
 

 

1 

 

 

 

Inhoud … 
 

WSV DE RANSTUILEN… Blz. 2 
WOORD VAN DE VOORZITTER…  3 
REIZEN OM TE WANDELEN…  4 
 Superaanbieding Mazenzele 
 Superaanbieding Oevel 
 Busreis Dinant 
 Busreis Ronse 
37

e
 INTERNATIONALE WANDELTOCHT…  15 

OVERZICHT Afstanden en rustposten  16 
NUTTIGE INLICHTINGEN  18 
BELANGRIJKE MEDEDELINGEN…  19 
 Werkwijze bij superaanbiedingen 
 Een woordje uitleg 
ONZE WARM AANBEVOLEN…  20 
FAMILIEGEBEURTENISSEN…  25 
EEN RANSTUILENKOPPEL IN DE KIJKER…  23 
VERHALEN UIT DE OUDE DOOS …  26 
 Van Gelders Uilentrektochtje 
 Het kan verkeren 
 Zo lang geleden geschreven door … 
 Ouder dan 50? 
RANSTUILENWINKELTJE…  30 
EN KLEVEN MAAR …  30 
KOOKRUBRIEK  31 
 Verse Gazpacho en toast met gorgonzola 
 Vislasagne 
 Pannenkoeken met blauwe bessen, slagroom en honing 
HET ‘UILEN’ PUZZELHOEKJE …  32 
 Oplossing prijspuzzel 1

ste
 kwartaal 2017 

 En de winnaar is … 
 Nieuwe puzzelopgave – 2

de
 kwartaal 2017 

 

*********************************** 
 

Belangrijke data … 
 

ZONDAG 02 APRIL Sint-Janstappers Essen – (Walk2Gethertocht) 
ZONDAG 09 APRIL 37

e
 Internationale wandeltocht (Walk2Gethertocht) – Broechem  

ZATERDAG 15 APRIL De Stroboeren (Walk2Gethertocht) 
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ZATERDAG 22 APRIL Sint-Michielsstappers – (Walk2gethertocht) 
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Wsv De Ranstuilen vzw 
 
Aangesloten bij: 
Wandelsport Vlaanderen vzw 
onder het lidnummer 1017 
 

Lidgeld 
1 persoon  12,00 euro 
2 personen (zelfde gezin) 22,00 euro 
3 personen       (“)  32,00 euro 
4 personen       (“)  42,00 euro 
5 personen       (“)  52,00 euro 
6 personen       (“)  62,00 euro 
 

Bankrelaties 
FORTIS BE30 0010 9881 7111 
 

Parcoursverantwoordelijken: 
Danny Vanparrys 
Paul De Greef 
 

 

Adressen, telefoonnummers en E-Mail 
 

Voorzitter: 
Kard. Sterckxstraat 18 – 2530 BOECHOUT 
03/455.07.88 
paul.degreef47@gmail.com 
 

Penningmeester: 
Boterlaarbaan 280 – 2100 DEURNE 
03/232.70.12 
willy.vanimmerseel@skynet.be 
 

Secretaris: 
Schawijkstraat 101 – 2520  RANST 
03/353.40.98 
peter.cootjans@pandora.be 
 

Redactie: 
Perenlaan 15 – 2240 ZANDHOVEN 
03/484.59.07 (na 19u00) 
0475/29.12.09 
kris.kras@skynet.be 
 

Website 
www.ranstuilen.be 

Het bestuur in beeld… 
 

         
        Paul De greef  Daniël Vanparrys  Rosita Van Der Stee  Peter Cootjans 
        Voorzitter   Ondervoorzitter  Penningmeester  Secretaris 
 
 

Overige bestuursleden 
 

      
 

vlnr: Marleen Keustermans (winkeltje), Iréne Kreydt (inschrijving busreizen), Kris Mariën (redactie) 
Patrick Melis, Karin Labens, Daisy Buyle 

 

     
 

Martin Franck, Leentje van Haaren, Felix Verswijvel, Willy Van Immerseel 
Marc Peeters, Christel Janbroers, Patrick Braem en Tania Matthyssen (foto’s volgen later) 
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Woord van de  
voorzitter … 
 

 

 

 

 

 

 

 
Beste Wandelvrienden, 

 

Wat vliegt de tijd … Er zijn weeral drie maanden van 2017 voorbij!! 
Als je dit voorwoord leest ligt de winter achter ons en de lente is volop aan de gang.  We hebben al een paar 

mooie dagen met veel zon en aangename temperaturen gekend – om dit voorwoord te schrijven heb ik mij 

trouwens lekker in een zonnig hoekje van mijn tuin genesteld en dat gaf een aangenaam gevoel en veel 

inspiratie. 
 

Eerst even een terugblik op het voorbije kwartaal. 

De superaanbiedingen op 12 februari in Wijnegem en op 12 maart in Mechelen kenden een groot succes: op 
beide tochten waren vele Uiltjes aanwezig.  En Op 19 februari trokken we maar liefst met 2 volle bussen naar 

Munkzwalm. 

Ook ons ledenfeest op 4 maart was weerom een topper met 111 deelnemers; het eten werd lekker bevonden en 

er werd muziek gespeeld voor zowel voor de jonge als voor de oudere aanwezigen. 
 

En wat brengt ons het 2
e
 kwartaal? 

Er zijn uiteraard weer verschillende belangrijke data op komst waarop we hopen vele Ranstuilen te ontmoeten. 
Zo bieden we jullie weerom twee superaanbiedingen aan: op 17/04/2017 naar Mazenzele en op 21/05/2014 

naar Oevel. 

Ook zijn er twee busreizen gepland: op 13/05/2017 naar Dinant en op 18/06/2017 naar Ronse. 
Bovendien zijn er dit kwartaal ook 7 Walk2Gethertochten waaraan je kan deelnemen. 

Over al deze evenementen kom je verder in dit clubblad meer te weten. 

 

MAAR … 

Voor we heel deze reeks afwandelen is de BELANGRIJKSTE gebeurtenis 

onze 37
ste

 Internationale Wandeltocht op 9 april 2017 te Broechem  

 
Het zal in ieder geval weer een spannende dag worden: Wordt het goed weer? Wordt het slecht? Weinig of veel 

wandelaars?  Wie zal het zeggen? 

Laat ons positief blijven en er vanuit gaan dat het schitterend wandelweer zal zijn en dat de wandelaars 
massaal komen afzakken om van deze tocht te genieten! 

