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DE VREUGDEKLAPPER 

Vreugdeklapper Extra - mei 2022 

Nieuwsblaadje van wandelclub De Vreugdestappers Huldenberg WSVL 4386 

En hier is de 1e busreis van 2022!

Ook hier zijn er de voorbije weken vragen gekomen wanneer we …., 

wel jullie worden weer op je wenken bediend: hier zijn we! 
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Weer vroeg dag om te organiseren, dus hopen we dat jullie ook snel reageren zodat 

we een idee krijgen OF (ze kan doorgaan) / en WANNEER / en naar WAAR best de 

1e busreis gaat. 

 

We bieden 2 mogelijkheden aan, en gaan gewoon naar de plaats die voldoende 

inschrijvingen heeft. 

En indien beide hieraan voldoen nemen we deze die het meeste leden bereikt. 

Er zullen altijd mensen zijn die om de één of andere reden uit de boot vallen 

(communiefeest, reeds geplande uitstap, … enz), maar dan ben je er volgende keer 

wel bij hé! 

 

 

 

Mogelijkheid 1: zaterdag 28 mei 2022: Augustijnentocht - Ertvelde 

 

Busreis van 90-100km. 

Geboortedorp van Eddy Wally zaliger in Oost -Vlaanderen. 

Van Wandelclub Al Kontent Groot Evergem (ging normaal naar Moorsel komen met “grote” 

bus maar er is toen iets misgegaan met de club-contacten. 

Nadat ik zelf contact genomen had met hen, gaven ze aan het op hun kalender van 2023 

te plaatsen) 

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. 

 

Mogelijkheid 2: zondag 29 mei 2022: 3e rond Grijsloke - 

Gijzelbrechtegem in West-Vlaanderen 

 

Busreis van 100-110 km. 

Van Wandelclub De Textieltrekkers Vichte (waren met bus op onze recente 

Moorselwandeling!) 

Prachtig heuvelend parcours rond het kleine Grijsloke, met mooie vergezichten en veel 

natuur. 

Organisatie i.s.m. Joggingclub Dwars door Grijsloke. 

Naast Oudenaarde, in omgeving van Kemmelberg, Patersberg, … dus Vlaamse Ardennen. 

Klik hier voor de fotoreportage van 2021. 
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Hoe Inschrijven? 

 

Inschrijven kan door  

 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 

 

En wat kost het? 

 

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). 

 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. 

 

... Eens we een kijk hebben op wanneer en wie kunnen we afspraakuren en 

dergelijke maken.  

 

 

Carpooling 

 

Op de 1e Carpooling van 2022 (zondag 01/05/2022 in Huizingen) waren er 22 

Vreugdestappers. 

Goed zo! ... 
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... zeker als ge weet dat er o.a. nog vier “vaste klanten” ziek waren (lichte besmetting), vier 

anderen al een verre bestemming gepland hadden en het allemaal snel is moeten gaan 

waardoor er vermoedelijk nog wel enkele hierdoor de trein gemist hebben. 

 

We zijn ook al aan het uitkijken voor de volgende carpooling. 

 

 

Driedaags Vreugdestappers wandelfestijn 

 

... En de datum en plaats van de 3-daagse in 2022 is ook al vastgelegd en gereserveerd!! 

 Vertrek vrijdagochtend 02/09/2022 en terug op zondag 04/09/2022. 

 Waar: net over de grens in Nederland (omgeving Maaseik) 

 De organisatie ter plaatse zorgt voor programma-invulling en begeleiding voor 

zowel vrijdag als zaterdag. 

Een Brabantse club die in september 2021 gelijkaardige 3-daagse gedaan heeft was dol 

enthousiast!! 

De werkende klasse hoeven dit maal slechts één dagje verlof te nemen en kunnen dus 

ook mee! 

Meer info volgt later.... 
  

 

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 

 

     

 

 

   

     

 

 
 
 
 
 

This email was sent to paul.poels@telenet.be  

why did I get this?    unsubscribe from this list    update subscription preferences  
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