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DE VREUGDEKLAPPER 

Nummer 121 - 10/04/2020 

Nieuwsblaadje van wandelclub De Vreugdestappers Huldenberg WSVL 4386 

Beste Vreugdestappers, 

Enkel de 77-plussers die in hun jonge jaren mogelijk nog WO II meegemaakt hebben, 

kunnen dit al eens beleefd hebben. Géén enkel positief logisch denkende burger had 

dit in deze tijd nog voor mogelijk gehouden. En toch! Gelukkig zijn de meeste Belgen, 

al tot de jaren van verstand gekomen, en gedisciplineerd genoeg om zich te plooien 

naar de moeilijke,  maar noodzakelijke maatregelen die onze overheid ons 

opdraagt. Omdat we de voorbije 3 weken steevast mooi weder op het menu kregen, is 

het voor de meeste mensen  momenteel nog doenbaar. Zeker omdat we ons voor een 

boodschap, wandeling of fietstochtje nog steeds naar buiten mogen begeven. Maar 

we vermoeden dat ook jullie nu wel stilaan vrienden en familie beginnen te missen. Op 

momenten als deze beseffen we hoe dierbaar familie en vrienden wel zijn.  
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Volgens de wetenschappers zal het nog zeker tot eind april duren voor we terug uit 

ons kot mogen. En zelfs dan zal het sociale leven maar geleidelijk aan mogen 

hernemen. Bijeenkomsten, optredens, georganiseerde evenementen waar meerdere 

mensen in grotere aantallen samenkomen  zal zelfs dan vermoedelijk nog op een laag 

pitje staan. Maar dat blijft voorlopig koffiedik kijken en ons aan voorspellingen wagen 

is dus zeker uit den boze. Laat ons eerst hopen dat we er ons met z’n allen gezond 

doorheen worstelen. Gezondheid eerst zal niet langer een oneliner zijn maar de bittere 

werkelijkheid. Stay healthy and keep courage! 

 

Voor de volledigheid geven we jullie toch nog onze wandelstatistieken van begin maart 

mee. 

 

 

 

Tot slot wenst het bestuur jullie een fijn Paasweekend toe! 

 

 

 

 

Infoberichten 
 

 

Plaatsvinden wandeltochten WSVL 
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Volgens de laatste update die we kregen van Wandelsport Vlaanderen zijn alle 

wandeltochten tot en met 3 mei 2020 geannuleerd. Hiermee volgt WSVL de adviezen van 

de Veiligheidsraad op en indien nodig kan deze periode nog verlengd worden. De laatste 

update kunnen jullie steeds vinden op https://www.wandelsportvlaanderen.be/ 

 

 

 

Annulatie aangekondigde promotochten en busreis 

Zoals we voorheen hadden aangekondigd, hebben we dit jaar de promobon 

geïntroduceerd. Deze bon zou geldig geweest zijn voor "Vlaanderen Wandelt" in Asse op 

zondag 26 april 2020 en voor " Vlaams-Brabant Wandelt" in Nossegem op zondag 10 mei 

2020. Omwille van de annulatie van beide tochten, zullen we op een later tijdstip 

herbekijken welke promotochten we kunnen selecteren voor dit jaar. 

 

De Parkvrienden van Zaventem hebben ons wel al laten weten dat hun Airportwandeling, 

hopelijk met hetzelfde programma, volgend jaar zal doorgaan op 9 mei 2021. 

 

Ook onze geplande busreis van 17 mei zal niet doorgaan. Wandelclub Duintrappers 

Westende liet ons al weten dat zij, omwille van het vermoeden van verlenging van de 

maatregelen, hun jaarlijkse Picontocht annuleren. Eenmaal er meer duidelijkheid is, zullen 

we onze evenementenkalender herbekijken en nieuwe activiteiten aankondigen. 

 

 

Laatste nieuws ivm de buitenlandse reis naar Flims 

Nu we het gewend zijn geworden dat door het coronavirus al onze georganiseerde 

wandelactiviteiten worden afgelast, stellen een aantal onder jullie zich wellicht de vraag of 

de buitenlandse reis naar Flims nog doorgaat. Anderen zien dit voorjaar en zomer hun 

geboekte vakanties afgelast worden en stellen zich de vraag of ze zich nog kunnen 

inschrijven voor Flims in het najaar. Nog anderen zijn het nu al grondig beu om in hun ‘Kot 

te blijven’ en kijken met veel verlangen uit naar een mogelijkheid om terug de ruimte en 

vrijheid te voelen, bijvoorbeeld in de Zwitserse bergen. Voor hen is hier een korte stand van 

zaken. 
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Tot op heden hebben zich 17 clubleden ingeschreven. Er zijn voldoende inschrijvingen 

opdat de bus ons komt ophalen in Moorsel (juiste opstapplaats nog nader te bepalen). Op 

de website (http://www.vreugdestappers.be/buitenlandse-reizen/) lees je de namen van zij 

die ingeschreven zijn. 

