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DE VREUGDEKLAPPER 

Nummer 127 - 12/10/2020 

Nieuwsblaadje van wandelclub De Vreugdestappers Huldenberg WSVL 4386 

Beste Vreugdestappers,

Het beetje hoop van vorige maand is weer even naar de achtergrond 

verdrongen. Terug wat meer voorzichtigheid aan de dag leggen, is dus zeker 

géén overdreven reactie. Maar wandelen in de open lucht blijft één van de 

veiligste activiteiten die we mogen en kunnen doen. We raden eenieder daarom 

ook aan om deze leuke recreatieve activiteit te blijven uitoefenen. Zeg nu zelf wat 

is er aangenamer dan een wandeling in de buitenlucht en in de natuur. 

Ook wij zagen ons, net als 99% van de andere georganiseerde wandeltochten, 

verplicht om onze Herfstwandelingen in Bertem te annuleren. Maar ook wij (zie 

onze website en de Wandelblog.com) bieden van 16/10 tot 21/10 twee afgepijlde 
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wandelingen aan. De volgende maanden zal je her en der ook al eens een 

wandeling aangeboden krijgen waar je je ter plaatse zal kunnen inschrijven, een 

stempel halen en het afgepijlde parcours af te stappen. 

 

De vraag is hoe lang deze initiatieven zullen toegelaten worden bij deze terug 

verslechterende toestand. Ook tijdelijke initiatieven van clubs blijven een 

mogelijkheid. Als je twijfelt of niet vertrouwd bent met de digitale versie van WSVL, 

kan je altijd wel bij ons terecht voor meer info. Wijzelf blijven de leden ook 

wekelijks een wandeling aanbieden en zitten al aan onze 14e weekendwandeling. 

Elke maand hebben we ook onze vrijdagwandeling. Geïnteresseerde leden 

kunnen onze volgende initiatieven steeds terug vinden op de evenementkalender 

op onze  website. Heel wat leden zijn elke week van de partij. Het zal dus wel leuk 

zijn! Twijfel je nog? Je kan ons altijd extra info vragen. Of anders, er alleen op uit 

trekken. Maar vergeet hoe dan ook de slogan niet: “Wandelen is gezond!”. 

 

  

Als je naar het verleden blijft kijken, verlies je de toekomst. Dus blijf 

genieten van de kleine dingen! 

 

 

 

 

Infoberichten 
 

 

Hernieuwing lidgeld 

Voor 2021 blijft het te betalen lidgeld, net zoals vorig jaar, 12 euro. Jullie mogen het 

lidgeld nu reeds storten op rekeningnummer 

BE76 0017 2775 4195 met vermelding van je naam onder de vrije mededeling. Ter 

herinnering: als lid kan je rekenen op minstens 0,40 € korting op de 

inschrijvingsprijs, ben je tijdens elke individuele of georganiseerde wandeling 

verzekerd, krijg je een gratis abonnement op het Walking Magazine, etc.  

 

Anders dan vorige jaren zal je geen nieuwe lidkaart krijgen. Je huidige lidkaart zal na 
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betaling van het lidgeld geactiveerd worden voor wandeljaar 2021. Je krijgt wel een 

brief van Wandelsport Vlaanderen ter bevestiging en natuurlijk ook het 

mutualiteitspapier. Deze documenten kan je komen ophalen op de Algemene 

Vergadering. Op de AV kan je natuurlijk je lidgeld ook nog steeds cash betalen. Indien 

je niet aanwezig kan zijn, dan bezorgen we je nadien zo snel mogelijk je documenten. 

 

 

 

Algemene Vergadering op 22 november 

Gezien het huidige coronaklimaat, zal onze Algemene Vergadering dit jaar niet kunnen 

doorgaan zoals we gewend zijn. Daarom hebben we het volgende bedacht. Op 9 

november zullen jullie via e-mail het ontwerp van het jaarverslag ontvangen. Hierin 

geven we een overzicht van onze activiteiten van het voorbije jaar, van de financiële 

situatie van onze club, wat we hopen te organiseren volgend jaar en de punten 

waarover jullie als leden kunnen stemmen. We sturen jullie dit ontwerpverslag enkele 

weken voor de AV zodat jullie rustig de tijd hebben om het door te nemen. 

