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Woord van 
de voorzitter … 
 
 

Beste Wandelvrienden, 
 

Als ik dit voorwoord schrijf is 2017 bijna verleden tijd. 

Een jaar waar we met veel voldoening op terug kijken.  Zeker als we 

even terugblikken op al onze activiteiten zoals onze superaanbiedingen, busreizen, ledenfeest, barbecue, reis 

naar het Zwarte Woud en zeker niet te vergeten onze twee wandeltochten. 
 

De busreizen waren weer heel vlug volzet en voor de superaanbiedingen trokken minstens evenveel Uiltjes hun 

wandelschoenen aan. 

Het ledenfeest en de barbecue waren ook weer geslaagd. 

Spijtig dat er voor onze reis naar Sankt Märgen in het Zwarte Woud iets minder gegadigden waren.  Er waren 

nochtans nog wat plaatsjes vrij, zowel op de bus als in het hotel.  Maar ook deze reis was weer de moeite waard 

om te beleven dus … de afwezigen hadden ongelijk! 
 

Onze Internationale wandeltocht in april was een voltreffer; op onze wintertocht daarentegen waren er dan 

weer, door de weersomstandigheden en misschien de minder goede vertreklocatie, veel minder deelnemers dan 

de vorige jaren: slechts 833 in totaal. 
 

In ieder geval wil ik alle aanwezige Ranstuilen, 

de wandelende zowel als de noeste werkers, 

hartelijk bedanken voor hun inzet. 

Want zonder actieve leden zou een club niet lang bestaan. 
 

En we zijn steevast van plan om door te gaan.  2018 is op komst een nieuw wandeljaar kondigt zich dus aan. 

Dit nieuwe jaar zal ook wat verandering brengen binnen het bestuur. 

Want wegens gezondheidsredenen heb ik mijn ontslag aangeboden als voorzitter en bestuurslid.  Na de 

volgende statutaire vergadering zit deze job er dus op voor mij. 

Echter niet getreurd: We blijken een goede opvolgster te hebben gevonden.  Christel Janbroers zal vanaf dan 

met veel enthousiasme de fakkel van mij overnemen. 

Bedankt Christel en heel veel succes gewenst. 
 

En wat gaat het eerste kwartaal van 2018 ons brengen? 

Op 7 januari is er een superaanbieding naar De Klinge en op 4 februari trekken we er met de bus op uit naar 

Oostduinkerke. 

Op 3 maart is er ons jaarlijks Ledenfeest dat deze keer, bij gebrek aan een geschikte zaal binnen Groot-Ranst, 

zal doorgaan in de Parochiezaal te Nijlen. 
 

Tot slot wil ik jullie allemaal bedanken voor het vertrouwen en in naam van het ganse Ranstuilenbestuur wens 

ik jullie 

EEEeeennn   GGGeeellluuukkkkkkiiiggg,,,   vvvoooooorrrssspppoooeeedddiiiggg   
eeennn   gggeeezzzooonnnddd   222000111888   !!!!!!   

 

Tot op een of andere wandeling. 

Paul 
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Reizen om te wandelen … 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Voor de enige superaanbieding van dit kwartaal 
werd er gekozen voor de Gasthofstappers. Deze 
club organiseert op zondag 07/01/2018 hun 
Driekoningentocht te Sint-Gillis-Waas.  Vertrekken 
kan hier tussen 08u00 en 15u00 vanuit de 
basisschool De Eeckberger gelegen aan de 
Stropersstraat 5 te Sint-Gillis-Waas.  Zij laten de 
wandelaars de keuze tussen een afstand van 6, 10, 
15 en/of 20km.  
Volgens de Walking in Belgium is het een 
natuurwandeling op Belgisch en Nederlands 
grondgebied door de prachtige Clingse bossen in 
Nederland en het zeer gevarieerde Stropersbos op 
Belgische bodem.  In hoofdzaak trek je hier over 
onverharde wegen. 

 
Sint-Gillis-Waas ligt in de provincie Oost-Vlaanderen en telt ongeveer 19000 inwoners. 
Het dankt haar naam aan haar patroonheilige, de Heilige Gillis of Egidius (640-724), een kluizenaar uit de 
Provence die snel na zijn dood ook in het Waasland erg populair was bij pelgrims die zijn graf bezochten.  Hij 
gaf zijn naam aan de neogotische parochiekerk Sint-Egidius uit 1976.  Op het wapenschild van de gemeente uit 
1783 (in 1991 opnieuw erkend) wordt hij afgebeeld met gouden mijter en kromstaf op een azuren veld.  De raap 
naast hem is een verwijzing naar landbouw die tot de jaren 60 in de streek een hoge bloei kende. 
 
Deze gemeente bestaat naast Sint-Gillis zelf nog uit de deelgemeenten De Klinge, Meerdonk en Sint-Pauwels. 
De Klinge ligt in het uiterste noorden, tegen de grens met Nederland en sluit aan op het Nederlandse dorp 
Clinge. Ook de wijk ’t Hol van de vroegere gemeente Kemzeke hoort tot de fusiegemeente.  In Sint-Gillis-Waas 
liggen nog afzonderlijke gehuchten, zoals ’t Kalf en Hoogeinde. 
Sint-Gillis-Waas grenst aan volgende gemeenten en deelgemeenten: Kieldrecht (Beveren), Verrebroek 
(Beveren), Vrasene (Beveren), Nieuwkerken-Waas (Sint-Niklaas), Belsele (Sint-Niklaas) en Kemzeke 
(Stekene). 

 
Verscheidene natuurgebieden in de gemeente worden beheerd door 
Natuurpunt Waasland Noord: Panneweel, Saleghem Krekengebied, 
Grote Saleghemgeul, Sint-Jakobsgat, Kieldrechtse Watergang, 
Karnemelkputten, Reigersbosje. 
In het natuurgebied De Stropers, ten dele gelegen in de gemeente 
Sint-Gillis-Waas en ten dele in de gemeente Stekene, is een Europees 
Live-project erkend, gecoördineerd door de Vlaamse 
Landmaatschappij (VLM), waarvoor in het najaar 2007 werken zijn 
gestart. 
In het Saleghem Krekengebied is een lusvormig rolstoelwandelpad 
van 5.6 km gelegen langsheen natuurgebied, met start- en eindpunt 
aan het Natuurhuis Panneweel. 
 

Hieronder vind je de omschrijving van het parcours dat je wordt aangeboden: 
 
6km (Mindervaliden) 
Na de start gaan deze wandelaars door de vrij rustige Eeckbergstaat tot aan het Cappaertstraatje.  Hier krijgen 
ze de splitsing 1

e
X, 2

e
X. Ze volgen de richting 1

e
X en gaan het Cappaertstraatje in dat hen door de weidse 

polders leidt.  Aan een prachtige boomgaard slaan ze linksaf om zich terug richting startzaal en rustpost te 
begeven, Hierbij volgen ze even de Klingedijkstraat.  Na een welverdiende pauze volgen ze opnieuw de 
Eeckbergstaat tot aan de Groene Dijk.  Deze gaan ze op en krijgen hier een mooi uitzicht op de Geul, een 
prachtige kreek.  Nadat ze de plaatselijke herder gepasseerd zijn verlaten ze de dijk om hun tocht verder te 
zetten tegen de Broekwatergang en de polder.  Ze komen aan de weg naar De Klinge waarlangs ze naar hun 
eindpost De Eeckberger terugwandelen.  
 
6km 
De 6km gaat van aan de start richting De Klinge, onderweg komen ze een visput tegen en langs deze weg 
komen ze op de oude spoorweg Mechelen Terneuzen, in de volksmond werd dat de ‘Meiren Terug’ (morgen 

Superaanbieding 
 

 
Saneghem-Krekengebied 
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Busreis 

 

 

terug) genoemd, deze trein reed ‘s morgens van Mechelen naar 
Terneuzen (NL) en ‘s anderdaags van Terneuzen naar Mechelen. 
In het schooltje “De Bron” is er een rustpost voorzien voor de 
wandelaars de terugweg aanvangen via het Stropersbos.  Langs 
de Stropersstraat (een bosweg) komen ze terug aan de start. 
 
10km 
Deze afstand gaat in het gezelschap van de 6km wandelaars naar 
rustpost De Bron.  Wanneer deze hun rust nemen gaat de 10km 
nog wat verder voorbij de stoomlocomotief en goederwagon om zo 

kennis te maken met de Clingse bossen.  Juist voor ze aan de rust komen kan er ook een bezoekje gebracht 
worden aan de Dodendraad, een draad uit de eerste wereldoorlog die de Belgen moest tegenhouden om naar 
Nederland te vluchten.  Na de pauze wandelen ze samen met de kleinere afstand terug naar De Eeckberger.  
 
15km 
Deze afstand loopt samen met de 10km-wandelaars en na de rust gaan deze opnieuw een tijdje samen in het 
Koninklijk bos (Het Stropersbos)  Deze naam heeft niets met stropers te maken maar wel met de familie De 
Stroper die voor een groot deel eigenaar was.  Na de splitsing gaan ze richting Kemzeke, tot aan de N403.  
Daar slaan ze links af en zo vangen ze de terugweg aan naar de startzaal.  Ze lopen hier ook nog langs een 
beek wat vroeger in de 80-jarige Oorlog tussen Spanje en de Staatsen (Nederland) de frontlijn is geweest (1568 
tot 1648).  Op de kaart kan men mooi de hoeken zien hoe de frontlijn in die tijd werd gevormd.   
Na een laatste stukje van de oude spoorlijn komen ze terug in de school waar ze zijn 
gestart. 
  
20km (start slechts mogelijk tot 13u00) 
Na de rust hebben deze mensen nog een lus in de mooie Clingse bossen en komen 
nog eens op in de rustpost “De Bron” terecht.  Na de rust volgen de wandelaars de 
15km-lopers om aan de drukke N403, de weg tussen Sint Nikolaas en Hulst, te 
dwarsen.  Daarna komen ze in het waterwingebied van Sint-Jansteen terecht.  
Uitgebreide bosgebied afgewisseld met open terrein met een enkele boom op, geven 
hier een mooi uitzicht op de plaatselijke natuur.  Ook hier worden de wandelaars 
beloond voor hun inspanning en krijgen ze nog eens een rust om wat te verpozen 
voor ze aan de terugtocht beginnen.  Nadat ze de drukke N403 zijn overgegaan op 
het zebrapad, lopen ze met de 15 km-wandelaars terug naar de Eeckberger waar ze 
begonnen zijn aan deze mooie 20km boswandeling. 
 
 
 
Zo, Beste Uiltjes, dat was wat meer informatie over de streek waar je vertoeft indien je deelneemt aan deze 
superaanbieding.   
En vergeet niet: Je superaanbiedingskaart laten afstempelen (+ het controlestrookje van je inschrijvingskaart 
bijvoegen) betekent op het einde van het jaar een klein spaarcentje vanwege de clubkas.  (lees hierover meer 
op pag. 17) 

 
 
 
 
Voor de eerste busreis van dit nieuwe wandeljaar trekken we op 
zondag 04/02/2018 naar Oostduinkerke waar Wandelclub Nieuwpoort 
zijn Kruwertocht inricht.  Ze laten de wandelaars kiezen uit een afstand 
van 7, 14, 18, 25 km.  Vertrekken kan men hier tussen 8.00-15.00 u 
vanuit Feestzaal De Witte Burg gelegen Witte Burg 92 te 
Oostduinkerke. 
De ‘Walking in Belgium’ beschrijft deze tocht als volgt: Door het ‘zwin’ 
van de Westkust over paadjes in een schitterend duingebied.  Andere 
hoogtepunten: Zeedijk, Hoge Blekker en natuurgebied Doornpanne. 
 

Oostduinkerke ligt aan de Belgische Kust (meer bepaald de Westkust) en is een deelgemeente van Koksijde. 
Het noordelijke deel, aan het strand gelegen, is een rustige badplaats middenin duinenrijen (240 hectare) die 
als natuurreservaat bestempeld werden.  

 
Stropersbosroute 
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Het zuidelijke gedeelte ligt aan de grens tussen de duinen en De 
Polders (landen onder het hoogwaterniveau die vroeger regelmatig 
overstroomd werden).  Het was een vissersdorp waarvan de inwoners 
tussen twee viscampagnes hun moestuin bewerkten en weleens 
duinkonijntjes stroopten.  Vandaag hebben de dorpelingen zich 
grotendeels op toerisme en horeca gericht. 
Het strand is bij laag water een kilometer breed.  De afmetingen van 
het strand (het strekt zich uit over 30 km tot het strand van Duinkerke) 
en zachte helling, zijn geschikt voor het zeilwagenrijden en het 
parakarten. 
 
Oostduinkerke kent naast de kernen Oostduinkerke-bad en 
Oostduinkerke-dorp verder nog de volgende wijken: 

 Duinpark: Exclusieve wijk grenzend aan het natuurgebied 
Zeebermduinen. Bestaande uit kleine straatjes en pleintjes, waaronder het Rodenbachplein. Wordt ook 
weleens ‘Klein Knokke’ of de ‘miljonairswijk’ genoemd verwijzend naar de mix van charmante villa’s en de 
peperdure villa-appartementen vlak bij het strand, waar tal van West-Vlaamse ondernemers en vrije 
beroepers uit vooral de streek rond Kortrijk en Roeselare hun vakantieresidentie hebben. 