We hopen in ieder geval hééél vééél Uiltjes te mogen begroeten, hetzij om te wandelen of hetzij om zich weer 

lekker uit te sloven om het (hopelijk) een paar duizend wandelaars weer zo aangenaam mogelijk te maken. 

 

Dus beste Uiltjes, 

wat die dag je bijdrage ook mag zijn 

Nu al bij voorbaat dank voor jullie aanwezigheid !! 
 

Verder rest mij alleen nog jullie een leuk wandelkwartaal toe te wensen en tot ziens op een of andere wandeling. 

 

Groetjes, 
Paul 
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Reizen om te wandelen … 
 
 
Voor de eerste superaanbieding van dit kwartaal 
trekken we naar Mazenzele waar onze wandelvrienden 
Horizon Opwijk op maandag 17 april 2017 hun 
Paaswandeling inrichten – Dit is eveneens de 
Jubileumtocht 25 jaar Horizon Opwijk.  Vertrekken kan 
hier tussen 08u00 en 15u00 voor een afstand van 5, 10, 
16, 21 en/of 28km en dit vanuit de Sint-Pieterszaal 
gelegen aan Steenweg 131 te Mazenzele. 

 
Mazenzele (plaatselijke uitspraak: Mauzel) is een deelgemeente van Opwijk en ligt in het noordwesten van de 
provincie Vlaams-Brabant, op ca. 20 km van Brussel en Mechelen en op ca. 13km van Aalst en Dendermonde.  
Het bevindt zich in een overgangs- of gemengde zone aan de noordrand van het Pajottenland en de zuidrand 
van Klein-Brabant 
Als dorpsnaam gaat Mazenzele terug tot de Frankische periode, als de nederzetting, de 'villa' of het hof van een 
Frankische stamvader.  De oudste kern, mogelijk daterend uit de 4e - 5e eeuw, is het oorspronkelijke 

villacomplex met de typische grote open Dorpsdries, waarrond een 
gebouwenconcentratie.  De tweede kern rond de kerk is van iets latere 
datum.  Mazenzele ontwikkelde zich langsheen de weg Asse-Dendermonde 
(eind 18e eeuw, nu gewestweg N47) grotendeels tot een straatdorp.  Dit 
was vroeger niet het geval vermits het dorp gesitueerd was rond de kerk 
(die op ca. 350 m van de heerweg Brussel-Dendermonde lag), de aloude 
Dries en de Romeinse Heerbaan.  
De oude parochiekerk op het kerkplein werd toegewijd aan Sint-Petrus’-
Banden oftewel Sint-Pieters-Banden.  Het patronaat van de kerk behoorde 
vroeger toe aan de nabijgelegen benedictijnenabdij van Affligem.  Deze 
abdij, en de Cisterciënzerinnenabdij van Ten Roosen (Aalst) waren 
belangrijke grondbezitters van het oude Mazenzele.  Vroeger was 

Mazenzele gekend als het 'witte dorp', die naam dankte het aan de vele kerselaars (type: Brabander). Jammer 
genoeg zijn deze bijna allemaal verdwenen. 
 
Bezienswaardigheden hier zijn ondermeer: 

 De Van der Straetensmolen: De stenen ,,molen van ’t Dorp of Van 
Straetensmolen”, in de Kouterbaan, is vermoedelijk de vijfde die sinds midden 
18e eeuw in de Mazelkouter gebouwd werd. Deze Koutermolen was 
oorspronkelijk een stenen graanwindmolen, van het typegrondzeiler (een 
windmolen die vanaf de grond kan worden bediend).  De (verlaagde) romp en 
een aantal bijgebouwen bestaan nu nog.  Wegens zijn historische en 
industrieel-archeologische waarde is ook de molen beschermd als monument. 

 De Mazelkouter: Ten noorden van het oudste dorpscomplex - kerk en Dries 
nabij het Frankische hof op het Borrewater - ligt de Mazenzeelkouter of 
Mazelkouter.  Dit is voorzeker de primitieve dorpskouter en het oudste 
akkerland van 't dorp, dat ontgonnen werd in verschillende opeenvolgende 
fasen van zuid naar noord.  De kouter is duidelijk onderverdeeld in drie delen, 
van mekaar gescheiden door twee kouterwegen.  De Molenkouter (als deel van de Mazelkouter), werd als 
dorpsgezicht beschermd, wegens zijn historische waarde. 

 Kravaalbos: is een bos dat grotendeels op het 
grondgebied van Meldert (Aalst) ligt en een deel op het 
grondgebied van Mazenzele en Asse, meer bepaald in 
het gehucht Asse-ter-Heide.  Het bos is ten noordwesten 
van Brussel gelegen juist boven het Pajottenland.  Het is 
een restant van het vroegere Kolenwoud.  De 
oppervlakte bedraagt iets meer dan 80 hectare.  Er ligt 
ook een grote vijver tussen het ongestoorde en 
verstoorde bos van ongeveer 1,5ha groot, ontstaan door 
de winning van zandsteen.  Met deze zandsteen zijn de 
parochiekerken van Mazenzele, Baardegem en Meldert 
(Oost-Vlaanderen) opgebouwd.  Het landschap van het 
bos vertoont duidelijk tekenen van het heuvelland tussen 

Superaanbiedingen 
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Aalst en Brussel.  Zo ligt het hoogste punt om en bij de 80m boven zeeniveau, en is er een hoogte-interval 
van ongeveer 50m. 
Een gedeelte van het bos is nog ongerept.  In dit gedeelte komen elzen en wilgen voor met als 
onderbegroeiing onder andere zeggen en bittere veldkers. 
In het verstoorde gedeelte zijn boomsoorten aangeplant, zoals de tamme kastanje, de es en de 
Amerikaanse eik.  Wel komen nog resten van de oorspronkelijke ondergroei voor met onder andere valse 
salie, lijsterbes, dalkruid, kamperfoelie lelietje-van-dalen en bosanemoon.  Op plaatsen waar de 
oorspronkelijke ondergroei werd weggehaald komen nu braam, gladde witbol en adelaarsvaren massaal 
voor.  Daarnaast komt tussen de adelaarsvarens nog de wilde hyacint voor. 
In het Kravaalbos kan men ook vele wilde dieren aantreffen, zo leven er konijnen, fazanten, eekhoorns, 
reeën, vossen, buizerds en uilen. 
Het Kravaalbos en zijn omgeving werden beschermd als landschap. 

