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DE VREUGDEKLAPPER 

Nummer 128 - 09/11/2020 

Nieuwsblaadje van wandelclub De Vreugdestappers Huldenberg WSVL 4386 

Beste Vreugdestappers, 

Het is nog maar eens bewezen dat de Belgen “cracks” zijn in het “de kantjes aflopen”! De gevolgen 

bleven dan ook niet uit. Slechtste coronacijfers van gans Europa! Shame. Strengere regels 

konden dan ook niet uitblijven. En natuurlijk zijn zij die zich wel gedisciplineerd gedragen (de grote 

meerderheid) hier spijtig genoeg mede de dupe van. 

Maar het mag, tot vervelens toe, herhaald worden: “wandelen in de open lucht blijft één van de 

veiligste activiteiten die we mogen en kunnen doen”. Daarom is het aangeraden om deze leuke 

recreatieve activiteit te blijven uitoefenen. Zeg nu zelf wat is er aangenamer bij dit schitterende 

weer dan een wandeling in de buitenlucht en in de natuur. 
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Vorige maand hadden we reeds vermoedens dat er restricties gingen komen. En zie, enkel 

wandelen met maximum vier personen is nog toegelaten, steeds rekening houdend met de basis-

coronaregels. Dus terug in kleine groepjes gaan stappen zoals bij de eerste lockdown in de 

periode van maart tot juni. 

 

Afgepijlde parcours (zie wandelblog.com), knooppuntenwandelingen, RouteYou wandelingen of 

gewoon op stap in de omgeving, behoren tot de mogelijkheden. We wonen tenslotte in één van 

de mooiste streken van het land. Voor vragen kan je steeds bij ons terecht, wij helpen je met 

plezier verder. En ben je alleen en/of zoek je eens iemand om mee te stappen, laat het ons weten, 

wij zoeken je dan wel een stappartner! 

 

Gezien alle binnenactiviteiten vervallen, hebben we het voorziene initiatief voor de Algemene 

Vergadering tevens moeten annuleren. Hoe we het dan gaan aanpakken, lezen jullie verderop in 

deze Vreugdeklapper. 

 

Wij blijven ons alvast inspannen om jullie leesvoer (maandelijkse Vreugdeklapper), informatie, 

wandelaanbod, enz … aan te bieden. Hopelijk wordt dit geapprecieerd en blijf jij ons ook trouw in 

deze moeilijke tijden. Maar hoe dan ook: “BLIJF WANDELEN”! 

 

  

Als je denkt dat alles tegenzit, denk dan opnieuw. 

  

Infoberichten 

Annulering Algemene Vergadering 

Gezien de recent afgekondigde lockdown zal ons alternatief voor de Algemene Vergadering op 22
november, zoals we die in de vorige Vreugdeklapper aankondigden, niet kunnen doorgaan. 

Bijgevoegd vinden jullie alvast het ontwerp van het jaarverslag 2020 om na te lezen. Hierin geven we
een overzicht van onze activiteiten van het voorbije jaar, van de financiële situatie van onze club, wa
we hopen te organiseren volgend jaar en de punten waarover jullie als leden kunnen stemmen. 
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n de Vreugdeklapper van december zullen we jullie de link naar de online
stemmingspagina meegeven. Deze zal 5 dagen online blijven staan. Achteraf informeren we jullie
omtrent de uitslag van de stemming en ontvangen jullie het finale jaarverslag. 

Hernieuwing lidgeld 

Voor het hernieuwen van je lidgeld voor wandeljaar 2021, raden we jullie aan het bedrag van 12 euro

e betalen via overschrijving op rekeningnummer BE76 0017 2775 4195 met vermelding van je naam

onder de vrije mededeling. Indien je enkel cash kan betalen, gelieve dan contact op te nemen met één

van de bestuursleden om dit te regelen. 

Vanaf midden november kunnen zij die hun lidgeld reeds betaalden de bevestigingsbrief van

Wandelsport Vlaanderen en het mutualiteitspapier in hun brievenbus verwachten. Zoals reeds bekend

krijg je dit jaar geen nieuwe lidkaart, maar wordt het lidmaatschap voor 2021 geactiveerd op je huidige

kaart na betaling. 

Buitenlandse reis naar Bad Hofgastein van 7 tot 15 september 2021 

De inschrijvingen voor de reis naar Bad Hofgastein in Oostenrijk lopen volop. Een eerste pakke

nschrijvingsformulieren is eind oktober overgemaakt aan Intersoc. Het gaat om 9 deelnemers die de

eis zullen ondernemen. Daarmee zijn al 5 van de 20 kamers ingenomen die voor onze wandelclub

gereserveerd zijn. Zij die nog willen inschrijven én genieten van €10 vroegboekkorting op de

nschrijvingsprijs moeten ervoor zorgen dat hun inschrijvingsformulier ten laatste op 30 november b

Guy Engelen is. Ofwel vindt hij het in zijn brievenbus, ofwel krijgt hij het via post (Vinkenlaan 30, 3080

Tervuren), ofwel krijgt hij het digitaal met een e-mail (guy.engelen@skynet.be). Na 30 november is e

géén vroegboekkorting meer. 