 Sint-Andre: Exclusieve wijk met luxueuze villa-appartementen gelegen aan natuurgebied Schipgatduinen. 
Hier liggen ook de twee geklasseerde restaurantboten “Hotel De Normandie” en “La Péniche”. 

 Groenendijk: Exclusieve wijk grenzend aan Nieuwpoort met villa-appartementen en villa’s, deze wijk wordt 
door de Zeebermduinen gescheiden van de duinparkwijk. 

 Witte Burg: Exclusieve wijk van villa’s bij Oostduinkerke-dorp, te midden het gelijknamig natuurgebied. 

 Mariapark: Vlakbij Hannecartbos. 
 
Geschiedenis 
In 1135, toen de gemeente nog Dunacapella heette werd ze voor het eerst een zelfstandige parochie.  De naam 
evolueert later naar Dunckercka. Pas in 1246 wordt gewag gemaakt van de naam “Ostdunckercka”.  Dit om het 
onderscheid te maken met Duinkerke in Frankrijk.  Op de Ferrariskaarten uit 1777 kunnen we zien hoe het dorp 
Ostdunkercke er toen uitzag.  Van enige bebouwing in de duinen was helemaal geen sprake.  Er was enkel 
bebouwing in het ‘dorpscentrum’. Dat bestond uit de kerk, een paar huizen en slechts een twintigtal kleine 
boerderijtjes met moestuinen. 
Aan het begin van de 20ste eeuw begon het toerisme in – en de ontwikkeling van Oostduinkerke-bad.  Dit was 
vooral de verdienste van de twee hotels, waarvan Hotel Gauquié het langst overbleef.  In 1899 werd de “Société 
civile des dunes d’ Oostduinkerke et Coxyde” opgericht door vermogende Bruggelingen, die instond voor het 
bouwklaar maken van de duinengrond.  Toch was het vooral na de Eerste Wereldoorlog dat het toerisme in 
Oostduinkerke echt begon.  In deze tijd kwam ook Felix Timmermans hier op vakantie.  De artiesten en de 
intellectuelen hadden afspraak in het “Hotel des dunes”, terwijl de sportievelingen elk jaar terugkwamen voor de 
internationale zeilwagenwedstrijd. 
 
Natuur 
De Oostduinkerkse duinen situeren zich langs weerzijden van de 
Leopold II Laan, die het dorp met het bad verbindt.  Ten westen 
vind je de Doornpanne en ten oosten Ter Yde. 

 Doornpanne: een panne of duinpan is een komvormige laagte 
tussen duinen.  Het gaat hier dus om een depressie waarin 
veel struiken met doornen groeiden.  In de Doornpanne 
bevindt zich de Hoge Blekker, die met zijn 33 meter het 
hoogste Belgische duin is. 

 

 Ter Yde: is een naam van een oud vissersgehucht gesitueerd 
op de oevers van het vloedgat, een modderpoel in de IJzerdelta.  Het vloedgat werd gesloten door een dijk, 
de Groenendijk en vormt de Lenspolder (van de familie Lens) op de actuele linkeroever van de IJzer.   
Voor de oude modderpoel, in het actuele Hannecartbos, bestaat nog een kleine depressie waardoor de 
“Beek zonder naam” loopt. Het reservaat bestaat uit duinen van verschillende types.  De oudste dateren uit 
de Hoge Middeleeuwen.  Naast Duinkerke vindt men deze ook nog in Adinkerke, op de grens van de 
polders en de meest recente duinen.  Men noemt ze ook “kopjesduinen”. Het zijn zandbanken gevormd 
door de wind die over de oude IJzerdelta vloog.  Voorbij de kopjesduinen, meer naar zee op, strekken de 
Plaatsduinen en de Karthuizeduinen zich uit.  Deze laatste stuifduinen, in paraboolvorm, verplaatsen zich 
van het westen naar het oosten door de dominerende windrichting.  Men moest er helmgras op plaatsen en 
barrières aanleggen om de verzanding van de Lenspolder tegen te gaan.  De Plaatsduinen daarentegen, 
zijn restanten van een gestabiliseerde middeleeuwse vorming. 

 
Parakarten op het strand van Oostduinkerke 

 
De Doornpanne 
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De Zeebermduinen zijn de meest recente duinen. Deze situeren zich tussen de Karthuizeduinen en de 
zee. Ze vormen een natuurlijke omwalling tegen overstromingen. Alle duingebieden zijn Europees 
beschermd als onderdeel van Natura 2000-gebied ‘Duingebieden inclusief Ijzermonding en Zwin’ 

 
Het Hannecartbos: dit bos is 48 hectare en werd in de jaren 1920 aangelegd door de familie Hannecart om er te 
kunnen jagen. 
 
Cultuur 

 De Sint-Niklaaskerk van Jean Gilson uit 1952 is een moderne bakstenen kerk. Ze werd gebouwd in 1952-
1956, ter vervanging van de oude kerk die in 1940 werd vernield. Tussen de kerktoren en het schip van de 
kerk ligt een atrium, dat omgeven is door wandelgangen. Aan de 36 meter hoge kerktoren hangt een 

terracotta Christusbeeld, dat 13.5 meter hoog is en vier ton 
weegt. Het werd gemaakt door Josef Arnost Gause. Het beeld 
hangt boven het altaar. 

 De witte zomer- of Mariakapel, die gebouwd is in de hoogte, 
met daarachter, op de hoogste duin van Oostduinkerke-bad, 
de villa “La belvédère” van de hand van architect Gaston 
Lejeune die zo het omgevende landschap domineert. 

 Het oud stadhuis van Oostduinkerke, thans het Sociaal Huis 
van Koksijde- Oostduinkerke. 

 Het Brits militaire kerkhof (1940-1945) is een stille getuige van 
de Britse doden die hier gevallen zijn gedurende de Slag om 
Duinkerke in 1940. 

 De grafsteen van Louis Artan op de gemeentelijke 
begraafplaats ontworpen door Victor Horta. 

 Modernistisch openluchtzwembad op de zeedijk. 

 De mooiste duinenvilla van België bevindt zich volgens de kranten Het Belang van Limburg en de Gazet 
van Antwerpen in de Oostduinkerkse wijk Witte Burg. Het gebouw van architect Marc Corbiau werd in 2009 
te koop gesteld voor 7.5 miljoen euro. Hoewel ze pas in 1990 gebouwd werd is ze toch al opgenomen in de 
erfgoedlijst van de gemeente. 

 De Sint-Niklaaskerk dateert uit 1952 en werd ontworpen door architect Jean Gilson. 
 
Maritiem erfgoed en folklore 

 Oostduinkerke is de enige plaats ter wereld waar nog te paard 
garnalen gevangen worden. Tot het midden van de twintigste 
eeuw gingen de paardenvissers voor de kost vissen langs het 
strand. Nu is dit meer folklore geworden en wordt deze door de 
gemeente gesubsidieerde visserij enkel als toeristische 
attractie beoefend. Daarnaast worden in Oostduinkerke ook 
nog steeds garnalen gevangen met een door mankracht 
voortgetrokken sleepnet door de kruiers of kruwers. Eerder 
werden de paardenvissers reeds erkend als Vlaams erfgoed. 
Sinds december 2013 werden ze ook opgenomen als 
UNESCO immaterieel werelderfgoed. 

 Elke vrijdagavond tijdens de zomer vindt er op het binnenplein 
van het Nationaal Visserijmuseum een folkloreavond plaats 
waar men oude ambachten zoals kantklossen, 
mandenvlechten, klompenmakers, hangmatwevers, nettenwevers, enz. kan bezig zien. 

 
Monumenten 

 Monument voor de gesneuvelden uit de Eerste Wereldoorlog door Oscar Jespers. 

 Hugo Verriest gedenkteken van Mark de Bruyn. 

 Clooned Paardevissers van William Sweetlove 

 Tegenwind van Gerrit 
 
Musea en bezoekerscentra 

 In het dorp ligt het Nationaal Visserijmuseum. Het geeft de geschiedenis weer van de Oostduinkerkse 
vissers, die bekend waren voor hun durf en vaardigheid tot bij de Duinkerkse visserijbazen, die hen 
kwamen ronselen voor de IJslandvaart. Het geeft eveneens een historisch overzicht van de Vlaamse kust- 
en zeevisserij aan de hand van maquettes van vissersboten (van AD 800 tot heden). In 2004 werd het oude 
visserijmuseum gesloopt en vervangen door een complete nieuwbouw waarin de vissersboot OD1 Martha, 
die voorheen op het binnenplein lag en die gerestaureerd werd, zijn laatste rustplaats vond. Op het vrij te 

 
De Mariakapel 

 
Standbeeld van de garnaalvisser te paard 
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bezoeken binnenplein ernaast ligt nog een origineel vissershuisje (deel van het museum) en een 
vissersherberg Estaminet De Peerdevisscher, alle met traditionele, wit gekalkt bakstenen, met rode 
dakpannen en witte dakranden en groen geschilderd schrijnwerk. Traditioneel is ook de zwarte, met teer 
beschilderde print. 

 Het museum voor sleutel en slot (een historisch overzicht van 3000 jaar sleutel en slot) 

 Het heemkundig museum Florishof (dorps- en volksleven anno 1900). 

 Bezoekers- en educatief centrum ‘De Doornpanne’. 
 
Jaarfeesten 
In Oostduinkerke zijn er jaarlijks verschillende stoeten en parades. 

 In de eerste week van de grote vakantie en ook in het weekend voor deze vakantie: de “garnaalfeesten”, 
een hele week lang zijn er verschillende activiteiten die te maken hebben met de garnaal, met als afsluiter 
een grote stoet die in het teken staat van de visserij. Ook zijn er vooraf verschillende “markten” over oude 
beroepen zoals manden vlechten, kaas maken en natuurlijk alles omtrent de visserij. 

 De “week van de zee”, met elk jaar een uitvoering over het oude Oostduinkerke. 

 Zondag voor Aswoensdag, jaarlijkse carnavalsstoet met reuzen Ko en Liza. 

 Openingsmars van de Vierdaagse van de IJzer. 
 
In afwijking van wat er in de Walking staat, wordt er ook een 5km-wandeling aangeboden.  De mogelijke 
afstanden zijn bijgevolg (tussen haakjes staat de werkelijke afstand) 5km (= 4.6km) – 7km (= 7.2km) – 14km (= 
14.1km) – 18km (=18.2km) en 25km (= 25.9km).  De 5 en de 7km hebben geen aparte rustpost.  Alle andere 
afstanden komen in rustpost ‘De Noordduinen’ in Koksijde en ook de startzaal fungeert voor bepaalde 
afstanden als rustpost. 
ALLE AFSTANDEN KOMEN AAN DE DIJK VAN 
OOSTDUINKERKE. 
 
Wees overtuigd, beste wandelvrienden, deze streek is meer dan de 
moeite waard om er je wandelzondag aan te besteden! 
Inschrijven kan ALLEEN TELEFONISCH vanaf maandag 
15/01/2018 (tussen 20.00 en 22.00 uur) bij onze Christel Janbroers 
(tel. 03/4856068). 
De prijs bedraagt 7 euro/persoon of 3 euro + een volle 20-
wandelingenkaart (inschrijving inbegrepen).  Kinderen tot 14 jaar 
betalen slechts 4 euro (inschrijving inbegrepen). 
Betalen doe je binnen de 8 dagen na reservatie bij een van de 
bestuursleden of per overschrijving op rekeningnr. BE30 0010 9881 
7111 van WSV De Ranstuilen vzw met duidelijke vermelding van ‘Oostduinkerke + aantal personen’. 
Vertrekken doen we stipt om 07u30 te Ranst (parking Aldi); de terugreis vanuit Oostduinkerke vatten we even 
stipt om 16u00 aan. 
 

 
 

 
Onze tweede busreis van 2018 brengt ons naar Geraardsbergen.  Op zondag 22/04/2018 richt wandelclub 
Padstappers Geraardsbergen hun mattentaarttocht in.  Vertrek vanuit het Koninklijk Atheneum, 
Papiermolenstraat 103, Geraardsbergen.  Starten kan tussen 7.00-15.00u.  De afstanden hier zijn 6-8-10-12-14-
16-18-22-26-32-42 km. In de Walking in Belgium staat deze tocht als volgt omschreven: Een mooie combinatie 
van natuur en cultuur.  De topper in de Vlaamse Ardennen.  Geen muur op 6-10-14 km.  Gratis bedeling van 
halve mattentaart met koffie op de Markt.  Meeneempakket mattentaarten kan je bestellen voor je start. 
 