 
Over de wandeling ontving de redactie volgende informatie: 
 
25 jaar Wandelclub Horizon Opwijk – Paaswandeling op Paasmaandag 17 april 2017 
 

Daar wandelclub Horizon Opwijk in 2017 haar 25
ste

 verjaardag viert 
en 25 kaarsjes mag uitblazen, achten wij het moment om onze 
Paaswandeltocht van weleer nog eens uit onze archiefkast te halen 
en de wandelaars nogmaals te laten genieten van deze heerlijke 
wandeling. Indertijd was het een wandeling die door de wandelaars 
ten zeerste werd geapprecieerd omdat bij deze wandeling de natuur 
de bovenhand haalt en voor meer dan 90% verkeersvrij is. Het licht 
glooiende parcours geeft wat karakter aan deze Paaswandeling. 
Startend vanuit de St.-Pieterszaal te Mazenzele en eens de 

Steenweg overgestoken trekken alle wandelaars richting “Den Dries” 
te Mazenzele waar men op dit plein het bronzen schuttersbeeldje van 
de 475 jaar oude St.-Pietersgilde kan bewonderen. De wandelaars 
vervolgen hun weg langs de vele en goed begaanbare wandelwegen 
naar “De Paddenbroeken” en het “Bladerenkwartier” om zo het 
Kartelobos te bereiken. Het Kartelobos is eerder een klein bosje, 
maar is zeker de moeite om een passage in te lassen omdat rond 
deze tijd het Kartelobos in volle lentetooi is. Vanuit het Kartelobos 
gaat het dan via enkele glooiende veldwegen richting controlepost te 
Krokegem-Asse. In deze ruime controlepost kunnen de wandelaars 
een moment van rust inlassen en eventueel wat nuttigen.  Na dit 
rustmoment vervolgen de wandelaars hun weg en trekken via goed 
begaanbare veldwegen richting “Hambos” en “Vogelenzang” waar zij 
ten volle kunnen genieten van de bloeiende natuur. De wandelaars 
van de kleinere afstanden bereiken met een tevreden gevoel de 
aankomst. 
De wandelaars van de ietwat langere afstanden krijgen immers nog 
veel meer moois onder de voeten geschoven en zullen ook een 
ommetje maken in het prachtige “Land van Asse” waar de natuur nog 
hoogtij viert. De vele en goed begaanbare wandelwegen die de gemeente Asse rijk is, geven ons de 

mogelijkheid om de wandelaars ten volle te laten genieten van het 
lentegevoel.  Bovendien krijgen de wandelaars van de langere afstanden ook 
nog een passage door het Kravaalbos voorgeschoteld. Het Kravaalbos is een 
zo’n 80 ha groot en heeft heel wat te bieden in deze tijd van het jaar.  
Andere bezienswaardigheden zijn er weinig aanwezig. Wij zetten totaal in op 
een wandeling door de weidse natuur, die wij doorkruisen langs smalle 
paadjes, kronkelende beekjes, schilderachtige plaatsjes, kortom laten wij de 
wandelaars ten volle genieten van het ontluiken van de natuur en het genieten 
van fauna en flora.  
Een lust voor het oog en een ervaring rijker. 
Na de wandeling kunnen onze wandelaars nog even nagenieten bij een fris 
pintje bier of een overheerlijke Affligem blond in de ruime startplaats. 
Graag nog even meegeven dat deze Paaswandeling meetelt voor de trekking 
van ons prijzenpakket op zondag 20 augustus aanstaande.   

Door deel te nemen aan deze Paaswandeling maakt U kans op één van de vele leuke prijzen (250 prijzen t.w.v. 
25 000,00 euro) 

 



 

 

6 

Onze tweede superaanbieding van dit kwartaal valt te beurt aan WSC De Blauwvoet.  Zij organiseren op 
zondag 21 mei 2017 hun 21

e
 Pannenkoekenwandeltocht.  Vertrekken kan hier tussen 07u00 en 15u00 voor 

een afstand van 6, 12, 18 en/of 25km.  Startplaats is Sportcentrum voetbalterreinen Blauwvoet gelegen aan de 

Ilsestraat 106 te Oevel. 
 
Oevel is een plaats in de provincie Antwerpen.  Het is sinds 1977 een deelgemeente 
van Westerlo.  Deze fusiegemeente telt naast Oevel zelf nog drie deelgemeenten: 
Tongerlo en Zoerle-Parwijs.  In het westen van de deelgemeente Westerlo liggen nog 
de dorpen Heultje en Voortkapel en in het noordwesten van de deelgemeente Tongerlo 
ligt het dorp Oosterwijk.  Deze dorpen vormen ook eigen parochies.  De wijk 
Trienenkant die hoofdzakelijk op het grondgebied van Tongerlo ligt, sluit aan op de 
bebouwde kern van Oevel. 
 
Westerlo, terecht "Parel van de Kempen" genoemd, ligt in de Kempen, aan de Grote 
Nete, omringd door een groene gordel van bossen en weiden.  De Kempen hebben 
alles in huis voor een verrassend dagje uit, een onvergetelijk weekendje weg of een 
korte vakantie.  Je kan jouw favoriete buitenpretjes kiezen op de website www.Kempen.be.  Op deze website 

vind je een praktische informatie over Kempense natuur, pittoreske 
dorpjes, leuke logeeradressen, historisch patrimonium enz. 
Sinds de 15de eeuw is de familie de Merode in Westerlo aanwezig. 
Verschillende leden van deze adellijke familie drukten hun stempel op 
het uitzicht en de ontwikkeling van de gemeente.  Westerlo vormt samen 
met acht andere gemeenten het gebied de Merode, één van de grootste 
groengebieden van Vlaanderen. Voor dit gebied van 1.500 ha is een 
overkoepelende visie voor de toekomst opgesteld. Er worden een aantal 
projecten op het terrein uitgewerkt zodat je als bezoeker optimaal kan 
genieten van deze mooie waardevolle streek. 
 

