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DE VREUGDEKLAPPER 

Nummer 123 - 12/06/2020 

Nieuwsblaadje van wandelclub De Vreugdestappers Huldenberg WSVL 4386 

Beste Vreugdestappers, 

Klein lichtpuntje aan einde van de tunnel? Deze week kwam Wandelsport Vlaanderen 

met nieuwe adviezen, richtlijnen en restricties n.a.v. de laatste Veiligheidsraad van 3 

juni ll. Het zijn voor alle duidelijkheid, en dit voor de mogelijke hernemingen vanaf 

augustus, adviezen “onder voorbehoud”. Dit omdat onze regering steeds tot 

verduidelijkingen, veranderingen en zelfs terugschroeving kan overgaan. 

Zo zullen vanaf juli de groepen vergroot mogen worden, maar restricties qua 

risicogroepen, social distancing zoals 1,5 meter tussen en mondmaskers, enz … 

blijven natuurlijk van kracht. Vanaf augustus zouden dan de georganiseerde 

wandelingen onder erg strenge voorwaarden en met nog grote beperkingen mogen 
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hernomen worden. Vanaf september zou er een “lichte” versoepeling komen op het 

aantal deelnemers en rustposten. Op dit alles zal verder in de Vreugdeklapper, en 

zeker later als er nog meer verduidelijkingen en beter zicht op de toestand is, 

teruggekomen worden. Er is dus weer een heel klein lichtpuntje aan het einde van de 

tunnel waarneembaar. 

 

Bij het grondig lezen van de “terecht” opgelegde richtlijnen en beperkingen moeten we 

echter realistisch blijven in onze verwachtingen. Heel veel wandelingen zullen alsnog 

afgelast worden omdat de clubs niet zullen kunnen voldoen aan de gestelde eisen 

en/of de risico’s en bijhorende verantwoordelijkheden niet zullen willen nemen. 

Vermoedelijk zullen we dus nog een tijdje zelf wandelparcours moeten zoeken en met 

plannetje of wandelgps op stap gaan. 

 

Blijf echter wel in beweging en besef dat ook met 2, 4, 6, 8, … een wandeling mooi en 

leuk kan zijn. 

 

As long as there is life, there is hope! :) 

 

 

 

 

Infoberichten 
 

 

Updates Wandelsport Vlaanderen 
 
Samenvatting nieuwe richtlijnen WSVL nav laatste Veiligheidsraad van 3 juni 
 
Deze week kwam Wandelsport Vlaanderen met nieuwe adviezen, richtlijnen en restricties 
n.a.v. de laatste Veiligheidsraad van 3 juni ll. Deze adviezen zijn “onder 
voorbehoud”. Zolang er geen trefzeker medicijn of geen vaccin is tegen Covid-19, zullen 
we dus voorzichtig moeten blijven. Daarom vraagt WSVL aan alle clubbestuurders, leden 
en alle wandelaars om de regels te volgen en niet op zoek te gaan naar achterpoortjes of 
trucs om die regels te omzeilen. Sporten is inderdaad belangrijk, maar niet belangrijk 
genoeg om mensenlevens te riskeren. 
 
FASE INGAAND OP 1 JULI 
Sportactiviteiten, wandeluurtjes of wandeltrainingen zijn vanaf 1 juli mogelijk met max. 50 
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personen onder dezelfde voorwaarden zoals bovenstaand bepaald. Zo zullen vanaf juli de 
groepen vergroot mogen worden, maar restricties qua risicogroepen, social distancing 
zoals 1,5 meter tussen en mondmaskers, enz … blijven natuurlijk van kracht. Wettelijk is 
bepaald dat alle leden dienen samengesteld te zijn uit dezelfde wandelclub en niet uit 
diverse wandelclubs. 
 