Geraardsbergen ligt in de provincie Oost-Vlaanderen, meer bepaald in de Denderstreek, aan de Dender en 
tegen de Oudenberg aan.  De stad telt ruim 33000 inwoners, die Geraardsbergenaars worden genoemd.  In de 
wielrennerswereld is de stad berucht omwille van de steile en hobbelige helling van de Muur van 
Geraardsbergen.  De stad is ook bekend om zijn mattentaarten.  Het jaarlijkse feest van Krakelingen en 
Tonnekensbrand is door UNESCO erkend als Immaterieel Cultureel Erfgoed van de Mensheid.  De heilige 
Bartholomeus en Adrianus zijn haar patroonheiligen.  De plaatselijke benaming voor Geraardsbergen luidt 
Giesbaargen. 
 
Geraardsbergen werd na 1060 gesticht door Boudewijn VI van Vlaanderen wegens zijn strategische ligging op 
de heuvel aan de rechteroever van de Dender op de grens met het hertogdom Brabant en het graafschap 
Henegouwen.  Het graafschap Vlaanderen was tot 1046 in het oosten begrensd door de Schelde.  In dat jaar 

 
Zicht op de dijk aan het vroegere zwembad 
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palmde Boudewijn V, graaf van Vlaanderen het 
gebied tussen de Schelde en de Dender in.  De 
oostgrens werd vanaf dan de Dender en de steden op 
deze rivier moesten het nieuw verworven gebied 
beschermen.  Vervolgens kocht Boudewijn de heuvel 
met het omringend gebied van Geraard van 
Hunnegem, vandaar de naam Geraardsbergen die hij 
aan de nieuwe plaats gaf.  Maar de plaatsnaam 
Geroaldi Montem, de Latijnse vertaling van 
Geralsdsberg, is al eerder geattesteerd nog voor 
Geraardsbergen als oppidum is gesticht.  Dit gegeven 
roept op zijn minst toch vragen op over de stelling als 
zou het oppidum genoemd zijn naar de lokale heer 
Geraard van Hunnegem.  Is dit oppidum gesticht op 
de plaats die bekendstaat onder de naam 

Geraardsbergen en moet deze stichting dan niet worden gezien als een verschuiving van niveau waarbij de 
bestaande nederzetting Geraardsbergen promoveert tot de status stad?  De pre-stedelijke Frankische 
nederzetting Hunnegem ligt trouwens op de linkeroever en buiten de oorspronkelijke ommuurde stadskern op 
de rechteroever op de flank van de Oudenberg.  In 1068 ontving de plaats reeds stadsrechten van de nieuwe 
graaf Boudewijn VI.  De stadskeure werd op het einde van de 12

e
 eeuw schriftelijk bevestigd door Filips van de 

Elzas. 
In 1801 overtuigde Robrecht I de Fries, hierin geruggensteund door de heer van Boelare, de Benedictijnen om 
hun abdij te verhuizen van Dikkelvenne naar Geraardsbergen.  Zo ontstond de Sint-Pietersabdij.  In 1175 
werden de relieken van Sint-Adrianus overgebracht naar Geraardsbergen waarbij de abdij werd omgedoopt 
naar de naam Sint-Adrianusabdij.  De abdij, die van grote 
betekenis  zou worden voor de stad, kende een grote bloei en 
een belangrijk abdijcomplex werd uitgebouwd.  De verering van 
Sint-Adrianus als beschermheilige tegen de pest gaf 
Geraardsbergen zulk een uitstraling dat de stad ook wel 
Adrianopolis werd genoemd.  Verscheidene mirakels zouden 
toegeschreven zijn aan de verering van de heilige Adrianus. 
Vanaf de 12

e
 eeuw werd Geraardsbergen een centrum van 

lakennijverheid en kende een grote bloei.  De stad ontwikkelde 
zich vanaf de 13

e
 eeuw verder op de linkeroever van de Dender.  

In 1332 werden er nieuwe vestingmuren, torens en zes 
stadspoorten gebouwd.  In Geraardsbergen ontwikkelde zich 
een middeleeuws stadspatroon met een hoge stad en een lage 
stad. 
De bloei van de stad stagneerde verscheidene malen door 
belegeringen, branden en epidemieën.  In de strijd tussen de graven van Vlaanderen en de stad Gent koos 
Geraardsbergen de kant van Gent en werd in 1381 hierom door de troepen van de graaf platgebrand.  De stad 
werd in grootte voorbijgestreefd door steden zoals Aalst en Oudenaarde. 
In de 15

e
 en 16

e
 eeuw was Geraardsbergen, net als Oudenaarde, Brussel, Aalst en Edingen bekend door de 

productie van wandtapijten, een productie van een hoogstaand niveau.  Pronkstukken zijn wereldwijd verspreid 
in musea van onder andere Boston, Wenen en Madrid. 
In de 16

e
 eeuw werd Geraardsbergen geteisterd door een grote brand in 1549 en door verscheidene 

pestepidemieën tussen 1558 en 1585.  Op het einde van de 16
e
 eeuw waren er nog slechts 182 huizen 

bewoond. 
Vanaf de 17

e
 eeuw begon Geraardsbergen terug te bloeien.  De lakennijverheid kende haar hoogtepunt en in 

1697 deed de kantnijverheid haar intrede.  Vooral de zware Chantillykant uit Geraardsbergen werd 
internationaal verhandeld.  Tussen 1840 en 1870 kende de kantindustrie haar grootste bloei. 
Ondertussen was er in 1838 een luciferfabriek opgericht en in 1849 werd er begonnen met het produceren van 
sigaren.  Geraardsbergen werd een steeds belangrijker wordende industriestad en werd ontsloten door de 
spoorlijn naar Aalst en Brussel in 1855 en een spoorlijn naar Melle en ’s Gravenbrakel in 1867. 
Geraardsbergen groeide in de 20

e
 eeuw uit tot een regionale stad.  Wegens de te kleine oppervlakte van de 

stad begonnen de inwoners na de Tweede Wereldoorlog uit Geraardsbergen weg te trekken naar de 
randgemeenten.  Hier werden belangrijke uitbreidingen gerealiseerd die aansloten bij het stadscentrum van 
Geraardsbergen.  Deze randgemeenten werden bij de fusie in 1971 opgenomen bij de stad.  De verder gelegen 
randgemeenten bleven landelijk en werden in 1977 bij de stad gevoegd. 
 
De gemeente Geraardsbergen bestaat naast Geraardsbergen zelf nog uit de deelgemeenten Onkerzele, 
Overboelare, Goeferdinge en Nederboelare (alle gefusioneerd in 1971) en Schendelbeke, Idegem, Moerbeke, 

 

 
Sint-Adriaansabdij museum 
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Viane, Zarlardinge, Ophasselt, Smeerebbe-Vloerzegem, Grimminge, Zandbergen, Nieuwenhove en Waarbeke 
(in 1977). 
 
Enkele bezienswaardigheden in deze stad zijn: 

 De Grote Markt met: 
-de basilicale neogotische Sint-Bartholomeuskerk 

-het neogotisch stadhuis 

-een Manneken Pis, een standbeeldje aan de voet van het 

stadhuis, dat enigszins lijkt op het Manneken 

 Pis van Brussel. 

-de Liberale Kring in empirestijl. 

 Het Oud-Hospitaal met barok hospitaalkerkje uit 1761-1763 

 De Sint-Adriaansabdij, gesticht in 1096, een van de machtige 
benedictijnenabdijen in Vlaanderen tot haar sluiting in de Franse 
periode (eind 18

e
 eeuw). 

 Het Hunnegem romaans kerkje en priorij, pre-stedelijke 
nederzetting op de linkeroever van de stad. Het interieur van de 
kerk en paxzaal zijn parels van de neogotische schilderkunst. 

 De Oudenberg met de Muur van Geraardsbergen, de koninginnenhelling van verschillende 
wielerwedstrijden, waaronder de Ronde van Vlaanderen.  De stad werd in 2004 eenmaal aangedaan door 
de Ronde van Frankrijk.  De Muur is vooral een kuitenbijter doordat de kasseien met hun loopvlak 
horizontaal liggen en dus eigenlijk trapjes vormen, waardoor hij heel moeilijk te beklimmen is met de fiets. 
De Muur is een helling van de Oudenberg, die op de top plaats biedt aan de Kapel van OLV van de 
Oudenberg, een bedevaartsoord. Een andere helling uit het wielrennen is de Bosberg op de grens tussen 
Geraardsbergen en Galmaarden. 

 De Permanensje: een audiovisueel streekbezoekerscentrum van de Vlaamse Ardennen. 
 
Geraardsbergen heeft tevens een historisch reuzenkoppel, Goliath en Agnes, met als dochter Kinneke Baba. 
Kinneke Baba is eveneens de benaming van een vereniging van Geraardsbergse en Oost-Vlaamse studenten 
aan de Vrije Universiteit Brussel.  De studenten aan de Universiteit Gent en de Gentse hogescholen verenigden 
zich sinds 1973 in de studentenclub De Geeraard. 

 
Jaarlijks wordt in de maand februari het einde van de winter 
gevierd met Krakelingen en Tonnekensbrand.  Dit eeuwenoude 
dubbelfeest werd opgenomen in de inventaris van Immaterieel 
Cultureel Erfgoed Vlaanderen (2009) en ingeschreven op de 
Representatieve Lijst van Immaterieel Cultureel Erfgoed van de 
Mensheid van UNESCO (2010). 
Elk jaar vindt in Geraardsbergen op de tweede zondag van 
september een festival plaats. Het Internationaal Hooghuysfestival 
voor Draaiorgelspelers brengt in het afgesloten stadscentrum 
draaiorgels uit meerdere Europese landen samen. 
 
Met zijn heuvelachtige landschap waaronder de Oudenberg 

behoort Geraardsbergen tot de Vlaamse Ardennen. Door de stad loopt onder meer de Denderroute en 
Denderende steden. 
 
De mattentaart is een gebak bereid op basis van verzuurde 
melk. De Geraardbergse mattentaart verkreeg in 2007 van de 
Europese Unie het label beschermde geografische aanduiding. 
Het is het eerste Vlaamse streekproduct dat deze Europese 
bescherming geniet. 
 
Ook natuur ontbreekt hier niet.  Recent heeft de gemeente zich geëngageerd om, in samenspraak met de 
gemeenten Galmaarden en Ninove, de provinciebesturen van Oost-Vlaanderen en Vlaams-Brabant, AMINAL 
en het Vlaams Gewest, het stilte karakter van de streek te vrijwaren, in het kader van het pilootproject 
Stiltegebied Dender-Mark. Geraardsbergen omvat de volgende natuurgebieden: Moenebroek, Boelaremeerse, 
Gemene Meers, Raspaillebos, Kortelake en Rietbeemd. 
 
 
Meer informatie over de tocht zelf zal verschijnen in ons volgende clubblad. 
 

 
Priorij eb kerkje van Hunnegem 

 

 
Krakelingenfeest - Tonnekensbrand 
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Inschrijven kan ALLEEN TELEFONISCH vanaf maandag 26/03/2018 (tussen 20.00 en 22.00u) bij Christel 
Janbroers. 
De prijs bedraagt nog steeds 7 euro/persoon of 3 euro + een volle 20-wandelingenkaart. Kinderen jonger dan 
14 jaar betalen slechts 4 euro (in deze prijzen is de inschrijving voor de wandeling inbegrepen). 
Betalen doe je binnen de 8 dagen na reservatie rechtstreeks bij een bestuurslid of per overschrijving op 
rekeningnr. BE30 0010 9881 7111 van WSV De Ranstuilen vzw met duidelijke vermelding van ‘Busreis 
Geraardsbergen’ + aantal personen. 
Vertrekken doen we stipt om 7.30u te Ranst (parking Aldi), de terugreis vanuit Geraardsbergen vatten we even 
stipt aan om 16.00u. 

 

Beste Uiltjes 
wil je dus zonder problemen mee naar 

Oostduinkerke en/of Geraardsbergen op stap 
dan is ‘snel inschrijven’ de enige boodschap! 

Want busje(s) vol is vol!! 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

Ranstuilenwinkeltje … 
Het is alweer een tijdje geleden.  Dus de hoogste 
tijd om nog eens te vermelden wat je zoal kunt 
aanschaffen in ons Ranstuilenwinkeltje. 
Voor nieuwe leden zeker geen overbodige 
informatie. 
 

 Stickers Ranstuilen 
 Badge met clubembleem 
 Lintje ‘De Ranstuilen’ 
 Wandelboekje 
 Plastiek kaftje voor wandelboekje  
 T-shirt geel (S-M-L-XL & XXL) 
 Polo geel (S-M-L & XL) 
 Polo blauw lange mouw (S-M-L-XL) 
 Sweater polomodel met rits (S-M-L-XL) 
 Sweater ronde hals (M & L) laatste stuks 
 Sweater polomodel (M & L) laatste stuks 
 Petje Ranstuilen 

 
Voor al deze artikerlen kan je (voorlopig althans 
nog) terecht bij  
Paul en Marleen De Greef-Keustermans,  
Kard. Sterckxstraat 18, 2530 Boechout 
(Tel.: 03/455.07.88) 

 
Wens je één of meerdere van bovenstaande 
artikelen aan te schaffen, is het aan te raden om 
vooraf even telefonisch contact op te nemen. 
 