Enkele bezienswaardigheden: 

 Het marktplein van Westerlo heeft de vorm van een langgerekte driehoek.  Deze typische pleinvorm die in 
heel veel Kempense dorpen voorkomt, wijst op een nederzetting van Frankische oorsprong.  Rondom het 
marktplein staat nog een aantal statige imposante burgerwoningen.  Op het einde van de markt staat de 
woning van de familie Naets, rentmeesters in dienst van de familie de Merode.  Typisch zijn de 
trapgeveltjes van de Vlaamse renaissancestijl.  Deze woning volgde aanvankelijk de rooilijn, maar werd in 
1925 afgebroken en verder achteruit heropgebouwd omdat er plannen waren om de bocht te verbreden.  
Op het marktplein staat het monument van graaf Henri de 
Merode.  Henri de Merode werd geboren in 1856.  Hij was 
burgemeester van 1892 tot aan zijn overlijden in 1908.  Hij was 
echter vooral gekend als minister van binnenlandse zaken.  Het 
witmarmeren standbeeld werd in 1913 ingehuldigd.  De figuren 
naast de graaf stellen de wet en het geloof voor. 

 Op de hoek van de Grote Markt en de P.E. Peetersstraat bevindt 
zich een gedenkplaat voor P.E. Peeters. Peeters was 
burgemeester van Westerlo van 1830 tot 1844 bij zijn overlijden.  
Hij ijverde voor de aanleg van kanalen, spoorwegen en wegen in 
de Kempen.  In 1846 werd er een gedenkteken voor hem op het 
marktplein geplaatst.  Het was een gietijzeren monument in een 
neogotische stijl.  Dit monument is ondertussen verdwenen en 
vervangen door de gedenkplaat. 

 Maar ‘het pronkstuk’ van het marktplein is ongetwijfeld de marktlinde die rond 1630 werd aangeplant.  De 
linde heeft een stamomtrek van ongeveer 3,9 meter en de kruin heeft een doorsnede van ongeveer 18 
meter.  In 1872 plaatste men een gietijzeren onderstel om de brede kruin te ondersteunen. 

 Het kasteel van Prins de Merode, gelegen aan de Polderstraat 52 te Wasterlo, valt op door zijn zuivere en 
sobere architectuur.  Het oudste gedeelte, de donjon of vestingtoren dateert uit de middeleeuwen.  In de 
16de eeuw werd vóór de donjon de binnenkoer aangelegd en werd het kasteel uitgebreid met zijvleugels en 
hoektorens.  Het neerhof met hoeve, bedrijfsgebouwen en dienstvertrekken voor het personeel en soldaten 
dateert uit de 16de en 17de eeuw.  De verbouwingswerken in de 18de eeuw moesten van het kasteel een 
aangename residentie maken. 
Het kasteel is, op een korte onderbreking na, steeds in het bezit geweest van de familie de Merode.  
Momenteel wordt het kasteel nog steeds bewoond door afstammelingen van het oude geslacht.  Op de 
website www.kasteel-westerlo.be lees je meer over dit kasteel. 

 Het kasteel van Gravin Jeanne de Merode, ook wel "nieuw kasteel" genoemd en gelegen aan de Boerenkrijglaan 61, 
is gebouwd tussen 1909 en 1911 en is een voorbeeld van neogotiek. Van 1911 tot aan de Tweede 

Superaabieding 
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De Marktlinde 

http://www.kasteel-westerlo.be/
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Wereldoorlog werd het kasteel bewoond door de gravin, 
haar vroegere gouvernante en enkele personeelsleden. Na 
de dood van de gravin in 1944, leidden de zusters 
augustinessen in het kasteel een rusthuis voor priesters. In 
1972 kocht het gemeentebestuur van Westerlo het pand 
aan en richtte het in als gemeentehuis. Het park rondom 
heeft het oorspronkelijke ontwerp bewaard. De vijver met 
fontein en bijhorend kunstwerk van Rik Poot vóór het 
gemeentehuis dateert van 1995.  Het kasteel is 
toegankelijk tijdens de openingsuren van de gemeentelijke 
administratieve diensten en tijdens de tentoonstellingen die 
regelmatig plaatsvinden.  Groepen kunnen een gids voor 
een rondleiding reserveren bij Toerisme Westerlo.  Voor 
kinderen van het lager onderwijs organiseert Toerisme 

Westerlo binnen kijken in het kasteel'.  Dat is een belevingsbezoek met een verkleedkoffer en een 
doeboekje waarbij verkennen, beleven en doen centraal staan.  In 2011 gaf het gemeentebestuur een boek 
uit over het kasteel van Jeanne de Merode. De heemkundige kring Ansfried zorgde voor de inhoud en de 
lay-out. Foto's, verhalen en getuigenissen vertellen de geschiedenis van het kasteel. Het boek is te koop bij 
het onthaal in het gemeentehuis. 

 Het kasteel de Meeüs d’ Argenteuil in Tongerlo ligt verscholen in een uitgestrekt park met vijver.  Het 
gebouwencomplex is opgetrokken omstreeks 1915 in opdracht van baron de Trannoy.  De woontoren in 
zandsteen, de kern van het gebouw, zou reeds in de 16de of 17de eeuw voltooid zijn.  Door erfenis kwam 
het kasteel in het bezit van graaf de Meeûs d' Argenteuil.  Afstammelingen van deze familie bewonen nog 
steeds het kasteel.  Het kasteel en het park zijn niet toegankelijk voor het publiek. 

 Rond 1130 schonk Giselbertus van Castelre een deel van zijn land in Tongerlo aan de Norbertijnen van de 
Sint-Michielsabdij van Antwerpen met de bedoeling er een abdij op te richten.  Tot op heden leven, bidden 

en werken hier de 
volgelingen van Sint-
Norbertus.  Het 
binnenplein van de 
abdij is alle dagen vrij 
toegankelijk.  Je 
bereikt de abdij langs 
een lindendreef die in 
1676 aangeplant werd. 
De bomen hebben een 