Ter herinnering nog even de kostprijs van de reis: 

o    Zij die zelf instaan voor de reis betalen €920 per persoon (dus exclusief de kosten van het vervoer

o    Zij die de reis maken per autocar betalen €1083 per persoon (dus inclusief de kosten van he

vervoer) 

o    Er is een toeslag van €152 per persoon voor een éénpersoonskamer 
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o    Voor zij die hun inschrijvingsformulier bezorgen aan Guy Engelen ten laatste op 30 november 2020

s er een vroegboekkorting van €10 per persoon. 

Wie gaat er alvast mee? Engelen Guy, Van Rompaey Denise, De Rijck Kamiel, Vankelecom Marie

Jeanne, Deschoenmaeker Marie-Rose, Vanaudenhaegen Maurice, De Rijck Simonne, Vekemans

François en Lauwens Nicole. 

Voorbije activiteiten 

Zondagwandeling Bertem – Korbeek-Dijle – Bertem  
Op 4 oktober verzamelden 19 Vreugdestappers aan de parking aan het Blok. Op post me

paraplu voor  wandeling vanuit Bertem  met parcoursmeester Jacques.  
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Omdat we de voorbije dagen bakken regen te verwerken kregen, werd het parcours lig

aangepast.  Stel je voor dat er iemand in de modder zou blijven steken! Via de voetbalvelden in Bertem

kwamen we in Sint-Verona  terecht en doken dan het veld in. Gelukkig bleef de regen uit en laat een

wandelaar zich niet afschrikken door een plas water of wat modder.  

Zo kwamen we na een dikke 6 km in het plaatselijk Café “T klein Verzet”. Een aanrader als je een kee

n de buurt bent. Na een opwarmertje trokken we terug richting Bertem via het waterwinningsgebied en

Bertem veld. Via de Paardenstraat kwamen we tenslotte terug aan bij onze start. Te druk in ’t Blok, dan
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maar even iets gaan drinken in café Sportwereld of etentje  in resto “De brug”. En daarna huiswaarts

voor Liège-Bastogne- Liège  … 

Stempeltje verdienen bij de Bollekens 

Op 10 oktober verzamelden we op de parking aan het Monfortcollege in Rotselaar. 14 (+6 +1

Vreugdestappers vertrokken met mondmasker (op zak na de start) voor de 12 km. De "+6" =

Huldenbergconnectie" opteerden voor een later startuur gezien het toch afgepijld was. De "+1" =

Michel maakte er een keer een wat langere wandeling van. De inschrijvingszone was alvast een

voorbeeld voor andere wandelingen die in de directe toekomst mogelijk nog voor deze formule zouden

kiezen. 

Via hoofdzakelijk buurtwegeltjes vertrokken we richting Wezemaal en nadien Heikant. Alle plaatselijke

bosjes werden ook even aangedaan. En dan op naar “de plas van Rotselaar”. In de zomer kan men

hier zwemmen, zonnen, surfen, vissen, en zo meer. In “café de Meander” (binnen- en buitenterras

werd even rust gehouden en kon een drankje besteld worden. 
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De terugweg deed eerst het vervolg rond het meer aan en dan de volgende reeks buurtwegeltjes en

bosjes. Maar gezien het mooie weder en het landelijke karakter van de wandeling waren de

opgekomenen toch tevreden. Bij aankomst trokken onze leden direct huiswaarts (denk ik toch) trouw

aan de regels van géén samenscholing en géén catering op de georganiseerde wandeling. Maar … ze

hadden toch terug hun eerste stempel, sinds de lockdown begin maart, beet! 

Het 6km parcours op zaterdag vanuit Leefdaal 
Tien Vreugdestappers stonden op 17 oktober om 9u paraat om de 6 km te verkennen van onze

afgepijlde Herfstwandelingen, vertrekkend vanuit Leefdaal. 

Weder ok, parcours ok, info ok dus de sfeer ok! Via dreef en kasteel kwamen we op het Voerpad

erecht. Kortere afstand, dus zeker géén haast bij de deelnemers. Een babbel en genieten van de

buitenlucht, langs de St. Veronakapel en dan de holle weg in. Eens de Dellestraat bereikt moest enke
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nog de juiste keuze gemaakt worden aan de splitsing. 

