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DE VREUGDEKLAPPER 

Nummer 117 - 08/12/2019 

Nieuwsblaadje van wandelclub De Vreugdestappers Huldenberg WSVL 4386 

Beste Vreugdestappers, 

Jullie hebben wederom jullie beste beentje voorgezet afgelopen maand. Met 

191 deelnames zitten we dicht in de buurt van onze wandelprestaties een 

jaar geleden. Onder de uitschieters noteren we onze carpooling naar Trip 

Trap Kumtich, de Wandel Mee Dag van wandelclub Tornado, de 

Dynastietocht van KV Reservisten Vl-B en de Zoniënwoudwandeling van de 

IJsetrippers. 
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Afgelopen maand mochten we 3 nieuwe leden verwelkomen: Stef De 

Cock, Mieke Wijnants en Wim Foulon uit Moorsel. Welkom en alvast veel 

wandelplezier! 

 

 

 

 

 

 

Infoberichten 
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Vernieuwing lidgeld 

Reeds 125 Vreugdestappers hebben hun lidgeld voor het komende wandeljaar 

vernieuwd. De oude lidkaart vervalt uiterlijk op 31 december, dus indien je je 

lidmaatschap nog wenst te verlengen, gelieve spoedig het lidgeld van 12 euro te 

betalen (via overschrijving op BE76 0017 2775 4195 met vermelding van je naam 

onder de vrije mededeling of cash aan één van de bestuursleden). 

 

Naast je lidkaart en mutualiteitspapier, ontvang je dit jaar ook een wandelboekje 

Limited Edition uitgegeven door Wandelsport Vlaanderen. Aan dit wandelboekje 

is een spaaractie gekoppeld.  Laat dit boekje afstempelen door de organiserende 

WSVL club en je kan een leuk gadget bekomen. Na 15 tochten krijg je een 

regenponcho of je kan ook doorsparen tot 25 tochten en dan verkrijg je een 

rugzak. De gadgets kunnen enkel afgehaald worden op één van de onderstaande 

evenementen van Wandelsport Vlaanderen:  

- Op één van de vijf regionale wandeldagen 2020: 

   • Antwerpen Wandelt Antwerpen 29/03/2020 

   • Oost-Vlaanderen Wandelt Herzele 3/05/2020 

   • Vlaams- Brabant Wandelt Zaventem 10/05/2020 

   • Limburg Wandelt Lummen 23/08/2020 

   • West-Vlaanderen Wandelt Ieper 12/12/2020 

- Vlaanderen Wandelt 26/04/2020 in Koksijde of Asse 

- Wandelbeurs 26-27/09/2020 in Mechelen 

 

Opgelet: dit speciale wandelboekje komt niet in aanmerking voor het belonen van 

je wandelprestaties door de club. Hiervoor dient u steeds het wandelboekje dat 

je van de club krijgt, te laten afstempelen. M.a.w. laat het komende jaar beide 

boekjes afstempelen op elke wandeltocht. 

 

Inschrijving Midweek Veluwe 

Van 25 tot 28 maart trekken de Vreugdestappers op midweek naar Veluwe, meer 

bepaald naar Nunspeet. Alle info kan je vinden op onze 
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website: http://www.vreugdestappers.be/midweek/ 

 

Zoals vermeld, inschrijven doe je door het vereiste bedrag op het 

clubrekeningnummer (BE76 0017 2775 4195) te storten. Het hotel biedt plaats 

aan maximaal 54 personen, dus geïnteresseerden zijn er best snel bij. 

  

 

Rubriek "Wist je dat?" 

  

Heb je je al ooit afgevraagd hoe je na een wandeling van WSVL kan 

nakijken hoeveel deelnemers er in totaal waren? Of hoeveel 

Vreugdestappers er precies aanwezig waren? Deze info kan je 

terugvinden op https://www.wandelsportvlaanderen.be/. Selecteer de 

Wandelkalender, daarna de datum waarop de tocht plaats vond en 

navigeer naar de juiste wandeltocht. Je klikt op de titel van de tocht  en 

daaronder zal dan een knop "Bekijk de uitslagen" staan. De pagina die 

dan opent, geeft je alle gegevens weer. 

 

 

 

Heb je zelf ook nuttige informatie die je wil delen met je mede-

Vreugdestappers? Laat het ons weten 

via  vreugdestappers@gmail.com en wij zorgen ervoor dat  het in de 

volgende Vreugdeklapper verschijnt. 
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Voorbije activiteiten 
 

 

Vrijdagwandeling december 

Op vrijdag 29 november verzamelden een 25-tal Vreugdestappers in Hannonsart, 

deelgemeente van Lasne, voor een eerste wandeling in Waals Brabant. Iedereen 

was mooi op tijd tot op de kleine parking langsheen de Leuvense steenweg 

geraakt. François en Nicole hadden opnieuw voor elk een portie van hun heerlijke 

advocaat meegebracht. We zaten dus al vroeg aan de drank, of beter, we aten al 

vroeg onze eerste portie alcohol. Na een paar grijze en natte dagen was ook de 

zon van de partij. Ze zou ons gedurende de ganse wandeling verwarmen, en, 

doen genieten van de prachtige herfstkleuren in de tuinen, bossen en weiden 

langsheen het parcours. 

 

    

 

Rondom 9u00 vertrokken we voor een wandeling van een twaalftal kilometer. Ze 

bracht ons aanvankelijk door de vallei van de Mazerine, een klein riviertje dat 

geregeld droog staat. We stapten in de richting van Ransbeck, een andere 
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deelgemeente van Lasne, tussen de tuinen van behoorlijk uit de kluiten gewassen 

villa’s. Vanuit Ransbeck ging het lichtelijk bergop en door het Bois d’Ohain naar 

het mooie marktplein van Ohain. De regen van de voorbije dagen had ervoor 

gezorgd dat de bospaden drassig en glibberig waren. 

