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DE VREUGDEKLAPPER 

Nummer 125 - 10/08/2020 

Nieuwsblaadje van wandelclub De Vreugdestappers Huldenberg WSVL 4386 

Beste Vreugdestappers, 

Net toen we dachten “olé eindelijk verlof” worden we geconfronteerd met een 

tweede coronagolf. De woorden “onder voorbehoud” waren dus géén ijdele 

woorden. De versoepelingen voor augustus werden niet alleen teruggeschroefd, 

integendeel, we kwamen terug in een verstrengd regime terecht. 

Augustus terug “mini”-lockdown en september e.v. worden plots weer volledig in 

vraag gesteld. Op de koop toe zal men zich ditmaal wel behoeden om de touwtjes 

weer zo snel als vorig keer te lossen. 2/3 van de georganiseerde wandelingen 

voor september zijn nu al geannuleerd. De voorziene restricties zoals 

“voorinschrijving + betaling op voorhand” en het vragen van toestemming aan 



2

 

bevoegde instanties via CERM (Covid Event Risk Model) zijn belangrijke 

verplichtingen. Heel veel georganiseerde wandelingen zullen dan ook nog 

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

of géén toestemming krijgen. Het traditionele aanbod met inschrijving, stempel, 

afgepijlde parcours, broodje, taart, enz zullen we dus nog even … moeten missen. 

 

Maar niet getreurd, heel wat clubs bieden tijdelijke alternatieven aan. Op 

Wandelblog.com kan je deze initiatieven terugvinden. Ook de Vreugdestappers 

zijn vorige maand gestart met wekelijkse trainingswandelingen voor de 

geïnteresseerde leden. In de toekomst zullen deze aangekondigd worden via 

onze website. En vergeet hierbij ook onze mooie vrijdagwandelingen niet! Dus 

zelfs in coronatijd géén gebrek aan aanbod. 

 

Om nieuwe dingen in je leven toe te laten, zul je soms eerst oude dingen los 

moeten laten. 

 

 

 

Infoberichten 
 

 

Laatste nieuws in verband met de buitenlandse reis naar 
Flims  
Nu we blijkbaar naadloos van de eerste in de tweede Corona-golf zijn beland stellen 

een aantal onder jullie zich wellicht de vraag wat de situatie is met betrekking tot de 

buitenlandse reis naar Flims. Ziehier een korte update die gebaseerd is op de feiten 

die ons momenteel bekend zijn. 

 

Gaat de reis door? Als de situatie met betrekking tot Corona blijft zoals ze is vandaag 

dan gaat de reis inderdaad gewoon door. Maar, veel zal afhangen van het virus en 

hoe goed of slecht we het onder controle hebben tegen 23 september. Niemand durft 

momenteel te voorspellen wat zal gebeuren eens de vele vakantiegangers uit het 
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buitenland zijn teruggekeerd, en/of, hoe goed de huidige maatregelen de spreiding van 

het virus zullen indammen. Bovendien, of we het land nog uit mogen, en nog meer, of 

Belgen Zwitserland nog binnen mogen, of, door Frankrijk mogen reizen. Spannend is 

het dus wel :) 

 

Aantal ingeschreven leden. In de vorige update, en ook op de website 

(https://vreugdestappers.be/buitenlandse-reizen/), waren er nog 17 clubleden 

ingeschreven. Daarvan hebben er ondertussen 7 hun reis afgezegd bij Intersoc 

omwille van vrees voor Covid-19. Er blijven dus nog 10 deelnemers, zijnde: 

Vekemans Francois, Lauwers Nicole, Nuyts Jacques, De Greveleer Martine, 

Deschoenmaeker Marie Rose, Vanderlinden Eddy, Vanderdood Greta, Jan 

Berckmans, Denise Van Rompaey en Engelen Guy. Nog netjes een bubbel van 10 

conform de federale maatregelen. 

