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DE VREUGDEKLAPPER 

Nummer 116 - 12/11/2019 

Nieuwsblaadje van wandelclub De Vreugdestappers Huldenberg WSVL 4386 

Beste Vreugdestappers, 

Volgens het klimatologisch overzicht van het KMI telde oktober maar liefst 

20 neerslagdagen; wat een verdubbeling is ten opzichte van het jaar 

ervoor. Spijtig genoeg merken we dat ook in onze wandelstatistieken. Met 

een terugval van 11% in vergelijking met 2018 behaalden we 184 

deelnames afgelopen maand. De topdag was natuurlijk onze eigen 

Herfstwandelingen in Bertem. Daarnaast bracht een mooi aantal 

Vreugdestappers een bezoek aan de Parkvrienden, WK Werchter en 

Wandelend Paal. 
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Afgelopen maand mochten we 4 nieuwe leden verwelkomen: Michel Steeno 

en Paulette Deno uit Leefdaal en Christof Van Gelder en Goele 

Haesendonck uit Tervuren. Met hen erbij zit ons ledenaantal op 172. 

Welkom & alvast veel wandelplezier! 

 

 

 

 

Infoberichten 
 

 

Lidgeld 2020 

Zoals jullie waarschijnlijk hebben gelezen in het Walking Magazine van 

november, vervalt de lidkaart 2019, in tegenstelling tot andere jaren, uiterlijk op 

31 december. Dit wil zeggen dat al wie vanaf 1 januari 2020 nog niet over de 
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nieuwe lidkaart 2020 beschikt, zal moeten wandelen als niet-lid.  

 

We nodigen jullie daarom uit om het lidgeld van 12 euro voor wandeljaar 2020 te 

betalen via overschrijving op het clubrekeningnummer (BE76 0017 2775 

4195) met vermelding van je naam onder de vrije mededeling. We hopen hiermee 

je lidkaart, mutualiteitspapieren en wandelboekje Limited Edition op een vlotte 

wijze te kunnen overhandigen op de Algemene Vergadering. Natuurlijk blijft het 

nog steeds mogelijk om op de AV cash je lidgeld te betalen. Indien je 

niet aanwezig kan zijn, bezorgen we je zo snel mogelijk na 22 november al je 

documenten.  

 

 

 

Algemene Vergadering 22 november 

Reeds 44 Vreugdestappers bevestigden hun aanwezigheid op onze Algemene 

Vergadering.  Deze vindt plaats in zaal 't Pijlijser (R. Borremansstraat 2, 

Huldenberg) en start om 20u. Je aanwezigheid melden, kan nog steeds via 

volgende link: http://www.vreugdestappers.be/event/algemene-vergadering/  

 

Jullie vragen je natuurlijk af wat jullie zoal kunnen verwachten? Om een tipje van 

de sluier op te lichten, vinden jullie hieronder alvast de agenda: 

 

#  INTRO & TERUGBLIK 

#  DE FINANCIËN 

#  NIEUWIGHEDEN 2020 

#  CLUBACTIVITEITEN 2020 

#  WEBSITE & SPONSORING 

#  DE ALGEMENE VERGADERING SPREEKT 

#  LIDKAARTEN, WALKING IN BELGIUM, WANDELKLEDIJ, ETC. 

 

 

Makro - Leuk Steuntje 
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Dankzij jullie Makro-aankopen heeft deze actie onze wandelclub al 24,80 euro 

opgeleverd; waarvoor grote dank! 

 

Voor zij die niet nog op de hoogte zijn, Makro steunt verenigingen wanneer hun 

leden of sympathisanten bij hen komen winkelen. Concreet houdt dit in dat de 

club euro’s kan verdienen als jullie je Makro-kaart koppelen aan deze van de 

Vreugdestappers. Voor elke euro die jullie bij Makro uitgeven, stort Makro 0,03€ 

op onze clubkaart te staan. Dit saldo kunnen we dan besteden aan de inkopen 

voor op onze eigen wandelingen.  

  

Hoe ga je hiervoor te werk? 

- Je surft naar https://www.leuksteuntje.be/ 

- Je drukt rechts onderaan "Ik doe mee als sympathisant" 

- Heb je al een Makro-login, dan druk je op "Al geregistreerd? Meld je aan". Als 

je nog geen Makro-login hebt, dan druk je op "Ik registreer me met mijn 

klantenkaart" 

- Onder vereniging, geef je in "Vreugdestappers Huldenberg" en je bevestigt je 

keuze. Nadien krijg je een email als bevestiging.  

 

Belangrijk: Voor zij dit hun kaart reeds in het verleden hadden gelinkt, gelieve dit 

nogmaals te doen. Ons clubkaartnummer is namelijk gewijzigd en hierdoor 

dienen reeds bestaande sympathisanten de koppeling met onze nieuwe 

clubkaart/account te herdoen. Alvast bedankt! 