 

Op zondag 22 november zullen we dan, zoals we de laatste maanden gewoon zijn, 's 

morgens een groepstraining organiseren. Nadien voorziet de club een drankje voor de 

wandelaars. Tevens zal je hier de bevestigingsbrief van WSVL en je mutualiteitspapier 

kunnen afhalen. Je zal ook een AV stemmingsbrief krijgen die je ter plaatse invult en 

terug afgeeft.  

 

Er zal in de voormiddag tevens een permanentie worden voorzien. Dus zij die niet mee 

gaan wandelen, zijn welkom om hun documenten te komen ophalen, een drankje te 

nuttigen en tevens te stemmen. Zij die een "Walking in Belgium" hebben besteld, 

kunnen deze ook komen afhalen.  

 

Verdere details zullen we jullie meedelen in de volgende Vreugdeklapper. 

  

 

 

 

Voorbije activiteiten 
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Van St-Agatha-Rode naar Ottenburg en terug  
Op 6 september verzamelden 23 Vreugdestappers om 9u aan de nieuwe zaal in St-

Agatha-Rode voor een wandeling van 13km.  De groep werd gesplitst en we gingen op 

stap. 

 

Iets frisser en een helblauwe lucht waren de voorbode van een mooie wandeling. Het 

eerste deel richting Ottenburg ging duidelijk in stijgende lijn. Veld, vergezichten, holle 

wegen, maar één constante: steeds omhoog! Iets voor we in Ottenburg toekwamen 

hadden we bijna koorden nodig om naar boven te klimmen. Maar een tussenstop bij 

de plaatselijke horeca liet iedereen weer op adem komen. 

 

 

 

Daarna 7 km klimmen. Gelukkig was de terugweg neer omlaag. Bij aankomst in St-

Agatha-Rode stonden mijn remmen roodgloeiend. Op de terugweg werden we 



5

 

getrakteerd op een stuk “Rodebos “ en natuurlijk ook de Laanvallei. Als corona nog 

even blijft duren, kunnen we daar nog wel enkele wandelingen laten doorgaan. In St-

Agatha-Rode toegekomen stond de plaatselijke horeca ons reeds op te wachten. Er 

was zelfs een mooi bloempje voorzien als afsluiter.   

 

 

Ijzerzandsteenwandeling in Gelrode en omgeving  
Op 13 september kwamen we bijeen aan de gekende Moedermeule. 23 

vreugdestappers stonden om 9u paraat voor deze leuke wandeling van 13 km. 

Wegens corona wordt er geen graan gemalen in de molen, dus gingen we direct op 

stap richting Gelrode. Daar dit ook een knooppuntenwandeling was, hoefden de 

“Speedy’s” niet echt te wachten op de “slower ones”. 
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Bergstraat, Eikelberg, Ledeberg gaven direct te kennen dat we géén plat rondje op het 

menu kregen. Na berg en bos en een korte passage door Gelrode trokken we steeds 

hoger voor de vergezichten. Als beloning kregen we op de top wat lekkere koekjes 

aangereikt. Van mijn ganse leven heb ik 2 doosjes koekjes nooit zo snel zien 

verorberen! 

 

Effen afdalen en dan … jawel terug omhoog naar de Wijngaardberg. Om wijn te maken 

waren we spijtig genoeg nog enkel weken te vroeg. Na een nieuwe bospassage 

kwamen we aan de gekende “Steenen Muur”. Vertrekkende uit Wezemaal is dit nog 

een stille getuige van de vroegere wijncultuur in Wezemaal en om te voorkomen dat 
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de muur helemaal zou verdwijnen heeft de gemeente Rotselaar het initiatief genomen 

om de stenen muur van Wezemaal te laten klasseren als monument. 