 

Van deze 10 maken er 4 de reis met de auto. Dat betekent dat de club niet langer aan 

het noodzakelijke aantal van 10 komt voor een gegarandeerde opstapplaats in 

Moorsel. We wachten nog op de informatie van Intersoc met betrekking tot de plek 

waar we verwacht zullen worden om op te stappen. Zo mogelijk blijft Moorsel gewoon 

behouden. Info daarover volgt later. 

 

Zij die nog beslissen om hun reis af te zeggen moeten dit rechtstreeks met Intersoc 

regelen. Laat daarbij wel een bericht aan Guy Engelen (guy.engelen@skynet.be) 

zodat de club weet wat er gaande is. 

 

Inschrijven is nog mogelijk. Voorlopig is er nog steeds de mogelijkheid om in te 

schrijven en mee te reizen. Er zijn voor de club nog 14 plekken beschikbaar. 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. 
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• 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. 

 

Hoe veilig is het om met Intersoc op reis te gaan? Intersoc neemt behoorlijk wat 

maatregelen om de reizigers gezond te ontvangen en terug naar huis te brengen. Je 

kan ze raadplegen op hun website (https://intersoc.be/nl/maatregelen). Maatregelen 

uitvaardigen is één ding, ze toepassen is er een ander. Vraag dat maar aan onze 

overheden :). We hebben daarom nagevraagd hoe het er in werkelijkheid aan toegaat 

in de hotels en tijdens de reis bij onze wandelvrienden die met Intersoc op vakantie 

zijn geweest, of, als vrijwilliger voor Intersoc werken in Zinal en St. Moritz. Van hen 

verwachten we geen prietpraat. We hebben van allen het antwoord gekregen dat de 

maatregelen strikt worden toegepast en ook zeer goed worden opgevolgd door de 

vakantiegangers. Volgens hen is er ook nog geen besmetting geweest in de hotels 

waar ze werken/verblijven. Dat is geen garantie voor de toekomst. Bovendien kan het 

er in Flims anders aan toegaan, maar, misschien is het wel een geruststelling. 

 

Flims ligt in het Canton Graubünden. Dit Canton telt ongeveer 200.000 inwoners. Tot 

op 5 augustus had het 857 Covid-19 gevallen, en, 42 Covid-19 doden. Dat is ongeveer 

een factor 5 minder dan in België. Het is dus niet meteen van de lokale bevolking dat 

we schrik moeten hebben. Aan onze Belgische kust is het een heel stuk gevaarlijker. 

Verder is het zo dat wij naar Flims reizen van 23 september tot 1 oktober. Dat is tijdens 

een zogenaamde ‘Charme’ week. Zeg maar een week exclusief voor volwassenen met 

vooral mensen op pensioenleeftijd. Dat heeft alvast het grote voordeel dat er weinig 

tot geen menging is van leeftijdsgroepen, en, dat we samen zijn en reizen met mensen 

die begrijpen dat ze tot een risicogroep behoren. Laat ons er vanuit gaan dat ze zich 

er ook naar zullen gedragen. 

 

Neem voor alle zekerheid toch even contact op met je reisverzekeraar en stel de vraag 

of en hoe je contract de repatriëring dekt naar België en/of de kosten voor verzorging 
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in een Zwitsers hospitaal mocht je onverhoopt Covid-19 krijgen en er bovendien 

behoorlijk ziek van worden. Beter te vertrekken met een gerust gemoed. We gaan 

tenslotte op vakantie en willen kunnen genieten van een week buiten ons Kot en in de 

Bergen. 

 

 

 

Walking in Belgium 2021 

Leden die een kalender "Walking in Belgium 2021" wensen te bestellen, kunnen ons 

dit laten weten door een mailtje te sturen naar vreugdestappers@gmail.com. Gelieve 

ons dit te laten weten vóór 15 september. De kostprijs bedraagt 10 euro per kalender. 

Betaling dient pas te gebeuren bij afhaling. 

