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DE VREUGDEKLAPPER 

Vreugdeklapper 153 - November 2022 

Nieuwsblaadje van wandelclub De Vreugdestappers Huldenberg WSVL 4386 

Nog rap een busreisje meepakken in 2022? 

Sint Barbaratocht in Beringen op 3 december...
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Er blijven met de feestdagen in zicht niet zo veel mogelijkheden meer over. 

Maar er nog snel eens tussenuit knijpen moet lukken. 

Op de koop toe hebben we zaterdag 10/12 de “City-Walk Leuven” (van onze 

vrienden van WSP) in een vernieuwd kleedje. Zo te horen, niet te missen. 

In de toekomst wil ik wel eens polsen of een wandeling met kerstmarkt of 

Kerststallentocht zou aanspreken bij jullie. 

Maar dat is dan voor volgend jaar! 

Weinig keuze en weinig info over de wandelingen, dan maar naar het “RUUSTIGE 

LIMBUURG”. Wat “ruust”, wat “ruustiger praoten”, en een ” stuuk Limbuurgse Vlaaai” 

moet toch kunnen in deze al wat donkere maand. Tenslotte gaan we richting Kerst-

periode hé. 

Eerst dachten we aan een Haspengouws parcours, maar omdat de appels en peren 

getrokken zijn en de bloesems nog niet voor direct ging de keuze dan uiteindelijk 

toch naar de wandeling in Koersel. 

Sint-Barbaratocht van de wandelclub “De Mijnlamp Beringen-Mijn”. 

Wanneer: zaterdag 3 december 2022. 

Waar: Zaal Den Tris, Steenstortstraat 8 

3582 Koersel (Beringen) - Limburg 

Wat weten we?  

 Busreis van 70-75km - 1 klein uurtje rijden

 Sint-Barbara is de patroonheilige van de mijnwerkers.

 Zaal met uitzicht op de mijnterril “Den Tris”.

 Wandeling van 4km is verhard.

 Wandeling van 7km gaat via de voet van de terril langs de spoorlijn naar de

controlezaal in Beverlo.

Op de terugweg passeren we enkele mijnwerkerswoningen.

 Wandeling van 12km loopt deels gelijk met de 7km en gaat dan via de

bossen van Genemeer en de St-Maartensberg naar de controlezaal.

Op de terugweg wordt de mijnterril tot halverwege beklommen.

Maar je hebt de mogelijkheid om tot boven te wandelen. Waar je bij goed

weer een prachtig uitzicht hebt.
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 Wandeling van 21km loopt samen met de 12km tot aan de controle en maakt 

van daaruit nog een extra lus. Nadien volgen we de 12km terug naar de 

startzaal. 

Waarom snel inschrijven?  

 Bij te weinig of te laat inschrijven kunnen we onmogelijk nog een bus 

reserveren en dat is dan pech voor alle wandelaars... 

Hoe inschrijven?  

 Via deze link op onze website. 

 Via mail/sms/ telefoontje/… aan: 

Mario Vanmeeuwen +32 493 79 53 51 mvanmeeuwen@gmail.com 

Jean-Marie Theunis +32 486 86 23 32 jean.marie@telenet.be 

Hoe betalen?  

 Op de bus betaal je 10,- euro cash of in club-bons (zorg voor gepast geld). 

 Daarvoor krijg je de inschrijving voor je wandeling en zeker één consumptie 

gratis. 

 … een volledige daguitstap met de bus, in goed gezelschap !! 

 Ook niet-leden (echtgenoot/vriend/vriendin/ … ) mogen mee en betalen 5,- 

euro extra. 

 Kinderen onder/tot de 12 jaar mogen gratis mee en krijgen een niet-

alcoholisch drankje aangeboden.  

 De wandelaars die lid zijn van de Vreugdestappers in 2022 en nog geen 

lidgeld betaald hebben voor 2023 zijn uiteraard nog steeds welkom op deze 

busreis en betalen slechts 10,-€. 

Tip: je lid maken van de Vreugdestappers gaat erg snel. Dan geniet je direct van 

ALLE voordelen. 

 

Groetjes, De Vreugdestappers 

 

  

Copyright @2021 Wandelclub De Vreugdestappers Huldenberg, All rights reserved. 
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Maurice Vanaudenhaegen - 0496/50 49 86 - m.vanaudenhaegen@telenet.be 



4

 

Email: vreugdestappers@gmail.com 
Contactadres: Erpsestraat 29, 1930 Zaventem 
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