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DE VREUGDEKLAPPER 

Nummer 126 - 10/09/2020 

Nieuwsblaadje van wandelclub De Vreugdestappers Huldenberg WSVL 4386 

Beste Vreugdestappers, 

Wat we konden verwachten na de terugkeer van de vakantiegangers is spijtig 

genoeg ook waarheid geworden. Twintig procent van de uit vakantie 

teruggekeerde personen is besmet (volgens de media) en dus lopen de 

coronacijfers weer sterk op. Toch beetje hoop? Wedren tussen mogelijke vaccins 

is volop bezig, dus …  

Voor de wandelorganisaties betekent dit dat er in september op een beach-walk 

en een hondenwandeling na géén georganiseerde wandelingen zullen zijn. En 

ook voor oktober is 65% nu reeds afgelast en zal het scenario van september zo 

goed als zeker herhaald worden. Vermoedelijk zullen wandelingen zoals 
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voorheen met start, rustposten en catering op elke post, in 2020 quasi nihil zijn. 

Deze wandelingen mogen op de koop toe enkel doorgaan onder de 

voorziene restricties zoals “voorinschrijving + betaling op voorhand” en 

toestemming vragen aan de bevoegde instanties via CERM (Covid Event Risk 

Model) . En, op de koop toe, wie gaat zich veilig voelen bij die ene organisatie die 

toch absoluut wil organiseren om geld in het laadje te krijgen? Maar wederom niet 

getreurd, steeds meer clubs bieden tijdelijke initiatieven aan. Ter info: op 

Wandelblog.com kan je deze initiatieven terug vinden. Ook WSVl is recent met 

een nieuw idee op de proppen gekomen. Samengevat: inschrijven ter plaatse, 

stempel halen en afgepijlde wandelingen stappen. Meer info verder in de 

Vreugdeklapper. 

 

De Vreugdestappers zitten natuurlijk ook niet stil. Zo hebben we al onze 10e 

zondagwandeling erop zitten, alsook een vrijdagwandeling. De opkomst is van die 

aard dat we steeds overgaan tot opsplitsing in kleinere groepjes om de 

“distancing” makkelijker te respecteren. Geïnteresseerde leden kunnen onze 

volgende initiatieven steeds terug vinden op de evenementenkalender op 

onze website. Natuurlijk kan je ook individueel blijven wandelen . En vergeet niet 

dat je zelfs tijdens deze individuele wandeling verzekerd bent vanwege 

je lidmaatschap van WSVL! Laat je dus zeker niet ontmoedigen en geniet, zelfs 

in deze bizarre tijden, van de natuur en het wandelen. 

 

Afgelopen maand mochten we 2 nieuwe leden verwelkomen: Eugène Theunis uit 

Begijnendijk en Kristien Verschraegen uit Leefdaal. Welkom en alvast veel 

wandelplezier! 

 

 

  

Vind rust om te accepteren wat niet te veranderen is, de kracht om te 

veranderen wat je niet kunt accepteren en de wijsheid om het verschil hierin te 

ontdekken. 
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Infoberichten 
 

 

 

Herinnering - Bestellen Walking in Belgium 2021 

Wie nog de kalender "Walking in Belgium 2021" wenst te bestellen, gelieve dit door te 

geven vóór 15 september. Je kan hiervoor een mailtje sturen naar 

vreugdestappers@gmail.com. De kostprijs bedraagt 10 euro per kalender. De betaling 

dient pas te gebeuren bij afhaling.  

 

 

 

Toch mogelijkheid op georganiseerde wandelingen! Nu nog 
clubs die de stap wagen.  
WSVL kwam recent met een nieuw voorstel/idee om de weinig succesvolle 

voorinschrijving  te omzeilen. Géén voorinschrijving, géén rustposten, géén catering, 

géén zalen, géén stoelen of tafels. Wel de normale inschrijving met betaling van 1,5 

euro (2 euro voor niet-leden) in een buitenlocatie (bv. tent), afstempeling boekjes en 

afgepijlde wandelingen. 

 

De organiserende club moet wel nog aanvraag doen bij de plaatselijke instanties en 

het CERM-document invullen. Bij bekomen van toelating moeten dan nog de 

gebruikelijke coronamaatregelen in acht genomen worden. Voor meer info: 

https://images.wandelsportvlaanderen.be/2020821135014700-aanvulling-protocol-

wandelorganisaties.pdf    

Deze initiatieven zijn eveneens terug te vinden op Wandelblog.com 

 

Voor verdere vragen hieromtrent kan je ook steeds terecht bij Liesbet en Jean-Marie. 