 

 

 

Voorbije activiteiten 
 

 

Floordamboswandeling van 12 juli 
Op zondag 12 juli om 9u stonden we met 15 Vreugdestappers aan de start van de 12 

km lange wandeling vanuit Perk. Vanuit Perk om voldoende parking te hebben en bij 

aankomst een voldoende groot terras om de dorstige alsnog de kans te geven om in 

de open lucht een drankje te nuttigen. 

 

Tijdens onze eerste kilometer kregen we al het bezoek van de “super-vriendelijke” 

boswachter. Samengevat: vervelen doet ge u nooit bij de Vreugdestappers. Na zowat 

1,5 km veld- en buurtwegen vanuit Perk kwamen we op het parcours van de 

Floordamboswandeling. Een mooie wandeling die ook al in een vorige Vreugdeklapper 

aangeboden werd. Het eerste deel van deze wandeling bracht ons via veld- en 

buurtwegen (en wat extra sightseeing om niet te vroeg op de eerste stop toe te komen) 

in centrum van Melsbroek. Hier hadden we het geluk om ontvangen te worden op het 

grote en erg mooie buitenterras van de golf. Deze locatie overtreffen tijdens de 

volgende maanden vormt op zich al een (quasi onmogelijke) uitdaging. 
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Nadat we uiteindelijk toch maar beslist hadden om de wandeling verder te zetten, 

verkenden we het Floordambos. Eerst maakten we een bocht om het golfterrein omdat 

vanwege de covid-19 niet alle 15 Vreugdestappers direct een lidkaart van de golf 

getekend hadden (en de wandeling rond de golf ging) en vervolgens vertoefden we 

gedurende enkele kilometers in het Floordambos. De muggen waren relatief rustig 

zodat er ook hier géén haast was. De laatste kilometer brachten enkele buurtwegen 

ons terug bij de kerk van Perk. Op het terras “Onder den Toren” werden als afsluiter 

nog enkele … tot ons genomen. Op naar volgende week dachten de aanwezigen! 

 

 

Limal – Rixensart wandeling van 19 juli 
Even een andere kant van Brabant? Op zondag 19 juli om 9u zakten 18 

Vreugdestappers af naar Limal voor een 13,5 km lange wandeling (omdat we met al 

ons gebabbel nog een afslag vergeten waren). Start te Limal werd net als vorige week 

gekozen omdat we zo voldoende parking hadden en bij aankomst een voldoende groot 

terras om de dorstigen ook de kans te geven om in de open lucht nog één(?) drankje 

te gebruiken. 
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Onze eerste km leek in de hemel te zullen uitkomen, zo steil! Boven zagen we een 

mooie vierkantshoeve, en dan het veld in richting bos. Omdat we toevallig wat zaten 

te praten hadden we een afslag gemist en kregen zo nog een km cadeau. Daarna het 

bos in voor enkele kilometers. Ook holle wegen waren van de partij. 

 

 

 

Na een drankstop en 8 km stappen kwamen we in het stad van Rixensart. De eerste 

bezienswaardigheid was het kasteel en “brother Dominic”. Een zessprong dwong ons 

even tot nadenken, maar de GPS (en Michel) zorgden voor het correcte vervolg. 

Sightseeing door Rixensart, verkenning van de stationsbuurt van Profondsart, en de 

lokale chocolatier (spijtig genoeg niet open) brachten ons terug aan het begin van de 

wandeling. De laatste kilometer was nu naar beneden rollen en dan recht het terras 

op. 

 

Drinken (en lekker eten voor sommigen) en steevast mondmasker op, sloten tenslotte 

onze Waalse uitstap af. 

