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DE VREUGDEKLAPPER 

Nummer 140 - 31/01/2022 

Nieuwsblaadje van wandelclub De Vreugdestappers Huldenberg WSVL 4386 

Beste Vreugdestappers,

Hello, hier zijn we weer! 

Na het ontslag van de 3 “jongere” bestuursleden was het effen schrikken. 

Maar veel tijd om hier van de bekomen werd ons niet gegund. 

Een dikke week na de Bertemwandeling stond al de 4-daagse naar NL op de agenda. 

Het mag gezegd, dit was een enorm succes, natuurlijk mede door het prachtige weer en  een paar leukerds in de 

groep! 

En na deze  4-daagse was het snel dag voor de organisatie van het  1e ledenfeest met diner. En… ook hier niets 

dan tevreden gezichten. Voor herhaling vatbaar? Zo te horen wel. 

Ondertussen was ook de betaling van de lidgelden, vlot, op gang gekomen. Dit ging natuurlijk ook weer gepaard 

met een hiermee samenhangende  administratie en het aan eenieder bezorgen van de nodige documenten.  NB 

Gelukkig kregen we voor Moorsel hierbij de  hulp van Maurice.  

En u denkt nu, dat was het dan wel ? 

Neen hoor, als slok op de borrel kwam dan nog  het werk dat ons co-partnerschap met Wandelsport Vlaanderen 
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aan de “ 1e  Brabantse Ardennen Trail” met zich mee bracht/brengt. 

Door de oplopende pandemie-cijfers ten gevolge van het nieuwe “omnikron-variant” was de voorbije maand er 1 

met heel veel vergaderen(digitaal!), veel koud en warm blazen, afspraken + bestellingen maken met indien /als 

en uiteindelijk wachten tot vrijdag (14/1) toen we van de bevoegde instanties uiteindelijk groen licht kregen om te 

organiseren. Weliswaar met een enorm aantal restricties, maar zeker  voor de deelnemers, toch een  groen licht. 

Nb Criticasters zeggen nu: had hier niet aan meegedaan! Maar ook hier stond het toenmalig bestuur “VOLTALLIG” 

achter de beslissing om deze stap vooruit te zetten. En dan was  er natuurlijk géén weg terug! 

Dit event is ondertussen gelukt en ook tot een goed einde gebracht , met dank,  ook van organisator Wandelsport 

Vlaanderen , aan de 21 Vreugdestappers-helpers. Tussen haakjes, er stonden hier zaterdag  22/01/2022 een 800 

ingeschreven deelnemers (een 70-tal kwam niet opdagen) van over gans het land (en zelfs enkele buitenlanders!!) 

aan de start! 

Het is ook een nieuwe formule die duidelijk aanspreekt bij de 20 tot 50-jarigen, en heeft zeker een grote toekomst!   

En dan eindelijk rust ? 

Aai, neen.  Nu moeten we starten met de zoektocht naar mensen die de club een  hart toedragen en deze “op de 

rails” willen houden. 

Want , als iedereen van de zijkant blijft toekijken …  Inderdaad dan zullen de omliggende clubs en vooral deze van 

kort bij (…. ) in hun vuistje lachen  en … nog meer leden van ons overnemen! En … wordt de toekomst van een 

zowel financiële als qua organisatie erg florerende club (hier zit het enorme verschil met andere clubs die aan het 

“doodbloeden “ zijn!!) bedreigd in haar verder bestaan . 

Bij deze dan ook de expliciete vraag wie een extraatje, voor het in stand houden van deze wandelclub, wil leveren. 

Dit hoeft dus niet te beteken dat ge secretaris,  penningmeester of ander bestuurslid moet worden, al hebben we 

die natuurlijk ook nodig, maar er zijn nog zo veel andere kleinere en grotere taken.   

Door het ontslag en vertrek van Liesbet, die ik bij deze dank voor de dikke 2 jaar tomeloze inzet, is er een grote 

workload bijgekomen. 