stamomtrek van 4,5 meter en zijn 25 meter hoog.  Op weg naar de ingangspoort zie je hoe de abdij 
ommuurd is. In het poortgebouw zijn Romaanse invloeden uit de 14de eeuw terug te vinden.  De gotische 
bovenbouw dateert uit de 16de eeuw. Boven de poort staan beelden van de Heilige Barbara, de Heilige 
Catharina en Onze-Lieve-Vrouw, de patrones van de abdij.  Links onder het poortgebouw staat de vroegere 
portierswoning waar nog steeds het oude armenvenster te zien is. Vroeger kwamen de armen er bedelen 
voor brood, bonen of erwten, een haring en een geldstuk. 
Bij het betreden van het binnenplein zie je rechts het abtshuis of de prelatuur. Het werd in 1726 
opgetrokken in classicistische stijlbarok. Aansluitend bij het abtshuis staat het bisschopshuis. Dit gebouw 
werd rond 1547 in Brabantse renaissancestijl voltooid. Achter dit 
abdijdeel bevindt zich het voormalige abtskwartier met een sierlijk 
Spaans-Vlaams torentje, gebouwd in 1479. 
Blikvanger op het binnenplein is de Onze-Lieve-Vrouwkerk, 
gebouwd vanaf 1852 in neogotische stijl naar een ontwerp van 
P.P. Stoop. Vermeldenswaard zijn het koorgestoelte, het orgel, 
twee schilderijen van J.E. Quellin: Bruiloft van Kana en Jezus bij 
Simon de Farizeeër, een renaissance reliekschrijn in ebbenhout 
van de Heilige Siardus, het kruis boven het altaar van Egino 
Weinert en Het Kind Jezus van Praag. 
Centraal op het plein staat de tiendschuur. Ze werd gebouwd in 
1618 en gerestaureerd in 1980. Tijdens de Boerenkrijg deed ze 
dienst als geheime vergaderplaats van de Brigands. Tegen de 
oostelijke muur staat een kopie van een beeld uit 1422 van Onze-
Lieve-Vrouw. In de schuur is een tentoonstelling over de abdijgeschiedenis en het abdijleven. Achter de 
Boerenkrijgschuur staat de oude hoeve die in 1640 gebouwd werd. Aan de overkant van het plein staan de 
smidse, de schrijnwerkerij, de stallingen, de oude bakkerij en het karrenhuis. In het omgebouwde 
karrenhuis bevindt zich boekhandel De Oude Linden. In de rest van de vleugel zijn vergaderzalen zoals de 
Vesperzaal en de Norbertuszaal. 

 

 

 
Het binnenplein 
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Van 1 april tot 30 september kan je elke zondag op stap met een gids in de abdij van Tongerlo. Tijdens een 
wandeling over het binnenplein van de abdij vertelt een gids de boeiende geschiedenis van de eeuwenoude 
abdij. Je komt ook meer te weten over het hedendaagse leven van de norbertijnen. Aansluitend op de 
rondleiding kun je tegen groepstarief het da Vincimuseum bezoeken. Daar hangt de meest getrouwe replica 
van het Laatste Avondmaal van Leonardo da Vinci. Deze replica is sinds 1545 in het bezit van de abdij. 
Afspraak elke zondag om 14.30 uur aan de ingangspoort. Volwassenen betalen 2 euro per persoon, 
kinderen -12 jaar kunnen gratis mee. Vooraf inschrijven is niet nodig. Er is geen rondleiding met Pasen. 

 De Beddermolen was oorspronkelijk verbonden aan de 
norbertijnenabdij van Tongerlo.  Het oudste document dat verwijst 
naar de Beddermolen dateert uit 1535.  De abdij bouwde een 
nieuwe windmolen in 1683.  Deze molen brandde af in 1723.  Hij 
werd onmiddellijk vervangen door een nieuwe houten 
standaardmolen met open voet.  Als gevolg van de Franse 
overheersing in 1796 werd de windmolen verkocht.  Toen de 
molenaar in 1948 op rust ging, begon de molen te vervallen.  De 
nieuwe eigenaar restaureerde de molen in 1963, maar enkele jaren 
later brandde de molen af. Hij werd opnieuw opgebouwd, maar 
kreeg geen binnenwerk. 
In 2010 kocht Kempens Landschap vzw de beddermolen aan.  Eind 2016 is men begonnen met de 
restauratie om de molen weer maalvaardig te maken.  De Beddermolen en de omgeving hebben een grote 
erfgoedwaarde. De windmolen, de staande wip, de molenaarswoning met schuur, het bakhuis, de wegenis 
en de vorm van het weiland is niet veranderd ten opzichte van de vermelding op de kaart van 1719.  Sinds 
22 augustus 2011 is de Beddermolen dan ook opnieuw opgenomen op de lijst van beschermde 
monumenten. 
In december 2014 besliste de Westelse gemeenteraad om de site rond de molen na aankoop in erfpacht te 
geven aan Kempens Landschap vzw, die zal instaan voor de restauratie van het molenhuis, de schuur en 
de bijgebouwen. Het domein wordt multifunctioneel en gemeenschapsvormend ingezet met ruimten voor 
lokale verenigingen en evenementen. Het geheel wordt opengesteld voor het publiek met groepslogies en 
een afzetpunt/winkeltje voor streekproducten en ook het Merodesecretariaat wordt ondergebracht in de 
gebouwen van de Beddermolen. 

 Het Trammeke aan de Lange Brug op het Riet is een oude, unieke mobiele dam op de Grote Nete. Met het 
Trammeke kon het waterpeil van de Grote Nete geregeld worden zodat landbouw op de aanpalende velden 

mogelijk was. Ook voor het transport van ijzererts op de Grote Nete had 
het trammeke haar nut. Het sluis- of stuwsysteem is nog grotendeels 
intact. Het werd in 1999 geklasseerd als industrieel, archeologisch 
monument. 

 Kapel Lelie tussen de Doornen gelegen aan de Onze-Lieve-Vrouwestraat 
te Oevel: de oorsprong van deze kapel ligt in het begin van de 17de 
eeuw. Toen werd Dymphna Verrijt op de weg van Oevel naar Geel 
aangevallen door vier boosdoeners. Doodsbang smeekte ze Onze-Lieve-
Vrouw om hulp. Haar gebed werd verhoord en de boosdoeners sloegen 
op de vlucht. Uit dankbaarheid hing het meisje een Mariabeeldje aan een 

doornenboom. In 1644 werd op die plaats een kapel gebouwd. Later werd ze vergroot en gerestaureerd. 
 
