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DE VREUGDEKLAPPER 

Nummer 129 - 10/12/2020 

Nieuwsblaadje van wandelclub De Vreugdestappers Huldenberg WSVL 4386 

Beste Vreugdestappers, 

Donkere dagen, maar hopelijk toch “verlichte feestdagen” en … een ons terug 

toelachende “net wat verdere” toekomst. De wettelijk nog toegelaten 

mogelijkheden voor de feestdagen zijn weliswaar wat aan de povere kant, maar 

met wat creativiteit slaan we ons hier ook nog wel door. 2020 zal voor eeuwig in 

ons geheugen gegrift blijven als lockdown-coronajaar. 2021 hopelijk als het jaar 

van de hernieuwde hoop! 

Velen zullen spijtig genoeg wel ergens van kortbij of wat verder weg iemand 

kennen die de pandemie niet heeft overleefd. Corona heeft dan ook voor veel pijn 

en smart gezorgd, waarbij de ons ontzegde geneugten in het niets verdwijnen. 
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Ook horeca, non-food-winkels, enz … hebben al veel zwarte sneeuw gezien. 

 

Dus klagen gaan we zeker niet doen, maar wel nog even doorbijten en dan weer 

hoopvol naar de toekomst kijken! En wandelen? In groep wandelen ligt ook al 

weer meer dan een maand stil, maar toch blijven de mensen wandelen. 

Wandelsport Vlaanderen gaf afgelopen maand 5 gouden tips mee op 

sporza.be.  De wandelinitiatieven rijzen ook als paddenstoelen uit de grond. Zo 

heb je de volgende weken in de directe omgeving zelfs afgepijlde wandelingen in 

Strombeek, Hever, Kampenhout, Wezemaal, Pellenberg, enz (zie 

wandelblog.com of … contacteer ons bij twijfel) 

 

Wandelen mag voorlopig enkel in groepjes van maximum 4 personen, dan wel 

rekening houdend met de coronaregels (afstand 1,5 m, mondmasker zo nodig, 

…). Toch goed nieuws: schijnbaar zijn nu al dubbel zo veel mensen aan het 

wandelen geslagen dan voor de coronapandemie. Ook naar ons wandelinitiatief 

van eind oktober zijn heel wat mensen afgezakt. Leuk! Hopelijk komen we mekaar 

eens ergens tegen. De begroeting zal voorlopig wel enkel met vuistje, elleboog, 

of eens wuiven zijn. 

 

Zoals reeds eerder vermeld, kunnen we dit jaar geen fysische Algemene 

Vergadering houden. Daarom stuurden we jullie vorige keer het ontwerpverslag 

AV door. In deze Vreugdeklapper vragen we jullie elektronische stem uit te 

brengen zodat we de werking van de club zonder problemen kunnen verder 

zetten. Hopelijk kunnen we binnenkort weer langzaam de activiteiten hernemen, 

al zullen de coronaregels, zeker in de eerste jaarhelft van 2021, nog wel de dienst 

uitmaken. 

 

Voor vragen, voorstellen, parcours enz. kan je nog steeds bij ons terecht. Onze 

contactgegevens vind je zoals altijd onderaan deze Vreugdeklapper. Wij proberen 

jullie zo snel mogelijk verder te helpen. 
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Hoe minder we reageren op negativiteit, en hoe meer we zelf vanuit een 

positieve intentie handelen, hoe gemakkelijker ons leven wordt! 

  

 

 

 

 

Infoberichten 
 

 

 

Stemming Algemene Vergadering 

Via de volgende link kunnen jullie je AV stem 

uitbrengen: https://vreugdestappers.be/av-stemming-2020/ 

Tevens kan je anoniem je suggesties/opmerkingen doorgeven. Deze 

stemmingspagina blijft online staan tot 15 december. 

 

Indien je het ontwerp van het jaarverslag 2020 nog eens wenst na te lezen, klik dan 

hier. 