Op het plateau kregen we bij dit mooie weder natuurlijk prachtige vergezichten aangeboden. En dan

de laatste 2 km naar beneden. De horeca mocht nog open en op de koop deed het bestuur een geste

en trakteerde de wandelende leden op een drankje. 

 

Hopelijk hebben ook enkele Vreugdestappers die de wekelijkse weekendwandeling (vermoedelij

vanwege coronavrees) voorlopig mijden, toch gebruik gemaakt van ons aanbod. Laat ons even iets

horen als je gebruik gemaakt hebt van onze “kort bij huis” afgepijlde wandeling. 

En op zondag het 13km parcours ... 

Op zondag daagden 21 Vreugdestappers op aan de kerk van Leefdaal om de 13,6 km te stappen. Oo
nu prachtig weder, mooi parcours (maar dat wisten de stappers nog niet) en leuk sfeertje. Met dit wee
s eenieder natuurlijk gelukkig. Toch spijtig dat onze Bertemwandeling niet kon doorgaan!! 

Net als bij de 6 km nemen we de dreef achter de kerk, gaan op de koffie in het kasteel en dan he
Voerpad op. Na een gebed aan de St Veronakapel (echt nodig voor sommige stoute medewandelaars
– wie?) nemen we de holle weg om wat te bezinnen in alle rust. Dellestraat bereikt, dan rechtdoo
ichting Korbeek-Dijle. Op het plateau kregen we net als bij de 6 km prachtige vergezichten

aangeboden. Dit maal niet van Leefdaal maar eerder van Leuven en de wijde omgeving. 
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Halverwege in “The Shelter” in Korbeek-Dijle was er gereserveerd. Vanwege het prachtige wede
konden we zelfs buiten op het terras wat rusten en een drankje nuttigen. Voorlopig ook de laatste kee
dat we een drankstop konden reserveren (bleek achteraf). 

En dan terug op weg op het pad langs de Dijle, gevolgd door een stuk Doode Beemde (o.a
Langerodemeer), een passage van een wielerpeloton van 175 renners in Neerijse en dan via de
ezeltjes (in de weide) terug “upstairs” naar het plateau. De laatste twee km zaten we terug op he
parcours van de 6 km en dus ook op dezelfde afdaling. Hopelijk hebben ook hier enkele
Vreugdestappers individueel gebruik gemaakt van het mooie aangeboden parcours.  

Vrijdagwandeling La Roche 

Op 23 oktober verzamelden 9 Vreugdestappers aan de parking van het station van La Roche. De

enigen die dit meteen vonden, waren François en Nicole; de anderen waren minstens 1 keer verkeerd

gereden. 

We gingen van start langs de voetgangersbrug over de sporen. Enkele straatjes in en uit en voor we



10

het wisten, bevonden we ons in het groen. Paadjes op en neer; de pit zat er meteen in! En toen gingen

de sluizen open ... regen, regen en nog eens regen. Ongeveer halverwege kwamen we toe aan de

abdij van Villers-la-Ville.  

 

We wandelden voorbij de ruïnes van de oude abdij en daarna meteen weer een bospad omhoog. Iets

verderop had de rivier de weg ingenomen. Buiten een paar natte voeten bereikten we veilig de

overkant. Gelukkige klaarde het wat op en in de verte zagen we een wit kapelletje opduiken, la Chapelle

du Try-au-Chêne. 

We vervolgden onze weg tot in Bousval. Vandaaruit stapten we langs de Dijle en iets verderop voorb

de wijngaarden van het plaatselijke château. Plots kwam er een nieuwe regenbui op ons af. Iedereen

zijn kap op en paraplu's weer open. Nat maar tevreden bereikten we opnieuw La Roche. Iedereen was

het erover eens: een prachtige wandeling die we graag nog een keer overdoen bij droog lenteweer

Bedankt Guy en Denise voor de uitstippeling van het parcours en bedankt Michel voor ons op het juiste
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pad te houden! 

Meer foto's: https://vreugdestappers.be/2020-vrijdagwandelingen/ 

Van Heindonk naar Klein-Willebroek 

Op 25 oktober kwamen we bijeen aan de parking van de watersportbaan Hazewinkel. Met een kleine

vertraging ... vertrokken 12 Vreugdestappers voor een wandeling van 12 km en bezoek aan de 12

meren. Waar de vrijdag ervoor steevast stevig op en af ging, was het vandaag “van plat naa

platter”. Vrijdag ook meer dan genoeg regen gehad, daarom kozen we toch maar voor de wandeling

en niet voor de boottocht (zelf roeien hé). 