 

 

Huldenbergwandeling van 26 juli 
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Mooi, mooier, mooist. Maar dat wisten we al van al onze Huldenbergwandelingen. We 

kozen voor Huldenberg omdat we die dag normaal onze Zomertochten-organisatie zou 

doorgegaan zijn. Maar corona … 

 

Op zondag 26 juli 9u zakten toch 23 (5 afzeggingen vanwege ziekte en coronavrees) 

Vreugdestappers af naar Huldenberg voor een 2x6km lange wandeling met als 

tussenstap en eindstation café De Kronkel. Jacques en zijn assistent René zorgden 

voor de begeleiding, waarvoor dank! Omdat het om 2x6m ging konden ook enkele 

korte afstandstappers mee op stap. Na verdeling van de groep in 2 (telkens een 12-

tal) trokken we de bergen van Huldenberg in. Holle wegen, veld, bos , stijgen en dalen, 

alles kwam aan bod … behalve de aangekondigde regen. En voor we het wisten 

stonden we weer aan de Kronkel om in kleine groepjes een drankje te gebruiken.  
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Na drankstop trokken we richting Loonbeek, passeerden het bloemenhuis van Richard 

en Therese, een kudde hertjes, en heel wat vergezichten.  Zelfs de tuin van Hugette 

en Jacques stond op het programma, maar ze waren spijtig genoeg niet thuis. 

Wandelen zeker? En … 6 km later zaten we weer op het terras van de Kronkel.  

 

 

 

Omdat de “bevriende wandelclub uit de omgeving” ook nog ging passeren, ze 

verkenden onze parcours veronderstel ik ;), waren we tijdig richting huiswaarts. Mag 

ook wel eens hé. 

 

 

Vrijdagwandeling op donderdag 30 juli in Incourt  
Allen die zich inschreven voor de wandeling verschenen te vroeg op de afspraak. Allen 

dat zijn 7 die-hards: Jacqueline, Nicole, François, Michel, Mark, Denise en Guy. Te 

vroeg was om 9u30. De zon stond al hoog aan de blauwe hemel. De ganse wandeling 

was er geen wolkje te bespeuren. Met zijn 7 voldeden we ruim aan de Covid-19-

voorwaarden van Wandelsport Vlaanderen: mondmasker op zak, met minder dan 20, 

zelfs minder dan een bubbel van 10, en, 2 begeleiders. De hele wandeling van 12,3 

km verliep over verkeersvrije wegen of veldwegen, dus konden we ons permitteren om 
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de volledige wegbreedte te benutten, en, naast en achter elkaar te lopen om te 

babbelen zonder de 1,5m regel te overtreden. Om maar te zeggen: we hielden het 

veilig én gezellig. 

 

 

 

We vertrokken vanuit Incourt naar het noordwesten en volgden het riviertje Le 

Brombais. Door grote velden met aardappelen, erwten, bonen, mais en uien liepen we 

richting de kleine en rustieke kern Roux-Miroir. Onderweg zagen we een paar 

imposante vierkantboerderijen. Vervolgens ging het opnieuw door het golvend 

landschap richting Longueville. Halfweg passeerden we een mooi beukenbos dat bij 

gebrek aan een echte rustpost dienst deed als sanitaire stop. We kwamen Longueville 

binnen langs het gehucht La Station dat in oorsprong bestond uit kleinere chalets en 

tweede verblijven, maar ondertussen er woningen heeft bijgekregen die niet van de 

kleinste zijn. In Longueville liepen we door de kern via oude trage wegen. Terug in het 

open veld gekomen ging het richting zuidoost naar Incourt. We liepen door de pas 
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gemaaide tarwe- en vlasvelden. Het hooi rook nog lekker vers. We kwamen Incourt 

binnen via de kleine kern Brombais om vervolgens terug te eindigen op de Place des 

fêtes waar onze auto’s geparkeerd stonden. We arriveerden net op het moment dat Le 

Rianfra de deuren opende en genoten er op het terras van een heerlijk drankje, zoals 

steeds aangeboden door de club. We keerden tevreden huiswaarts. 