 

 

 

Hernieuwing lidgeld  
Laatste oproep voor het hernieuwen van je lidmaatschap. Gelieve vóór 31 

december het lidgeld van 12 euro te betalen via overschrijving op rekeningnummer 

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

betaling mag je weldra de bevestigingsbrief van Wandelsport Vlaanderen en het 

mutualiteitspapier in je brievenbus verwachten. 

  

  

Eindejaarsinitiatief! 
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De feestdagen rond kerst en nieuwjaar zullen voor het eerst sinds 

mensenheugenis heel anders, beperkter, soberder en vooral … in VEEL 

kleinere kring doorgaan. Hoe kunnen we onszelf en anderen misschien toch 

wat meer dat gevoel van “genegenheid” bezorgen? Een gevoel dat eenieder 

in deze periode sowieso nastreeft. 

 

Daarom dit voorstel: als we nu met z’n allen een wenskaartje (kerst en/ of 

nieuwjaar maakt niet uit) zouden sturen naar 1,2,3,4,5, …. personen, gaan 

zowel wij zelf als de mensen die we aanschrijven daar een goed gevoel aan 

overhouden. Messenger, facebook, sms, enz/ zijn voor de meesten goed 

gekend. Weet echter dat heel wat mensen de digitale wereld nog niet eigen 

zijn. Hou u vooral niet in. Andere voorstellen, initiatieven, enz … zijn zeker 

welkom. DOEN!! 

 

En, please, laat mij, uw immer zwijgende voorzitter, toch ook eentje 

ontvangen ;) 

 

Wil je iemand graag een kaartje schrijven, maar heb je zijn of haar adres niet, 

dan kan dit op aanvraag altijd bij ons bekomen worden.  

 

 

 

 

 

Wandeltip: Van Meldert naar Hoegaarden en terug 

 

 

Er zijn drie gemeenten Meldert in België: Meldert in Oost-Vlaanderen, Meldert in 
Limburg en Meldert in Vlaams Brabant. Wij verkenden de gemeente kortbij in onze 
provincie. Meldert is maar een paar straten breed, een echte parking is er niet. Maar 
parkeren kan in de schaduw van de kerk. Restaurant De stoofpot en café Bonheur zijn 
de plaatselijke horecagelegenheden. Zo kan je bij je terugkomst je dorst lessen ... na 
corona uiteraard. 
 
Na het vertrek zit je binnen de minuut in de natuur in het Meldert bos waarin het Sint-
Janscollege is ondergebracht in een voormalig kasteel, maar daar kom je niet voorbij 
op de wandeling. Wel krijg je zicht op de Donjon nabij de vijver in het bos. Na een paar 
mooie veldwegen wandelden we door het natuurreservaat van Rosdel richting 



5

 

Hoegaarden. Hier maakten we een ommetje om te genieten van onze picknick in de 
Tuinen van Hoegaarden. Het Kapittelhuis brengt in niet-coronatijden eten en drank op 
een mooi terras. 
 
Na de picknick wandelden we richting Hoxem en genoten van het wijdse panorama 
aan de verweerde Marollenkapel. Een miniatuurkopie van de basiliek van 
Scherpenheuvel die duidelijk betere tijden heeft gekend. Achter de kapel leidt er een 
trap naar een mooi panorama. Vandaar ging het opnieuw bergaf richting 
natuurreservaat Mene- en Jordaanvallei. We wandelden voorbij de mooi 
gerestaureerde Oude Molenhoeve. De Meldertse Sint Ermelindiskerk kwam nu gauw 
in zicht. Het winterzonnetje gaf er de brui aan. Tijd om de wandelschoenen in de koffer 
van de auto te bergen. 
 
