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DE VREUGDEKLAPPER 

Nummer 124 - 10/07/2020 

Nieuwsblaadje van wandelclub De Vreugdestappers Huldenberg WSVL 4386 

Beste Vreugdestappers,

Als we enkel naar de coronacijfers in ons landje kijken kunnen we toch wat hoopvol 

zijn, maar een realistische kijk op de pandemie leert ons dat het einde van de tunnel 

in zicht lijkt maar we nog wel heel wat files kunnen tegenkomen. Heropflakkeringen 

over de ganse wereld, maar ook kort bij ons, tonen aan dat het snel terug de slechte 

weg op kan gaan als we niet wat meer voorzichtigheid aan de dag leggen.

Deze week kwam Wandelsport Vlaanderen met aanvullende adviezen, richtlijnen en 

restricties n.a.v. de laatste Veiligheidsraad van eind juni ll. Het blijven voor alle 

duidelijkheid, en dit voor de mogelijke hernemingen vanaf augustus, adviezen “onder 

voorbehoud”. Dit omdat onze regering steeds tot verduidelijkingen, veranderingen en 
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zelfs terugschroeven kan overgaan. 

 

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

natuurlijk van kracht. In augustus zullen 99% van de georganiseerde wandelingen ook 

afgelast worden. En de overblijvende 1% zijn vermoedelijk struisvogels. Vanaf 

september zou het kunnen dat her en der al terug een wandeling zal georganiseerd 

worden maar dit zal moeten met “voorinschrijving + betaling op voorhand”. Tevens zal 

elke organisatie toestemming moeten vragen aan de bevoegde instanties. 

 

Heel veel georganiseerde wandelingen zullen ook dan nog afgelast worden omdat de 

clubs niet zullen kunnen voldoen aan de gestelde eisen of géén toestemming 

krijgen. Sommige grote wandelclubs hebben reeds al hun georganiseerde 

wandelingen afgelast tot eind 2020. Wel bieden heel wat clubs over het ganse land 

afgepijlde wandelingen aan, maar dan zonder startzaal of rustposten. Op 

www.wandelblog.com kan je deze initiatieven terug vinden. 

 

Ook de Vreugdestappers zullen deze maand starten met trainingswandelingen voor 

de geïnteresseerde leden. Hierover kom je meer te weten in deze Vreugdeklapper.  

 

  

Blijf niet stilstaan bij het verleden, droom niet van de toekomst, maar concentreer je 

op het nu. 

 

 

 

 

Infoberichten 
 

 

Aanvullende richtlijnen WSVL 

Vorige vrijdag kwam Wandelsport Vlaanderen met nieuwe aanvullende adviezen, richtlijnen 

en restricties n.a.v. de laatste Veiligheidsraad van eind juni ll. Het zijn voor alle 

duidelijkheid, en dit voor de mogelijke hernemingen vanaf augustus, adviezen “onder 

voorbehoud”. Zolang er geen trefzeker medicijn of geen vaccin is tegen Covid-19, zullen 



3

we dus voorzichtig moeten blijven. 

 

FASE INGAAND OP 1 JULI 

Sportactiviteiten, wandeluurtjes of wandeltrainingen zijn vanaf 1 juli mogelijk met max. 50 

personen onder dezelfde voorwaarden zoals bovenstaand bepaald. Restricties 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. 

 

- Organisatoren dienen zich te houden aan de voorwaarden en richtlijnen die bepaald 

worden in het protocol. De belangrijkste wijziging is de implementatie van het Covid Event 

Risk Model. Deze tool zal door iedere organisator ingevuld moeten worden. Op basis van 

deze CERM zal het lokale bestuur beslissen of het evenement mag doorgaan. 

- Beperkt aantal medewerkers 

- Organiseren kan enkel via voorinschrijving en vooraf betaling 

- Organisatie van een aparte inschrijvingszone 

- Organisatie van de scanning/afstempeling 

- Beperking aanbod wandelafstanden/deelnemers en géén kleine afstanden 

- Géén rustposten in binnenlocaties 

- Catering: in 1e fase wordt géén rechtstreekse verkoop van catering voorzien. Clubs 

worden geadviseerd 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 
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gebruik rustposten terug toegelaten worden. Voor rest blijven natuurlijk alle voorwaarden 

en restricties dezelfde. 

 

Enkele voorbeelden van restricties: 

- Voorinschrijvingen en vooraf betaling blijven behouden 

- Werken met tijdsblokken volgens afstand; bvb 30 km start tussen 7u en 9u, de 

middenafstanden vanaf 8u en de korte afstanden vanaf 9u 

- Zo onderweg bevoorrading is voorzien, dient deze steeds individueel verpakt en 

ongeopend aangeboden te worden. 