FASE INGAAND OP 1 AUGUSTUS 
Vanaf augustus zouden dan de georganiseerde wandelingen onder erg strenge 
voorwaarden en met nog grote beperkingen mogen hernomen worden. In deze eerste fase 
is Wandelsport Vlaanderen vzw zich ten zeerste bewust dat het aantal deelnemers strikt 
gereglementeerd en beperkt zal worden. Deze beperkingen zullen er wellicht voor zorgen 
dat een aantal van haar leden uitgesloten worden. 
- Akkoord Nationale Veiligheidsraad en gemeentelijke instanties is noodzakelijk 
- Beperkt aantal medewerkers 
- Organiseren kan enkel via voorinschrijving 
- Organisatie van een separate inschrijvingszone 
- Organisatie van de scanning/afstempeling 
- Beperking aanbod wandelafstanden/deelnemers / géén kleine afstanden 
- Géén rustposten in binnenlocaties 
- In de 1e fase wordt géén rechtstreekse verkoop van catering voorzien. Clubs worden 
geadviseerd om een totaalpakket van inschrijving en bevoorrading aan te bieden via het 
voorinschrijving systeem. 
 
FASE 2 HEROPSTART – 1 SEPTEMBER ( onder voorbehoud) 
Vanaf september zou er een “lichte” versoepeling komen wat betreft aantal deelnemers en 
gebruik rustposten. Hierover later meer. 
 
Via deze link kunnen jullie alle richtlijnen en restricties in detail nalezen. Weldra zal het 
bestuur van onze wandelclub samenzitten om een eventuele 
heropstart van clubactiviteiten / organisatie van onze Bertem-wandeling te bespreken. 
 
Spaaractie poncho of rugzak 

Wandelsport Vlaanderen heeft beslist om de periode voor de spaaractie voor de rugzak of 

de poncho (voorlopig) te verlengen tot eind april 2021. De afhaalpunten zullen 

gecommuniceerd worden zodra daar zicht op is. Hou dus zeker jullie stempelboekjes goed 

bij.  

 

 

Eindelijk groen licht over verplaatsing 4-daagse naar maart 
2021 

Het heeft even geduurd voor onze Noorderburen door hadden dat de grenzen gesloten 

waren; onze groep uit personen bestaat, die volgens de specialisten tot de risicogroepen 
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behoren; en verplaatsingen in groep zeker nog niet aan de orde waren. 

 

Het hotel heeft nu toegestemd in een definitieve verplaatsing naar maart 2021. De juiste 

datum is nog niet toegezegd maar woensdag 24 maart tot zaterdag 27 maart (zondag 21/03 

is onze Moorselwandeling met zeker nog pijlen afdoen en opruimen op maandag en 

dinsdag) is zowat de enige mogelijkheid. 

NB Dinsdag 30/03 tot vrijdag 02/04 (juist voor paasweekend) zou ook nog kunnen maar is 

dag meer verlof nemen voor de nog werkende mensen. 

 

Voor personen die vanwege serieuze gezondheidsredenen (of andere dwingende) niet 

meer zouden mee kunnen zullen we zeker een oplossing zoeken. Andere leden zullen later 

dan nog de kans krijgen om zich in te schrijven. Maar hiervoor is er nog tijd zat. Wordt 

vervolgd. 

  

Wandeltip: Floordamboswandeling in Melsbroek 

 

Ben je op zoek naar een kortere (9,2 km) en afwisselende wandeling ? Dan is dit 

zeker een aanrader. 
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Buurtwegen en plaatselijke architectuur, langs en door golfterrein, vergezichten 

en een groot gedeelte bos, zorgen voor een gevarieerd aanbod. Zelfs de 

buurtwegjes zijn grotendeels in groene zone. Vergezichten op vooral Perk, maar 

ook golfterrein is mooi gelegen. Onderweg kom je ook enkele kapelletjes, 

beekje, vijvertje en wat zitbanken tegen. Bij aanhoudende felle regen in de 

voorafgaande dagen kan het bosgedeelte wel drassige plekken bevatten. En bij 

erg warm weer zijn er natuurlijk de muggen in het bos. 

 

Restaurant Hof Ten As (Perksesteenweg) of de kerk van Melsbroek zijn 

startplaatsen met heel wat parkeermogelijkheden. Tegenover de kerk is er 

tevens een café. Best gps en/of kaart meenemen want de 6-hoekige bordjes zijn 

her en der verdwenen. 

 

Veel wandelplezier! 

Jean-Marie 

 

Via deze link kan de kaart afgedrukt worden, de gpx gedownload worden en 

vinden jullie verdere info over de wandeling: floordamboswandeling 
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Heb je zelf een wandeling in de buurt gedaan 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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