Want Liesbet was niet alleen secretaris maar zorgde ook voor het bijhouden van de site, aanmaken folders, 

administratieve voorbereiding van onze wandelorganisaties, gans het gedoe rond de overgang naar VZW, 

boekjes(nieuwe en volle), uitsturen Vreugdeklapper, … enz enz 

Wat we  uit dit ontslag zeker geleerd hebben is dat we deze taken best verdelen over meerdere personen om 

gelijkaardige ontslagen in de toekomst te vermijden.   

NB Dit geldt ook voor mij maar met voldoende hulp kan mijn “rekker” nog wel “effen” mee. 

Ook is het zo dat, als er in geslaagd wordt om  het verder bestaan van de club te concretiseren, er dringend werk 

moet gemaakt worden van een uitbreiding van de club qua aantal leden. 

Toen ik 10 jaar terug bij de club kwam waren er inderdaad nog veel minder leden en was de algemene tendens: 

“gemoedelijk klein clubje blijven”.   

Maar het ledenbestand is natuurlijk ondertussen ook met 10 jaar verouderd(met alle gevolgen van dien), de noden 

voor organisaties zijn veel veeleisender geworden , wandelaars zijn veeleisender, het wandellandschap 

veeleisender, en de druk van de nabij liggende  buurt-wandelclub nog vergroot,  … enz 

Ondanks het herhaaldelijk wijzen op de noodzaak om het ledenbestand uit te breiden is er slechts  1 actie van JP 

geweest op de 1e wandelbeurs en nadien … 1 grote stilte. 
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En als ge dan 50 medewerkers nodig hebt voor een wandelorganisatie (WSP Heverlee heeft er telkens 100 bij een 

wandelorganisatie) stel je vast dat dit steeds moeilijker wordt. 

In deze pandemie-periode kunnen we inderdaad nog terugvallen op minder kwalitatieve wandelingen met minder 

rustposten, maar eens het landschap terug volledig herneemt is dit natuurlijk niet meer mogelijk. 

In 1e instantie was het vinden van medewerkers voor de “Brabantse Ardennen Trail” al een probleem  zodat zelfs 

het annuleren  van de Moorselwandeling overwogen wordt/werd.  Maar de 2e oproep kreeg gelukkig wel voldoende 

respons. 

Maar hopelijk loopt het allemaal niet zo een vaart en kan er samen met jullie een nieuw elan gegeven worden aan 

deze, en ik zeg het nogmaals “financieel en qua organisatie en vernieuwing,  SUPER GEZONDE club”! 

  

Enkele mensen boden zich al vrijwillig aan. Hopelijk zijn er nog die de noodzaak inzien om, al is het tijdelijk, een 

taak of taakje op zich te nemen.  Niet alle taken zijn zwaar tijdrovend, zeker niet als er voldoende mensen zijn en 

we tot een serieuze verdeling kunnen komen.  

  

NB Doordat de info-overdracht niet altijd vlot verloopt zit het aanmaken van een “Vreugdeklapper” nog in een uitzoek-

test-fase. Hopelijk toch enig begrip hiervoor bij de 1e edities. 

Dit is tevens een goed voorbeeld van een taak die iemand in de toekomst op zich kan nemen. Om de 2 maand  een 

dagske(of minder)  werk  om de aangeleverde info te plaatsen en uit te sturen naar de leden. Toch doenbaar hé. 

  

Wandelen. 

Weer effen een afkoelingsfase vanwege het nieuwe “omnikron-variant”. 

Hoe lang gaat dit duren? 

Effen afwachten is de boodschap.  Vermoedelijk zal er nog wel een tijd gebruik gemaakt worden van CST en 

mondmasker in de zalen. 

Binnen enkele weken zullen we hier waarschijnlijk al een beter kijk op hebben en kan er hopelijk ook terug gedacht 

worden aan carpoolings, bus-uitstappen,  enz (ook dit kan bvb 1 persoon op zich nemen – ge zult hier ook steeds 

hulp van anderen voor krijgen ). 

  

Tot binnenkort op een wandeling of nog beter … dat ge u opgeeft om de club op de rails te houden en bereid bent 

om mee te luisteren en te bouwen!  (er zal hierrond zeker een vergadering /gesprek/  gehouden worden  in de 

“directe” toekomst)  

 

Elkaar helpen is de kleinste moeite die er bestaat, maar het is wel het grootste gebaar !  