 

Na wat vergezichten en een laatste klim, was de terugweg natuurlijk … downhill! De 

laatste km was, mede door de aanwezige warmte, dan ook een grote sprint naar het 

terras van de Moedermeule. Tegen dat de laatste rustige genieters en een mooie 

kiekjesmaker toekwamen op het terras, waren verschillende al aan hun 2e (3e?) 

consumptie bezig. De grote helft had er zelfs honger van gekregen en verzorgden ook 

de innerlijke mens. Weer een mooie wandeling in coronatijd! 

 

 

De Merodewandeling in Blauberg 

Twintig vreugdestappers stapten op 20 september deze knooppunten-zoek-wandeling 

van 12 km. Buiten het stappen van een mooie wandeling was er dus een tweede 

opdracht: “zoek de verroeste plaat”. En geloof me, je moet er bij geweest zijn om het 

te geloven! 
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Zoek “de gleuf”, zoek "het spiraal”, zoek “de revet”, zoek “de steen met roest”, 

enz. Sommige gingen soms achteruit in plaats van vooruit, andere gingen zelfs tegen 

de grond om toch maar de oplossing te vinden. De bosrijke zandgrond wandeling 

was echt een wandeling om je op een mooie rustige zondagvoormiddag eens lekker 

te ontspannen. Maar gecombineerd met zoektocht … Gelukkig waren we toch nog 

thuis voor het begon te schemeren.  

 

Knooppunten, dus hoefden “de rappen” ook ditmaal niet te wachten. De gevolgen … 

zie verder. Bij mooi weder is deze streek echt een aanrader. Moe word je niet en je 

waant je er echt op verlof. Een groot stuk voorbij halfweg kwamen we pas de 

eerste huizen tegen. Na zowat 10 km hoorden we dan plots zingen, lachen, … We 

kwamen aan het terras van Bierkroeg “Den Hulst”. Er waren al wel enkele tafeltjes 

gevuld, maar het lawaai kwam van één tafel. Inderdaad, de “rappen” hadden zeker 

een 1u voorsprong genomen en dan maar tijd verdrijven met “bier proeven”. De rest 



9

 

laten we over aan de verbeelding. 

 

 

 

Tien minuten nadat de “rustigen” terug vertrokken voor de laatste 2km (op zoek naar 

“de verroeste …”), vertrokken ook “de rappen”. En met zoveel benzine in de tank kon 

er gas gegeven worden (tegen de 6 km/u). Tegen dat Blauberg bereikt werd, kwamen 

de achterste gelederen al terug in zicht. Een viertal vond de weg naar “de Verlossing”. 

Een aanrader zo te horen. Verschillenden haasten zich huiswaarts om Wout aan het 

werk te zien. En “de rappen” gingen dan nog maar ene drinken. Mooie wandeling en, 

voor de meesten, rustig genoten. Maar … “de verroeste plaat” werd niet gevonden. 

 

 

Wandelen bij Martine in Tourinne-la-Grosse  
Negen vreugdestappers maakten op woensdag 23/09 de overstap naar Waals-

Brabant voor een leuke uitstap. Gastvrouw Martine en gastheer Daniel zorgden voor 
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de ontvangst en het administratieve gedeelte. Vanwege vorige vrijdagwandelingen, 

alsook wandelingen van AMI wisten we dat we terecht kwamen in een mooi landelijk 

kader. 

 

Uit de aangeboden afstanden 5, 7 en 10 kozen we voor de 7 en 5,5 km. Vermoedelijke 

reden: dan hadden we een drankstop meer! Elke afstand deed ook een plaatselijk 

kapelletje (neen géén café) aan. Het weer zat ook mee en we kregen regelmatig mooie 

vergezichten, vierkantshoeves maar ook wat bos aangeboden. Na de 7 km en de 

drankstop in Relais St-Martin werd ook nog de 5,5 km er bij genomen. Bij aanvang 

was het wat zoeken tot we een verdoken pijl vonden. Omdat dit ook als de “zoek-lus” 

fungeerde was dit misschien de bedoeling. Onderweg kwamen we de erg mooie 

kapel van Notre Dame du Bon Secours tegen. 