 

 

 

Het marktplein van Ohain bestaat uit een goed bewaard geheel van gebouwen in 

Brabantse stijl uit de 18e eeuw rondom een groot open plein omzoomd met 

volwassen beuken. Het plein verraad nog zijn oorsprong als een 

gemeenschappelijke weide waar voorheen de hoevedieren werden 

samengebracht. Voorbij het marktplein ging de wandeling door smalle paadjes 

opnieuw eventjes bergop tot aan de cafetaria van de tennisclub van Odrimont. 

We namen er onze rustpauze met een drankje. 
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Vanuit Odrimont keerden we terug naar het noorden. Tussen de velden, op 

onverharde en plaatselijk ook redelijk glibberige wegen, keerden we terug naar 

het beginpunt van de wandeling. We arriveerden om en nabij 12u30 bij de auto’s 

en namen er afscheid van hen die niet deelnamen aan de gemeenschappelijke 

lunch. Met vijftien overgeblevenen reden we vervolgens naar Jezus Eik om er in 

de cafetaria van het Cultuurcentrum Bosuil te genieten van een gezamenlijke 

lunch. 
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Met de uitbaters was een beperkte lijst van gerechten afgesproken. We kregen 

er een rustige plaats samen aan tafel. De bediening was er erg vlot en vriendelijk, 

en, de prijs-kwaliteitverhouding van de gerechten was zeer behoorlijk. Algemeen 

gesproken keerden we dus tevreden terug naar huis na een zonnige en 

goedgevulde voormiddag. 

 

Meer foto's zijn de vinden op onze website:  

http://www.vreugdestappers.be/vrijdagwandelingen/ 

 

 

 

Komende activiteiten 
 

 

Busreis naar Brecht 
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Komende zondag trekken me met de bus naar Brecht voor de Smouttebollentocht 

van de Sint-Michielsstappers. Voorlopig zijn er reeds 31 Vreugdestappers. Ter 

herinnering de vertrektijden: 

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

- Om 8u15 in Duisburg op Vossemberg  

- Om 8u30 in Moorsel aan de kerk  

 

Twijfel je nog om ook mee te gaan? Wacht dan niet te lang meer. Inschrijven kan 

nog tot woensdag 11 december via volgende 

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

 

 

 

Vrijdagwandeling januari 
Onze eerstkomende vrijdagwandeling zal plaatsvinden op 24/01/2020. In de 

volgende Vreugdeklapper zullen jullie alle details te weten komen. Je kan je reeds 

inschrijven via volgende link:  

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

 

 

Carpooling naar Hemiksem 

Op zondag 2 februari plannen we een carpooling activiteit naar de Wintertocht 

van Wsv Schelle te Hemiksem. We verzamelen aan de kerk van Moorsel en 

Huldenberg en vertrekken om 9u met zo min mogelijk auto's naar de startplaats 

(Depot Deluxe, Nijverheidsstraat 27, Hemiksem). Vreugdestappers die verkiezen 

om rechtstreeks naar ginder te rijden, worden verwacht om 9u45 in de startzaal 

te zijn. 

 

We zullen een lijst met jullie lidkaart-barcodes samenstellen om de scanning bij 

de inschrijvingstafel te vergemakkelijken. Gelieve daarom online je deelname te 

bevestigen: 
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http://www.vreugdestappers.be/event/carpooling-hemiksem/ 

  

  

 

Op wandel in het buitenland 

 

 

In het spoor van Flikken Maastricht 
 
We hadden er al gefietst, en het landschap was “blijven hangen”. Hier wandelen 
was zeker ook de moeite waard: de streek tussen Jeker en Maas. De streek van 
de mergelgrotten en champignonkwekerijen in de schaduw van Maastricht. Wie 
herinnert zich nog de ramp van Zichen-Zussen-Bolder ... 
 

 
 
Er werd fris, maar zonnig weer aangekondigd, maar onderweg zwiepten de 
ruitenwissers lustig heen en weer. Hadden we verkeerd gegokt? De laatste 
regendruppels van onze jas geschud. Recht de heuvels in. Een schuchtere pluk 
blauwe lucht zorgde voor wat optimisme, samen met het uitdagende landschap 
van de Sint Pietersberg, de Zonneberg en de Cannerberg. Het ene na het andere 
vergezicht poseerde voor onze lens. De kou was snel vergeten. De picnic op de 
bank, aan de rand van de Maas gebeurde onder een naakte blauwe hemel.  
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De hoogtemeters telden rustig op. De Zinal-training kwam goed van pas. Het was 
lang geleden dat de kilometers zo snel verteerd werden omdat het landschap 
voortdurend voor afleiding zorgde. Helaas zijn novemberdagen (te) kort en 
verdween de frêle herfstzon achter de beboste heuvels van Riemst, Kanne en 
Petit-Lanaye... 
 

 
 
De wandeling: een combinatie van een aantal (kortere) wandelingen op de 
website van: https://www.wandeleninlimburg.be. Selecteer Sint-Pietersberg. 
Afstand: 17,6km heuvelend. Stijging: 330 hoogtemeters. 
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Heb je zelf ook een wandelvakantie in het buitenland beleefd die je 

graag zou delen met je mede-Vreugdestappers? Aarzel dat niet om je 

informatie (beschrijving wandelroutes & reisweg, 

gebruikte wandelkaarten, overnachting/eetadresjes, foto's, etc. ) neer 

te pennen en het op te sturen naar vreugdestappers@gmail.com. Wij 

zorgen ervoor dat het in de rubriek "Op wandel in het buitenland" in de 

volgende Vreugdeklapper terechtkomt. 
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