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DE VREUGDEKLAPPER 

Vreugdeklapper 142 EXTRA - juni 2022 

Nieuwsblaadje van wandelclub De Vreugdestappers Huldenberg WSVL 4386 
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Korte zomereditie: terug heel wat wandelactiviteit 

na het wegvallen van de corona-restricties. 

  

Na het wegvallen van de corona-restricties is de georganiseerde wandelactiviteit 

weer volop hernomen. 

Midweekwandelingen hebben vermoedelijk te lijden onder de dure brandstofprijzen, 

maar in de weekends is het weer volle bak, zeker als er wandelingen in de omgeving 

in het aanbod zitten. 

Mei was een actieve maand: carpooling naar Huizingen, Airportwandeling in 

Zaventem, trail in Blanden voor 8 leden en recent onze bus uitstap naar Ertvelde 

(met kans op gratis brouwerijbezoek). 

Tussendoor was er ook in de andere weekends heel wat wandel-activiteiten door 

onze leden. 

Het gaat dus weer de goede kant op! 

Hopelijk zijn “de pan uit swingende brandstofprijzen” maar van tijdelijke aard en 

nemen ze binnen afzienbare tijd weer normale aanvaardbare proporties aan. 

Voor de kunstliefhebbers onder ons waren er tenslotte nog de tentoonstellingen in 

Kortenberg en Tervuren, waar respectievelijk Paul Poels en Angèle Hoovelts  hun 

kunnen en creativiteit aan het publiek ten toon spreidden. 

 

Wat staat er in de directe toekomst op ons programma? 

Volgende carpooling is voorzien voor zondag 3 juli. 

Zondag 24 juli hebben we dan onze jaarlijkse Huldenbergwandeling (voor het eerst 

terug met 3 zalen - waaronder de nieuwe zaal Ter Dijle in St-Agatha-Rode), die 

hopelijk nog eens mag doorgaan onder een stralende zon. 

En maandag 25 juli dan onze Pannenkoekentocht. 

En … van vrijdag 02/09 tot zondag 04/09/2022 onze 3-daagse. Hotel is reeds 

gereserveerd. De rest volgt weldra. 

Hou volgende berichtgevingen en onze site dus nauwlettend in het oog. 

  

Op een milde januari volgt vaak een gure lente en een  

Laat het ons hopen! 

↑ 
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Olé terug carpooling! 
Leden spreken nu al regelmatig af om in kleinere groepjes samen gezellig op stap te gaan, 

maar carpooling brengt meestal nog wat meer leden samen aan de start. 

En zondag 01/05 was het eindelijk weer zo ver: carpooling naar Lewetocht  van 

wandelclub St-Pieters-Leeuw! 

Mega-grote parking, mooi parcours en tussendoor nog een drankje of een hapje, meer 

moet dat niet zijn. 

En natuurlijk uren gebabbel, toch als het niet te fel opwaarts gaat. 

Achteraf, gelukkig géén regen want startzaal is wat klein, werd er dan nog eens rustig 

nagepraat. 

22 Vreugdestappers waren van de partij en zorgden dat de 1e na-covid-carpooling alvast 

direct succesvol was! 

Op naar de volgende! 

↑ 

 

 

Deelname Vreugdestappers aan de Meerdaal Trail 2022. 

Na De Brabantse Ardennen Trail in januari (waar we zelf mede-organisator waren) en 

waar een 5-tal  leden aan deelnamen, hadden we nu 8 leden die de kaap van de 35 km 
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vlot  voor hun rekening namen. 

De 8 leden waren:  

1. Marc Mantels 

2. Valérie Antoons 

3. François Vekemans 

4. Michel Verboomen 

5. Agnieszka Wieczor 

6. Elzbieta Parzycka 

7. Annelies Doms 

8. Els Vanhoegaerden 

Een DIKKE proficiat aan de 8 leden die deze 35 km, binnen de tijdslimiet, tot een goed 

einde wisten te brengen.  

NB Ik heb in fotoreeks van meer dan 800 foto’s niet direct iedereen teruggevonden. Indien 

geen bezwaar, graag jullie aankomstfoto aan mij bezorgen. 

Foto's van de trail vind je hier. 

↑  

 

 

En ook terug op busreis! 

De vorige busreis was al zo lang geleden dat ze in mijn korte-termijn-geheugen al niet 

meer terug te vinden was. Uitzonderlijk lieten we onze leden de keuze tussen 

2  bestemmingen tijdens het uitstapweekend. Vermoedelijk heeft de kans op gratis 

brouwerijbezoek de doorslag gegeven voor de zaterdaguitstap. 

Hierdoor bleven een 5-tal leden met lege handen achter, maar er komen zeker nog veel 

kansen en we zullen spijtig genoeg nooit iedereen tevreden kunnen stemmen. 