 

Enkele nieuwe leden kwamen onze club vervoegen: Agnieszka Wieczor, Linde Vlasselaer, Marc Durinck en Valérie 

Antoons. Hartelijk welkom aan de nieuwkomers en hopelijk wordt hun goed voorbeeld massaal gevolgd. 
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Infoberichten 
 

 

  

 

Laatste oproep hernieuwing lidgeld voor 2022. 
 

En ja, de feestdagen zijn al weer voorbij! 

De aantal niet-geannuleerde “georganiseerde wandelingen” zijn momenteel vanwege  het  coronavariant 

“omnikron” tijdelijk heel beperkt. 

Laat ons vooral hopen dat de 1e studies bevestigd worden en er weliswaar terug heel wat besmettingen 

zullen   vastgesteld worden , maar het proces sneller en met minder “gevaarlijke” symptomen voorbij zal 

gaan. 

We mogen dus blijven hopen dat  we zeker tegen de lente  er weer volop tegenaan  kunnen gaan. 

  

Het overgrote  deel van de leden hebben  hun lidmaatschap voor 2022 reeds hernieuwd . Slechts een 

kleine minderheid heeft deze formaliteiten nog niet volbracht.  

Maar we zouden natuurlijk ook blij zijn mocht ook jij/jullie je lidmaatschap hernieuwen en ons blijven 

steunen.   

Hopelijk gaat het om een vergetelheid en moeten we ons niet ongerust maken dat je/jullie het vertrouwen 

in onze kleine wandelclub verloren zijn. J 

(dit loopt nu steeds van 1 januari tot 31 december) 

Het lidgeld voor 2022 bedraagt, net zoals vorig jaar, 12 euro. We hebben graag dat jullie dit rechtstreeks 

storten op het clubrekeningnummer BE76 0017 2775 4195 met vermelding van je naam als mededeling.  

De hernieuwingsbrief van het lidmaatschap en het bijhorende mutualiteitsdocument kan je dan kort erna in 

je brievenbus verwachten. Opgelet, in principe is je lidmaatschap vervallen vanaf 1 januari 2022.  

NB  Problemen met digitaal betalen, dan kan je dit nog altijd bij 1 van de bestuursleden doen. Op uw vraag 

passeren we zelfs even (voor een babbeltje). 

  

De inschrijvingsprijs is vanaf 1 januari, voor niet-leden, opgetrokken naar 3,- euro.   

Even opfrissen, weet dat: 

 lidgeld wandelclub Vreugdestappers INTEGRAAL  naar Wandelsport Vlaanderen gaat (wij zijn 

dan ook  de goedkoopste club in de regio!!) 

 Het overgrote deel van dit lidgeld besteed wordt aan een verzekering 
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 ge met deze verzekering ook verzekerd bent als ge bijvoorbeeld een wandeling in het park doet of 

een wandeling naar de bakker 

  kortingen krijgt bij georganiseerde wandelingen (1,5 eur ipv 3,-) 

 enz  enz 

 voordelen vanuit onze club zijn wellicht voldoende gekend. 

Ge blijft dan ook de Vreugdeklapper met soms wat leuke of interessante info verder ontvangen! 

  

En … tenslotte kan je ook altijd “moreel” steunend lid zijn. J 

Ge krijgt inderdaad het ganse bedrag terug van de mutualiteit.  

  

Hopelijk komt het einde van de pandemie nu snel in zicht en kunnen we mekaar weer wat meer tegenkomen 

op een wandeling, uitstap of hoe dan ook. 

  

Groetjes,  

  

De Vreugdestappers Huldenberg 

 

 

 

Voorbije activiteiten 
 

Bertemwandeling van 17 oktober 2021 was een onverwacht 

groot succes! 
  

Waar onze Huldenbergwandeling spijtig genoeg nog te vroeg kwam om van de “heropleving” van de 

georganiseerde wandelingen te kunnen genieten, viel de Bertemwandeling op het ideale moment. 

Als ge op de koop toe dan nog mooi weer gepresenteerd krijgt en weinig directe concurrentie, was de 

voltreffer zelfs logisch. 

Iets meer dan 1200 wandelaars brachten een bezoek aan onze wandelorganisatie. 