 

 

Opleiding kaartlezen 

Een aantal Vreugdestappers heeft te kennen gegeven interesse te hebben in een 

korte opleiding ‘Kaartlezen’. Het voornaamste doel is om beter zijn weg te vinden 

met een kaart in de hand. Inderdaad blijft een goede wandelkaart een absolute 

vereiste voor hen die zonder begeleiding willen wandelen in een gebied dat hen 

onbekend is. Ze laat toe om een route uit te stippelen en precies te weten waar 
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men is, maar, bevat ook waardevolle informatie over het landschap waarin men 

wandelt. Ze laat toe om beter in te schatten welke moeilijkheden men op zijn pad 

zal tegenkomen, en, helpt om de kenmerken van het grotere gebied te begrijpen. 

 

Denise (Van Rompaey) en Guy (Engelen) willen bij voldoende interesse een 

opleiding voorbereiden en verzorgen. De vereiste is dat daarvoor minimaal 6 

deelnemers onder de Vreugdestappers gevonden worden. Laat ons weten of u 

interesse heeft voor deelname door de knop onderaan dit artikel in te drukken. 

 

Wat behelst de opleiding? 

1. Een stukje theoretische achtergrond bij de kaart (wat is een kwaliteitsvolle 

wandelkaart, wat zijn kaartprojecties, wat zijn coördinaten, wat is de relatie tussen 

het beeld op de kaart en GPS-routes en GPS-tracks, wat is het nut van een 

kompas, …) 

2. Oefeningen op de kaart (schaal hanteren, legenda interpreteren, hoogtelijnen 

gebruiken, een wandelroute uitstippelen, de kenmerken van een wandelroute 

juist inschatten, …) 

3. Een wandelroute uitstippelen (van een 12-tal km) en doen in een minder 

gekende omgeving. We bereiden een wandeling voor, en, gaan naar buiten om 

te toetsen of we ze juist hadden ingeschat en ook tot een goed einde kunnen 

brengen. 

 

De opleiding wordt gespreid over een tweetal dagen en behelst een 6-tal uren 

binnen (de eerste dag), en, een week later een 4-tal uren buiten (de tweede dag). 

Het lesmateriaal behelst papier, lat, potlood en gom. Iedere deelnemer moet een 

kaart aanschaffen. Tegen vergoeding wordt daarvoor gezorgd door de 

lesgevers. Voor meer informatie kan contact opgenomen worden met Denise 

en/of Guy (guy.engelen@skynet.be, of 0479-758978). 

 

Ja, ik heb interesse in een opleiding kaartlezen  
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Kipfestijn 

Op 23 november vindt het Kipfestijn plaats in Café Casino in Huldenberg 

(Gemeenteplein 23) vanaf 16u. Kom allen smullen van de kip met appelmoes of 

Provençaalse saus met brood; aangeboden aan 10 euro. Graag je deelname 

vóór 18 november bevestigen aan Vreugdestapper Christiane Vanderveken 

(tel nr. 0494/90 52 37). 

 

 

 

Voorbije activiteiten 
 

 

Herfstwandelingen Bertem 

Ondanks het feit dat de weergoden ons weer (zie ook Huldenberg) ongunstig 

gezind waren,  haalden we toch nog de kaap van de 1000 deelnemers! 

 

In de ochtend was de ontgoocheling natuurlijk troef  vanwege het tegenvallend 

weder. Maar gaandeweg liep het aantal toch op en waren de terugkerende 

deelnemers vol lof over parcours en organisatie. Daarbij kwam dat een aantal 

bevriende clubs (Trip-Trap Kumtich, Den Engel en Wandelclub Tornado) ons 

uitgekozen hadden als promowandeling. Vanwege het slechte weer was (volgens 

hen) hun opkomst schijnbaar kleiner dan voorzien, maar voor ons toch een steun 

dat  men ons niet vergeten was. Niet minder dan 7 clubs kwamen toch met meer 

dan 40 leden aan de start, waarbij de Houtheimstappers met  63 starters de kroon 

spanden. Het eindresultaat was 1010 starters, wat, laat ons eerlijk zijn, de 

verwachtingen bij dit weder ruimschoots overtroffen. 
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En onze medewerkers? Ze waren terug talrijk op post. En ook nu mochten we 

opnieuw enkele gemotiveerde nieuwkomers verwelkomen. Top! En de sfeer? Rot 

weder, daarbij samenhangende problemen, en de gebruikelijke stressmomenten 

op spitsuren, konden de sfeer niet verpesten. En zodoende kon er tussendoor 

een leuke babbel af of kon  er naar hartenlust gelachen worden. 's Avonds was 

eenieders kaarsje duidelijk opgebrand maar hadden ze er een gezellige dag 

opzitten.  
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VANWEGE HET BESTUUR, EEN MEER DAN WELGEMEENDE 

PROFICIAT EN DANK U !  
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Meer foto's vinden jullie op: http://www.vreugdestappers.be/onze-wandelingen-

2/herfstwandelingen-bertem/ 

 

 

Carpooling Pannenkoekentocht 03/11/2019 

Op vraag van verschillende leden en vanwege grote opkomst op onze recente 

Bertem wandeling werd deze tocht gekozen als onze carpoolingtocht van 

november. 28 Vreugdestappers maakten de trip naar Tienen en  dit ondanks de 

afwezigheid van nog verschillende leden wegens ziekte of kwetsuur.  

