
1

DE VREUGDEKLAPPER 

Vreugdeklaaper Extra 144 

Nieuwsblaadje van wandelclub De Vreugdestappers Huldenberg WSVL 4386 

Hello leden, 

Onze driedaagse herfstuitstap 2022 ligt op anderhalf uur rijden en gaat dit jaar richting 

Maasvallei, net over de Belgische grens in Roosteren. Maaseik ligt op slechts 2,5 km van 
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ons verblijf. 

 

Wanneer: 

Van vrijdag 02/09/2022 tot en met zondag 04/09/2022. (vertrekuur volgt later). 

 

Waar: 

Hotel-restaurant De Roosterhoeve 

Hoekstraat 29 6116 AW Roosteren 

Nederland 

Tel. 046-4493131 

https://www.roosterhoeve.nl 

  

Programma: 

Vrijdag 02/09/2022  

 Ontvangst met koffie en thee 
 Wandeling met gids Nathalie in 2 delen met rustpauze op de middag (je kan ook op 

de middag inpikken) 
 Kamer innemen 
 Diner in hotel 
 Muzikale avond 

Zaterdag 03/09/2022  

 Ontbijt 
 Boottocht van 1,5 uur met koffie/thee en vlaai vanuit Maasbracht 
 Lunch bij Int Brookx  
 Na lunch keuze uit korte wandeling met gids John of iets langere wandeling met 

gids Nathalie 
 Diner in hotel 

Zondag 04/09/2022  

 Ontbijt 
 Uitchecken en afrekenen(drank) 
 Regi-route met Nathalie (5 km) 

Prijzen  

 182 € per persoon voor twee-persoonskamer 
 214 € per persoon voor één-persoonskamer 
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Inbegrepen in de prijs:  

 Koffie bij aankomst 
 2x overnachting 
 2x ontbijt 
 2x avondeten op vrijdag en zaterdagavond 
 Muzikale avond, betaald door de club 

Deze betaling kan - zoals steeds - ook geheel of gedeeltelijk gebeuren met bonuspunten 

van de club. 

  

Aantal plaatsen: max 46 plaatsen. 

  

De begeleiding tijdens deze 3-daagse uitstap gebeurt door Nathalie en echtgenoot John. 

Zij doen dit vrijblijvend! “Een financieel schouderklopje” voor deze enthousiaste en ervaren 

gidsen is steeds welkom. 

  

Niet in de prijs inbegrepen:  

 Consumpties naar keuze tijdens rustpauze op vrijdagmiddag bij ’t Goedhof in 

Heppeneert – Maaseik 
 Boot + koffie/thee met vlaai op zaterdag: 17,25 euro p/p voor 1,5 uur boottocht 

door de grootste binnenhaven van Nederland. 
De boottocht is cash te betalen aan de eigenaar aan de boot. 

 Broodjes ’s middags bij Int Brookx op zaterdag: 19,00 euro p/p.  
 Drankverbruik in hotel tijdens 3-daagse 
 Bijdrage voor gidsen John & Nathalie. 

 Vervoer: 

Indien voldoende inschrijvingen voorziet club zoals steeds een bus. 

Ook mindere wandelaars (of niet-wandelaars) kunnen hier aan hun trekken komen! 

  

Inschrijven: via deze link. 

  

Corona kan nog steeds roet in het eten gooien. Het bestuur van de Vreugdestappers houd 

haar leden op de hoogte via email indien er zich wijzigingen zouden voordoen voor deze 

uitstap. 

 

Het bestuur van de Vreugdestappers. 
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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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