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DE VREUGDEKLAPPER 

Nummer 120 - 10/03/2020 

Nieuwsblaadje van wandelclub De Vreugdestappers Huldenberg WSVL 4386 

Beste Vreugdestappers, 

Februari was een echte stormmaand! Spijtig genoeg hebben Ciara en Dennis ook hun 

impact gehad op onze wandelactiviteiten. Er viel namelijk een daling van 9% te noteren 

aan deelnames in vergelijking met vorig jaar. Hopelijk brengt maart wat beter weer en 

kunnen we genieten van enkele prachtige wandelweekenden.  
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Afgelopen maand mochten we een nieuwe Vreugdestapper verwelkomen: Christel 

Vandendael uit Ottenburg. Welkom en alvast veel wandelplezier! 

 

 

 

 

Infoberichten 
 

 

Nieuwe website 

Sommigen onder jullie hebben het waarschijnlijk al gemerkt: de vernieuwde website staat 

sinds vorige week online. 
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Neem eens een kijkje op www.vreugdestappers.be en laat ons weten wat je er van vindt. 

Heb je suggesties tot verbetering of is er bepaalde informatie die je niet meteen terugvindt, 

we horen het graag! Aarzel niet om een mailtje te sturen naar vreugdestappers@gmail.com 

of spreek het bestuur er over aan.  

 

 

Wandeltochten & Coronavirus 

In deze onzekere tijden van het Coronavirus kan het zijn dat een club zelf beslist hun tocht 

af te gelasten. Wandelsport Vlaanderen zal de aankondigingen hieromtrent zo snel 

mogelijk op hun website plaatsen. Dus vooraleer af te reizen naar een wandeltocht, raden 

we je aan om best nog even online naar de wandelkalender te kijken: 

https://www.walkinginbelgium.be/. 

 

 

 

Voorbije activiteiten 
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Vrijdagwandeling in Duisburg 

In de druilerige regen verzamelden op vrijdag 6 maart 18 Vreugdestappers op het Kerkplein 

van Duisburg voor de vrijdagwandeling: 14 vrouwen en slechts 4 mannen. Het is dus 

duidelijk wie de ware ‘die-hards’ van de club zijn op wie de regen van de afgelopen dagen, 

nacht en ochtend geen indruk maakte. Regenjassen, regenbroeken, paraplu's en poncho’s 

waren er dan ook in alle kleuren en maten. 

 

De wandeling was aangekondigd als een verkenningstocht van stukken van de 

Moorselwandeling van 15 maart. En, een verkenning zou het worden omdat niemand de 

zekerheid had dat de delen van de wandeltocht op onverharde paden nog begaanbaar 

zouden zijn. Voor de Moorselwandeling 2020 werd al gekozen voor een hoog percentage 

aan verharde paden. Dit omdat het behoorlijk nat kan zijn in maart, en, onze veldwegen er 

dus erg modderig kunnen bijliggen. Maar, wat zou het effect zijn van de voorbije natte 

maand februari, en, nog eens 30 liter water per vierkante meter op de dag en nacht vóór de 

vrijdagwandeling? 
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We verlieten Duisburg via de Pastorijstraat, en, na goed 500m van in totaal 14km wisten we 

al dat het niet vanzelf zou gaan: het wandelpad stond volledig blank. Er was keuze: ofwel 

tot de enkels in het water en de blubber, ofwel voorzichtig manoeuvreren op het smal en 

glibberig strookje langsheen de prikkeldraad. Ook het stuk in het Zoniënwoud lag er 

behoorlijk modderig bij. Gelukkig bestond daar de mogelijkheid om zijn weg te zoeken naast 

het wandelpad. Daarna ging het vanzelf door het Park van Tervuren en via het weggetje 

langsheen de Voer tot in Vossem. Ondertussen was het vrijwel opgehouden met regenen. 

Na een zevental kilometer genoten we in café ‘In den Congo’ van het drankje dat, zoals het 

gebruikelijk is geworden, door de club werd aangeboden. We zaten er gezellig samen in 

het zaaltje van de wielertoeristen met truien van wielervedettes aan de muur, en, vergeelde 

centerfolds. Voor ieder dus wat leuks om naar te kijken :). 