Al deze artikelen zijn eveneens te bekomen tijdens 
de meeste clubevenementen (zomerfestijn, 
ledenfeest, …) maar zeker en vast in de vertrekzaal 
tijdens onze eigen wandeltochten. 
20-delige wandelkaarten zijn gratis te verkrijgen bij 
ieder bestuurslid. 
 

Even belangrijk om te vermelden is dat een volle 
20-delige wandelkaart recht geeft op: 
een reductie van € 4 op een busreis. 
OF 
een reductie van 4 € in onze Ranstuilenwinkel 
(slechts één wandelkaart per aankoop) 

Een 
gekleed 

Uiltje is er  
twee waard! 
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Buitenlandse reis naar Willingen 
in hartje Duitsland 
 
Van zondag 9 september 2018 tot vrijdag 14 september 2018 trekken we met de bus naar Willingen. 
Willingen, hartje Duitsland, is tijdens elk seizoen met de vele faciliteiten een interessante vakantiebestemming. 
Hier is voor elk wat wils. 
 
Willingen is een 
gemeente in de 
Duitse deelstaat 
Hessen, en maakt 
deel uit van de 
Landkreis Waldeck-
Frankenberg-
Willingen. Willingen 
telt 5972 inwoners. 
 
De overweldigende 
natuur nodigt uit tot 
het maken van 
lange wandelingen over het goed bewegwijzerde padennetwerk. Zo’n drie uur en half rijden vanaf Ranst en we 
zitten al middenin één van de mooiste vakantiegebieden van Duitsland, het Sauerland. Het Sauerland heeft een 
zeer afwisselend landschap dat voor het grootste gedeelte bestaat uit middelgebergte met toppen tot ruim 840 
meter en daartussen diepe dalen. Uitgestrekte bossen, grazige weiden, glasheldere beken en rivieren, 
uitnodigende stuwmeren, het Sauerland heeft het allemaal. En naast deze prachtige natuur valt er ook veel te 
beleven op cultureel gebied in de pittoreske dorpjes, de bedrijvige stadjes, de majestueuze kastelen en de 
geheimzinnige ruïnes. Ook kunt U na de heerlijke wandeling, uitrusten met een verfrissend drankje, bijvoorbeeld 
een onvolprezen Warsteiner, het bier uit het Sauerland. 
 

We verblijven in het hotel Fürst von Waldeck. Een driesterrenhotel met binnenzwembad en mooie wellness. ’s 
Morgens een uitgebreid ontbijtbuffet en ’s avonds een viergangenmenu met keuze uit de hoofdschotel. Zeer 
interessante ligging aan het begin van de winkelstraat met terrasjes, restaurantjes, konditoreien.  Fantastische 
prijs/kwaliteit verhouding.  
 

Prijs per persoon: 460€ (berekend op slechts 20 deelnemers) 
toeslag eenpersoonskamer: 50 euro voor de ganse periode 

Hierin is begrepen: 
- Bus transfer Ranst-Willingen-Ranst 

- 5 dagen in halfpension 

- Onze gidsen 

- Lunch op zondag en dinsdag 

- Toeristenbelasting 

- Ingang in het privédomein Bruchhauser Steine 
 

Geïnteresseerden kunnen zich enkel telefonisch inschrijven vanaf maandag 8 januari 2018 vanaf 20u bij 
Christel Janbroers op het nummer 03/4856068. Je kan enkel voor je eigen gezin inschrijven!!!! (dus niet mee 
voor je vrienden) Gelieve ook niet op het antwoordapparaat te reserveren!!! (dit om organisatorische redenen). 
 

Je inschrijving is pas definitief na overschrijving van het verschuldigde voorschot van 100 euro per persoon op 
rekeningnummer BE44 0018 2696 0745 van Wsv De Ranstuilen en dit ten laatste op 15 januari 2018, met 
vermelding van naam + aantal personen, zodat we deze reis definitief kunnen vastleggen. 
 

Het saldo van deze reis moet betaald worden vóór 01/08/2018 op dezelfde rekening als hierboven vermeld. 
Hoeveel het saldo juist is, hangt af van het aantal deelnemers en zal later worden meegedeeld. 
 

OPGELET …VOL=VOL 
 

Het Ranstuilenbestuur 

 

Wil je al eens een kijkje nemen 
waar je zal terechtkomen? 

Het adres: 
www.fuerstvonwaldeck.com 

 

http://www.fuerstvonwaldeck.com/
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Het lang verwachte ledenfeest … 

Natuurlijk is het wandeljaar voor een Ranstuil niet geslaagd zonder een jaarlijks ledenfeest.  De eerstvolgende 
editie van dit festijn zal doorgaan op  
 

zaterdag 03 maart 2018. 
 

Als je dus wil meegenieten van dit spetterende feest, mag je op deze datum vast geen andere activiteiten 
plannen. 
Dit jaar gaat ons ledenfeest door in de Gildenzaal te NIJLEN (nabijheid kerk). 
Alle deelnemende uiltjes worden hier verwacht tegen 18u00 om van start te gaan met het aperitief.  Omstreeks 
18u30 is het dan tijd om onze voetjes onder de tafel te schuiven; we luisteren nog eerst even naar de wijze 
woorden van onze Voorzitter, naar de centenuitslag die ons wordt meegedeeld door Rosita en daarna … 
 

is het uiteraard de hoogste tijd om onze hongerige magen te vullen met wat hierna volgt: 
 

Aspergeroomsoep 
 

Rosbief en gebraad met 
groentenkrans en kroketjes 

 
Diplomat 

 

Al dit lekkers mag je naar believen overgieten met gratis drank (geen sterke drank) en voor wie in de late uurtjes 
behoefte zou hebben aan extra energie kan zich nog tegoed doen aan een paar lekkere bokes met kop of kaas 
en mosterd. 

 

 

 
 

De prijs? 
 

Deelnemen kan aan de prijs van 35,00€ per Ranstuilenlid. 
Ook niet-leden zijn welkom maar betalen 50,00€ per persoon. 
Voor alle deelnemers is drank inbegrepen.  Je hoeft die avond dus je geldbeugel niet boven te halen (tenzij je 
iets wenst aan te kopen in ons Ranstuilenwinkeltje). 
 

VOORAF inschrijven is HEEL belangrijk!! 
 

Wegens organisatorische redenen zal je inschrijving slechts worden aanvaard tot uiterlijk 18 februari 2018. 
Achter in dit clubblad vind je een inschrijfformuliertje dat je dient in te vullen en af te geven aan één van de 
bestuursleden.   
Betalen doe je via rekeningnr. BE30 0010 9881 7111 op naam van WSV De Ranstuilen, 2520 Ranst met 
vermelding van: Ledenfeest 2018 + aantal deelnemers. 
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Aangepaste formule Walk2Gether… 
 
Wat betreft de Walk2Gether kan ik je vertellen dat deze ook in 2018 onverminderd wordt verdergezet. 
Voor de goede orde zetten wij alles even terug op een rijtje.  Het reglement is niet gewijzigd doch de periode 
wel!  De finaletocht zal deze keer doorgaan in januari 2019 ipv op de 3

de
 zaterdag van oktober 2018. 

 

Reglement: 
 

1. Bij inschrijving krijgt iedere deelnemer kosteloos en vrijblijvend een wandelspaarkaart.  Deze kaart is op 
naam, persoonlijk en geldig van 25/02/2018 tot en met 09/12/2018. 
 

2. Na deelname aan één van de twee tochten van de organiserende clubs vermeld op deze spaarkaart, 
krijgt u, op vertoon van uw controlekaart, een stempel op uw wandelspaarkaart ONGEACHT DE 
AFSTAND DIE JE AFLEGDE. 
 

3. U kan starten wanneer u wil bij elke oragnisatie vermeld op de spaarkaart doch de prijs wordt enkel en 
alleen op de finaletocht uitgereikt. 
 

4. Per deelnemer kan er slechts één spaarkaart in aanmerking worden genomen. 
 

5. Iedereen die de 7 stempels (uiteraard van de 7 verschillende clubs) binnen het jaar verzameld heeft, 
ontvangt op de finaletocht die doorgaat op zaterdag 19/01/2019, en 
enkel op die finaletocht en na voorlegging van zijn inschrijfkaart, 
een MOOI PAKKET met STREEKPRODUKTEN. 

 

Geldige tochten deelnemende clubs: 

 
25/02/2018 of 10/06/2018 Natuurvrienden Zoersel 
10/03/2018 of 08/07/2018 Sint Michielsstappers 
25/03/2018 of 08/09/2018 De Stroboeren 
01/04/2018 of 14/10/2018 St-Jansstappers 
08/04/2018 of 09/12/2018 De Ranstuilen 
01/05/2018 of 19/08/2018 Zandstappers 
27/05/2018 of 04/11/2018 De Korhoenstappers 
 
De finaletocht zal doorgaan op 19/01/2019 bij de Sint-Jansstappers in Essen. 

Namens het Walk2Getherbestuur 
Paul 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

We wensen alle Ranstuilen en hun naasten: 
 
 
 
 
 

een spetterend nieuw wandeljaar!!” 
De redactie 
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-------------------------------------------------------------- 

Fietsen De Beuckeleer 
www.fietsendebeuckeleer.be 

        Gazelle 

                Oxford 

                  Cube 

              L’Avenir 

         Trek 

     Van den Nestlaan  49 

2520 BROECHEM - RANST 

      Tel. 03/485.55.42 

     Fax 03/234.18.81 

BTW BE 768.049.166 

Email: info@fietsendebeuckeleer.be - website: www.fietsendebeuckeleer.be 
Open:  ma-di-wo-vr 

van 9 tot 12.30 u en 13.30 tot 18.00 u. 

Zaterdag van 9 tot 12.30 u en 13.30 u tot 16.00 u. 

Donderdag en zondag gesloten. 

 

mailto:info@fietsendebeuckeleer.be
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Nuttige Inlichtingen… 
Wandelsport Vlaanderen vzw heeft een uitgebreide sportverzekering (lichamelijke 
ongevallen en burgerlijke aansprakelijkheid). 
Een "ongeval" is een plotse gebeurtenis, waarvan de oorzaak vreemd is aan het 
organisme van het slachtoffer en die een lichamelijk letsel of de dood veroorzaakt.   
Voor deze sportverzekering wordt dit uitgebreid met hartfalen. Het zich plots 
manifesteren van een beroerte, een acuut hartfalen, hartritmestoornissen of een hartinfarct wordt gelijkgesteld met een 
lichamelijk ongeval. 
 

WIE EN WANNEER IS IEMAND VERZEKERT: 

Alle leden van een wandelclub die lid zijn van de federatie Wandelsport Vlaanderen, vzw  zijn verzekert wanneer ze de 
wandelsport beoefenen tijdens een sportactiviteit en een niet-sportactiviteit, in federaal- of clubverband en bij private 
beoefening (24/24 uur) zowel in binnen-als buitenland. Weg van en naar de activiteiten inbegrepen. 
Alle Niet-leden tijdens een deelname aan sport promotionele acties die de federatie of haar clubs organiseren. 
 

WAT TE DOEN BIJ EEN ONGEVAL? 

1. Ongeval tijdens de verplaatsing van of naar de wandeltocht: 

• Het ongeval dient vastgesteld te worden door de politie. Dit is van belang om plaats en tijdstip van het  
  ongeval te bepalen. 
• De namen en volledige adressen van eventuele getuigen noteren en opgeven. 
• Formulier Wandelsport Vlaanderen (aangifteformulier lichamelijke ongevallen) volledig invullen door uzelf  
  en de behandelende geneesheer. 
• De ingevulde en ondertekende aangifte zo snel mogelijk doorgeven aan de penningmeester. Hij zal het  
  verzenden naar het secretariaat van de Vlaamse Wandelfederatie. 
• Alle mogelijke gegevens en inlichtingen omtrent het ongeval zo snel mogelijk doorgeven aan de  
  penningmeester. 

2. Ongeval tijdens een wandeltocht: 
a) bij een club aangesloten bij Wandelsport Vlaanderen (WSVL) 

• De organiserende club onmiddellijk op de hoogte brengen van het ongeval. 
▪ Formulier WSVL (Aangifteformulier lichamelijke ongevallen) volledig invullen door uzelf en de  
  behandelende geneesheer. 
▪ Het is van het grootste belang hiervoor steeds het formulier van onze eigen federatie te gebruiken.  
  Elk nieuw lid krijgt zulk een formulier bij inschrijving. 

b) bij een club van een andere federatie 
• Het ongeval door de organiserende club laten vaststellen. 
• Uw eigen ongeval aangifte WSVL dient ingevuld te worden door slachtoffer en geneesheer. 
• Een ondertekend bewijs van melding vragen aan de organiserende club. 
• Alle gegevens zo snel mogelijk via uw penningmeester aan het Secretariaat van WSVL overmaken. 

c) bij een activiteit in opdracht van de club 
• Zo snel mogelijk uw eigen clubbestuur (opdrachtgever) verwittigen en alle gegevens met eventuele  
  getuigen doorgeven. 
• Uw eigen clubbestuur moet de ongeval aangifte, die volledig moet ingevuld en ondertekend zijn door  
  zowel het slachtoffer als geneesheer, verzenden naar het secretariaat WSVL. 
Het is veilig om steeds een ongeval aangifte bij de hand te hebben als je op wandel bent. 