 

Het weer was wat wisselvallig maar de sfeer zat er direct goed in. In die mate dat 

de 1e “saaie” kilometers op de Tiense ringweg er op zaten voor we het goed en 

wel beseften. Aanvraag voor bezoek aan de Tiense suikerraffinaderij waren we 

vergeten, maar dat is misschien wel een ideetje voor een volgende uitstap richting 

Tienen. Eén van onze dames kreeg zelfs een appelflauwte van dit eerste deel. 

En omdat ze angstig was dat ook deel 2 wat ging tegenvallen, liet ze zich door de 

organisatie dan maar per auto terugvoeren naar de startzaal. Gelukkig voor de 

overige 27 stappers viel dit tweede deel toch wat beter mee. Eerst wat Oorbeekse 

en Tiense velden en als afsluiter, toch voor de aandachtigen onder ons, wat 

cultuur van de suikerstad.  
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En dan maar pannenkoeken eten en “lerarenling” (fluitjesbier dat voor streekbier 

moest doorgaan) proeven. Dan kunnen ze nog wat leren van onze streekbieren 

hé. Was de wandeling (zoals zo velen), zeker vergeleken met onze wandelingen, 

niet van het hoogste niveau, het gebabbel achteraf was des te prettiger. 

Vermoedelijk hadden de meesten nog veel adem over. En  … ja hoor de dame 

met de appelflauwte kon hier goed mee met het 1e peloton. Eind goed,  al goed! 

 

Meer foto's vinden jullie op: http://www.vreugdestappers.be/carpooling/ 
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                    In het spoor van een Vreugdestapper 

Heb je deelgenomen aan een wandeltocht die je de moeite 

waard vond om te delen met je mede-Vreugdestappers? Aarzel dan 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 

rubriek "In het Spoor van een Vreugdestapper" in de volgende 

Vreugdeklapper terechtkomt. 

 

 

 

 

Komende activiteiten 
 

 

Vrijdagwandeling Lasne 

Zoals in de Vreugdeklapper van oktober al aangekondigd, willen we een aantal 

vrijdagwandelingen in Waals-Brabant organiseren om deze provincie wat beter 

te leren kennen. 

 

We verzamelen voor de eerste ervan op vrijdag 29 november om 8u45 op de 

(kleine) parking gelegen op de kruising van de Chaussée de Louvain en de Rue 

aux Fleurs in Hannonsart, Lasne. Als bij aankomst de parking al vol staat, dan is 

er mogelijkheid om veilig te parkeren langsheen de Chaussée de Louvain een 
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honderdtal meter voorbij de plek van samenkomst. 

 

We wandelen een 12-tal kilometers over verkeersluwe en onverharde wegen door 

een lichtgolvend landschap. We vertrekken vanuit Hannonsart en wandelen 

zuidwaarts naar het centrum van Ohain. We stappen door bos, weide, velden en 

groene residentiële wijken (met uit de kluiten gewassen villa’s). En iets voorbij 

halfweg houden we halt voor een drankje in de cafetaria van de lokale tennisclub. 

Vandaar uit keren we noordwaarts terug naar het vertrekpunt. Tegen ongeveer 

12u30 zijn we terug op het vertrekpunt. Hou rekening met stroken die er modderig 

kunnen bijliggen als het blijft regenen in de volgende weken. 

 

Zij die het wensen stoppen voor de gezamenlijke lunch in Jezus Eik. We 

reserveren er in de cafetaria van het Cultuurcentrum Bosuil (Witherendreef 1, 

3090 Overijse). Op vraag van de cafetaria maken we bij aanvang van de 

wandeling onze keuze uit het menu en geven ze door zodat de bediening vlot kan 

verlopen. We spreken daarvoor met de cafetaria een beperkte menukaart af. De 

uitgebreide kaart is te vinden op:  

www.debosuil.be/files/Cafetaria/190914_cafetaria_menukaart_a5_finaal.pdf. 

 

Momenteel hebben reeds 16 Vreugdestappers hun deelname 

bevestigd. Inschrijven kan nog steeds via volgende link: 

http://www.vreugdestappers.be/event/vrijdagwandeling-november/ 

 

 

Busreis naar Brecht 

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

de St.Michielsstappers in Brecht. Je kan opstappen in Huldenberg, Duisburg of 

Moorsel. Vertrektijden van de bus: 

- Om 8u in Huldenberg aan het pleintje A. Goossensstraat 

- Om 8u15 in Duisburg op Vossemberg 

- Om 8u30 in Moorsel aan de kerk 
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Reeds 17 Vreugdestappers schreven zich in. In Brecht vertrekt de bus opnieuw 

tussen 15u30 en 16u. Wie graag mee wil, kan zich nog inschrijven via volgende 

link: http://www.vreugdestappers.be/event/busreis-naar-brecht/  
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