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DE VREUGDEKLAPPER 

Vreugdeklapper 150 - 3 oktober 2022 

Nieuwsblaadje van wandelclub De Vreugdestappers Huldenberg WSVL 4386 

Hello leden, sympathisanten, trouwe helpers, 

De herfst is al weer in zicht, en dus komt onze laatste wandeling van het jaar met 

rasse schreden dichter bij. Net als voorheen rekenen we dan ook op iedereen die 

even een helpende hand wil toesteken. Het is weliswaar “een beetje werken” maar 

meestal veel leute. Je leert alzo ook ander mensen beter kennen en geeft de club 

een extra duwtje in de rug. 

Binnen een kleine 2 weken (zondag 16/10/2022) zijn we al toe aan de Bertem-

wandeling. 

Vanwege de tijd van het jaar, kost van zalen en concurrentie, hebben we onze 

traditionele startzaal: de Cerkel Tervuursesteenweg 164 Bertem. 

... en slechts één rustpost dit maal: Parochiecentrum Winxel, Heidestraat 13, 3020 

Winksele (Herent). Deze zaal werd ook in 2019 gebruikt en is een erg mooie en 

geriefelijke zaal. 
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De opkomsten op de georganiseerde wandelingen lopen voorlopig nog steeds licht 

terug, vermoedelijk vanwege de dure brandstofprijzen. Maar ons parcourskwaliteit en 

aanbod zijn er daarom, zoals steeds, niet minder om! 

 

Onze vraag: "Wie kan ons hierbij een helpende hand komen toesteken? Want in 

deze net iets moeilijkere tijden is elke hulp meer dan welkom. Zonder jullie hulp is er 

natuurlijk géén wandelorganisatie mogelijk. Verschillende leden hebben zich al 

opgegeven om te komen helpen. 

Maar we hebben jullie natuurlijk ALLEN nodig.  

 

Hoe opgeven?  

 via de site. Klik op de link en vul maar in.  

 lukt dit niet of heb je géén pc kan je u ook nog steeds opgeven via 1 van de 

bestuursmensen of liefst via Jaklien. En dit met belletje/whattsapp/sms/mail/ 

... 

Best ook een uur opgeven als je bvb niet van 7u kan als je de ochtend doet.  

Reden: je geeft u op voor bvb bonnetjes in startzaal maar komt tegen 9u, dan 

moeten we nog iemand voorzien vanaf 7u.  

We doen natuurlijk ons uiterste best om aan jullie wensen tegemoet te komen, maar 

elke post moet bezet zijn hé. Maar dit lost zich, net als in het verleden, ook nu wel 

weer op zonder problemen.  

Jaklien doet haar uiterste best om zowel de werking van de organisatie als de 

wensen van de helpers te verzoenen. Graag enig begrip hiervoor! 

Hoe meer helpers hoe meer medewerkers een halve shift kunnen doen en eventueel 

ook nog genieten van een leuke wandeling!  

Het is de bedoeling om de medewerkerslijst op  de website zo snel als mogelijk aan 

te passen bij wijzigingen 

Nog 2 puntjes: 

  mogelijk ontbreken er nog taken op de medewerkerslijst. Zie je een foutje of 

hebben we nog een taak vergeten, geef dit dan maar door. We lossen dit dan 

zo snel mogelijk op. 

 voor hen die nog niet of niet meer toe zijn aan helpen, we verwachten jullie 

dan zeker als wandelaar op onze wandeling. 

ONZE LEDEN STAPPEN bij ons GRATIS! 

  

Groetjes,  
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Bestuur De Vreugdestappers 

 

  

 

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  

. ꞏ . ꞏ . ꞏ . . ꞏ Belgium  

 

 
 

 