Gepensioneerden hebben nu eenmaal heel veel activiteiten en worden dus ook regelmatig 
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geconfronteerd met overvolle agenda’s. 

35 Vreugdestappers (volle bus!) zagen een uitstap naar Ertvelde duidelijk zitten. 

Iedereen tijdig op de afspraak, Roger de buschauffeur (door velen gekend) aan het roer en 

dan op weg naar de zon. Weinig verkeer en niet ver rijden zorgde ervoor dat we al voor 10 

u op 20 m van de inschrijving werden afgezet.  

Betalingsbewijzen en drankbonnetjes lagen (zoals afgesproken) al klaar zodat er snel kon 

gekozen en vertrokken worden. Marie-Louise, François en Michel kozen voor de 20 km en 

de rest was zowat verdeeld over de 12 en de 15 km. Mario wou ons nog eens tonen hoe 

sterk hij wel is, en koos ook voor de 15 km ipv de 12 km. Antoine heeft wel enkele keren 

bijna onderste boven gehangen maar was dit duidelijk gewoon met “kamikaze-Mario”. Of 

Patricia dat ook vond? 

“Onze” parcours kunnen ze in die streek natuurlijk niet aanbieden, maar ze hadden wel 

hun uiterste best gedaan. Was de weg niet altijd onverhard de omgeving was wel groen. 

Schijnbaar was de opkomst boven hun verwachting want op de 1e controlepost was er al 

gebrek aan “vaste voeding”. Met wat wachten werd dit euvel gelukkig vrij snel verholpen. 

Een boterham met “kip-kap” ook wel  …  (vraag het aan Lea) genoemd, was in trek. 

En natuurlijk uren gebabbel, toch als het niet te fel opwaarts ging. 

Als toetje op de taart bood de plaatselijke club(brouwerij) de wandelaars nog een gratis 

Augustijnen-biertje aan. Vanwege het mooie weer (of nog andere reden) zal het bij 

sommigen wel niet bij 1 streekbiertje gebleven zijn. Ook het te verkrijgen broodje met 

gebakken spekreepjes was duidelijk in trek bij onze leden. 

Vanwege het zonnetje en het gezellige buiten-terras lieten heel wat leden uiteindelijk het 

brouwerijbezoek aan zich voorbij gaan. Gelukkig waren er toch nog enkele 

“geïnteresseerde“ dames die niet alleen voor het streekbier gekomen waren, en ons wat 

foto’s en impressies van de brouwerij bezorgden. 

Na een bedankje en een presentje (achteraf verloot op bus tussen de meegereisde leden) 

van het bestuur van de bezochte club werd dan toch maar beslist om terug huiswaarts te 

vertrekken. 

Tot op heden heb ik nog géén bericht mogen ontvangen van iemand die niet thuisgeraakt 

is. Op de terugreis op de bus weinig slapende leden, maar hopelijk wel allemaal tevreden 

leden.  

Op naar de volgende uitstap hé!   

Foto's van de busreis vind je hier. 

↑  
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Zondag 03 juli 2022: carpooling naar “Vlaams-Brabant 

wandelt”  in Zoutleeuw 

 

Zoutleeuw ligt op nog geen 10km van Sint-Truiden. 

Op het parcours zijn verschillende rustposten met catering.  

 Samenkomst: parking Steenberg Moorsel om 8u30 

(anderen: zie inschrijving + dan individueel verwittigen eventueel) 

 Startadres: GC De Passant, Aen den Hoorn 12, 3440 Zoutleeuw 

 Afspraakuur in Zoutleeuw: 9u30  

 Afstanden: 4-6-12-15-20-32 km 

Parcours:  

 tocht door de velden van erg landelijk Groot-Zoutleeuw 

 met doortocht van het “volledig vernieuwd” natuurreservaat “Het Vinne” 

 en ook door het mooie historische stadscentrum 

Inschrijven kan via de website van de Vreugdestappers door op deze link te 

klikken. 

... of een telefoon, sms of email aan:  

 Mario Vanmeeuwen +32493 79 53 51 mvanmeeuwen@gmail.com 

 Maurice Vanaudenhaegen +32496 50 49 86 

m.vanaudenhaegen@telenet.be 

 Carpooling:  

 Inschrijving + drankbon betaald door de club (als ge ons verwittigd hebt!) 
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 Idem voor de bestuurders die aan carpooling doen (wordt genoteerd), en 

er volgt later een tegemoetkoming per schijf van 10 km. 

Groetjes en tot binnenkort? 

↑  

 

 

 

Weldra meer gedetailleerde info over de 3-daagse. 

 

Roosteren ligt net naast Maaseik in Nederland. 

Hotel: De Roosterhoeve is gereserveerd. 