Westerlo heeft haar bijnaam 'Parel van de Kempen' onder andere te danken aan het grote aanbod van groen 
dat in de gemeente aanwezig is.  Op enkele honderden meters van het marktplein ligt zelfs een natuurgebied 
van 127 ha groot waar men in elk seizoen kan genieten van de aangename boslucht en de steeds wisselende 
kleuren.  Er zijn paden voor wandelaars, fietsers en ruiters.  Voor de minder mobiele wandelaars is er een pad 
van 7,5 km. 
Vele inwoners en bezoekers vinden de weg naar de Beeltjens en Kwarekken. Terecht, want dit prachtige 
domein heeft heel wat te bieden. Je kunt er wandelen, fietsen, genieten van de rust en stilte, spelen met de 
kinderen en picknicken. Het gemeentebestuur, Kempens Landschap vzw en ANB leveren heel wat 
inspanningen om iedereen hier een plaatsje te geven. Ze streven er naar om van de Beeltjens en Kwarekken 
een aantrekkelijk domein te maken waar naast talrijke recreanten ook dieren en planten zich thuis voelen. 
Daarom werden er gedragsregels opgesteld en zijn de routes voor de verschillende recreatievormen zoveel 
mogelijk gescheiden. Het is belangrijk dat iedereen zijn steentje bijdraagt en de gedragsregels respecteert en 
de aangeduide routes volgt. Aan de jeugdherberg Boswachtershuis staat een infobord met de regels en 
afspraken. 
Honden zijn welkom in de Beeltjens en Kwarekken, maar enkel aan de leiband.  Loslopende honden zijn niet 
aangenaam voor andere recreanten. Ze kunnen ook vogels, kleine zoogdieren en reeën opschrikken en 
opjagen. Heel wat mensen zijn bang voor honden en stellen het niet op prijs dat een loslopende hond hen 
benadert. Het gedrag van een loslopende hond blijft uiteindelijk ook onvoorspelbaar. Denk maar aan de vele 
ongelukken die jaarlijks gebeuren. Het motto is: honden aan de leiband overal en altijd in de Beeltjens en 
Kwarekken. 
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De Beeltjens mag je gerust de achtertuin van Westerlo noemen. 
Vooral in het weekend genieten wandelaars en joggers er van de 
natuur en het landschap. Heel typisch is het patroon van de dreven 
in de vorm van een ster. De eerste dreven werden in het begin van 
de 18de eeuw aangelegd door Jan Philips Eugeen de Merode. De 
Beeltjens zijn vooral bekend omwille van de grote verscheidenheid 
aan naaldbomen en loofbomen. Hier ligt ook het hoogste punt van 
de gemeente, de Asberg, een zandduin van 24 meter hoog. In de 
prehistorie zou de heuvel gebruikt zijn als begraafplaats. Toen in 
1860 een deel van de heuvel werd afgegraven, vond men er urnen 
met as van lijkverbranding. 
De Kwarekken is een lager gelegen natuurgebied dat aansluit bij 
de vallei van de Grote Nete. Daardoor is de bodem hier veel 

vochtiger. Er komen dan ook verschillende moerasplanten voor. Op de iets drogere stukken treft men eiken, 
beuken en dennen aan. Dit is het uitgelezen terrein voor een 'laarzen'wandelaar. 
Het gebied tussen de Grote Nete en de tuintjes van de woningen op de Grote Markt wordt het Riet genoemd.  
De andere kleine rivier die in dit gebied stroomt, is de Laak.  Vroeger liep deze strook geregeld onder water bij 
hoge waterstand van de Grote Nete.  Dit gebied stond onder beheer van de gilde van Westerlo.  De historische 
binding tussen het Riet en de gilde is op vele kaarten en in geschriften terug te vinden.  Op een kaart uit 1721 
staat het kasteel van de familie de Merode afgebeeld en is de staande wip als herkenningspunt aangeduid.  Op 
deze kaart zijn ook twee doelhuisjes aangegeven.  Tegen deze huisjes werd een wissen wand aangebracht met 
het blazoen van de gilde dat als doel diende voor de schutters.  De gilde verdedigde dit stukje land indien nodig.  
Ze beschikte hiervoor over wapens, een uitkijkpost op de kerktoren en een uitkijkpost in de toren van het 
kasteel.  In tijden van gevaar kon de gilde de bevolking waarschuwen zodat ze zich tijdig met haar vee kon 
terugtrekken in het Riet.  Door haar ideale ligging, volledig ingesloten met water, werd het Riet een natuurlijke 
schans waarop het vee en de inwoners beschutting zochten en vonden.  Het Riet was vroeger enkel bereikbaar 
via twee ophaalbruggen over de Laak: een in de Rietstraat (vroeger Kerkestraatje genoemd) en een in de 
Ketelstraat. 
De schietboom van de staande wip werd officieel ingeschoten in mei 2003.  De lork van 23 meter hoog werd 
geschonken door prins de Merode.  De vorige schietboom die er sinds 1951 stond, werd in het najaar van 2002 
geveld door een storm. 
Het natuurgebied Schaapswees ligt in de vallei van de Grote Nete, 
vlakbij Zoerle-Parwijs.  Reeds in de 17de eeuw behoorden de 
beemden van het Schaapwees tot de kapel van Zoerle-Parwijs.  
Jaarlijks werden er lammeren of wol verkocht ten voordele van de 
kapel.  Mensen die in de beemden kwamen hooien, kregen wijn en 
peperkoek van de kapelmeester. 
 
Van de organiserende club kregen wij volgende informatie over de 
wandeling toegestuurd: 
 
21 mei 2017 21-ste Pannenkoekenwandeltocht  
Afstanden: 6 km – 12 km – 18 km – 25 km 
 
Wij heten alle wandelaars welkom op onze 20-ste Pannenkoekenwandeltocht.  In lussen voeren we jullie door 
de bossen van Teunenberg, vroeger een Engels militair kamp gelegen tussen Oevel en Olen. Een andere lus 
brengt jullie door een wandelbos, eveneens een ex-militair kamp tussen Oevel en Tongerlo.  Voor de langere 
afstanden verkennen we enerzijds de bossen en velden tussen Oevel en Tongerlo alsook het centrum van 
Oevel. 
Na een deugddoende wandeling kan u genieten van de overheerlijke artisanaal bereide pannenkoeken en 
ander lekkers. 
Iedereen welkom vanaf 7 uur. 
WSC De Blauwvoet 
 
 

Uiltjes, naar Mazenzele en Oevel kom je om te wandelen weliswaar 
maar je wordt ook door de clubkas verwend 

want voor elk ingeschreven lid liggen op het einde van het jaar de centjes klaar!! 
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Busreizen 

 
 

 
Zicht op Dinant en de Citadelle 

 
De Maas in Anseremme 

 
 
 

 
Onze eerste busreis in het 2

e
 kwartaal gaat door op zaterdag 13 mei 2017 

naar Dinant.  Wandelclub Batteur De Cuir Dinant richt die dag haar 27
e
 

Dinant-Hastière-Dinant en 13
e
 Dinant-Waulsort-Dinant in.  Vertrekken doet 

men hier tussen 06u00 en 15u00 vanuit de Salle La Balnéaire Casino 
Dinant gelegen aan de Boulevard des Souverains te Dinant voor een 
afstand van 6, 12, 25, 35, 42 en/of 60km. 
 
