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DE VREUGDEKLAPPER 

Vreugdeklapper Extra BIS - mei 2022 

Nieuwsblaadje van wandelclub De Vreugdestappers Huldenberg WSVL 4386 

1e busreis van 2022: de details

De kogel is door de kerk: 1e busreis 2022 gaat door op zaterdag 28 mei 2022 
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Zaterdag 28 mei 2022: Augustijnentocht - Ertvelde 

 

Busreis van 90-100km. 

Geboortedorp van Eddy Wally zaliger in Oost -Vlaanderen. 

Organisatie van  Wandelclub Al Kontent Groot Evergem 

Vernieuwd parcours. Langs rustige, landelijke wegen en veldwegen. Langs Stoepe-Kapel 

en buffergebied  Rieme-Zuid of Ter Eekschekerkweg richting Oosteeklo (volgens gekozen 

afstand). 

Vanaf 12.00u geleid bezoek mogelijk aan de brouwerij. 

Afstanden: korte en langere afstanden mogelijk. 

 

Inschrijvingen. 

 

Tot maandag 23/05/2022 kan je nog steeds inschrijven omdat er nog enkele plaatsen open 

zijn op de bus: 

 het webformulier in te vullen op de website van de vreugdestappers via volgende 

link. 

 contact op te nemen met Jean-Marie Theunis: +32 486 86 23 32 - 

jean.marie@telenet.be 

 contact op te nemen met Mario Vanmeeuwen: +32 493 79 53 51 - 

mvanmeeuwen@gmail.com 

 of een email sturen naar of bericht naar vreugdestappers@gmail.com 

De leden die zich enkel opgegeven hebben voor zondag kunnen natuurlijk ook mee op 

zaterdag, maar geven dan best een seintje zodat we zicht hebben op wie mee gaat en de 

bus-capaciteit niet overschrijden. 

 

Prijs 

 

Op de bus betaal je 10€ cash of in club-bons.  

En daarvoor krijg je: 

 de daguitstap met de bus. 

 de inschrijving voor de wandelingen. 

 2 consumpties GRATIS. 

Ook niet-leden mogen eenmalig mee:  

 15€ voor de volwassenen (busreis, inschrijving en 2 consumpties inbegrepen). 
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 5€ voor kinderen jonger dan 16 jaar (busreis, inschrijving en 2 consumpties 

inbegrepen). 

Maar je kan je ook nog altijd snel lid maken en van ALLE voordelen genieten. 

 

Richtinggevende vertrekuren en opstapplaatsen  

  stop 1: 07u50: Loonbeekstraat,1 Neerijse (bushalte) .  

  stop 2: 08u00: A. Goossensstraat Huldenberg (parking aan pakhuis) .  

  stop 3: 08u10: Vossemberg,65 Duisburg.  

  stop 4: 08u30: Moorselstraat,203 Moorsel (aan de kerk) . 

  stop 5: 08u50 : parking E40 in Groot-Bijgaarden. 

Best steeds 10 min te vroeg aanwezig op ELK aangegeven vertrekpunt!  

  

 

 

Info  

 
Artiestentoer 2022 
Angèle Hoovelts stelt tentoon!                                                                    

  

Wil je werk van ons kunstenaars-lid bewonderen? 

Waar: ’t Zaaltje De Vlonder – Vlonderse Hoek 1, 3080 Tervuren 

Wanneer:  

 Donderdag 26 mei van 11.00 – 18.00 
 Vrijdag 27 mei van 14.00 – 22.00 
 Zaterdag 28 mei van 11.00 – 18.00 
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 Zondag 29 mei van 11.00 – 18.00 

https://artiestentoertervuren.be/artiesten/angele-hoovelts/  
 

 

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 
Mario Vanmeeuwen 0493 79 53 51 mvanmeeuwen@gmail.com 
Maurice Vanaudenhaegen - 0496/50 49 86 - m.vanaudenhaegen@telenet.be 
Email: vreugdestappers@gmail.com 
Contactadres: Erpsestraat 29, 1930 Zaventem 
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