 

WAT MOET JE DOEN NADAT DE ONGEVAL AANGIFTE BIJ WSVL INGEDIEND IS? 

Bewaar uiteraard alle doktersbriefjes.  Eenmaal genezen verklaard, ga je hiermee naar het ziekenfonds.  De kwitantie die je 
daar krijgt, stuur je samen met al het bewijsmateriaal van de medische kosten naar de verzekering of je brengt het binnen bij 
de penningmeester. 
Wat niet door het ziekenfonds is terugbetaald, zal dan door de verzekering uitgekeerd worden. 
Het is wel van belang dat je het origineel van de kwitantie opstuurt.  Maak dan voor jezelf best een kopie. 
Niet alleen lichamelijk letsel wordt door de verzekering terugbetaald; ook in materiële schade wordt eventueel gedeeltelijk 
tussengekomen. 
Belangrijk om weten is echter wel dat je ook in dit geval eerst langs de huisdokter moet, ook al ben je niet gewond geraakt. 
 

WERKING WSVL 

Op het secretariaat wordt het dossier geïnventariseerd en doorgestuurd naar ARENA. 
Nadien ontvang je van ARENA een ontvangstmelding met alle nodige informatie en je dossiernummer. 
Adres WSVL: Wandelsport Vlaanderen vzw 

Industrielaan 11 bus 3, 9990 Maldegem 
Alle bijkomende onkostennota's kan je rechtstreeks aan ARENA overmaken, zodat de  
verzekeringsmaatschappij tot vergoeding kan overgaan. 
 

Je kan het ongevalsaangifteformulier zelf ook afdrukken.  Maak gebruik van deze link:  
"ongevalsaangifteformulier". 
Adres: ARENA  tweekerkenstraat 14 100 Brussel 02/5120304  
Email: arena@arena-nv.be 
Adres: penningmeester: Rosita Van Der Stee Boterlaarbaan 280 2100 Deurne 03 232 70 12 
Email: willy.vanimmerseel@skynet.be        Het Ranstuilenbestuur 

http://wsvleuven.be/onewebmedia/Aangifteformulier%20lichamelijke%20ongevallen.pdf
mailto:arena@arena-nv.be
mailto:willy.vanimmerseel@skynet.be
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Belangrijke mededelingen … 
 

Werkwijze bij superaanbiedingen … 
 

Met grote getalen zijn we steeds aanwezig op de door het bestuur als ‘superaanbieding’ aangeduide 
wandelingen bij de organiserende wandelclubs.   
En natuurlijk is het de bedoeling dat dat zo blijft. 
Omdat het voor de leden van het clubbestuur niet altijd even evident was om een ganse dag (van ’s morgens 
+07u00 tot 15u00 aanwezig te zijn voor de uitbetaling van de door jullie aanwezigheid welverdiende premie, 
wordt de formule van de laatste twee jaar verder gezet. 
 

Achter in dit clubblad vind je twee nieuwe stempelkaarten welke de wandeltochten (clubnaam, tocht en datum) 
vermeldt waarop je centjes kan verdienen.  Over het ganse jaar 2018 zijn dat 8 wandeltochten.  Voor elke tocht 
waaraan je deelneemt, ontvang je op het einde van het wandeljaar 2,50 euro. Indien je met meerdere 
familieleden lid bent mag je deze kaart vóór dat je ze gebruikt (leeg dus) kopiëren tot je er voldoende hebt. 
Let wel: er mag slechts EEN kaart per Ranstuilenlid worden gebruikt. 
 

Voor 2018 werden volgende tochten uitgekozen: 

 Op zondag 07/01/2018 Wandelclub Gasthofstappers (Driekoningentocht – vertrek in Sint-Gillis-Waas) 

 Op zondag 15/04/2018 Old-Time stappers (17
e
 Old-Time-tocht – vertrek te Winksele) 

 Op zondag 17/06/2018 Wsv Ivas Iegem (9
e
 Zegeltjeswandeling – vertrek te Itegem) 

 Op zondag 01/07/2018 Reynaertstappers (1
e
 Runners’ Lab Walk Classic – vertrek te Lokeren) 

 Op woensdag 15/08/2018 De Mijnlamp Beringen (Lus van het Zwarte Goud – vertrek te Koersel) 

 Op zondag 07/10/2018 De Lustige stappers (16
e
 Wandeling tussen Demer en Nete - vertrek te Ramsel) 

 Op zondag 11/11/2018 Wsv de Schorrestappers (Walk for Life – vertrek te Boom) 

 Op zondag 02/12/2018 Wandelclub De Lachende Klomp (Sinterklaaswandeling –  
45 jaar WC De Lachende Klomp – vertrek te Moerbeke-Waas) 

 

Hoe deze premie ontvangen? 
Bij elke deelname aan de bovengenoemde tochten schrijf je je uiteraard in als Ranstuilenlid.  Daarna kan je de 
voorziene kaart laten afstempelen.  Bovendien bewaar je van elke betreffende tocht het ingevulde 
controlestrookje van je inschrijvingskaart. 
Na 02/12/2018 (laatste wandeling) lever je de kaart – tesamen met de betreffende controlestrookjes – af aan 
één van de bestuursleden zodat de betreffende premie op je rekening kan worden gestort. 
Je hoeft dus zeker niet aan alle wandelingen te hebben deelgenomen.  Per wandeling ontvang je, zoals eerder 
vermeld 2,50 euro/Ranstuilenlid.  Met een volle kaart kan je dus dit jaar 20,00 euro per ranstuilenlid 
bijeensparen. 
 

Zoals je eerder in dit clubblad kon lezen, blijft de rubriek ‘Reizen om te wandelen …’ onverandert bestaan. 
 

Opgelet: op deze tochten mag je de 20-wandelingenkaart niet laten afstempelen!!! 
 

En natuurlijk blijf je de bestuursleden nog altijd ontmoeten op deze tochten!!  Want ook zij blijven wandelen. 
 

We hopen jullie dus nog steeds in groten getale 
te ontmoeten op deze wandelingen!! 

 
 

En nog een woordje uitleg … 
Voor de nieuwelingen onder ons geven we graag wat meer uitleg over het systeem van de ‘Superaanbiedingen’  
We kunnen niet telkens een bus inleggen om een wederbezoek te brengen aan andere wandelclubs die hebben 
deelgenomen aan onze Internationale Wandeltocht in het voorjaar of onze wintertocht.  Dit is voor de clubkas 
financieel niet haalbaar (een bus huren kost immers vééél meer dan de 6 euro/persoon die je als lid betaald), 
ofwel is de club zo dicht bij onze thuishaven gelegen dat het de moeite niet loont om er met een bus naar toe te 
rijden.  Daarom werd het systeem bedacht om de Ranstuilenleden die op tochten aangeduid met 
“superaanbieding” deelnemen onder de Ranstuilennaam, te belonen.  En zie, het begrip ‘Superaanbieding’ 
heeft ons geleerd dat ‘3 X scheepsrecht is’ want …  
de leden trekken er massaal naartoe, de organiserende club is blij met deze massale deelname en voor de club 
is het financieel draaglijk.  Meer informatie omtrent de werkwijze vind je in het artikel hierboven. 

jullie voorzitter Paul 
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JANUARI 2018 
 
 

Zaterdag 06 januari 2018 
 

HERENTALSE WC vzw 
26

e
 Driekoningentocht 

A PZ Sint-Norbertus 
Blauberg 21 
HERSELT 

5-10-15-20-25-30km 08u00-15u00 

 
 

Zondag 07 januari 2018 
 

WANDELCLUB 
GASTHOFSTAPPERS 
Driekoningentocht 
Superaanbieding 
 

O-VL Basisschool De 
Eeckberger 
Stropersstraat 5 
SINT-GILLIS-WAAS 

 
 
 

6-10-15-20km 

 
 
 

08u00-15u00 

 

WSV BEEKAKKERS 
36

e
 Boerenfrikadellentocht 

Winterwandeling regio 
Antwerpen 

A Parochiezaal St-Jan 
De Nefstraat 19 
GIERLE 

5-8-11-15-20-25-30km 08u00-15u00 

 

WSV IBIS PUURS 
1

e
 Ibis-Winterserietocht 

 

A Zaal Sint Stefaan 
Broekstraat 22 
LIPPELO 

4-7-10-16-21km 08u00-15u00 

 
 

Zondag 14 januari 2018 
 

’t BEERKE BEERSE 
Berentocht – 
Winterwandeling reio 
Antwerpen 

A Refter Basisschool  
’t Locomotiefje 
Karel Van Nyenlaan 12 
BEERSE 

4-6-10-15-20-25-30km 08u00-15u00 

 

WSV CLUB 76 MERKSEM 
Wintertocht 

A Sportpark Ruggeveld 
Ruggeveldlaan 480 
DEURNE 

5-7-10-12-20-25-30km 
 

08u00-15u00 

 
 

Zondag 21 januari 2017 
 

BOSGEUZEN 
VOORKEMPEN 
Winterwandeling 

A Feestzaal Den Engel 
Kerkstraat 17 
VORSELAAR 

6-9-12-15-19-23-27km 08u00-15u00 

 

DE KLEITRAPPERS 
Winterheidetocht 

A Basisschool Bisterveld 
Nieuwstraat 26 
KESSEL 

4-7-14-20-25km 08u00-15u00 

 

WANDELCLUB 
TORNADO 
Wintertocht 

VL-BR Zaal Bosuil 
Bieststraat  
BOORTMEERBEEK 

5-10-15-20km 07u30-15u00 
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Zondag 28 januari 2018 
 

NETELAND DUFFEL 
27

e 
Witlooftocht  

A Parochiezaal 
L. Kempenaersstr. 16 
SCHRIEK 

7-14-21km 07u30-15u00 

 

W.K. NOORDERGOUW 
20

e
 Wintertocht – 

Winterwandeling Regio 
Antwerpen 

A Concordia (Harmonie) 
Bosduinstraat 5 
WUUSTWEZEL 

4-8-12-16-20-28km 08u00-15u00 

 

WSV MOL 
Wintertocht  
Winterwandeling regio 
Antwerpen 

A Parochiezaal Hulsen 
Ossenberg 114 
BALEN-HULSEN 

6-8-14-18-22km 08u00-15u00 

 
 
 
 

FEBRUARI 2018 
 
 

Zaterdag 03 februari 2018 
 

WC GEDOVIBA 
11e Doffenwandeling 

A Zaal De Vrede 
Lichtaartseweg 131 
OLEN 

3-6-13-20-30-42km 06u00-15u00 

 
 

Zondag 04 februari 2018 
 
 

WANDELCLUB 
NIEUWPOORT 
Kruwerstocht 
Busreis 
 

 

W-VL 
 

Feestzaal Witte Burg 
Witte Burg 92 
OOSTDUINKERKE 

 
 
 
 
 
 

7-14-18-25km 

 
 
 
 
 
 

08u00-15u00 

 

WSV SCHELLE 
29

e
 Wintertocht – 

Winterwandeling regio 
Antwerpen 

A Depot Deluxe 
Nijverheidsstraat 27 
HEMIKSEM 
 

5-7-12-17-21-28km 08u00-15u00 

 

 

Zondag 11 februari 2018 
 

DE NOORDERKEMPEN 
28

e
 Wintertocht –

Winterwandeling regio 
Antwerpen 

A PZ St. Jozef 
Past. Lambrechtsstr 1 
RIJKEVORSEL 

6-12-18-24-30km 08U00-15U00 

 

WIJTSCHOTDUVELS 
8

e
 Winterduveltocht  

A Basisschool De 
Notelaar 
Bergenstraat 2 
WIJNEGEM 

5-10-15-20-25-30km 08u00-15u00 

 
 

Donderdag 15 februari 2018 
 

HERENTALSE WV VZW 
Psyloswandeling 

A Ontmoetingscentrum 
Smissenhoekstraat 7 
ZOERLE-PARWIJS 

5-10-15-20-25km 08u00-15u00 
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Zondag 18 februari 2018 
 

SINJORENSTAPPERS 
35

e
 Geitentocht 

Winterwandeling regio 
Antwerpen 

A Zaal Rozenkrans 
Heistraat 390 
WILRIJK 

4-8-11-16-21-22-26km 07u30-15u00 

 

DE BAVOSTAPPERS 
19

e
 Wintertocht –

Winterwandeling Regio 
Antwerpen 

A PC Bel 
Wijdbos 39 
GEEL-BEL 
 

4-7-12-18-25-32km 07u00-15u00 
 

 

 

DE WITLOOFSTAPPERS 
EN –TRAPPERS 
Kampenhout in de winter 

VL-BR Sporthal Berg-
Kampenhout 
Torfbroeklaan 
Berg 

6-10-14-20-25-32km 07u00-15u00 

 
 

Zondag 25 februari 2018 
 

DE NATUURVRIENDEN 
35

e
 Trappistentocht – 

Antwerpen wandelt –  
10 miles van Zoersel 
Walk2gethertocht 

A Gemeenteschool Beuk 
en Noot 
Achterstraat 
ST-ANTONIUS 
ZOERSEL 

6-10-12-16,5-20-24-30-
42km 

07u00-15u00 
 

 
 
 
 

MAART 2018 
 

Zaterdag 03 maart 2018 
 

!!Ledenfeest – Ledenfeest – Ledenfeest – Ledenfeest – Ledenfeest – Ledenfeest!! 
 