 

 

 

Voorbije activiteiten 
 

 

Elewijt wandeling van 2 augustus 
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Geen Pellenberg vanwege omleidingsproblemen, dan maar bekend terrein. Op het 

normale startuur 9u en na noodgedwongen verstrenging van de coronamaatregelen 

stonden  zondag 02 augustus 13 Vreugdestappers aan de start. Eerst een 

beetje Elewijt verkennen en daarna het bos in. Dit was wel afwijken van de kaart/gps 

maar aangezien dit bekend terrein is, was dit géén enkel probleem. Michel zorgde 

sowieso voor de technische ondersteuning. 

 

Bos, veld, bos en af en toe een huisje zorgde voor wat afwisseling. Halverwege een 

drank/plasstop , … in de natuur die hunkerde naar water. Dan maar weer het bos in 

tot we een zonnebloemenveld tegenkwamen en massa’s rijpe  zwarte bramen. Nieuwe 

stop, armen van wel 2 m en achteraf ledematen vol met schrammen.   

 

 

 

Ondertussen hadden we (leuk hoor) het (onterechte) gerucht verspreid dat we door de 
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afwijkingen van oorspronkelijk parcours een 4-5 km langer zouden moeten stappen. 

Bam! Om de gemoederen te bedaren en boswachters te mijden, werd dan maar een 

km bos opgeofferd. Bij aankomst (na een perfecte 12 km) stond het terras van Café 

De Toog ons reeds op te wachten. De dorstigen werden gelaafd. De hongerigen 

trokken nadien huiswaarts of  …  

 

 

Meerdaalboswandeling van 9 augustus 

Hittegolf, dus annulatie traditionele weekendwandeling. Maar … na de overwinning 

Wout Van Aert in Milaan-San Remo konden we niet bij de pakken blijven zitten en werd 

in laatste instantie een boswandeling in het Meerdaalbos gepland. Om de hitte wat  te 

ontlopen werd 7u ons startuur. Negen Vreugdestappers waren hiervoor samen met de 

kraaiende haan uit bed gekropen. 

 

Michel had voor een knooppuntenwandeling van een 12-13 km  gezorgd. Vanaf 

parking van St-Joris-Weert (op dat uur nog leeg) trokken we het bos in. De temperatuur 

was  nog aangenaam op dit vroege uur. Buiten enkele MTB-ers en vroege joggers was 

het natuurlijk opvallend rustig  in het bos. Vanwege het bladerdek bleef de temperatuur 

zowat de ganse wandeling binnen het aanvaardbare en aangename. Halverwege aan 

een plas met picknick plaats werd halt gehouden voor een drank/plasstop , … De 

grootste vraag was het al dan niet aanwezige visbestand op deze vijver. 
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Het vervolg,  op en af in het bos, nog een drankstop, controle van afsluiting van het 

militair domein en een paardenweide, brachten ons  na 3,5 uur terug bij de 

startparking. Hier toegekomen sloeg de chaos toe. Het begon namelijk de 

stortregenen. Hierdoor zakte de temperatuur wel (tijdelijk) met 10 graden maar werden 

de aanwezige Vreugdestappers verdeeld over 2 dranklocaties. Géén nood, op beide 

plaatsen was de drank ok, en op beide plaatsen zaten we te wachten op de 

anderen. Voordeel: we verbruikten al wachtend nog een extra drankje. Olé! 

 

 

Molenbeekvalleiwandeling van 16 augustus 

Start aan de kerk van Kwerps vanwege zoektocht naar drankgelegenheid die ons 

kon/wou ontvangen na de wandeling. Dit wandelparcours was ons in het voorjaar 

reeds aangeboden door Paul Poels. 

 

De 18 gestarte Vreugdestappers wandelden nog bij lagere temperatuur door het eerste 

stuk veld tot aan het natuurgebied. Vanwege de droogte waren ook alle wegen 

moddervrij. Het verwilderde pad was wel wat “wilder” geworden sinds de verkenning 

in april. Na het verlaten van  het natuurgebied begonnen we aan de mooie 
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Mollenbeekvallei. Gedurende enkele kilometers volgden we de kronkelende 

Molenbeek.  

 

 

 

Na een klein stukje weg, een kopstoot van Annette tegen een uitstekende boomstronk 

en een muurserre, doken we het Silsombos in. De aandachtige wandelaars konden 

kennis maken met het Mariabeeld: de "Zwarte Madam”. Mooie boswegen, enkele 

vergezichten en een knuppelpad  brachten ons ten slotte bij de plaatselijke tennisclub 

die ons met open armen ontving. Dit was weliswaar  op één km voor het einde, maar 

de drank smaakte er daarom niet slechter om. De temperatuur was ondertussen ook 

al flink opgelopen. Na afrekening, slechts 0.30 euro te kort opgehaald bij de aanwezige 

18 personen (een unicum), trokken we nog even het Silsombos in. Hier was zowaar 

even modder zodat gentleman Daniel  zich geroepen voelde om de aanwezige dames 

te helpen en dan … in overdrive moest om tijdig thuis te zijn voor zijn toekomstige 

schoondochter. Voldaan van deze mooie wandeling en vluchtend voor de beginnende 

hitte, stoven we nadien weg om de koelte en de welkome douche op te zoeken.  