 

Dinant is gelegen in de provincie Namen, langsheen de oevers van de Maas en telt ruim 13.000 inwoners op 
een totale oppervlakte van 99,80 km². 
Lange tijd was het een van de belangrijkste "Goede Steden" van het prinsbisdom Luik.  De stad stond bekend 
om haar koperslagers, één van de belangrijkste beroepen van die tijd.  Door zijn rijkdom en zijn strategische 
ligging aan de Maas - de stad lag aan de belangrijke handelsroute die van Keulen naar Parijs liep - is er 
menigmaal om Dinant gestreden. 
Na een opstand, hebben Hertog Filips de Goede en zijn zoon Karel de Stoute (Karel de kale) in 1466 de stad 
laten plunderen en verwoesten.  Karel de Stoute gaf het bevel om de gilde van koperslagers uit te roeien en ze 
daartoe twee aan twee geboeid in de Maas te werpen.  800 bewoners van de stad vonden daardoor de dood.  
De koperslagers die aan deze slachting wisten te ontkomen, keerden enkele decennia later weer terug naar de 
stad, om haar hernieuwd tot bloei te brengen. 
Ook in 1914 is er heftig gevochten in Dinant tussen de Duitsers en de 
Fransen en Belgen.  Op 23 augustus 1914 werden 674 inwoners door 
Duitse troepen geëxecuteerd.  Dinant raakte voor 80% verwoest. 
Naast het stadscentrum zelf zijn er nog de deelgemeenten Anseremme, 
Bouvignes-sur-Meuse, Dréhance, Falmagne, Falmignoul, Foy-Notre-Dame, 
Furfooz, Lisogne, Sorinnes en Thynes. 
In Dinant liggen nog de wijken (en parochies) Les Rivages, Leffe en Neffe, 
dat op de grens met Anseremme ligt.  Bouvignies, Dinant zelf en 
Anseremme liggen in de vallei van de Maas, waar te Anseremme de Lesse 
in uitmondt.  De andere dorpjes zijn hoger gelegen, ten oosten van de 
Maasvallei. 
Bij het zien van de stad lijkt het net alsof zij is opgenomen door de rivier, waardoor ze ook wel "DOCHTER VAN 
DE MAAS" wordt genoemd.  Voorts geven de vermaarde rotsen, aan de voet waarvan de rivier stroomt, het 
stadscentrum z’n eigen, zo typerende, aanblik.  Geheel opgaand in zo’n natuurlijke omgeving, maakt Dinant tot 
een toeristische stad en een centrum met eerste klas attracties.  Aan bezienswaardigheden is er hier dan ook 
geen gebrek.   
De voornaamste trekpleister is zeker en vast de Citadel van Dinant die bereikbaar is met de kabelbaan.  
Het is gebruikelijk te denken dat het Julien, opgevoed door Constance 2 voor de waardigheid van Cesar, was 
die een castellum bouwde, die in 588 werd afgestaan door de bisschop Monulphe aan de kerk van Tongeren. 
Nithard, bisschop van Luik bouwde in 1051 een kapel en een burcht die hij in pacht gaf aan bisschop Théoduin 
Henri 4, van het huis Franconie in 1071(?).  Het bloedbad 
van Dinant in 1466 door de troepen van Charles de 
téméraire spaarde het kleine bouwwerk niet. Het was 
Erard de la Marck die het indrukwekkende aspect meegaf 
aan het bouwwerk door er in 1523 een slottoren en een 
ronde halve toren er aan te zetten.  Dit zorgde ervoor dat 
zo'n 500 soldaten er onderdak konden vinden. 
De heropbouw van de Citadel gebeurde tussen 1484 en 
1486.  Anno 1554 was er de inname van Dinant en 
Bouvignes door de Franse troepen.  Deze invasie zorgde 
er in 1571 voor dat talloze herstellingswerken aan de 
burcht moesten gebeuren op bevel van de Bisschop van 
Luik.  Op het eind van de 17e eeuw, werd de Citadel 
opnieuw bezet door de Fransen, die het na hun vertrek in 
1703, samen met nog enkele bouwwerken in de omtrek 
lieten opblazen.  Volgens het Verdrag van Utrecht van 1713 komt de burcht opnieuw in handen van de bisschop 
van Luik.   
Het huidige bouwwerk dateert van 1818 tot1821, tijdens het Nederlandse bezet.  Op 11 november 1878 werd 
de Citadel verkocht.  Jammer genoeg had het geen enkele andere dan een militaire functie, dus werd het 
opnieuw ingenomen in 1914.  Op 15 augustus bezette een infanterie regiment de burcht.  Ze gingen een 
meedogenloze strijd aan van man tot man tegen de chasseurs saxons de la garde.  Het gevecht duurde 5 uur 
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De mooie Abdij van Leffe 

 
Ingang van de grot “La Merveilleuse” 

 
De rots Bayard 

 
Terrasjes langs de oever van de Maas 

van 's morgens tot 's middags.  De Franse soldaten, die dachten zich te schuilen in de gang van de Citadel, 
merkten te laat op dat die geen uitgang had.  58 Franse en 12 Duitse soldaten lieten er het leven. 
Op 23 augustus werden 674 personen waaronder mannen, vrouwen en kinderen van alle leeftijden gefusilleerd 
door de vijand.  De stad was dan nog slechts een ruïne met veel 
bloedvergieten en branden.   
De gevechten van 1944 zijn gelukkig minder bloederig.  Op 7 september 
werd de versterkte plaats bevrijd door de Amerikanen.  Vanaf het einde van 
W.O.2 telt de Citadel vele duizenden bezoekers zowel Belgische als 
buitenlandse toeristen die een glimp willen opvangen van de lokale 
geschiedenis. 
Verder vindt je er de Onze-Lieve-Vrouwekerk (Frans: Collégiale Notre-
Dame).  Dit is wat men noemt een collegiale kerk uit de 13e eeuw.  Het is 
een voorbeeld van de Maas gotiek in het Prinsbisdom Luik. 
In de 10e eeuw werd hier een kerk in romaanse stijl gebouwd, maar die 
werd vernield in 1228, toen een stuk rots naar beneden kwam, waarbij 36 
mensen om het leven kwamen. De kerk werd opgebouwd in Maas gotische 
stijl. In de 16de eeuw kreeg zij haar nogal aparte, peervormige klokkentoren, die het beeld van Dinant van 
vandaag kenmerkt. 