Praktisch: 
- Parkeren aan de kerk van Meldert of langs de muur in de Sint-Laurentiusstraat. 
Helemaal op het einde van de Sint-Laurentiusstraat is er parkeergelegenheid aan het 
kerkhof op 400m van de kerk. 
- Adres voor de GPS: Sint-Ermelindisstraat 13 Meldert. 
- Vertrek van de wandeling in de richting van L’Ecluse op de Sint-Ermelindisstraat 
(150m). 
- Totale afstand: 15km heuvelend. 
- Zeer gevarieerd landschappelijk schoon: natuurpunt hotspots, mooie boswegen, 
holle wegen en vergezichten. Grootste gedeelte is onverhard. Een paar knuppelpaden 
zijn er slecht aan toe en af en toe is de onverharde weg glad en modderig. Op één 
plaats stroomt het water over de modderige weg en is hoog schoeisel aangewezen. 
- Inspiratiebron was deze wandeling: https://www.routeyou.com/nl-
be/route/view/5295216/recreatieve-wandelroute/meldert-natuur-rond-de-donjon 
- Link naar de gpx track en een aantal foto’s: https://vreugdestappers.be/meldert-
hoegaarden-en-terug/ 
 
Wandelgroeten, Paul Poels 
  

  

 

Heb je zelf ook een wandeling gemaakt 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 volgende 

Vreugdeklapper terechtkomt. 

 

 

 



6

 

 

In het spoor van een Vreugdestapper: GR-tochten 4, 5 en 6 met 

de 3 musketiers 

 

 

De vierde GR-wandeling liep van Kortenberg naar Erps (24 km). Parcoursmeester 
Michel koos dit maal voor een GR-stationswandeling. Iets wat ontstaan is door mensen 
die de trein nemen naar een startplaats en vandaaruit een wandeling doen tot aan een 
volgende treinhalte. Zo lagen het startstation en het eindstation géén 2 km uit elkaar 
maar deden we toch een wandeling van 24 km. We wandelden door Erps, naar Berg 
(o.a. Torfbroek),  tot voorbij Perk en dan via het Zonnebos, langs de rand van 
Steenokkerzeel en door de velden naar Kortenberg.      
 
De vijfde GR-lus vertrok in Erps en ging van daaruit naar Veltem en Winksele. 
Via Bertembos en Koeheide belandden we in Bertem. Daarna via het veld naar 
Leefdaal en Vrebos. We stapten door Meerbeek en via de Prinsendreef en enkele 
kleinere wegen terug tot aan onze startplaats het station van Erps.  Zo wandelden we 
een afstand van 27 km. 
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Voor de zesde tocht trokken we terug naar Waals-Brabant voor een volgende etappe 
van de GR127: Dion-le-Mont – Pécrot. Weer een landelijke wandeling in de mooie 
natuur waarbij heel wat hoogtemeters moesten overwonnen worden. Enige nadeel: de 
sassen waar we soms door moesten, waren duidelijk niet gemaakt voor robuuste 
kerels met rugzak (die indruk had ik toch). Richting Bonlez was het hoofdzakelijk 
klimmen. Ons parcours volgde ook grotendeels (quasi van bij de bron) de beek “Le 
Train”, een bijrivier van de Dijle. Vanwege het mistige weer bleven de vergezichten uit, 
maar qua natuurwandeling (wel heel wat modder vanwege de zware regenval  daags 
voordien) kon dit weer tellen. Géén horeca open, dus picknick ergens te velde. Na 
Bas-Bonlez trok het richting Archenne, dan de rand van gemeente Ottenburg om 
tenslotte in Pécrot te arriveren. En dan zonder horeca weer DIRECT huiswaarts naar 
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ons Madame.  
 
Vele wandelgroeten,  
Jean-Marie 
  

 

 

 

 

KU Leuven onderzoekt de loop- en wandelsport in Vlaanderen 

 

 

 

Wandel je liever alleen? Of liever in groep? De sportonderzoekers van de KU Leuven 
willen het graag weten. Wil je je mening hierover delen, vul dan volgende vragenlijst 
in: https://tinyurl.com/LoopWandelSurvey  
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