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DE VREUGDEKLAPPER 

Vreugdeklapper 154 - December 2022 

Nieuwsblaadje van wandelclub De Vreugdestappers Huldenberg WSVL 4386 

De Sint is gepasseerd, we zijn in blijde verwachting van de kerstman en … 2023 zien 

we reeds in de verte! Dus rap nog een Vreugdeklapper voor we naar de feestdagen 

gaan en wat kilootjes gaan bij pakken. 

Hopelijk vinden zij die hun lidgeld nog niet betaald hebben nog ergens een momentje 

om dit snel in orde te brengen. Dan zijn wij en de club blij, kunnen we administratie 

nog tijdig in orde brengen en is elk lid op 01/01/2023 in orde om al wandelend de 

belofte waar te maken: in 2023 de overtollige kilootjes weer weg te werken! 

Ik kan ook mededelen dat de wandel-app van Wandelsport Vlaanderen 

'Wandel.be' gebruiksklaar is en de meeste kinderziektes reeds verwijderd zijn. 

Installeren dus: 

 voor Android wandel.be

 voor iPhone: wandel.be

In deze Vreugdeklapper verder:  
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 Herinnering: graag betalen lidgeld 2023 

 Info over voorbije ledenfeest in november 

 Info over busreis naar mijn-terril Beringen begin december 

 Boost aan nieuwe leden sinds begin oktober 

 Mededeling 

 

 

 

Hernieuwing lidgeld voor 2023.  
De Sint is jullie hopelijk niet vergeten, we zijn in blijde verwachting van de 

kerstman en 2023 lacht ons in de verte reeds toe! 

De georganiseerde wandelingen, doen het weer wat beter, zeker als we 

hiervoor niet te ver moeten rijden! 

En zelfs de brandstofprijzen zijn terug aanzienlijk gezakt. 

 

Toch voelt waarschijnlijk eenieder dat zowat alles duurder wordt - gelukkig 

stijgen ook wedden en pensioenen wat mee. Deze prijsstijgingen gelden ook zo 

voor ons als we bvb een zaal moeten huren of de brouwer betalen. Toch 

blijven, voorlopig, de wandelorganisaties nog zowat de enige plaats waar je 

nog een koffie of watertje kan drinken tegen 1,5 eur. En blijft ons lidgeld (de 

minimum!) ook voor 2023 slechts 12,- eur. 

 

Ofschoon wij een gezonde en zelfs bloeiende club zijn hebben we alle leden 

nodig om op langere termijn te overleven. Een groot deel van de leden hebben 

hun lidmaatschap voor 2023 reeds hernieuwd. ... Maar nog niet iedereen. 

Vermoedelijk is dit een vergetelheid want we hadden nog géén herinnering 

gestuurd. 

Of onze vorige Vreugdeklapper is ergens in jullie “spam” verzeild geraakt (wat 

tegenwoordig spijtig genoeg meer en meer gebeurt). Of denk je: ik heb nog wel 

eventijd. 

 

Maakt voorlopig niet zo veel uit als je maar tijdig je lidmaatschap vernieuwt 

zodat de administratie ook tijdig in orde kan gezet worden. 

Het lidgeld voor 2022 bedraagt, net zoals vorig jaar, 12 euro. We hebben 

graag dat jullie dit rechtstreeks storten op het nieuwe clubrekeningnummer 
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BE87 0019 3521 7694 met vermelding van je naam als mededeling. 

 

De hernieuwingsbrief van het lidmaatschap en het bijhorende 

mutualiteitsdocument kan je dan weldra in je brievenbus verwachten. Opgelet, 

bij niet-betaling van het lidgeld zal je lidmaatschap vervallen vanaf 1 januari 

2023 (en wordt je voor WSVL als niet-lid beschouwd).  

Even opfrissen, weet dat: 

 Lidgeld wandelclub Vreugdestappers INTEGRAAL naar Wandelsport 

Vlaanderen gaat (wij zijn dan ook de goedkoopste club in de regio!!) 