 

Zondag 04 maart 2018 
 
 

WSC LANGDORP 
44

e
 Mars der 

Zuiderkempen 

VL-BR Sint-Jozefcollege 
Bekaflaan 65 
AARSCHOT 

5-8-12-15-20-30-42-
50km 

06u30-15u00 

 

WSV CLUB 76 MERKSEM 
Lentetocht 

A Parochiezaal 
Torenvenstraat 
KESSEL 

5-7-12-14-21-31km 08u00-15u00 

 

Zaterdag 10 maart 2018 
 

ST-MICHIELSTAPPERS 
BRECHT 
Kleipikkerstocht 
Walk2Gethertocht 

A KLJ Lokaal 
Houtstraat 4 
SINT-LENAARTS 

4-7-10-13-18-22km 07u30-15u00 

 
 

Zondag 11 maart 2018 
 

WSV BERCHLAER 
Lentetocht 

A ’t Fort Koningshooikt 
Donderheide 3 
KONINGSHOOIKT 

4-6-12-16-22km 07u30-15u00 

 

OPSINJOORKE 
MECHELEN 
Gouden Caroluswandeling - 
Trivolitocht 

A LDC De Schijf 
Lijsterstraat 2-4 
MECHELEN 

4-8-12-15-20-28km 08u00-15u00 

 

WANDELCLUB KADDISH 
32

e
 Reuze Wandeling 

A Sportcentrum De Zeurt 
Eksterdreef 12 
SCHOTEN 

6-10-13-16-21km 08u00-15u00 
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Donderdag 15 maart 2018 
 

WSV HERENTALSE WV 
Rondom Olen 

A Kantine FC Linda-Olen 
Katenstraat 7 
OLEN 

5-7-10-12-15-17-22km 08u00-15u00 

 
 

Zondag 18 maart 2018 
 

’T BEERKE BEERSE 
Pensentocht 

A Parochiezaal  
Past. Lambrechtsstr. 1 
SINT-JOZEF-
RIJKEVORSEL 

4-6-7-12-17-22-25-
30km 

08u00-15u00 

 

NETELAND DUFFEL 
23

e
 Torekentocht 

A Parochiezaal 
Leemstraat 15 
ONZE-LIEVE-VROUW-
WAVER 

6-12-15-20-30km 07u30-15u00 

 

Donderdag 22 maart 2018 
 

DE GRUUN ZIPKES 
Lentetocht 

A PZ Sint-Norbetus 
Blauberg 21 
HERSELT 

5-7-9km 08u00-15u00 

 
 

Zondag 25 maart 2018 
 

DE STROBOEREN 
St-Annatochten 
Walk2Gethertocht 

A Sint-Annacollege 
Oscar De Gruyterlaan 
ANTWERPEN 

5-8-11-15-21-25-30-35- 
42km 

07u00-15u00 
 

 

DE GRASHOPPERS 
Grashopperstocht 

VL-BR Gemeenschapscentrum 
De Egger 
A. Nihoulstraat 74 
SCHERPENHEUVEL 

5-7-10-13-16-20-25-
30km 

07u00-15u00 
 

 

 

 
 
 

APRIL 2018 
 

Zondag 01 april 2018 
 

DE SINT-
JANSSTAPPERS 
Den Ouwen Uiltochten 
Walk2Gethertocht 

A Parochiezaal 
Dreveneind 1 
ESSEN (Horendonk) 

4-7-12-16-19-25-35km 08u00-15u00 

 
 

Zondag 08 april 2018 
 

WSV DE RANSTUILEN 
38

ste
 Intern. Wandeltocht –  

Walk2Gethertocht 
 
 

A Evenementenhal ‘Den 
Boomgaard’ 
Antwerpsesteenweg 
BROECHEM 

 
 
 
 
 

4-7-11-15-20-25-30- 
42km 

 
 
 
 
 

07u00-15u00 

 
 

 

OPGELET !! 
Vanaf januari 2018 kun je alleen nog de gele en lila 20-stempelkaarten inruilen. 

Alle andere kleuren zullen worden geweigerd. 
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 Deelnemers Uilentocht 03 december 2017 
1017 Wsv De Ranstuilen Ranst vzw 206 

1410 Wsv De Natuurvrienden - Zoersel vzw 49 

1035 St.-Michielstappers Brecht 39 

1044 Wc. Zandstappers vzw 29 

1037 Wsv Neteland Duffel vzw 26 

1045 Wsv Berchlaer 24 

1012 Wsv Schelle vzw 17 

1047 W.K. Noordergouw - Brasschaat vzw 17 

1287 Wandelclub De Sint-Jansstappers 14 

1020 De Olympic-Stappers vzw 13 

1006 Bosgeuzen-Voorkempen vzw 12 

1059 WSV IVAS Itegem vzw 11 

1026 Herentalse Wv vzw 9 

1019 't Beerke Beerse vzw 8 

1033 Wsv Dauwstappers vzw 8 

1011 Wsv Beekakkers Beerse vzw 7 

1013 De Kleitrappers vzw 7 

1007 Wsv Club 76 Merksem vzw 5 

1046 W.C. De Bavostappers Zittaart vzw 5 

1001 W.S.V. Mol 4 

1018 Wandelclub Kadee Bornem vzw 4 

1050 De Pompoenstappers vzw 4 

1225 Wandelclub De Slak vzw 4 

1031 Sinjorenstappers Wilrijk vzw 3 

1055 De Korhoenstappers vzw 3 

1110 De Vaartlandstappers 3 

1192 Wandelclub Kaddish vzw 3 

1054 Wijtschotduvels 2 

1056 Merksemse Wandelclub De Stroboeren vzw 2 

1057 Vosbergstappers 2 

1058 WC Gedoviba vzw 2 

1062 De Gruun Zipkes 2 

1076 Wandelclub Kwik Bornem 2 

1093 Wsv Ibis Puurs vzw 2 

1402 Wsv Schorrestappers 2 

1029 Wsv De Voskes vzw 1 

 inidviduelen 204 

 buitenlandse clubs 2 

 TOTAAL 833 

 

IEDEREEN BEDANKT 

VOOR DE KOMST EN …TOT ZIENS 

OP ZONDAG 08 APRIL 2018 

VOOR ONZE 38
E
 INTERNATIONALE WANDELTOCHT 

TE BROECHEM !! 
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Sfeerbeelden van 03 december 2017 
 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 
Wat vooraf ging … 

 
10u38: In’ t Loo verkopen ze hun  

eerste Tripple 

 
Op faceboek omschreven als ‘Vlijtige liesjes …’ 

 
En in Oelegem waren onze 

‘ouwe getrouwe’ helpers ook weer van de partij 

 



 24 

 

 
 
 

 Appartement te huur in 

Winterberg in het hochsauerland. 

Er zijn verschillende 

wandelroutes in het gebied van de 

Rothaarsteig. 
 

Het appartement heeft 1 slaapkamer met 4 

bedden en in de woonkamer staat een 

slaapzetel. Het is gelegen op de gelijkvloerse 

verdieping. Er is tevens een staanplaats voor 

de wagen in de gemeenschappelijke garage. 

Meer informatie en prijzen kan u bekomen 

op nr 03/475.10.92 of via email 

marc.smets7@telenet.be  
 
 
 
 
 

 

 

 

mailto:marc.smets7@telenet.be
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Uitnodiging Info-avond 
 
We nodigen alle Ranstuilen, samen met enkele andere wandelclubs, uit op een 
infoavond rond de buitenlandse reis voor 2019 naar het Tatra gebergte in Slowakije.  
DÉ WANDELBESTEMMING 
een pracht aan variatie naar ieders mogelijkheden 
De Slovaken zeggen het zelf: “Liptov is de mooiste regio van Slovakije”. 
 
 

 
De regio heeft voor iedereen iets te bieden, maar is 
vooral een wandelparadijs bij uitstek. 
We bieden ook de mogelijkheid om de mooiste plekjes 
onder begeleiding te verkennen, dan moet je zelf niet op 
de kaart volgen, maar kun je ideaal genieten van de 
ongerepte natuur. 
De moeilijkheidsgraad is gemiddeld voor iedereen die 
gewoon is om te wandelen. 
 

 
 een grote variatie aan landschappen en dat op korte afstand 

 diverse moeilijkheidsgraden zodat iedereen aan zijn trekken komt 

 heel veel goed uitgestippelde wandelingen 

 een mooie selectie aan wandelingen is ingevoerd in onze wandel-gps 

 de organisatie geeft persoonlijke tips bij elke wandeling 

 je kan een lunchpakket bestellen waarbij je zelf je broodjes kan klaarmaken 

 na een dagje wandelen kan je heerlijk ontspannen in de wellness, 

 ‘s avonds heerlijk eten in een gezellige en ontspannen omgeving 

 
 
 
 
Datum: vrijdag 2 februari 2018 
Tijdstip: 20 h 
Plaats: de Parochiezaal gelegen in de Pastoor 
Slegersstraat 3, 2840 Rumst Vosberg.  
Dit is een klein straatje rechts van de Lage 
Vosbergstraat die de verbinding vormt tussen Duffel en 
de oprit naar de E19. 
Hapjes en drank te verkrijgen 
 

Tot dan!! 
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Een digitale herhaling… 
 
 
Hoe langer, hoe meer leven we in een digitale wereld.   
Ook binnen een vereniging is de computer, internet, e-mail, 
gsm, … niet meer weg te denken. 
Zo wordt dit clubblad, zo zorgvuldig mogelijk, ontworpen via de 
computer.  Onze club kan ook sedert enkele jaren bezocht 
worden via onze web-site waarop eveneens ‘Ons Uiltje’ kan 
worden geraadpleegd. 
Bovendien bestaat er sedert enige tijd ook een facebookpagina.  
Een rechtstreekse link hiernaar vind je terug op 
www.ranstuilen.be 
Hierop mag iedereen naar hartenlust anekdotes en foto’s van 
wandelingen posten.   
 
 
 

Opgelet: Aankondigingen van clubactiviteiten of promoties om deel te nemen aan busreizen mogen alleen door 
het Ranstuilenbestuur of na goedkeuring van het Ranstuilenbestuur worden vermeld op deze facebookpagina. 
 

het bestuur van de Ranstuilen 

 

 

Uilenleden schrijven … 
 

Reis naar Sankt-Märgen - Zwarte Woud  2017 
 
1sept.: 
Stipt 7.00u vertrokken we van op de parking te Ranst naar St. Märgen. Zonder files bereikten we om 15.30 onze 
bestemming. Kamerverdeling en uitpakken en dan onze dorst lessen. Op tijd in bed want we waren er ’s 
morgens vroeg uit. 
 
2sept.: 
Een jarige in ons gezelschap. Om 9.30u vertrokken we bij een overtrokken lucht op een panoramawandeling. 
Licht bergop langs de velden naar de bosrand. Onderweg een mooie kapel “Kapfenkapelle” en verder naar het 
“Rotes Kreuz” het begon ook stilaan te regenen. We kwamen wel langs enkele schuilhutten maar allen waren 
gesloten. Bij één stonden enkele banken onder een 
afdak en daar aten we onze schoofzak. Na nog een 
uurtje waren we terug bij het hotel tijd om iets warms te 
drinken. ’s Avonds vond er in het restaurant een 
huwelijksfeest plaatsten moesten we in een klein 
zaaltje eten. 
 
3sept.: 
De dag zag er beter uit en we besloten naar St. Peter 
het volgende dorpje te wandelen. Richting kapel maar 
van daaruit een ander richting. Door het bos langs de 
“Vogesekapelle” en dan naar St. Peter waar we iets 
konden eten. Enkele namen de bus terug en de 
andere gingen te voet. Maar eerst nog de kloosterkerk 
bezoeken, prachtig geschilderd en iemand was op de 
beiaard aan het spelen.  Terug naar St. Märgen zagen 
we in verschillende voorhoven kleine miniatuur huisjes. 
Het werd een wandeling steeds bergop en dit tot op het einde. Op het laatste kon men nog kiezen tussen 2 
wegen ik ging langs de baan en de “Ohmenkapelle” en niet ver meer van het hotel. 
 