Omdat we gekozen hadden voor zekerheid en kostenbesparing waren er maar 2 zalen(startzaal en 1 

rustpost).  

Hierdoor was de druk op deze zalen natuurlijk groter vanwege de grote opkomst. 

De aanwezige helpers hadden dan ook de ganse dag de handen vol om de wandelaars gelukkig te 

stemmen. 

Waarvoor, natuurlijk onze oprecht dank!!!! 
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Organisatie was ok, parcours top en sfeer bij de wandelaars optimaal. Enkele leukerds hadden op de 8 

km wat pijlen verwijderd zodat er daar voor de toevallige wandelaar wel effen wat zoekwerk aan te pas 

kwam (maar dit euvel werd door Mark V snel rechtgezet).     

Na hun wandeling  gaven heel wat wandelaars aan dat wij qua organisatie en parcours steevast bij de 

betere horen. 

Positieve “mond aan mond” reclame blijft inderdaad de beste reclame! 

En  … moet ons motiveren om, zelfs al zijn we maar een kleine club,  deze lijn aan te houden. 

Op naar een volgende succeswandeling! 

.  
 

 

<4-daagse  van 27/10-30/10/2021 in Nunspeet (NL)>  
  

Het was vooraf bang afwachten hoe de pandemie ons ditmaal parten zou spelen. 

Maar  voor 1 keer was het geluk aan onze zijde! 

In de streek rond Nunspeet was (nog zo op dit moment!!!) de besmettingsgraad erg klein, zeker als ge 

vergeleek/vergelijkt met onze contreien. 

Op de koop toe was het weer “super-goed “, zeker voor de tijd van het jaar. Heel wat leden deden de 

wandelingen met een korte broek aan, dit om aan te geven hoe goed het was. 

Ik ga het ganse relaas van de 4-daagse niet doen want de aanwezigen weten hoe het was en de andere 

leden zullen meer hebben aan de fotoreportage van Marc Verschraegen die we hopelijk weldra op onze 

site kunnen bewonderen(als we iemand vinden om ze te plaatsen) . 

Weer (op afreisdag na) top, hotel prijs/kwaliteit top, eten idem, streek top-top, organisatie (zo te horen van 

leden) top, en sfeer super (maar met kerels als Danny en Albert kan dat moeilijk anders  ) 

Met chauffeur Paul hadden we op de koop een toffe kerel om ons naar Nunspeet en op zaterdag , na stop 

in het mooie Elburg), terug huiswaarts te brengen. 

Geslaagde 4-daagse en dus direct de vraag bij de leden om te denken aan de volgende! 
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Dus op naar een volgende! 

 

 

1e ledenfeest met diner! 
  

Ook hier was het bang afwachten of het nog veilig zou kunnen doorgaan. 

Maar  CST en enkele praktische schikkingen lieten ons uiteindelijk toe om het “save” te organiseren ! 

Spijtig dat in laatste instantie nog enkele leden moesten afhaken vanwege deze verdomde pandemie. 

Géén staande receptie, vaste plaatsen, mondmasker bij verlaten van de bubbel/tafel en drankbediening 

aan tafel konden echter niet verhinderen dat deze 1e editie toch een leuke bedoening was.  

Een gedeelte had de 4-daagse pas meegemaakt , maar toch leek het erop dat vele blij waren om andere 

leden nog eens terug te zien. 

Het diner was op de koop toe wel best lekker, met dank aan traiteur Benoit Guns! 

Ook de cava (receptie ) en de wijn vloeiden rijkelijk. Gelukkig  hadden de meesten een BOB mee of 

konden rekenen op onze afspraak met de plaatselijke ordehandhavers(mopje!).  

 Na taart en koffie(of toch maar weer een wijntje) bleef er nog genoeg tijd om volop te praten over koetjes 

en kalfjes. 
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Vergeten: Mark V zorgde voor de sfeermuziek! 

Ook via deze weg nog een dankwoordje aan de afwassers(en afwasmachinekenners: Willy &Eugène), 

want ondanks het afwasmachine was deze afwas ... ENORM! 

Geslaagd  ledenfeest, en hopelijk kan ook hier  in 2022 een vervolg aan gebreid worden!  
 

 
1e Brabantse Ardennen Trail  editie 2022. 
 

