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DE VREUGDEKLAPPER 

Vreugdeklapper 146 - September 2022 

Nieuwsblaadje van wandelclub De Vreugdestappers Huldenberg WSVL 4386 

Beste Vreugdestappers, 

1e schooldag zit er al weer op en 1e traantjes zijn weggepinkt. 

Vreugdestappers vertrekken op 3-daagse. Vraag: regen of niet? 

Blijft het zo warm of krijgt de natuur eindelijk wat hij verdiend? 

Wat doet Remco (na zijn val - in het zware weekend) in de Vuelta? 

Al deze vragen zijn mogelijk al beantwoord als deze “einde-vakantie editie van de 

Vreugdeklapper” in jullie mailbox  valt. 

Vanwege de vele hitte-dagen en ook heel wat leden met kleine en grote medische 

problemen (gelukkig gaat het bij de meeste al weer de goede kant uit), was de 

wandelactiviteit van onze leden in de vakantie wat teruggevallen. 

Maar daar willen we natuurlijk iets aan doen! 

We zijn een “wandelclub” en willen jullie dan ook motiveren om er weer volop 

tegenaan te gaan. 

Dus kijk goed naar onze berichten/mails/Vreugdeklappers, ze zijn geld waard! 
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Wat staat er in de directe toekomst op ons programma? 

 11/9 wandeling WSP Heverlee vanuit Woudlucht: gratis deelname en gratis 

drankje - enkel voor de Vreugdestappers  (klik hier voor de bon) 

 25/9 wandeling Houtheimstappers Steenokkerzeel (zie volgende 

Vreugdeklapper) 

 01/10 Laatste wandeling Tervuren-Bos  (zie volgende Vreugdeklapper) 

 En nu al uw aandacht vestigen op onze volgende activiteit: de 

Bertemwandeling op 16/10/2022! 

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

  

Het geheim om een doel te bereiken bestaat slechts uit 1 woord: DOORZETTEN! 

 

 

Huldenbergwandeling van zondag 24 juli 2022 
en 1e Pannenkoekentocht op maandag 25 juli 2022. 
Hartelijk dank  aan de medewerkers!! 
  

Startzaal en 2 rustposten (1 jaar eerder al vastgelegd!) zorgden in de post-covid-periode 

toch voor enige ongerustheid. 

Op de koop waren door covid en om andere dwingende medische redenen enkele vaste 

helpers afwezig. 

Maar ondanks deze kopzorgen heeft Jacqueline dit toch weer mooi voor mekaar gekregen. 

Voor het eerst hadden we ook  de  A. Goossensstraat gereserveerd als parking.  En het 

moet gezegd, een groot succes. 

Met ook dank aan onze parkeerwachters die deze job met brio en zonder problemen 

gedaan hebben. 

  

De aangekondigde “hitte-dag” zorgde ook nu voor heel wat vroege vogels onder de 

wandelaars, en de concurrentie van “wandelclub De Slak” zorgde er ook voor dat we 

tevreden moesten zijn met een beperkte opkomst. 

Met 650 deelnemers (helpers inbegrepen) zouden we vóór corona ongelukkig geweest 

zijn. Maar door de hitte en stijgende energieprijzen zijn de opkomsten (behalve in Oost- en 

West-Vlaanderen) overal beperkter dan voorheen. 

Zoals steeds waren onze wandel-bezoekers uitermate tevreden over het parcours, de 

vriendelijke bediening en de rest van de organisatie, en blijven dan ook steevast lang zitten 

in de eindzaal: een hart onder de riem voor onze toekomstige organisaties. 

Ook de club die ons met hun bus-bezoek verblijdde was erg tevreden, zeker ook met het 
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aangeboden traditionele cadeautje. 

Globbetrotters Hageland en Ijsetrippers Overijse hadden ons gekozen als 

voorkeurswandeling voor hun leden. Dat was ook leuk meegenomen. 

De aanwezige helpers, hadden dan ook de ganse dag de handen vol om de wandelaars in 

de 3 zalen gelukkig te stemmen. Waarvoor onze welgemeende dank! 

Ook aan de mensen die weer massaal lekkere soep maakten, hartelijk dank! 

Hard werken en toch plezier maken onder mekaar, dan is het tof voor iedereen! 

Hopelijk hebben jullie er ondanks het werk toch ook wat plezier aan beleefd. THANKS, 

THANKS, THANKS … 

  

En dan als uitloper op maandag nog de “Pannenkoekentocht”. 

Ontstaan als “verplicht nummer” om te kunnen voldoen aan de gevraagde voorwaarden 

van Wandelsport Vlaanderen. (En voor de afpijlers/borden plaatsers en 

organisatievoorbereiders toch een zware dobber) 

Omdat we deze wandeling dan toch hadden werd het nuttige aan het aangename 

gekoppeld. Het werd aangegrepen om leden en medewerkers pannenkoeken met koffie 

aan te bieden. 

Het lijkt erop dat onze leden dit niet direct zo begrepen hadden, maar de bezochte 

wandelaars des te meer. Zonder reclame, op een maandag in Brabant, na een wandeling 

in deze streek op zondag en toch kwamen er nog 145 wandelaars ons een bezoekje 

brengen. En ze hebben zich dit zeker niet beklaagd. 

Francine had het initiatief genomen om toch te beginnen met zelf pannenkoeken te 

bakken. (waarvoor onze oprechte dank!) 

Wij dachten: een 30-tal leden en verder nog enkele wandelaars uit de streek en gedaan. 

Met de helpers er bij kwamen we slechts aan een dik 20-tal leden, maar de wandelaars 

kwamen soms van ver om toch een tochtje je maken. 

Niks dan tevreden deelnemers die ook graag een pannekoekske aten. 

Dus Francine maar bakken en bakken. En ze zijn tenslotte ook maar in keuken in Neerijse 

beginnen bakken want er was géén volgen aan. 

Eerlijk, ik heb ze zelfs niet geproefd, want ze zijn allen naar onze wandelende leden en de 

wandelaars  gegaan. 

Maar géén nood, tevreden leden en wandelaars dat smaakt ook zoet! 

Erg moe maar toch tevreden als op maandag de laatste wandelaar de zaal verliet en we 

de deur van de mooi opgekuiste zaal konden afsluiten. 

Hopelijk doet ook hier de positieve “mond aan mond” reclame het beste verhopen voor de 

toekomst! 

We kunnen misschien nu al beginnen bakken... Zal eens vragen aan Francine. 
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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 
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