 

Na de pauze liepen we richting de parochiezaal van Vossem waar we op zondag 15 maart 
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een rustpost onderbrengen. We verlieten Vossem langs Puttebos. Ook dat lag er behoorlijk 

slijkerig bij. Vervolgens ging het via Lange Gracht en Raffelberg terug richting Duisburg. Op 

de Raffelberg werden we tot twee keer van de weg gedrumd door een vrachtwagen met 

oplegger die duidelijk het noorden kwijt was. We twijfelden er even over of het doenbaar 

zou zijn om, zoals het geprogrammeerd is voor de Moorselwandeling, langs de oude 

tramberm te lopen. Dat bleek best mee te vallen. Dus kwamen we Duisburg binnen via de 

Leeuwweg en Veeweide. We keerden terug naar het Kerkplein via de Zeurbergstraat. Het 

tweede deel van de wandeling bleef het droog. Het was best aangenaam wandelen: niet te 

warm, gezonde lucht, en, een goed zicht. Natuurlijk hadden we liever gehad dat de zon van 

de partij was. Toch konden we andermaal vaststellen hoe mooi en divers de omgeving is 

waarin we onze wandelingen mogen organiseren. 

 

 

 

Na de wandeling gingen we met zijn elven eten in de Quabrie. We kregen er een grote tafel 
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op de verdieping. Een mooi gedekte tafel, lekker eten, en, een snelle bediening. Ook hier 

waren de dames duidelijk in de meerderheid: 8 tegen 3. Geen wonder dus dat het er zeer 

gezellig aan toe ging. Er werd zelfs gesuggereerd een nieuwe vrouwenafdeling boven de 

doopvont te houden: ‘Las mujeres deportivas y guapas’ ofwel ‘De mooie sportieve vrouwen’. 

Was het omdat we zoveel drukte maakten, of, was het omdat we nog lang van ons dessert 

genoten, feit is dat we als laatste klanten de Quabrie verlieten.. Ondertussen was het terug 

beginnen regenen, maar, het kon ons niet meer deren: wij hadden van deze dag genoten. 

 

Zij die de wandeling zelf eens willen doen vinden het parcours op kaart of in GPX op 

RouteYou onder de volgende URL: https://www.routeyou.com/nl-

be/route/view/6828981/wandelroute/vrijdagwandeling-duisburg-vossem-14-km-6-3-2020 

 

De link naar meer foto's kan je terugvinden op onze website:  

http://vreugdestappers.be/2020-vrijdagwandelingen/ 

 

 

 

Komende activiteiten 
 

 

 

5de Voorjaarswandelingen 

Alle info omtrent onze eerste wandeltocht van het jaar is te vinden 

op http://vreugdestappers.be/voorjaarswandelingen-moorsel/. We bieden de bezoekende 

wandelaars 8 verschillende afstanden aan, een fotozoektocht voor de kinderen op het 6km 

parcours en de volwassenen kunnen hun dorst lessen met een MAK. 

 

We doen tevens nog een warme oproep naar Vreugdestappers die enkele uurtjes willen 

komen helpen. Je opgeven om te komen helpen of de voorlopige planning bekijken, kan op 

volgende pagina: http://vreugdestappers.be/organisatie-voorjaarswandelingen-moorsel-

2020/. 

 

 

Info programma van 4-daagse te Nunspeet 
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Woensdag 25 maart 2020: 

Reis, lunch,  kamerverdeling + bagage naar kamer brengen en namiddag uitstap. 

  

Heenreis:  

- 7u30 vertrek bus in Huldenberg  aan Pakhuis 

- 7u40 opstap Vossem/Duisburg Vossemberg 65   

- 7u55 opstap Moorsel parking Steenberg   

- Korte plasstop na ongeveer 100 km in Oosterhout Esso Station Kalix Berna gedurende 15 

minuten. Zorg ervoor dat je kleingeld bij de hand hebt. 

- Aankomst Nunspeet voorzien tegen 11u30 (afhankelijk van het verkeer onderweg 

natuurlijk).  

- Bij aankomst worden kamersleutels verdeeld en kan eenieder bagage naar de kamer 

brengen. 

- Iedereen krijgt dan ook eigen bon voor de consumpties. 

- Kleine lunch in het hotel om 12u15 (moet nog kunnen stappen he).  Uitpakken doen we 

na de uitstap.  

  

Uitstap woensdagnamiddag:  

- 13u15 vertrek voor de namiddagwandeling. 

- Diegene die slechts de helft van deze wandeling willen doen, het is tenslotte 4 dagen, 

worden halverwege door onze bus afgezet. Dit is dan nog een kleine 6 km. 

- Woensdagavond 18.30 uur diner. 

- 's Avonds zet hotel in de grote zaal de tv aan met de film Wild. Mooie film gemaakt over 

de natuur, opgenomen hier in de Veluwe en ook over de omgeving van Vierhouten. Ook 

mogelijkheid tot gezellig samen zijn met een drankje. 