Beslist in juni 2021 en uiteindelijk voorzien voor 22/01/2022. 

Deze Brabantse Ardennen Trail is de 1e in een reeks van 9  “Flanders Trails” waarvan de meeste 

georganiseerd worden door Wandelsport Vlaanderen in samenwerking met 1 of 2 wandelclubs. 

Het gaat om het aanbieden van langere afstanden( minimum 35 km) aan de wandelaars. 

De deelnemers moeten voorinschrijven(en betalen ) bij WSVL, en tijdens de wandeling worden 

tussentijden genoteerd (via ship) en krijgt men extra bevoorrading aangeboden.   

Door de oplopende pandemie-cijfers ten gevolge van het nieuwe “omnikron-variant” was de onzekerheid 

troef. 

De voorbije maand was er 1 met heel veel vergaderen(digitaal!), veel koud en warm blazen, afspraken + 

bestellingen maken met indien /als en uiteindelijk wachten tot vrijdag (14/1) toen we van de bevoegde 

instanties uiteindelijk groen licht gaven om te organiseren. Weliswaar met een enorm aantal restricties, 

maar zeker  voor de deelnemers, toch een  groen licht. 

Dit event is ondertussen prachtig verlopen, getuige de vele felicitaties op facebook en andere digitale 

media.  

Het is een samenwerking tussen organisator Wandelsport Vlaanderen en de 2 plaatselijke 

clubs:  Vreugdestappers Huldenberg en de buurtclub uit Overijse. 

Er stonden zaterdag  22/01/2022 een 800 ingeschreven deelnemers (een 70-tal kwam niet opdagen) van 

over gans het land (en zelfs enkele buitenlanders!!) aan de start! 

21 Vreugdestappers-helpers zorgden mee voor het welslagen van de organisatie. Hiervoor dank,  ook 

uitdrukkelijk van organisator Wandelsport Vlaanderen . 

 Het is een nieuwe formule die duidelijk aanspreekt bij de 20 tot 50-jarigen, en die zeker een grote 

toekomst tegemoet gaat! 

NB De participerende wandelclubs krijgen van WSVl  een tegemoetkoming per deelnemer. In dit geval 

natuurlijk gesplitst door 2 vanwege, 2 helpende clubs. 

Ook Vreugdestappers François, Michel, Els VH en Marc M deden mee en bereikten met succes de 

eindmeet.  

Hebt ge het deze keer niet meegemaakt als deelnemer, helper, toeschouwer, dan moet ge er volgende 
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keer zeker bij zijn in 1 van deze 3 groepen. 

Want zeg nu zelf helpers, dit was toch een fijn en niet te missen evenement!  En niet alleen omdat “t Klein 

Verzet “ een mooi en leuk etablissement is .  

   
 

   

 

 

Komende activiteiten 
 

 

Mogelijke volgende events 

Hopelijk kunnen we snel overgaan tot nieuwe carpool-uitstappen of reeds een busreis. De 

pandemie-evolutie zal hier zeker zijn zegje doen. Maar ... we leven op hoop! En uw voorstellen 

zullen steeds in overweging genomen worden. 

 

  

Moorselwandeling 2022 

Indien de pandemie verder positief evolueert zal ook onze Moorselwandeling terug doorgang 

kunnen vinden. Vermoedelijk met 2 zalen ipv de traditionele 3. Dit omdat we als goede 
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huisvader opteren om de kostprijs van de zalen te beperken en dit hopelijk laatste 

pandemiejaar. Laat ons duimen. 

 

Copyright @2021 Wandelclub De Vreugdestappers Huldenberg, All rights reserved. 

Je ontvangt deze nieuwsbrief omdat je lid bent van Wandelclub De Vreugdestappers Huldenberg. 

Contactgegevens bestuur: 

Jean-Marie Theunis - 0486/86 23 32 - jean.marie@telenet.be 

Guy Engelen - 0479/75 89 78 - guy.engelen@skynet.be 

Maurice Vanaudenhaegen - 0496/50 49 86 - m.vanaudenhaegen@telenet.be 

Email: vreugdestappers@gmail.com 

Contactadres: Erpsestraat 29, 1930 Zaventem 
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