Even de vertraging inhalen" dachten onze koplopers zodat het tempo direct hoog lag (gemiddeld

5km/u). Als je moest plassen, was het 15’ afzien om terug in het spoor van de wandelaars te komen

Volgens RouteYou was het allemaal blauw (water) wat de klok sloeg, maar uiteindelijk hebben we toch

nog meer groen (bomen en planten) gezien. 
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Aangekomen in het idyllische Klein-Willebroek was het even rusten geblazen en hadden we zowaa

de mogelijkheid voor een “Walking Coffee”. Na keuze van ons bootje trokken we verder op zoek naa

moeras, paddestoelen en … ja hoor: water. Bij aankomst vertrokken (in hun dromen) zij die nog

overschot hadden naar hun volgende wandeling en de rest (allen) huiswaarts. Ah ja, niet zonder Liesbe

en Michel) bedankt te hebben voor de begeleiding! 

NB De afwezigen hadden ongelijk, want Nicole & François hadden hun potjes en lepeltjes bij. Hmmm!
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Meer foto's van de groepswandelingen in oktober: https://vreugdestappers.be/2020

groepswandelingen-oktober/ 

 

Wandelen in het Nationaal Park van de Hoge Kempen 

Al gaan shoppen in Maasmechelen Village? Wel, de achterkant van de parking is heel geschikt 

als vertrekpunt voor een prachtige wandeling op en langs de Limburgse mijnterrils, idyllische 

vijvers en mooie heidelandschappen. 

 

Limburg heeft een rijk koolmijnverleden. Het bezorgde een arme regio welvaart. Na het sluiten van 

de mijnen kregen de mijngebouwen en terrils een nieuwe toeristische bestemming: Connecterra. 

Een hotel, een wellnes centrum, een vakantiedorp, een wetenschappelijk onderzoekscentrum en 

nog veel meer werd neergepoot op het oude mijnterrein, herschapen in een natuurgebied van 

12.000 hectaren. 

 

En hierin kan je volop wandelen. Een aantal uitgestippelde wandelroutes omarmen het volledige 

terrein. Het uitzicht boven op de mijnterril wordt beschreven als het mooiste panorama van 

Vlaanderen. En inderdaad. We werden niet teleurgesteld. De bewegwijzerde wandelingen 

variëren in lengte van 1,3 tot 13km. Een aantal wandelwegen zijn omgeleid gedurende de werken 

aan het vakantiedorp. De paarse route (13km) is de mooiste.... maar wij wilden iets meer en zijn 

doorgewandeld naar de Mechelse Heide, dat ook deel uitmaakt van het Nationaal Park van de 

Hoge Kempen. Wandelafstand: 18,6 km. 

 

Binnen de Connecterra omgeving was het nog redelijk druk. Eens daarbuiten was het stil, amper 

volk. De Mechelse Heide bereik je langs een bosweg, naast de resten van een spoorwegbedding. 

De sporen liggen er nog steeds. Na het kruisen van de enige weg waar auto’s mogen rijden, 

verandert het boslandschap drastisch in een golvend heidegebied. Ook hier mooie uitzichten en 

een paar idyllische vijvers. ... En opnieuw veel volk. Op de parking aan de ingang van de Mechelse 
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Heide kan je een drankje nuttigen (Kamping Salamander) of twee kilometer verderop in het café 

“De Statie”. De terugweg naar de parking loopt opnieuw langs de “Grote vijver”, maar deze déjà-

vu namen we er graag bij.... en nu nog een klein uurtje rijden op een rustige autostrade en we zijn 

thuis. 

 

Connecterra practisch: 

Adres: Zetellaan 3630 Maasmechelen. 

Route: Via E314 Brussel – Aken, afrit 33, volg richting ‘Maasmechelen Leisure Valley’. Je vindt 

een ruime parking net voorbij ‘Decathlon’ en nabij ‘Maasmechelen Village’. Volg vanaf daar de 

wegwijzers ‘Connecterra’  (5 minuten stappen). 

Parkeerplaatsen: 

https://www.connecterra.be/sites/default/files/stap%203%20wandelroute%20naar%20onthaal.pdf 

Website: https://www.connecterra.be/ 

Wandelkaart: 

https://www.connecterra.be/sites/default/files/Nieuwsbrief%20Connecterra%202019_web.pdf 

Leuke video over connecterra: 

https://www.youtube.com/watch?v=WydXFSs8DXg&feature=emb_rel_end 

GPS link van de wandelingen, wandelkaart en enkele foto’s: 

https://vreugdestappers.be/connecterra/ 

Wikiloc link: https://nl.wikiloc.com/routes-wandelen/connecterra-en-mechelse-heide-18-6km-

59774899 

 

Op de 13km wandeling kom je geen sanitair tegen en helaas zijn de beide drankgelegenheden op 

de 18km wandeling nu ook gesloten tijdens corona. ... Maar er is onderweg heel veel bos... 

 

Wandelgroeten, Paul Poels 
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