, leidt ons,  na de zoektocht naar de “Homo Zinalis” , een 

behendigheidsproef met elke dag een aantal afvallers en een finale met twee op de laatste 

avond, naar het avondmaal met oerdegelijke Vlaamse kost. Keuze te over. Elke avond is er dan 

nog keuze uit verschillende activiteiten : een droedelquiz, een dansavond, een echte quiz, 

uiteenzettingen van alle aard, de info-avond van de app-man, kortom te veel om op te 

noemen. 

 

Maar aan alle mooie liedjes komt een einde en zo staan op 18/09 om 07 uur onze pakken 

alweer op de bus om huiswaarts te keren. Nog éénmaal omkijken en … adieu Zinal. Blijkbaar 

zijn de straten in Moorsel nu minder smal en  bereiken we vlot de parking van de Steenberg. 



Het is 19 u 45, toch een lange weg, maar we zijn een leuke ervaring en mooie herinneringen 

rijker. Bedankt aan iedereen die er bij was voor de fijne reis. 

Maurice Vanaudenhaegen 

///////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////// 

Het was schitterend weer in Zinal: staalblauwe lucht met op de achtergrond de besneeuwde 

bergtoppen van 4000m. Op de eerste dag was er de uitstap naar Belvédère, een serieuze klim 

om de spieren op te warmen. Natuurlijk waren er ook dagtochten waardoor iedereen toch 

aan zijn trekken kwam. Enkelen bezochten Zermatt en hielden er een mooie dag aan over. De 

lijnbus bracht ons naar de omliggende dorpen en liften. 

Het hotel hield een barbecue op de Sorebois. Dus ,wij allen met de lift naar boven tot ongeveer 

2500m. Een prachtig uitzicht met lekker eten erbij, we voelden ons op ons best. Elke avond 

was er een wedstrijd: “Homo Zinalis “ en Maurice won deze wedstrijd na een zware praktische-

en theoretische proef. Een dikke proficiat! Je kon ook gaan zwemmen, bridgen, film kijken, 

dansen en aan yoga doen en…er waren ook stiltemomenten. 

Het was leuk met zo’n bende VREUGDE-stappers. 

Nikol Lauwens en François Vekemans 

///////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////// 

Aan het einde van de Anniviers-

vallei ligt het bergdorp Zinal. Na 

Zinal: het grote niets ... einde van de 

beschaving; alleen ruwe natuur! 

De mens heeft wel ingegrepen in 

deze natuur: wandelwegen en 

berghutten voor de toeristen en 

alpenweides voor de koeien, 

schapen en geiten. Als je nog iets 

dieper in de natuur trekt hoor je 

slechts het geluid van klaterende beken, getsjilp van kleine vogels, en het gepiep van een 

alerte marmot.  Hoogte en helling verplichten je om af en toe te pauzeren, en te genieten van 

het panorama. De ene na de andere ‘ansichtkarte’ schuiven voor je aan om gefotografeerd te 

worden. 

Paul Poels 

 