 Het overgrote deel van dit lidgeld besteed wordt aan een verzekering 

 Je met deze verzekering ook verzekerd bent als je bijvoorbeeld een 

wandeling in het park maakt of een wandeling naar de bakker 

 Kortingen krijgt bij georganiseerde wandelingen 

 Je krijgt dit lidgeld (bij ons) integraal terug van de mutualiteit. Na betaling 

lidgeld bezorgen we jullie ASAP het mutualiteitsdocument voor 

terugbetaling 

 Ledenfeest, 3- of 4-daagse, bus-uitstappen, gratis wandelingen (club 

betaald!) 

 Regelmatig een Vreugdeklapper met extra info en wat leesvoer 

 Veel goedkoper om in te schrijven bij Trails 

 enz enz … kortom te veel voordelen om op te noemen. 

Hopelijk blijf ook jij lid van onze wandelclub (alleen al om de voordelen!!), of 

anders gewoon uit sympathie! 

En … tenslotte kan je ook altijd “moreel” steunend lid zijn. 

 

  

Succesvol ledenfeest november 2022 is ook al weer achter de 

rug. 

 

Ook nu hadden de afwezigen ongelijk, vraag het maar aan de zo wat 50 

aanwezigen. 

Maar alles kan beter, de reden waarom de vraag om een feest-comité hopelijk niet 

zonder gevolg blijft. 

Zowat 50 leden aanwezig, maar nog een hele resem leden afwezig vanwege 
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overmacht of een andere reeds geplande activiteit. Hopelijk kan deze mooie locatie 

ook volgend jaar (3e vrijdag november!!) nog als event-plaats blijven dienen. 

 

Alles klaarzetten vanaf 16u30 (toch wel een heel werkje) en om 18u deuren open 

voor ontvangst en receptie. Heel wat leden kozen er voor om direct een zitplaats te 

gaan innemen en daar dan wat te socializen, kennis maken, kortom … te babbelen 

over koetjes en kalfjes. Ook de “nieuwkomers” werden direct met open armen 

opgenomen en vermoedelijk overladen met info. 

 

18u45 tijd om de voorzitter een woordje te laten “placeren”. Géén micro, maar dat 

leek géén probleem. Wat welkomstwoorden en overlopen van activiteiten voorbije 

jaar 2022 waren de hoofdbrok. Maurice bracht de aanwezige leden op de hoogte van 

de financiële toestand van de club. En … zo te horen zitten we nog goed. 

 

En dan in sprint naar het buffet. Aan het enthousiasme te zien hadden de meesten 

de dagen voordien wat aan dieet gedaan, of zijn onze leden Bourgondiërs? En feit is 

zeker: het viel duidelijk in de smaak. 

Ook nu mogen we zeggen dat het door traiteur Guns geleverde buffet in orde was. 

Er was meer dan genoeg en voor iedereen wat wils. Water en wijn, het leek wel of 

we in de kerk waren, vloeiden … Gelukkig hebben we de Heer niet moeten oproepen 

om zoals in Kana de kruiken te vullen met water en … 

 

Om onze leden te bedienen waren terug voldoende mensen bereid om een handje 

bij te steken. Eerlijk, daar zitten we in onze club wel goed hé! Nadat onze leden de 

kans gekregen hadden om zich een 2e of 3e keer te goed te doen aan het buffet was 

het moment tot afruimen, afwassen en wat bekomen, aangebroken. Het leek wel een 

gespecialiseerde afwasploeg! 

 

Dit was ook het signaal om even het wandeljaar 2023 aan te snijden. Nog niet altijd 

met concrete data, maar ook hier is hulp welkom om wat te helpen bij 

uitzoeken/organiseren/ enz, maar toch al met een toets van het komende 

wandeljaar, alsook de mogelijke plannen. Ook het administratieve gedeelte kreeg 

even een plaats toebedeeld. 