- Cateringfaciliteiten in de rustposten kan terug. Maar ook hier dienen de gangbare 

maatregelen voor restaurants en horeca in het algemeen gevolgd te worden. Ze verwijzen 

hiervoor naar www.heropstarthoreca.be. 

- Aanstellen van een coronaverantwoordelijke voor WC, toegang zaal, scanning, catering, 

enz 

- Of voor WC werken met professionele persoon en hiervoor laten betalen 

- ALLE info over parcours of wandelingen van andere organisaties mogen NIET 

uitgehangen of verdeeld worden. 

- Géén prijslijsten of folders over wandelingen op de tafels 

- Iedereen draagt mondmasker in de binnenruimtes 

- Enz. 

 

Op de site van Wandelsport Vlaanderen kan je dit nog verder nalezen.  

  

Wandeltip: Dikke Beukwandeling in Meerdaalbos 

 

Vanuit St-Joris-Weert kan je de Dikke Beukwandeling ontdekken. Voor deze iets 

langere boswandeling, vertrek je vanaf parking Weertse dreef in Vaalbeek of 

parking Weertse dreef in Blanden. 
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De wandeling telt 13 km waarvan zeker weer 90% in bos. Je moet wel zelf zorgen 

dat je drank en wat om te eten (zo nodig voor 3u) meeneemt, want je komt niks 

tegen in bos hé. 

 

Mooie wandelpaadjes, met enkel wat veld langs de kant van St-J-Weert. Echt 

parcours om bij warm of nat weder in het bos te gaan wandelen. Onderweg 

enkele picknickbanken en ook een speelbos (kort bij parking Vaalbeek). De 
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wandeling is goed aangegeven. Op de koop toe staan er borden bij de parkings. 

Je kan het parcours volgen via de oranje palen en oranje bordjes, via de kaart 

op Route You of via GPS al deed hij hier wel vaak moeilijk. 

 

Je kan ook de volgende knooppunten volgen:  

100– 19 -124 – 123 – 125 -110 – 127 – 112 – 111 – 128 – 129 – 109 – 130 – 131 – 

108 - 100 

 

Opgepast! Vanaf parking Vaalbeek heel even zoeken: ofwel het pad aan de 

overkant van de straat nemen; ofwel even de Weertse dreef volgen en dan linksaf 

Dikke Beukwandeling en oranje bordje volgen. 

 

Veel wandelplezier! 

Jean-Marie Theunis 

 

RouteYou link: 

https://www.routeyou.com/nl-be/route/view/557654/wandelroute/meerdaalwoud-

dikke-beukwandeling 

 



7

 

 

  

 

 

 

 

In het spoor van enkele Vreugdestappers 
 

 

Damiaanwandeling vanuit Werchter 

Omdat sinds kort de bubbels toch mochten uitgebreid worden en het altijd leuker is met 

meerderen samen dan alleen, had ik vorige week een oproep gedaan via een tak van de 
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sociale media. 

 

Kort samengevat: Eliane en ikzelf startten vorige zondag om 9u in Werchter voor een 

wandeling van 12 km. Enkele clubleden die vertrouwd waren met de sociale media hadden 

direct positief gereageerd. Dus zondag stonden we voor het eerst niet alleen aan de start 

van een wandeling, maar wel met 6 Vreugdestappers. 

 

Voor de geïnteresseerden die deze toffe wandeling ook eens willen stappen: 

- Parking Kerkplein Werchter 

- Het gaat om de Damiaanwandeling 

 

Een wandeling van 13 km met heel wat afwisseling en zelfs nog wat interessante 

geschiedenis. Voor hen die niet vertrouwd zijn met afdrukken of downloaden van 

wandelingen: 6-hoekige bordjes met Damiaanwandeling op, begeleiden je tijdens de ganse 

wandeling. 

 

     

 

Ons vertrek: achter de kerk (St-Jansstraat) aan Café Oud Werchter richting Jack-Op – 

Beverlaak – Amerstraat – kom je op weg langs de Dijle. Een aandachtige wandelaar heeft 
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dan al enkel 6-hoekige bordjes gezien. Je loopt direct enkele km langs de Dijle met 

verschillende goed geladen okkernootbomen (voor de dan nog wakkere wandelaar). Aan 

de Damiaanbrug verlaten we het Dijlepad om de Pater Damiaanstraat te nemen. Hier zie 

je op het eind links het geboortehuis van Pater Damiaan en Damiaanmuseum. Via enkele 

bospaden komen we uiteindelijk in Tremelo terecht. Vreugdestappers hebben altijd dorst 

dus werd Café “Het Raadshuis” onze 1e stop. Vriendelijke bediening! Hier is heel veel 

parking zodat dit ook als startplaats kan fungeren. 