  

Planning donderdag 26 maart 2020: 

 

Voormiddag: 

- Vanaf 8u00 ontbijt 
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- 9u15 vertrek voor de donderdagwandeling. Dit onder begeleiding van gekende natuurgids. 

Dit wordt top, als ge van de natuur houdt.  

- Omstreeks 12u15 aankomst in Vierhouten. Hier is een stop voorzien. Er zal mogelijkheid 

zijn om iets te drinken en een soepje met broodje te nuttigen. Alles tegen democratische 

prijzen.  

 

Namiddag: 

- Na de stop kan men bepalen terug stappen of terug met openbaar vervoer. Bus stopt dan 

bij station Nunspeet.  

- Terugweg langs ander traject zal rond 14u aangevat worden. Rond 17u is de voorziene 

aankomst in hotel. 

- De anderen kunnen eerst nog wat rond kuieren in Vierhouten als ze dat verkiezen. Later 

meer over andere opties.   

- Donderdagavond 18.30 uur diner. 

- 's Avonds is er een gezellige muziekavond in het hotel. 

 

Planning vrijdag 27 maart 2020: 

 

Voormiddag: 

- Vanaf 8u00 ontbijt 

- 9u15 vertrek voor de vrijdagwandeling richting Hulshorst. We gaan dan door de 

“Zandverstuiving” trekken. Dus bij goed weder zandschepje en emmertje meenemen. 

- Omstreeks 12u aankomst in Vierhouten. Hier is ook een stop voorzien. Er zal mogelijkheid 

zijn om iets te drinken en een soepje met broodje te nuttigen tegen democratische prijzen.  

 

Namiddag: 

- Na de stop kan men  opnieuw bepalen terug stappen  of terugkeren met openbaar 

Vervoer. Bus stopt dan ook weer bij station Nunspeet.  

- Terugweg langs ander traject zal rond 13u30 aangevat worden. De terugweg zal slechts 

een 5 km zijn. 

Later meer over andere opties.   
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- Vrijdagavond 18.30 uur diner. 

- 's Avonds is het koopavond in het centrum tot 21.00 uur.  Alternatieven, zie later. 

 

Planning zaterdag 28 maart 2020: 

 

- Vanaf 8u00 ontbijt (eventueel vraag ik om dit nog even te vervroegen) 

- 9.30 uur klaar voor vertrek. 

- Mogelijk bezoek aan mooi stadje in de omgeving, maar vermoedelijk direct vertrek naar 

België en stoppen bij organisatie juist over  de grens. Wordt later nog definitief 

medegedeeld. 

  

Er zal gestreefd worden naar een thuiskomst tegen 17u- 17u30. Dit is vooral afhankelijk van 

zaterdagprogramma. NB Gedetailleerdere info  volgt later! 

 

 

 

 

Promotochten 

Zoals reeds aangekondigd op de Algemene Vergadering introduceren we dit jaar de 

promotochten. Dit zijn tochten waarbij onze club zijn leden aanmoedigt er naartoe te gaan 
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door voor hen het startgeld te betalen. In 2020 hebben we deze 2 tochten uitgekozen: 

 

Zondag 26 april 2020: Vlaanderen Wandelt in Asse 

Zondag 10 mei 2020: Vlaams-Brabant Wandelt in Zaventem 

 

Op http://vreugdestappers.be/promotochten/ kan je de promobon vinden. Dit blad print je af 

en knipt het in twee; het bovenste gedeelte is de bon geldig op Vlaanderen Wandelt in Asse 

en het onderste gedeelte is de bon geldig op Vlaams-Brabant Wandelt in Zaventem. Je 

vult je naam, adres en lidnummer (te vinden op je lidkaart) in op de bon of kleeft er een 

adresklever op. Op de bon is plaats om 2 namen te noteren, dus jij en je partner-

Vreugdestapper dienen slechts 1 bon in te vullen. Ter plekke aan de inschrijvingstafel van 

de wandeltocht laat je je lidkaart scannen en geeft de promobon af. De organiserende club 

zal achteraf de rekening naar onze penningmeester sturen. 

  

 

Veel te vroeg heengegaan! 

 

Afgelopen weekend vernamen we het droevige nieuws dat ons wandelclublid 

Jos Derom van ons is heengegaan. Bij deze betuigen wij onze welgemeende 

deelneming en veel sterkte aan Hilde en de familie. Wees getroost door de vele 

mooie herinneringen die jullie zullen bewaren en koesteren. 

Vreugdestappers Huldenberg 

 

Mogelijkheid tot condoleren: www.Coorevits-rosier.be 
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