 

We hebben zoals steeds de wandelroute ingevoerd in RouteYou. Ze kan er op kaart 

worden uitgeprint, of als bestand worden opgehaald voor de GPS of smartphone. Zij 

die beschikken over een smartphone met mobiel internet kunnen de route direct volgen 

op hun smartphone. Dit alles op de volgende URL: https://www.routeyou.com/nl-

be/route/view/7693462/wandelroute/incourt-roux-miroir-longueville 

  

 

 

Wandelen in coronatijd. 

 

Wij hebben al leuke wandelingen gemaakt in deze toch wel speciale tijd. 

 

Onze voorzitter Jean-Marie en zijn lieftallige echtgenote hebben reeds 

verschillende wandelingen georganiseerd o.a. in Werchter (5/7), Perk (12/7), 

Limal (19/7) en Elewijt (2/8). Dank voor dit initiatief! Guy en Denise zorgden 

in Incourt (30/7) voor een zeer mooie tocht door de natuur. Jacques en 

Huguette lieten zich van hun beste kant zien tijdens de mooie wandelingen 

in Huldenberg (26/7). 

 

We konden onderweg wel geen koffiestop houden maar dat losten we op 

door zelf onze voorraad mee te doen. Nadien was het soms mogelijk om een 

terrasje te doen altijd volgens de ons opgelegde coronamaatregelen. Wij 

hebben ervan genoten en danken allen voor deze wandelingen. Ze mogen 

dat nog verder blijven doen. 

 

Nikol en François 
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Komende activiteiten 
 

 

Vrijdagwandeling vanuit L’Ecluse op vrijdag 21/8 

We gaan door met onze groepswandelingen in Waals Brabant. De volgende gaat door 

op vrijdag 21 augustus met vertrek en aankomst in L’Ecluse, deelgemeente van 

Beauvechain. 

 

Helaas zijn we nog niet verlost van Covid-19 en wordt ook deze wandeling weer wat 

ongewoon. De Corona-maatregelen nopen ons daartoe. We kiezen opnieuw voor een 

wandeling zonder tussenstop, en, een wandeling die korter is dan gebruikelijk: 

13,4km. We maken een lus door dit prachtig stuk van het Brabants plateau aan de 

rand van de taalgrens over verkeersluwe wegen en vooral onverharde 

landbouwpaden. We gaan op- en af en klimmen in totaal een kleine 100m. We krijgen 

mooie vergezichten op ondermeer Hoegaarden en de vallei van de Grote Gete. 

 

We spreken af om 9u15 op de kruising van de Rue de Gaët en de Rue de la 

Cabourse in het centrum van L’Ecluse (deelgemeente van Beauvechain). Hier is er 

mogelijkheid tot parkeren langsheen de Rue de Gaët. Zoniet zijn er plekjes te vinden 

in de onmiddellijke omgeving. We raden stellig af om aan autodelen te doen op weg 

naar L’Ecluse, tenzij je Vreugdestappers meeneemt die al tot je Corona-bubbel 

behoren. We voorzien geen tussenstop op de wandeling. Ook op de start- en 

aankomstplaats is er géén gelegenheid om iets te drinken of toilet te gebruiken. 

Onderweg komen we door voldoende bos en maisvelden om een plasje te wagen, en, 

uiteraard kunnen we onderweg eventjes halt houden om wat op adem te komen. We 

raden aan om zeker bij warm weer voldoende drank te voorzien aangezien we vooral 

in de open vlakte lopen zonder veel schaduw. Mocht de droogte plots eindigen en 

mocht het veel gaan regenen dan kan deze wandeltocht op plaatsen modderig 

worden. Neem dan je voorzorgen en zorg voor aangepast schoeisel. Als het droog 

blijft zoals het is, dan zijn lage wandelschoenen perfect. Zij die geërgerd worden door 

kriebelende planten op het wandelpad kunnen best een broek met lange pijpen 
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dragen. 