 

Na een lekkere … , WC-bezoek voor de geïnteresseerden en ontsmetten van de handen, 

trokken we richting Damiaanplein/Schrieksebaan/ kerk. Hier staat tevens het/een 

standbeeld van Pater Damiaan. Na kerk rechtsaf Astridlaan in en maar bordjes volgen. Via 

wat veldwegen kom je in het bos terecht en ontdekken we de beek “De Laak”. Het laatste 

stuk zijn nog wat veldwegen die ons uiteindelijk weer bij de kerk van Werchter brengen. 

Café “ Oud-Werchter” was ook open dus …. De Vreugdestappers die de sprong waagden 

waren allen eensgezind enthousiast. 

 

    

 

Ikzelf bracht nog even een “veilig” bezoek aan de 1e wielerwedstrijd in Wezemaal na de 

voorbije 4 maanden zonder. 
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Veel wandelplezier aan de geïnteresseerden! 

Jean-Marie Theunis 

 

Link: https://www.tremelo.be/download.ashx?id=16187 

 

    

  

 

Heb je zelf ook een wandeling gedaan die je de moeite waard vindt 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 
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Groepswandeling vanuit Incourt op donderdag 30 juli 
Ja hoor, nadat we lang in ons Kot hebben gezeten, gaan we terug samen op wandel. Meer 

bepaald doen we onze volgende groepswandeling in Waals Brabant op donderdag 30 juli 

met vertrek vanuit Incourt. We kiezen bewust voor de donderdag omdat we weten dat niet 

iedereen zich vrij kan maken op een vrijdag. 

 

Ook op andere vlakken is deze wandeling ongewoon. De Corona-maatregelen nopen ons 

daartoe. Zo kiezen we voor een wandeling zonder tussenstop. Met een bende van méér 

dan twintig samenzitten op een klein terras of in een klein café is géén goed idee met het 

virus in de buurt. Dus, géén tussenstop, maar, een wandeling die korter is dan gebruikelijk: 

12 km. We maken een lus over landbouw- en verkeersluwe wegen door een licht heuvelend 

landbouwgebied om via Roux-Miroir en Longueville terug te keren naar Incourt. 

 

We spreken af om 9:45 op de Place des fêtes in Incourt. Hier is gewoonlijk voldoende 

gelegenheid voor parkeren. Zoniet zijn er plekjes te vinden in de onmiddellijke omgeving. 

We raden stellig af om aan autodelen te doen op weg naar Incourt, tenzij je 

Vreugdestappers meeneemt die al tot je Corona-bubbel behoren. Op de Place des fêtes is 

een klein cafétje, Le Rianfra, dat misschien al open is wanneer we er vertrekken. Het is 

zeker open wanneer we terug in Incourt aankomen. Voor hen die toe zijn aan een dringend 

toiletbezoek, en het kleine kamertje verkiezen boven de weidse natuur, is er dus 

gelegenheid. Ook zij die niet verder kunnen omwille van grote dorst is er redding. 

 

Nog omwille van Corona organiseren we géén gezamenlijke lunch na de wandeling, en, 

beperken we de wandeling tot maximum 25 deelnemers. Zij die zich het eerst inschrijven 

gaan mee. Op de wandeling zijn we eraan gehouden de fysische afstand van 1,5 m te 

hanteren, of, een mondmasker te dragen. We begrijpen dat dit niet gemakkelijk zal zijn 

omdat we elkaar zoveel te vertellen zullen hebben na een oponthoud van 4 maanden, 

maar, we moeten de Corona-maatregelen strikt toepassen: een eventuele boete kan ons 

de volledige clubkas kosten. Dat willen we absoluut vermijden. We rekenen dus op jullie 

medewerking en kijken uit naar een lang verwacht weerzien. 
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Inschrijven kan via volgende link:  

https://vreugdestappers.be/vrijdagwandelingen/ 

Wanneer het maximum aantal deelnemers van 25 bereikt is, zal dit vermeld worden op 

deze pagina. 

  

 

Wandeltip van Paul Poels voor de kunstminnende Vreugdestappers: 

  

Dit jaar gaat de triënnale “Kunst op den IJzerenberg” door aan de 

Brusselsesteenweg (nr. 129) in Winksele tot eind oktober. Gezien de 

Coronomaatregelen zijn de geplande activiteiten afgelast, waardoor het park 

gratis toegankelijk is voor het grote publiek. Bezoek is mogelijk van woensdag 

tot zondag telkens van 13u tot 18u. 

  

Alle info op: https://www.ijzerenberg.be 

 

     

 

 

   

     

 

 
 
 
 
 

This email was sent to paul.poels@telenet.be  
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