 

Inschrijven is nog mogelijk. Bij Intersoc had de club oorspronkelijk plaats gereserveerd 

voor maximaal 35 deelnemers. Dat aantal zullen we niet meer halen. Daarom hebben we 

in samenspraak met Intersoc besloten om het maximum aantal terug te brengen tot 24. Er 

zijn dus nog 7 plaatsen beschikbaar voor hen die nog mee willen gaan. Op een latere 

datum, die door Intersoc zal medegedeeld worden, worden de inschrijvingen afgesloten. Zij 

die nog wensen in te schrijven moeten daar best niet te lang mee wachten. Voor de 

volledigheid geven we nog eens de prijzen: 

• Deelname voor één persoon in tweepersoonskamer die zelf instaat voor de organisatie 

en kosten van zijn vervoer (typisch met eigen wagen): €784. 

• Deelname voor één persoon in tweepersoonskamer, inclusief de reis per bus: €939. 

•  Toeslag voor een éénpersoonskamer: €144. 

Inschrijven doe je door het inschrijfformulier van de website te downloaden, in te vullen, en, 

het aan Guy Engelen (guy.engelen@skynet.be) te sturen. Hij zorgt ervoor dat het tot bij 

Intersoc komt. 

 

Gaat de reis door? Of de reis kan doorgaan is op dit ogenblik nog onduidelijk. Veel zal 

afhangen van het virus en hoe goed of slecht we het onder controle krijgen. Bovendien, 

hoe onze federale overheid, maar ook de Zwitserse overheden, beslissen over het openen 

van de grenzen en het toelaten van toeristische activiteiten waaraan grotere groepen van 

mensen deelnemen. Tenslotte zal ook Intersoc moeten kunnen garanderen dat zij een 

veilige vakantie kunnen aanbieden voor de gasten en het personeel in hun hotels. Zelf 

zeggen ze daarover het volgende in een e-mail van 8 april 2020 met betrekking tot de 

zomervakanties: 

"Wij bereiden ons zomerseizoen volop voor zodat we jullie hopelijk weer van zalige 

vakanties kunnen laten genieten. Maar ook wij moeten afwachten hoe het coronavirus 
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verder zal evolueren en welke beslissingen de federale regering de komende weken en 

maanden zal nemen. Maar wees gerust, jullie gezondheid is voor ons prioritair. Wij zullen 

zeker geen onnodige risico’s nemen en onze zomervakanties enkel laten doorgaan 

wanneer dit mogelijk is op een veilige en gezonde manier. Momenteel gaan wij er dus vanuit 

dat onze zomervakanties gewoon kunnen doorgaan. Wij blijven de situatie natuurlijk op de 

voet volgen en brengen vakantiegasten die reeds een zomervakantie geboekt hebben op 

de hoogte van zodra we een beslissing genomen hebben." 

 

Onze reis naar Flims is van 23 september tot 1 oktober. Dat is niet meer in de zomer, maar, 

al in de vroege herfst. Misschien heeft dat nu wel het grote voordeel dat het virus de zomer 

niet overleeft. Dat we dus in Flims bij pot en pint kunnen napraten over hoe vervelend dit 

voorjaar en zomer wel waren. En, hoe gelukkig we ons voelen om nog gezond te zijn, en, 

weer buiten te komen om te wandelen in groep in een mooie, groene omgeving. Laat het 

ons met zijn allen hopen en laat er ons de moed uit putten om deze wat nare periode te 

overbruggen!! 

  

 

Vragen of boodschappen  … laat het ons weten! 

 

Heb je een vraag  of een boodschap voor een ander lid van onze wandelclub, 

maar géén telefoonnummer of mailadres van deze persoon? Vanwege GDPR 

(privacy wetten) mogen we deze vertrouwelijke info niet doorgeven maar we 

kunnen wel zelf uw boodschap aan de man brengen. Laat het ons weten 

via vreugdestappers@gmail.com of aan één van de bestuursleden en wij sturen 

je boodschap door. 
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