 

 

Vrijdagwandeling vanuit L’Ecluse op vrijdag 21 augustus  
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Omdat de GPS van Mark hem deed verdwalen op kleine landbouwwegen nabij de 

plaats van afspraak, vertrokken we met een vertraging van een 15-tal minuten op deze 

wandeling van 13,5 km. We dat zijn: Christel (met viervoetige vriendin), Nicole, 

François, Marie-Rose, Jaklien, Jean-Marie, Martine, Daniel, Denise en Guy. Het weer 

begon wisselvallig met wat motregen, maar, al in de eerste kilometer kregen we vanuit 

het westen een heldere hemel boven het hoofd en bleef het zonnig voor de rest van 

de wandeling. We verlieten L’Ecluse via een oude landbouwweg en doken meteen de 

velden in. We liepen richting het onooglijke gehucht Sclimpré dat mooi verborgen ligt 

in het glooiend landschap. Vlak voor de kern draaiden we af richting zuidwesten en 

kwamen voorbij de majestueuze Ferme Wahenge, een prachtig gerestaureerd 

exemplaar van een vierkantshoeve in Brabantse stijl. We stapten vervolgens via het 

Bois d’En Haut en velden richting Maison-du-Bois. Onderweg keken we vanuit de 

hoogte uit over Meldert en Sclimpré. Vervolgens ging het via de rand van Mélin terug 

naar L’Ecluse. We volgden onverharde landbouwwegen die her en der al overgroeid 

zijn met onkruid en lage struikjes, dus, in onbruik zijn geraakt. We liepen vlak onder de 

kam op het plateau met een mooi zicht naar het oosten over de vallei van de Grote 

Gete. We begonnen de afdaling naar L’Ecluse op de plek waar we de kerk van 

Hoegaarden boven de velden zagen oprijzen. Rondom 13u kwamen we terug aan in 

L’Ecluse. 

 



9

 

 

 

Ofschoon we geen grote hoogteverschillen moesten overwinnen liepen we de hele 

wandeling op en neer. Redelijk pittig dus. We kregen er behoorlijk wat dorst van. Maar, 

L’Ecluse heeft geen café, dus spraken we af om elkaar terug te zien in Beauvechain 

in de brasserie La Renaissance die we nog herinneren van de wandeling vanuit 

Tourinnes-la-Grosse. Blijkbaar hadden we allen ook flinke honger gekregen van het 

wandelen, dus namen we maar meteen te eten bij ons drankje. Terug aangesterkt en 

voldaan vertrokken we naar huis. 

 

 

Bos en holle wegenwandeling van 23 augustus  
21 vreugdestappers stonden om 9u te trappelen aan de kerk van Bierbeek voor deze 

dik 12 kilometer lange wandeling. De grootste vraag was met of zonder paraplu en 

regenjas. Eerst kregen we wat veldwegen voor de voeten en doken daarna het bos 

in. Aan de bouwvallige hut werd even halt gehouden.  
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Aan deze vijfsprong werd ook even afgeweken van de gps zodat deze  wat verder zelf 

voor een correctie moest zorgen.  Gevolg: 200m bos minder. Na het verlaten van het 

bos trokken we naar Waals-Brabant. Ondertussen werd ook de kans geboden om het 

parcours  5 km in te korten (maar niemand gaf er gevolg aan). Via een holle weg 

kwamen we bij “Chapelle au Rond Chêne” uit 1768. 
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Verdere holle wegen, wat kasseitjes en veldwegen brachten ons bij de volgende kapel 



12

 

van St-Bernardus en wat verder bij een mooie vierkantshoeve. Buurtpad, brugje en 

smal pad langs beekje brachten ons terug aan de kerk van Bierbeek. Eens we goed 

en wel plaats genomen hadden op het grote terras van Café "In de molen", gingen de 

hemelsluizen dan toch open en moesten we alsnog wegvluchten.  

 

 

Uitgepijlde abdijwandeling rond Affligem 

Verzamelen geblazen aan abdij van Affligem, gekend van het gelijknamige bier! 

Twintig Vreugdestappers stonden om 9u aan de start voor deze wandeling  van 12,5 

km. Ook dit maal de vraag:  met of zonder paraplu. Een stevige afdaling brengt ons 

aan één van de nog overblijvende hopvelden van Affligem.  
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Vandaar zagen we de abdij nog eens in volle glorie staan. Langs de bosrand wandelen 
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we door de wijken Mazits en Boekhout. Die wijken zijn geen bebouwde kommen hoor, 

maar rustige stukjes natuur. Aan de overzijde van de baan komen we in de wijk 

Molenberg. Het wandelpad loopt nu pal op de grens van Affligem en Aalst.  