 

En dan koffie/thee/taart (zelfs lekkere zelf gemaakte, al had ik dat misschien moeten 

vermelden) of een stukje fruit. Ondertussen ging het info uitwisselen, geruchten 

toetsen, kennis maken, kortom “socializen” gewoon verder. 

 

Als de klok van 11-en (23u) in zicht kwam vertrokken onze leden mondjesmaat 
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richting hun bedstee. Hopelijk voldaan en weer een leuke herinnering rijker. 

 

Blij met de opkomst en zo te zien tevreden leden. En tenslotte nog een dankwoord 

aan deze die zich vrijwillig aanboden om deze avond goed te laten verlopen. 

Op naar volgende! 

 

Sfeerfoto's vind je hier.  

 

 

 
 

 

Op zaterdag 03.12.2022 pikten we nog snel een busreis mee! 
  

Vanuit onze leden was er de vraag gekomen om dit jaar nog een bus uitstap te 

doen. Daar is dan ook direct … voor gezorgd! 

Weinig keuze op de gekozen zaterdag. Maar in het rustige Limburg leek nog 

een bestemming op ons te wachten: de Sint-Barbaratocht van de wandelclub 

“De Mijnlamp Beringen-Mijn” met startzaal in Koersel. 

 

Met een dikke 30 inschrijvingen werd beslist om een bus te bestellen. Ondanks 

de late afzegging van enkele leden (vanwege overmacht) trokken we er met 

een kleine 30 op uit. 

Busreis van 1 klein uurtje, dus zo voorbij … als je aan het socializen of nog aan 

het slapen bent. 

 

Aanbod was er voldoende. Sonia VDD deed de 4km op krukken. Proficiat! De 

stille genieters en zij die er graag ene meer drinken (ha ha) deden de 7 km via 

de mijn-terril en de bossen van Genemeer. De grootste groep stapte de 12 km. 

Deels gelijk met de 7 km, maar op de terugweg werd de mijnterril tot 

halverwege beklommen. Er was ook de mogelijkheid om tot boven te wandelen 

(niet aangegeven!), waar je een prachtig uitzicht had. 

 

Omdat ik vergezeld was van een plaatselijke gids, heb ik deze kans natuurlijk 

gegrepen. Hmm. 

En dan hadden we nog 3 lange-afstand-stappers (Louise, François en Michel). 

Ze deden even de 21 km. 
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Tegen 15u was iedereen terug in de startzaal. Er werden de Limburgse vlaaien, 

plaatselijke “smos”, gluhwein en streekbieren geproefd of verorberd. 

 

Na verbroedering, waren we Danny DW en Albert bijna kwijt. Na afscheid van 

de plaatselijke club trokken we al zingend naar de bus. Of waren dat “engelen” 

die ik hoorde? 

 

Op de terugweg won Etienne nog een tombolaprijs (volgens Viv gele 

limonade). Wat het echt was kan enkel Etienne verder vertellen. 

 

En dan snel naar huis want … iedereen moest nog zijn schoen gaan zetten 

voor de Sint! 

 

Enkele foto's vind je hier. 

 

  

Hartelijk welkom aan onze 17 nieuwe leden! 

 Béa Taminau 

 Gaby Lelie 

 Roland Salens 

 Marina Vanderdood 

 Astrid De Paepe 

 Bert Van Itterbeeck 

 Claire Gallo 

 Annelies Doms 

 Guido Delhoux 

 Walter Buelens 

 Sandra Kruger 

 Carine Blyaert 

 Cecile Van Dyck 

 Gaston De Rijck 

 Carine De Boeck 

 Jacques Theunis 

 Dieter De Rijck 
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Hopelijk voelen jullie je snel thuis in onze gemoedelijke club en vinden jullie snel de 

weg in het wandellandschap.  

 

 

 

 

Mededeling 
Kort na het ledenfeest is lid Christiane Vanderveken (van Casino) opgenomen 

in H. Hartkliniek. Volgens broer Herman is het niet goed met haar. We wensen 

haar snel beterschap! 

 

  

 

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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