 

 

 

http://www.ranstuilen.be/
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4sept. 
Vandaag splitsten we ons in twee groepen. De bus voerden de eerste naar de omgeving van “Simonswald” 
waar er 10 afstapten om van hieruit de beklimming naar de Kandel aan te vangen en zo verder naar St. Peter. 
Onze groep reed naar de Kandel om de afdaling naar St. peter te maken. De zon scheen en langs een 
gemakkelijk begaanbare weg met vele feriënwoningen, een kapel, een speciaal soort geiten en een oude 
houtzagerij bereikten we grote baan die we moesten dwarsen. Maar nu begon het te stijgen en nog niets te zien 
van de torens van St. Peter. Door een bos en plotseling stonden de torens vlak voor ons. Nog een smal paadje 
en een drankje was welkom terwijl we wachten op de anderen. 
 

5sept.: 
Weer 2 groepen alleen onze groep was groter 
geworden. Vertrekken deden we van op de 
speelplaats door het Pfisterwald naar 
Steinbach Hirschen hier nog een mooi 
geschilderd huis. Naar de grote weg waar we 
iets dronken in het Neuhaüsle. Hier bevond 
zich een mooie kapel. Na het nuttigen van 
onze lunch vele al rechtstaand langs een 
leerpad waar veel gefotografeerd werd vooral 
een verscheidenheid van paddenstoelen. Een 
drankje in een stube was welkom maar ze 
waren gesloten en een ander was een feest 
gaande dus maar naar het hotel.  
 
6sept.: 
Uitstap naar de watervallen van Triberg.  
Binnen ging ieder z’n eigen weg. Wij tot 
halverwege hier namen we de cultuurweg. 

Langs een plek waar je langs ladders, hangbruggen, houten blokken van de ene boom naar de andere moest 
klauteren. Bij de Bergsee konden we iets drinken en een plasje doen. Terug naar beneden langs een mooie 
barokke kerk van “Maria in der Tanne”. Terug in het stadje langs de winkels met enorm vele koekoeksklokken 
en ook onze magen vullen. In één winkel een klok van In één winkel een klok van 22.900euro gedecoreerd met 
Swarovski’s.  Een wandeling langs het stadhuis en op zoek naar de 4m hoge klokkendrager, na even vragen 
vonden we hem in een parkje. Bij het museumcafé nog iets drinken enkele onder ons hadden het museum 
bezocht. 
 
7sept.: 
Vandaag vertrokken we van aan de kloosterkerk (helaas gesloten wegens renovatie) naar de Olmenkapel. Eens 
in het bos was het niet meer zo gemakkelijk, kleine paadjes met stenen en wortels bergop en bergaf. Op een 
bepaalde plek zagen we zowel de torens van St.Märgen en St. Peter en was het zwaarste deel afgelegd. We 
kwamen op bekend terrein want we hadden deze weg ook gedaan op één van onze vorige dagen. 
 
8sept.: 
Einde van onze vakantie, inpakken en vertrekken. 

P.R. 
 

Godewaarsvelde 
 
Op een zomerse herfstdag, halfweg oktober reden we met 78 uiltjes naar Godewaersvelde. 
Na een rit van twee uur kwamen we aan op onze bestemming.  Gelukkig kregen we van Paul onze startkaarten, 
zo konden we de inschrijvingstafel vermijden want daar was het een echte overrompeling. 

 
We schrijven ons in en beginnen aan onze tocht.  Wij kiezen voor 
de 18 km.  Langs verharde paadjes komen we aan in het centrum 
van het gezellige dorpje.  We genieten even van de typische sfeer 
en komen voorbij estaminet Het Blauwershof.  Een plaatselijke 
handelaar laat ons proeven van zijn 'potjesvlees'. 
Een pittige klim brengt ons bij een weids panorama over de streek.  
Na een uurtje stappen komen we aan op de controlepost.  Enkele 
tenten met een uitgebreide catering zitten goed vol.  
 
Na de controle zoeken we de juiste splitsing en gaan we op weg 
voor een eerste lus.  We komen langs de paardenwijding.  Rustige 
paden brengen ons verder op het golvend parcours en de zon 
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zorgt ervoor dat we het warm krijgen.  Ik begin ook te begrijpen waarom ze deze streek aanprijzen als een plek 
waar je je instant kan loskoppelen van de dagelijkse drukte. 

 
Opnieuw worden we naar de Catsberg gestuurd. En nog steeds 
draaien de hammen hier lustig in het rond.  Een beetje verkoold 
naar mijn mening, ah oui...mais non.... het was ne goeie cuisson!  
De tweede lus passeert de Cistercienzerabdij, thuishaven van de 
enige Franse trappist en van heerlijke abdijkaas die ter plekke 
wordt gemaakt.  De abdij zelf kan je niet bezoeken, wel kan je 
even verpozen in de kapel.  We nemen ook wat tijd om de 
kraampjes te bewonderen, hier worden wafels, snoep, kruiden, 
potjesvlees....verkocht. 
Daarna gaan we weer het bos in, we laten de heuvels achter ons 
en zakken weer af.  Gedurende de ganse tocht worden we 
verwend met prachtige vergezichten. 
 
Maar ook hier worden 

we weer aan de Grote Oorlog herinnerd.  
We stappen voorbij het Godewaersvelde British Cemetry, een 
Britse militaire begraafplaats uit WO I.  Op deze begraafplaats zijn 
de graven te vinden van 968 soldaten uit Commonwealth (893 
Britten, 65 Australiërs, 4 Canadezen, 3 Nieuw-Zeelanders, 2 Zuid- 
Afrikanen en 1 Indiër), een verpleegster van de Britse landmacht en 
19 Duitse gevangenen. 
 
Na een passage langs chrysantenvelden, 'pomponettes en 
français', komen we terug in de startzaal aan.  Nog even genieten 
van een verfrissend biertje om daarna weer terug huiswaarts te 
keren. 
Een schitterende dag met geweldig weer. 
 
 

 
 
 

Een héél belangrijke mededeling 
 
Het voltallige bestuur heeft beslist dat onder geen enkele voorwaarde op eigen initiatief de naam “Ranstuilen” 
(of elke gelijkaardige vorm die kan gelinkt worden aan de naam) mag gebruikt worden om reizen of dergelijke te 
boeken en/of te promoten in groep. 
Indien er graag onder de naam Ranstuilen samen wordt ingeschreven zal dit steeds met toestemming gebeuren 
van het ganse bestuur en wordt de activiteit eerst vermeld in het clubblad zodat er geen verwarring kan 
ontstaan en op die manier alle Ranstuilenleden de kans krijgen om zich in te schrijven. 
Met sportieve groeten 

Het Ranstuilenbestuur 
 
Hierna volgt dan het verslag van en over een aantal uilen die, toevallig of niet toevallig, in groep via 
Vayamundo op wandelvakantie gingen naar Zwitserland. 
 

Zwitserland Leysin 
 
5juli 
Met een twintigtal Ranstuilen hadden we ons ingeschreven om 
met Intersoc naar Leysin te gaan wandelen. We werden 
opgehaald in Ranst en dit om 5.30u. Er moest nog een groep 
opgehaald worden in Hasselt. Hier was een misverstand 
ontstaan want blijkbaar stond er nog een ander groep te 
wachten in Lummen. Dus eventjes terug om deze groep op te 
pikken. Richting Luxemburg, Frankrijk en dan reden we 
Zwitserland binnen, waar wel douane formaliteiten moesten 
vervuld worden. Nog een laatste stop, waar we tussen  
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opgezette koeien konden wandelen en dit aan een prachtig meer. Verder langs Vevey laatste woonplaats van 
Charlie Chaplin en gelegen aan het meer van Geneve dan langs Montreux en door de wijngaarden bergop 
waar ons hotel lag. ’s Avonds briefing van wat we de volgende dag konden doen en dit iedere dag. 
 
6 juli 
Na het ontbijt hadden we gekozen om de dorpswandeling in de voormiddag te maken. We werden in groepen 
ingedeeld. Langs de schaatsbaan zo het dorp in waar zich een kaasmuseum bevindt. Na de middag de 
panoramawandeling wat begon met een steile klim maar verder aangenaam wandelen was, met af en toe wat 
schaduw want het was heel warm geworden. Langs de weg een verscheidenheid van bloeiende planten en 
mooie vergezichten. 
 
7 juli 
Voor de middag een kleine wandeling naar het dorpje Crettaz. Bij sommige huizen zagen we mooie 
versieringen en geschilderde keien. Verder een huis met van alle dieren in smeedijzer en langs de 
geitenboerderij terug naar het hotel. Na de middag met de bus naar Vevey, waar we langs de zeepaardjes 
liepen en verder langs de met bloemen en groenten beplantte promenade. Langs het standbeeld van Charlie 
Chaplin en de grote vork in het water. Met enkele deden we met de gids een kleine wandeling langs enkele 
bezienswaardigheden van het stadje en dan terug naar het hotel. 
 
8 juli 
Vandaag  een kleine maar steile wandeling tot aan de kabelbaan van waaruit we naar Berneuse(2048m hoog) 
gingen waar voor ons een picknick klaar stond.  Hier stonden verschillende parachutespringers klaar om in de 
lucht te gaan. Hierboven kwamen alle groepen bijeen en kon er gewisseld worden van parcours met de 
kabelbaan terug naar beneden of langs de weg met 2 verschillende wegen of voor sommige nog een derde top 
op. Met enkele Ranstuilen namen we de “gemakkelijk? ” weg naar beneden met enkele valpartijen als gevolg. 
Onderweg konden we op een kaasboerderij iets fris 
drinken en na  twee en een half uur  kwamen we terug 
aan het hotel. 
 
9 juli 
Na een nacht van donder en bliksem was het nu een 
aangename morgen. We wandelden terug naar Crettaz 
maar keerden langs een andere zijde terug. Na een paar 
missingen kwamen we dan toch op de juiste weg door 
het bos met toch even een moeilijke stijging. Zo naar de 
schaatsbaan waar enkele hier de bus namen. Na de 
middag Montreux met een boottocht vanuit Villeneuve. 
Met twee bussen vertrokken we de eerste nam eerst de 
boot de tweede reed verder naar Montreux waar een 
deel wandelaars aan het kasteel van Chillon uitstapten 
en van hieruit te voet naar Montreux wandelden en dit 
langs het meer. De anderen stapten uit op de Grote Markt aan een mooie overdekte markt met aan het meer 
het standbeeld van Freddy Mercury. We wandelden langs de bebloemde promenade tot aan het casino en de 
studio’s van Queen. Ondertussen werd het donker en zagen we de eerste bliksemflitsen. Op de terugweg 
moesten we ons haasten om op tijd onder de overdekte markt te geraken. Er brak een echte wolkbreuk los en 
de wandelaars die van het kasteel kwamen waren doornat. Diegene met de boot hadden de angst van hun 
leven gehad. Onze boottocht werd afgelast. Na de regen nog een kleine wandeling langs de verschillende 
kraampjes die er stonden want het was Jazz festival in Montreux. Terug in Naar Leysin waar het een beetje 
geregend had. 

 
10juli 
We begonnen onze wandeling met zo’n 300 trappen tot aan 
het station. Hierboven staat ook een kerkje met een 
wandtapijt gemaakt met verschillende soorten handwerk, 
patchwork, breiwerk, borduursel, kant enz. vanuit de hele 
wereld. Door het bos verder zodat we boven het hotel 
uitkwamen.  ’s Middags was er barbecue helaas binnen 
want regelmatig viel er nat. Na de middag namen we het 
rustig met z’n tienen wandelden we tot de kabelbaan en 
gingen ermee naar boven.  Hier dronken we iets in het 
draaiende restaurant en ineens zaten we in de wolken, terug 
beneden en hier scheen de zon. 
 
11 juli 
Een wandeling naar het dorp, we hadden het al wel een 

aantal keren doorgereden met de bus, maar nog niet te voet. Na de middag met de bus naar Gruyere waar we 
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langs het kasteel wandelden en het kerkje bezochten hier enkel een marktplein met restaurants, 
souvenirwinkels en koffiehuizen. We hadden gehoopt iets te zien i.v.m. gruyèrekaas maar buiten de verkoop 
van gruyère en méringue niets van het maken ervan. 
 
12 juli 
Laatste wandeldag  de meeste gingen op eigen houtje wandelen of namen de shuttle bus.  In de namiddag 
luieren voor de dames onder ons, een boekje lezen, kruiswoordraadsels oplossen enz. en dit bij een tas koffie 
of een frisdrankje daarna valiezen pakken. 
 
13 juli 
6.00u valiezen laden in de juiste bus. Lunchpakket maken maar alles was goed georganiseerd zodat we 3 
kwartier later konden vertrekken en met de nodige stops arriveerden we terug in Ranst 
 

PR 

 
 

 

 
 

Familiegebeurtenissen … 
 
 

In memoriam 
 
Op 20 oktober 2017 overleed Frans Schelfhout, echtgenoot van Rosa Eycken. 
Hij was samen met Rosa jarenlang een trouw Ranstuilenlid. 
Hij is de schoonvader en vader van onze leden Rudi en Rita Leys-Schelfhout. 
 

Via deze weg willen wij, namens de ganse Ranstuilenploeg, 
onze steun en medeleven betuigen aan de getroffen families 

 
 
 

Geboorten 
 
Op 12 oktober 2017 zag Jolien het levenslicht. 
Op haar geboortekaartje staat te lezen  
“Geboren om altijd van te houden!” 
Haar trotse ouders zijn Tine Paepen en Jan Maesen, 
Ons Ranstuilenlid Jef Paepen is een van de fiere grootouders. 
 