We wandelen hier veelal door open velden. Via het bos komen we aan de Bellekouter 

(sportcomplex, grote zaal, velodroom en paardenpiste). 

 

 

 

Daarna gingen we terug de bossen in. We stegen langzaam en hadden hier  enkele 

mooie zichten op het Pajottenland in zomerse tooi.  En dan nog een laatste stukje tot 

aan de abdij. Vanwege een heelkundige ingreep was Gasthof d’Oude Brouwerij dicht 

en weken we uit naar dorpscafé Dachterdeer. Een aanrader! Na 100 telefoonoproepen 

van de caféuitbaters,  wat omrijden dankzij de gps van Mark, kwamen we bij de 

plaatselijke Tai terecht voor een lekker etentje. Tien Vreugdestappers breiden zo nog 

een leuk vervolg aan hun uitstap.   
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Meer foto's van de zondagwandelingen van augustus vinden jullie op onze website:  

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

  

 

Op GR-tocht met François en Michel 

 

  

De week voordien hadden Michel en François afgesproken voor een GR-

tripje van 27 km. Een makkie voor die kerels. Gezien ze dat de week nadien 

terug van plan waren had ik eens gepolst of ze mij dan ook niet konden op 

sleeptouw nemen. 

 

Op 6 augustus gingen we om 7u30 van start in Dion-Lemont voor een 

wandeling van 22 of was het 23 km. Dit was een deeltje van de GR 127. Het 

eerste uur was een erg mooi stuk, al moest je soms eerst op dieet om door 

de sassen te kunnen geraken. Lekker op en af, en niks dan natuur. De 

opgaande stukken vonden Francois en Michel de beste, … dan zweeg ik. 

Iets over halverwege moesten we “gemondmaskerd” door Wavre. En dan 

weer bos en veld in richting Rosières, Rixensart en tenslotte La Hulpe. In 

Genval (kort bij het meer) kwamen we plots een niet te passeren open terras 

tegen op onze weg. Met pijn in het hart offerden we ons op om de plaatselijke 

horeca ook iets te gunnen. Na … … … vatten we dan de laatste 4 km richting 

Hoeilaart aan. Het leek wel of de benen plots zwaarder waren ... Nikol stond 

ons echter met vlag en wimpel op te wachten en dat maakte alles goed! 
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Voor het volgende deel van de GR127 koos parcoursmeester Michel voor 

Waterloo – Genval. Eerst op schoolreis naar de Leeuw van Waterloo (ook 

grote parking) en bijhorende veldslagen in de omgeving.  En dan de mooie 

natuur in. De gure wind en regen bij de start voorspelden niet veel goeds. 

Het was tenslotte daardoor dat Napoleon de Slag om Waterloo verloor. 

Nadat we de velden, veldslagen, Lion en gure weer hadden 

achtergelaten, doken we het mooie glooiende landschap in. In het “arme 

Lasne” kozen we ons ook nog een stulpje uit, kwestie van mooi plaatsje te 

hebben voor onze ouden dag. Holle wegen, vergezichten, bos en af en toe 

een huisje zorgde ervoor dat we ons zeker niet verveelden in dit mooie stuk 

natuur. Na Eigenbrakel, Lasne en Ohain kwamen we enkele uren later terug 

in Genval terecht. Omdat we toch niet mochten vissen op het meer gingen 

we dan maar iets drinken. Waren het wij of onze drankjes, maar alle wespen 

van de omgeving kwamen ons eens bezoeken op het terras. Ondertussen 

herschiep François het terras tot een wespenkerkhof. Dan maar snel weg 

om te zien wat Nikol nog in petto had voor ons.  
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Wandelgroeten, 

Jean-Marie 

 

 

 

 

Komende activiteiten 
 

 

Ijzerzandsteenwandeling in Gelrode op 13 september 
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Op zondag 13 september 2020 trekken de Vreugdestappers er op uit voor de 

ijzerzandsteenwandeling in Gelrode. Deze wandeling van 12,5 km brengt ons over de 

typische Hagelandse heuvels zoals de Eikelberg en de Wijngaardberg. 

 

Verdere details en de mogelijkheid om in te schrijven vinden jullie op de 

website: https://vreugdestappers.be/zondagwandelingen/ 

 

In de loop van de maand wordt de evenementenkalender verder aangevuld met de 

komende activiteiten. Dus hou volgende pagina zeker in het 

oog: https://vreugdestappers.be/evenementenkalender/ 
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