 



11



12

 

 

De temperatuur begon ook goed op te lopen zodat we ons snel (gemiddelde lag boven 

de 5 km/u) naar de Relais begaven voor een welverdiend drankje. Bij aankomst 

kwamen we ook nog een “jong” koppeltje tegen dat de wandeling in de bosjes liever 

onder hun beiden gedaan had. Als dat maar goed komt! Mooie wandeling en, voor de 

meesten, rustig genoten, … zeker van de plaatselijk drank 

 

 

Huldenberg – Terlanen – Huldenberg  
Aan de Kronkel stonden 23 vreugdestappers op post voor de tweede wandeling vanuit 

episch centrum Huldenberg. Deze keer gingen we richting Terlanen. We flirten met de 

grens tussen Vlaanderen en Wallonië, staken de Laan over (die een heel stuk fungeert 

als grens) en passeerden het mooie gerestaureerde pachthof “Ferme de Bilande”. Zo 

kwamen we na een dikke zes km in het plaatselijk Café “T klein Verzet”. Een aanrader 

als je een keer in de buurt bent. 

 

Om een mooie helling voor het WK wielrennen van 2021 (de Moskesstraat) te 

verkennen, lieten we enkele buurtwegjes links liggen. Zelfs te voet was deze helling 

een hel. Dat belooft!  

 



13

 

 

 

Via Varendel, Nijvelsebaan en Grubbe kwamen we uiteindelijk terug in Huldenberg 

terecht. Omdat het zonneke ons was komen vervoegen, werd nog een bezoek 

gebracht aan Christianeke & Herman in het Casino. En daarna rap huiswaarts om naar 

Van Aert, Fuglsang, Alaphilippe en co (WK wielrennen) te gaan kijken. En de winnaar 

was … :) 
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Komende activiteiten 
 

 

 

Weekendwandelingen 

Iedere week plaatsen we nieuwe weekendwandelingen op onze 

evenementenkalender. Volgend weekend stappen we de 2 lussen van onze 

alternatieve Bertemwandeling. Vertrekkende vanuit Leefdaal doen we op zaterdag 17 

oktober de korte afstand van 6 km en op zondag 18 oktober de langere afstand van 

13 km. Interesse? Neem dan zeker eens een kijkje op onze website: 

https://vreugdestappers.be/evenementenkalender/  

 

De foto's van de weekendwandelingen van september kunnen jullie bekijken via 

volgende link: https://vreugdestappers.be/2020-groepswandelingen-september/ 

 

 

Vrijdagwandeling vanuit La Roche (Court-Saint-Étienne) op 
23 oktober 2020 

Nadat we tijdens een aantal van onze wandelingen in Waals Brabant de omgeving van 

de Kleine Gete hebben verkend, richten we ons op vrijdag 23 oktober zuidwaarts en 

wandelen we in de valleien en over de heuvelruggen van de Dijle en zijn bijrivieren. 

Meerbepaald spreken we af om 8u45 op de parking van het NMBS-station van La 

Roche, gelegen op het einde van de Rue du Marais in La Roche, deelgemeente van 

Court-Saint-Étienne. Opgelet!! De rue du Marais is een onooglijk baantje!! Wees dus 

niet bang om het in te rijden. Je GPS heeft je wel degelijk op de juiste plek gebracht. 

 

In dit mooie en bosrijke deel van Waals Brabant hebben we een parcours uitgetekend 

van 13,6 km. Zoals aangekondigd bij hen die er in L’Ecluse bij waren, is deze 

wandeling meer pittig van aard. Er valt meer te klimmen en te dalen over hellingen die 

op plekken behoorlijk steil zijn. We doen in het totaal ongeveer 270 hoogtemeters. 

Geen bergen zoals in Zwitserland, maar, zeker niet vlak. De route verloopt voor 2/3 

over onverharde wegen. Voor het overige zijn het verkeersvrije of verkeersluwe 
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wegen. We volgen voor het overgrote deel van de wandeling paden van het Grote 

Routepaden netwerk. 

 

Vanuit La Roche voert ons de wandeling in oostelijke en zuidelijke richting naar de 

ruïnes van de abdij van Villers-la-Ville.  We lopen overwegend in een bosrijke 

omgeving. In Villers-la-Ville houden we een tussenstop en nemen een drankje in het 

café van de abdij. 