 

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

en, beperken we de wandeling tot maximum 20 deelnemers conform de regels van 

Wandelsport Vlaanderen. Zij die zich het eerst inschrijven gaan mee. Volgens 

dezelfde Corona-regels hebben we 2 begeleiders op de tocht. Op de wandeling zijn 

we eraan gehouden de fysische afstand van 1,5m te hanteren. Dat is perfect te doen 

over het gehele parcours. Breng ook een mondmasker mee. We hoeven het niet te 

dragen, maar, je kan het beter op zak hebben. 

 

Inschrijven kan via volgende link: 

https://vreugdestappers.be/vrijdagwandelingen/ 

 

 

 

Aankondiging Zondagwandelingen 

Vanaf nu zullen de zondagwandelingen aangekondigd worden op onze website: 

https://vreugdestappers.be/zondagwandelingen/. Zodra de details van de 

eerstvolgende zondagwandeling zijn ingevuld, kan je je hiervoor inschrijven. 

 

De foto's van de zondagwandelingen van juli vinden jullie hier: 

https://vreugdestappers.be/2020-zondagwandelingen/ 

  

 

Wandeltip: Wandeling vanuit Landen 

 

 

Wil je eens wat verder van huis een rustige wandeling doen, hier een volledig verharde 
wandeling vanuit Landen. Parking aan het Slachthuisplein en vertrek via Eikkapellaan 
of P op Bronplein en dan via De Nonnensteeg. Telkens kom je uit aan Dries. 
 
Een wandeling van 12 km met allemaal “verharde “ wegen. Startend aan de Boskapel 
(Boskapellaan en even St-Gertrudisstraat) en dan naar rechts onder de grote stenen 
spoorwegbrug door. Vervolgens linksaf de Roosveld in. Je stapt hier even door 
industriezone. Al vrij snel kom je een mooie hoeve tegen. En even later heb je 
Overwinden aan je rechterkant. Weg vervolgt naar links - Pellenstraat (evenwijdig met 
de Ravel). Je bent nu op weg naar Waals-Brabant. Na wat veld en verzichten kom je 
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via Rue Blanc Jean in Racour. Linksaf kom je in de Rue de la Station en op weg dus 
naar oud station van Racour. Op uw rechterkant krijg je enkel mooie zaken 
aangeboden. Aan station Racour rechts de Ravel op tot je linksaf de Sentier de la Delle 
hebt. Even volgen en dan linksaf terug naar Vlaanderen en naar Waasmont. Na zowat 
een kilometer kom je in Waasmont. Hier kan je even rondkijken. Daarna neem je linksaf 
de Deleydtstraat. Kaarsje branden in de kapel als je de kerk niet bezoekt en terug 
richting Landen. Na 1,2 km linksaf de St-Lambertusstraat tot op de Raatshovenstraat. 
Even volgen naar rechts en 200m de 2e straat linksaf. Via kinderboerderij en pad kom 
je terug aan begin van wandeling. Nu enkel nog het beginstuk in de omgekeerde 
richting. 
 

 
 
Enkele weetjes: 
- Bronplein is ook de plaats van de gekende Pepijnbronnen. 
- Onderweg komt je enkel mooie hoeves tegen. 
- De wandeling komt voorbij de gemeenten Overwinden, Racour en Waasmont. Even 
afwijken van parcours om gemeente te bezoeken (of iets te drinken?) moet zeker 
kunnen. 
- Station van Racour, kerk van Waasmont, … 
- In Landen genoeg mogelijkheden om iets te drinken of zelfs te eten. 
 
Veel wandelplezier! 
 
Link: https://www.routeyou.com/nl-be/route/view/6818199/wandelroute/landen 
 
Via deze link kan de kaart afgedrukt worden, gps gedownload en vindt je nog informatie 
over wandeling. 



15

 

 

 
  

     



16

 

 

   

     

 

 
 
 
 
 

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

why did I get this?    unsubscribe from this list    update subscription preferences  

. ꞏ . ꞏ . ꞏ . . ꞏ Belgium  

 

 
 

 