Vanwege de ganse Ranstuilenploeg wensen we 
Jolien veel geluk in de grote mensenwereld. 

En aan de ouders en grootouders zeggen we: 
 “Van Harte Proficiat”. 
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Een Ranstuilenkoppel in de kijker … 
 
 
 
 
 
 
 
Naam: Felix Verswijvel en 
            Irène Kreydt 
 
Woonplaats: Ranst 
 
Leeftijd: Beide in de fleur van hun  
              Leven 
 
Hobby: Wandelen!  
 
 
 
 

Ze staan mee aan de wieg van de wandelclub.  
Aanvankelijk waren ze lid bij de Beekakkers van Beerse, maar vermits in het Ranstse geen wandelclub was, 
stimuleerde een medelid van de Beekakkers om een club op te starten in Ranst.   
Van in het begin zowel actief als passief met de wandelsport bezig.  Zowel voor als achter de schermen.   
Felix was een manusje van alles: parcours, materialen voor de tochten maken, contacten leggen, busreizen 
uitstippelen…  
Irène wandelde al wel mee, maar dan de kleinere afstanden met de kinderen en later met de kleinkinderen.  
Hoe groter de kinderen, hoe meer verantwoordelijkheid Irène ook op zich nam.  Dus een gezinnetje samen uit, 
samen thuis. Van keukenverantwoordelijke tot reisleidster, niks was haar teveel.  
Momenteel staat het wandelen op een lager pitje door gezondheidsredenen van Felix.  Maar de inzet voor de 
club is er nog steeds.  Zij kennen praktisch alle leden bij naam. Het zijn de enige bestuursleden die werken 
zonder pc, maar als je hen iets vraagt, het antwoord is er sneller dan dat de computer is opgestart.  Hopelijk 
kunnen we ze nog lang in ons midden hebben en komen we ze ergens op de wandelwegen nog terug tegen!!! 
 
We wensen deze trouwe Ranstuilen nog héél vééél jaren samen gezond wandelgenot! 
 
Foto: getrokken ergens op een van onze eigen Ranstuilenevenementen door Marcel. 
 
 
Een leuk ideetje hé om zomaar eens een Ranstuil(enkoppel) te kijk te zetten in ‘Ons Uiltje’.  Wil jij ook eens een 
Ranstuilenlid verrassen?  Stuur een leuke foto met uitleg naar de redactie en wij zullen ze graag publiceren. 
 
 

 
 

Een speciaal recept … 
De zon van de dag, 
Als je de ingrediënten van de zon kent, kun je ze zelf maken, 
even goed als dagelijkse soep. 
Neem een grote portie goedheid, doe er flink wat geduld in, 
geduld met jezelf, geduld met de anderen. 
Vergeet dat tikkeltje humor niet, om tegenvallers te verteren. 
Meng er een behoorlijke dosis werklust in en giet over alles een gulle lach. 
En je hebt de zon van de dag! 

Bron: ongekend 
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Kookrubriek … 
 
 

Viscurry 
 
Ingrediënten (voor 4 
personen): 
500g kabeljauw, 
400g jonge spinazie, 
2 uien, 4 
trostomaten, 1 bosje koriander, 1 stuk verse 
gember van 4cm, 
1 chilipepertje, 400g rode kidneybonen, blik-500ml 
kokosmelk, 4 el arachideolie, 1 el sesamolie, 2 el 
rode currypasta, peper en zout 
 
Bereidingswijze: 

 Pel en snipper de uien, schil en rasp de 
gember, spoel de spinazieblaadjes en de 
bonen en laat beide uitlekken, spoel de 
koriander en zwier droog, spoel de tomaten.  
Maak het chilipepertje schoon, ontdoe het van 
de zaadjes en snijd het in ringen. 

 Verhit de arachide- en sesamolie samen in een 
wok en fruit de ui en gembersnippers er in aan. 

 Voeg de spinazie in porties toe en laat slinken 
terwijl je voortdurend blijft omscheppen. 

 Voeg de kokosmelk, rode currypasta en bonen 
toe en laat het geheel 4 minuten stoven. 

 Snijd intussen de vis in stukken en de tomaten 
in partjes, voeg toe aan de wok en laat nog 3 
minuten mee garen.  

 Kruid het geheel af met chilipeper, peper en 
zout en bestrooi met koriander 

 
Serveer met stokbrood. 

Ingestuurd door Christel 
 
 

Kip met 
honing-
mosterdkorst 

 
Ingrediënten (voor 4 personen): 
4 kipfilets, 800g aardappelen, 1 bloemkool, 1 el 
gesnipperde bieslook, 1 eierdooier, 500ml melk, 3 
el dijonmosterd,  
1 1/2 el honing, 100 gr walnoten, gehakt, 150g vers 
broodkruim, 50g bloem, 100g boter, olijfolie, 
nootmuskaat, peper en zout 
 
Bereidingswijze: 

 Verwarm de oven voor op 180°. 

  Hou 1 el van 
de noten apart voor de afwerking en meng de 
rest met het broodkruim.  

 Smelt de helft van de boter en meng met de 
mosterd en honing. 

 Wentel de kipfilets eerst door het 
honingmengsel en daarna door het broodkruim. 

 Leg ze in een ovenschaal en besprenkel met 
de olijfolie.  

 Schuif ze 20 minuten in de voorverwarmde 
oven. 

 Schil ondertussen de aardappelen en kook ze 
gaar, pureer ze met een klontje boter, de 
eidooier, peper, zout en nootmuskaat.  

 Verdeel de bloemkool in roosjes en kook ze 
beetgaar. 

 Smelt de rest van de boter, roer er de bloem 
door en laat even opdrogen.  Giet er de melk 
bij, laat al roerend indikken en breng op smaak 
met peper, zout en nootmuskaat. 

 
Verdeel alles over de borden en werk af met de 
gesnipperde bieslook en de rest van de noten. 

Ingestuurd door Christel 
 
 

Winters witloofstoofpotje 
Ingrediënten (voor 4 personen): 
1 kg witloof, 500g aardappelen, 2 grote uien, 250g 
gerookte spekreepjes, 20ml room, 20g artisanale 
boter, ½ tl nootmuskaat, 
peper en zout 
 
Werkwijze: 

 Verwarm de oven voor 
op 180°C. 

 Verwijder de bittere 
onderkant van het 
witloof en snijd in grote 
stukken, schil de aardappelen en snijd in 
blokjes of schijfjes, pel de uien en snipper fijn. 

 Smelt de boter in een pan en stoof de uien 
glazig, voeg de spekreepjes toe en laat even 
meebakken. 

 Voeg de aardappelen en het witloof toe, roer 
goed door, laat 5 minuten sudderen en roer af 
en toe tot het witloof gezakt is. 

 Voeg naar smaak nootmuskaat, peper en zout 
toe. 

 Doe alles in een beboterde ovenschaal met 
deksel en giet er de room over.  Plaats het 
geheel 30 minuten in de oven en serveer. 

 
Bron: www.aldi.be 
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Uilenpuzzelhoekje … 
 

Oplossing ‘Sudoku’ 
4de kwartaal 2017 

 

2 3 5 8 4 9 7 1 6 

4 8 7 1 5 6 9 3 2 

6 9 1 7 3 2 8 4 5 

9 1 2 4 8 7 5 6 3 

7 6 8 3 2 5 1 9 4 

5 4 3 6 9 1 2 8 7 

8 5 4 2 1 3 6 7 9 

1 7 9 5 6 4 3 2 8 

3 2 6 9 7 8 4 5 1 
 

En de winnaar is … 
 

Voor deze editie ontving de redactie 10 inzendingen 
en deze waren allemaal juist opgelost! 

Een onschuldige hand heeft een winnaar aangeduid en het lot is gevallen op  
Josphina Dillen uit Ranst. 

Proficiat!  Je prijs wordt zo snel mogelijk afgeleverd. 
 

Nieuwe puzzelopgave 
1ste kwartaal 2018 

 

Ook in 2018 durven we het erop wagen om een Sudoku op jullie af te sturen. 
Voor diegenen die misschien niet met deze puzzels vertrouwd zijn, nog even een woordje uitleg.  De lege 
vakjes moeten ingevuld worden zodat in elke kolom en in elke rij de getallen van 1 tot en met 9 staan.  Ook in 
de negen aangegeven blokken van drie bij drie hokjes moeten de cijfers 1 tot en met 9 elk één keer voorkomen. 

 

   6 7 5  3  

 2    3  4  

 1     7 9 5 

4    2  9 6  

8   9      

  2 4    7 8 

         

 5    6  8  

 8  5 1    3 
 

Inzendingen worden verwacht vóór 28 februari 2018 op het adres van onze redactie: 
Kris Mariën, Kerkstraat 58 A bus 4, 2240 Zandhoven 

(e-mailadres: kris.kras@skynet.be) 

mailto:kris.kras@skynet.be
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Alleen dit formulier gebruiken 
 

INSCHRIJVINGSFORMULIER LEDENFEEST 03 maart 2018 

Inschrijving mogelijk tot uiterlijk 18 februari 2018 

 

Wij, (familienaam)   .............................................................................................................. 

wonende te (volledig adres)   ................................................................................................ 

............................................................................................................................................. 

nemen deel aan het ledenfeest van De Ranstuilen op 03 maar 2018 met ........... personen. 
 

 

 Wij betalen hierbij ........... x 35,00 euro/lid = .................. euro en/of 

                                  …........ x 50,00 euro/niet-lid = ........ .. euro als deelname in de kosten 

OF 

 Wij betalen het verschuldigde bedrag van ....... euro per overschrijving  

    op rek. BE30 0010 9881 7111 met vermelding ‘Ledenfeest 2018 + aantal personen’ 

 

   ( = aankruisen wat van toepassing is) 

Datum en handtekening 

 

 
 

Uilenmoppentrommel … 
 
Moeder Overste van het klooster is wakker geworden in een opperbeste stemming en belist de ronde van de 
kloostercellen te doen. 
“Goeie morgen, Zuster Marie-Josephine, ik vind je deze morgen zeer knap en wat je draagt staat je beeldig!” 
“Ook goede morgen, Moeder Overste, maar ik heb de indruk dat u aan de verkeerde kant uit bed bent gestapt!” 
Het antwoord beviel haar niet erg, maar toch besliste ze haar rondgang voort te zetten. 
Goeie morgen, Zuster Maria, ik vind je zeer goed deze morgen en wat je 
draagt staat je uitstekend!” 
“Dank u, Moeder Overste, ik vind u ook netjes, maar ik heb de indruk dat u 
aan de verkeerde kant uit bed bent gestapt!” 
De overste bijt zich op de lippen en vervolgt haar rondgang, maar van alle 
nonnen krijgt ze hetzelfde antwoord. 
Als ze zo bij de vijftiende non arriveert, staan haar zenuwen op springen 
en met de tanden op elkaar zegt ze: 
“Dag Zuster Agnes, wees eens vriendelijk en … vind jij ook dat ik deze 
morgen aan de verkeerde kant uit bed ben gestapt?” 
“Ja, Moeder Overste…” 
“En waarop baseer je je?” 
“U draagt de sandalen van Pater Jozef!” 
 
Een vrouw kloeg bij haar man: “Mijn buik, billen en dijen zijn veel te dik, mijn borsten zijn uitgezakt, heel mijn lijf 
is verrimpeld en mijn hoofd staat vol met vlekken.  Is er nou niks meer goed aan me? 
De man antwoordt: “Jawel … je ogen!” 
 
Jefke kijkt gefascineerd toe als zijn moeder huidcrème op haar gezicht smeert.  “Waarom doe je dat, mammie?” 
vraagt hij. 
“Om mezelf mooi te maken”, zegt moeder.  Wat later begint ze de crème met een doekje af te vegen. 
Jefke kijkt bezorgd en zegt: “’t Helpt niet hé?!”
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SUPERAANBIEDINGEN 

2018 
 

 

       Naam : 

       Adres : 

 

 

       Nr.Bankrekening : 

 

 

 

 

SUPERAANBIEDINGEN 

2018 
 

 

       Naam : 

       Adres : 

 

 

       Nr.Bankrekening: 
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Wc Gasthofstappers 
Zo 7/1/2018 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Old-Time stappers 
Zo 15/4/2018 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Wsv Ivas Itegem 
Zo 17/6/2018 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Reynaertstappers 
Zo 1/7/2018 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

De Mijnlamp Beringen 
Woe 15/8/2018 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

De Lustige Stappers 
Zo 7/10/2018 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Wsv Schorrestappers 
Zo  11/11/2018 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Wc De Lachende 
Klomp 

Zo 2/12/2018 
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Zo 1/7/2018 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

De Mijnlamp Beringen 
Woe 15/8/2018 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

De Lustige Stappers 
Zo 7/10/2018 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

Wsv Schorrestappers 
Zo  11/11/2018 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Wc De Lachende 
Klomp 

Zo 2/12/2018 
 