 

Na de tussenstop gaat het eerst richting Bousval. We lopen er een tijdje langsheen 

de Dijle om vervolgens het dal uit te klimmen en terug af te dalen naar La Roche. 

 

We hebben geen reservaties gemaakt voor een gezamenlijke lunch, maar, 

afhankelijk van de toestand m.b.t. Corona, en, het uur van aankomst, keren we met de 

eventuele kandidaten per auto terug naar Villers-la-Ville, en, spreken er af in het 

restaurant Le Chalet de la Forêt. 

 

Aangezien de droge zomer voorbij is raden we aan om stevig en vochtbestendig 

schoeisel te voorzien. Kies liefst voor hoge wandelschoenen. Temeer omdat de kans 

bestaat dat we te maken krijgen met slijk. Zij die geërgerd worden door netelende en 

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

Zorg ook voor regenkleding mocht het regenachtig zijn. 

 

Omwille van Corona beperken we de wandeling tot maximum 20 deelnemers 

conform de regels van Wandelsport Vlaanderen. Inschrijven kan je via volgende 

link: 

https://vreugdestappers.be/vrijdagwandelingen/ 

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. Je hoeft het niet te dragen tijdens het wandelen, maar, je 

hebt het nodig bij de tussenstop en de eventuele lunch. 
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Tot dan! Guy Engelen en Denise Van Rompaey 

  

  

 

Niet naar Flims, maar wel naar Bad Hofgastein 

 

 

Toch niet naar Flims in 2020 
Met 17 waren we ingeschreven om naar Flims te reizen op het einde van deze zomer. 
Maar, toen trok de tweede golf van Corona zich op gang en gingen we uiteindelijk niet. 
Meer dan de helft van de ingeschreven clubleden had al op eigen initiatief zijn reis 
geannuleerd. Maar, dan beslisten de Zwitsers dat Belgen een rood volkje geworden 
waren en mochten we het land niet meer binnen. Gedaan met Flims dus voor allen. 
Achteraf gezien niet zo erg, want het weer in Flims was allesbehalve zomers en droog 
van 23 september tot 3 oktober 2020. 
 
Intersoc die de reis voor ons organiseerde zat zelf erg verveeld met de afgelasting. 
Uiteraard hadden ze er veel energie en tijd in gestoken om de reis van duizenden 
vakantiegangers te organiseren. Nu  zagen ze al die inspanningen verloren gaan met 
alle onkosten van dien. Desalniettemin, hebben ze snel correct de door ons betaalde 
sommen terugbetaald of in een voucher omgezet. Dat kan van andere reisorganisaties 
niet gezegd worden dezer dagen. 
 
Meer, omdat we onze wandelvakantie in het water zagen vallen, kreeg de club bij 
Intersoc de mogelijkheid om als eerste een bestemming voor volgend jaar te kiezen. 
Uit een snelle rondvraag bij hen die zich voor Flims hadden ingeschreven, bleek dat 
Flims in 2021 de voorkeur bleef genieten. Bij Intersoc bleek evenwel snel dat voor de 
periode in september, Flims was volgeboekt door clubs die al een jaar geleden een 
optie erop namen. 
 
Ook geen Flims in 2021 dus, maar, wat dan wel? 
Uit de wandelvakanties die Intersoc in 2021 organiseert in samenwerking met 
Wandelsport Vlaanderen koos het clubbestuur dan voor Bad Hofgastein in 
Oostenrijk. Na twee reizen naar Zwitserland, Sankt Moritz in 2018 en Zinal in 2019, 
dus een nieuw land in 2021. 
 
Waarom viel onze keuze op Bad Hofgastein?  
De periode van 7 september tot 15 september is sowieso de periode dat we 
traditioneel de buitenlandse reis doen. Ze is ook beter voor de clubleden die in de 
zomervakantiemaanden helpen bij de opvang van de kleinkinderen. Het is ook niet te 
laat op het jaar om nog te kunnen rekenen op mooie zomerse dagen. 
 