De prijzen en details zullen eerdaags toekomen, maar uit info-gesprekken en consultatie 

van wandelclub Toekers uit Bunsbeek die vorig jaar september een quasi gelijkaardige 3-

daagse gedaan heeft, zal het reuze meevallen. 

Dus vooral datum vastpinnen op agenda: van vrijdagmorgen 02/09/2022 tot zondag 

04/09/2022. 

↑  
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Huldenbergwandeling zondag 24/07/2022 

 

Binnen 7 weken  is het alweer onze jaarlijkse Huldenbergwandeling. 

Hopelijk kunnen we opnieuw rekenen op jullie hulp en eens mooi weer, wat toch normaal 

is in juli. 

We hebben voor het eerst sinds begin pandemie terug 3 zalen. 

Den Elzas als startzaal, nieuwe zaal in St-Agatha-Rode “Ter Dijle” en onze “Doode Bemde 

zaal “De Wijngaerd” in Neerijse. En … dus ook andere parcours in aanbieding. 

Er heeft zich ook reeds een club gemeld die met de bus afkomt. 

Meer info, medewerkerslijst, enz volgen later. 

Wie ons liefheeft … reserveert dus  zondag 24/07/2022. 

↑  

 

 

Pannenkoekenwandeling maandag 25/07/2022. 

 

Nog 1 keer kort uitleggen:  

 1 van de 4 verplichtingen vanuit de federatie om te voldoen aan de 

voorwaarden om een bonustocht te hebben is en weektocht op de 

wandelkalender hebben (de uitleg van het waarom gaat ons hier te ver 

leiden, maar ga er van uit dat het noodzakelijk is). 
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 Om géén EXTRA organisatie in het leven te roepen hebben we gezocht naar 

een combinatie van de makkelijkste en goedkoopste oplossing. 

 En we hebben daar een “gratis pannenkoeken voor de leden” aan gekoppeld. 

Deze “Pannenkoekentocht” is dus:  

 een officiële weektocht op de kalender. 

 startend uit zaal “Ten Wijngaerd “ in Neerijse (onze kleinere maar erg 

gezellige zaal). 

 op maandag 25 juli 2022. 

 op beperkt aantal parcours rond Neerijse. 

 waarvan al gedeelte (net als de zaal) op zondag gebruikt wordt. 

 de niet-leden van onze club die eventueel afzakken naar deze wandeling 

kunnen natuurlijk ook pannenkoeken krijgen, maar dan wel betalend. 

Voor de mensen die borden maken en parcours afpijlen zal dit zondagavond een 

“kleine calvarie” worden, maar het is tenslotte lang klaar in het midden van de 

zomer. 

Lekker nagenieten zal er op zondagavond voor deze mensen niet inzitten maar laat 

ons zeggen: kortere pijn om te voldoen aan de ons opgelegde regels en … hopelijk 

toch gelukkige leden/medewerkers bij het veroverberen van een lekkere 

pannenkoek met koffie op maandag. 

Meer info, wie wil ons nog een handje helpen, enz volgen later. 

Dus nog eens, wie ons liefheeft …  reserveert dus maandag 25/07/2022 om te 

wandelen, pannenkoek te eten en eventueel wat bij te springen.    

↑  

 

Goed om weten: de wandelboekjes. 

  

Sinds begin juni gebeurt de administratie van de “VOLLE boekjes” door Michel 

Verboomen. 

Michel woont Nijvelsebaan 121 in Neerijse . 
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Michel is op zowat elke wandeling in de streek aanwezig, dus makkelijk te bereiken. 

Zo praktisch toch moeilijk, mag je boekje ook steeds aan een bestuurslid geven, die 

dan ten gepaste tijde dit doorgeeft aan Michel. 

Wees niet ongerust als je boekje en bons niet direct binnen de paar dagen ontvangt, 

wij vergeten dit niet.   

NB Zelfs voor super-helpers en bestuursmensen zijn de brandstofprijzen momenteel 

extreem hoog. 

  

Lege boekjes kan je bekomen bij Michel, Mario of Jean-Marie. 

Het bijhouden van de volle en lege boekjes is een hele administratie met info-

sticker, volgnummer alsook bijhouden van de uitgegeven boekjes en vooral de 

uitgegeven bons. 

Maar, zo lang onze club-kassa het kan blijven bolwerken, willen we de enige club in 

Vlaanderen blijven die zijn wandelende leden zo een rijkelijke tegemoetkoming 

geeft om … te wandelen.  

Dus vergeet niet om hiervoor wat reclame te maken voor onze club. 

Ter info: wij zijn ook zowat de enig club in de regio die de minimum aan lidgeld 

vraagt. 

↑ 
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Guy Engelen - 0479/75 89 78 - guy.engelen@skynet.be 
Mario Vanmeeuwen 0493 79 53 51 mvanmeeuwen@gmail.com 
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