Bad Hofgastein is een nieuwe bestemming van Intersoc. Het hotel is grondig 
vernieuwd en wordt pas terug gebruikt sinds 2020. Het biedt wellness en heeft een 
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binnenzwembad dat gratis te gebruiken is. Deelnemers aan de reis krijgen een 
toeristenpas voor gratis gebruik van openbaar vervoer en andere infrastructuur. 
 
Bad Hofgastein ligt halfweg een vallei op een 850m hoogte. Het ligt in het 
middengebergte tussen toppen van 2000-2700m. Er zijn honderden kilometers aan 
wandelwegen, waarvan een goed deel in de vallei en op het middelhoge plateau, dus, 
haalbaar voor onze actieve clubleden. In de vallei is vrij vlak te wandelen. Ter 
vergelijking: er is veel meer relatief vlak terrein dan in Zinal, maar minder dan in Sankt 
Moritz. Zodra hellingen ook op het wandelmenu mogen is er genoeg te wandelen voor 
meer dan een week. Er zijn liften naar hoger gelegen delen. Voor zij die niet wandelen 
organiseert Intersoc busreizen naar steden (vb. Salzburg) en bezienswaardigheden in 
de ruime omgeving. 
 
Zij die meer informatie wensen kunnen hier de brochure downloaden, zoniet deze 
Internetpagina raadplegen: https://intersocgroepsvakanties.be/nl/bestemmingen/bad-
hofgastein-wandelsport-vlaanderen 
 
Wat zal dat kosten? 
•    Zij die zelf instaan voor de reis betalen €920 per persoon (dus exclusief de kosten 
van het vervoer). 
•    Zij die de reis maken per autocar betalen €1083 per persoon (dus inclusief de 
kosten van het vervoer) 
•    Er is een toeslag van €152 per persoon voor een éénpersoonskamer. 
 
Opgelet!! De kosten van het vervoer per bus dekt ook de kosten van de busreizen ter 
plekke. Zij die zelf instaan voor hun vervoer kunnen gevraagd worden een bijdrage te 
betalen voor een busreis ter plekke. 
 
Het verblijf is aan volpension. Bovendien is het een ‘alleen-volwassenen’ 
arrangement. 
 
De club heeft 20 kamers gereserveerd voor de periode van 7 tot 15 september 2021. 
Zij die eerst inschrijven hebben een kamer. Eens de 20 kamers ingenomen zijn komen 
geïnteresseerden op een reservelijst. Zij kunnen meereizen indien Intersoc nog 
kamers beschikbaar heeft. 
 
Voor zij die zich inschrijven vóór 1 december 2020 is er een vroegboekkorting van 
€10 per persoon. 
 
In de lente van volgend jaar bekijken we met Intersoc of we de 20 kamers kunnen 
vullen, zoniet dan geven we kamers vrij voor andere clubs. 
 
Hoe inschrijven? 
Download hier het inschrijvingsformulier. Vul het volledig in en bezorg het digitaal, per 
post, of, door het af te geven aan: 
Guy Engelen 
Vinkenlaan 30, 3080 Tervuren 
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guy.engelen@skynet.be 
+32-2-767.21.00 
 
Guy verzamelt alle inschrijvingsformulieren en maakt ze per maand over aan Intersoc. 
Zij die willen genieten van de vroegboekkorting moeten ervoor zorgen dat Guy uiterlijk 
op 30 november 2020 hun inschrijvingsformulier ontvangen heeft. Vrij snel nadat Guy 
de formulieren heeft overgemaakt aan Intersoc krijgt elke deelnemer van Intersoc de 
bevestiging dat zijn reis geboekt is en wordt gevraagd om vóór een bepaalde datum 
het voorschot te betalen, en, een tweetal maanden vóór het vertrek, het resterende 
bedrag. Daarna, en in de hoop dat Corona een nare herinnering is geworden, zien we 
elkaar in Bad Hofgastein en genieten er van een heerlijke wandelvakantie. 
 
Alle nodige informatie is tevens terug te vinden op onze website:   
https://vreugdestappers.be/buitenlandse-reizen/ 
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