Het glasraam in de dwarsbeuk is van de hand van de glazenier Ladon en behoort 
tot de grootste glasramen van Europa. Er zijn taferelen uit de Bijbel in afgebeeld. 
Ook vind je er de Abdij van Leffe.  In 1152 schonk de graaf van Namen de kerk 
van Leffe bij Dinant aan de norbertijnen van de Abdij van Floreffe die er een 
priorij van maakten.  In 1200 werd het een zelfstandige abdij. 
In 1793 werd de abdij verwoest door Franse revolutionairen, de monniken 
vluchtten en de abdij werd met de grond gelijkgemaakt. In 1930 werd de abdij 
gerestaureerd door de norbertijnen van Tongerlo. 
Eén van de bijzonderste deelgemeenten is Bouvignes-sur-Meuse.  Hier vind je 
de gotische Sint-Lambertuskerk met interessant interieur en het zgn. Spaans 
huis – in feite baljuwhuis uit de 16

de
 eeuw – nu een museum met interessante 

collectie.  Verder vind je de overblijfselen van de middeleeuwse stadsmuren, 
waaronder de zgn. Sint-Barbaratoren uit 1215 en liggen hier ook de ruïnes van 
het kasteel van Crévecoeur (gebouwd door graaf Hedrik I van Namen) waarmee 
de legende van de Dames van Crève-Coeur verbonden is. 
De moeite om te bezoeken is zeker La Merveilleuse, een grot die in 1904 is 
ontdekt bij de aanleg van een spoorbaan, met vele zalen met stalagmieten en 
stalactieten, en een toevluchtsoord voor de inwoners van Dinant tijdens de 2

de
 

Wereldoorlog. 
En last but not least, de rots Bayard, een rotspunt met de vorm van een 
enorme menhyr die net los staat van de rotswand.  Slechts één rijstrook van 
de weg langs de Maas loopt tussen Bayard en de bergwand, de andere 
rijrichting is om de 'menhir' heen  
Volgens de legende kwamen de vier Heemskinderen Ritsaart, Writsaart, 
Adelaart en Reinout op hun vlucht door de Ardennen plots aan een 
naaldvormige rots aan de Maas.  Door het hoogwater konden ze er echter niet 
omheen waden.  Dus nam hun onstuimige ros Beiaard een aanloop en zette 
zich met een hoefslag af tegen de rots om te springen.  Nog steeds tonen de 
Dinantezen al wie het zien wil deze afdruk in de vorm van een hoefijzer, op de 
zuidkant van de rots die sindsdien de naam ‘Bayard’ kreeg (naar Beiaard).   
Het is en blijft natuurlijk een legende, maar deze had wellicht een beslissende 
invloed op de naam die aan de bewuste monoliet werd gegeven.  En waarom 
zou het niet zo gegaan zijn?  Onze voorouders geloofden maar al te graag in 
het wonderbare en ze waren tuk op de avonturen van de dappere strijders uit 
de Karolingische tijd, lang alvorens deze neergeschreven werden in de roman 
van de vier Heemskinderen die zo sterk verbreid was in de middeleeuwen 

Vroeger, in de mooie riddertijd, toen het 
buskruit en de bijhorende uitwassen nog onbekend waren, gaf de Bayard 
rots de Dinantezen een veilig gevoel.  Ze omver werpen, kon de vijand niet 
en veel was er niet nodig om de snoodaards tegen te houden die de stad 
wilden binnendringen langs het smalle pad tussen de flank van de rots en 
de rotsmassa er tegenover. 
Dinant heeft ook enkele culinaire specialiteiten. 
Zo vind je hier de Dinantse koek of couque de Dinant, een harde koek van 
met honing gezoet meel, gebakken in vormen (zoals speculaas)  Door de 
hardheid van de koek slagen veel mensen er niet in om hem te eten.  Zelfs 
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in de koffie blijft de Dinantse koek zeer hard.  Ze wordt gebakken in bakvormen van perenhout, notenhout of 
beukenhout in fijne reliëfs.  Zo wordt de Dinantse koek vaak als sierstuk aan de muur gehangen, in 
verschillende voorstellingen: dieren, personen, bloemmotieven, stadstafereeltjes enzovoort.  Nog een Dinantse 
specialiteit is Flamiche, een taart gemaakt van vette kaas (Romedenne) en eieren.  
Tot zover enige wetenswaardigheden over de stad waar we naartoe trekken … 
 

MAAR … beste uiltjes, 
het wordt wel een enigszins speciale busreis.  We hebben er voor gekozen om jullie in te schrijven voor een 
speciaal evenement nl: een boottocht door het mooiste gedeelte van 
de Maasvallei, vanuit Dinant tot in Hastière (georganiseerd door 
wandelclub Batteur de Cuir).  Vanuit Hastière worden je twee 
mogelijkheden aangeboden: 
OFWEL 
 vertrek je van hieruit voor een 20km-lange wandeling terug tot 

Dinant (uiteraard uitgestippeld door de plaatselijke club zelf)  
OFWEL 
 brengt onze autobus je terug tot in Dinant en dan heb je daar de 

mogelijkheid om een wandeling te doen van 6 of 12 km. 
Houdt er echter rekening mee dat de boottocht vertrekt om 09u30 en 
circa twee uur in beslag neemt zodat je voor de 20km-wandeling dus 
ten vroegste zal kunnen starten vanaf 11u30 à 12u00. 
 
Er zijn bij het ter perse gaan van dit clubblad nog 3 plaatsen vrij dus 
Inschrijven kan nog steeds ALLEEN TELEFONISCH en dit zo vlug mogelijk (tussen 18.00 en 20.00 uur) bij 
Christel Janbroers (tel. 03/485.60.68). 

De prijs bedraagt 7 euro/persoon of 3 euro + een volle 20-wandelingenkaart (inschrijving inbegrepen.  

Kinderen tot 14 jaar betalen slechts 4 euro OF een volle 20-wandelingenkaart (inschrijving inbegrepen). 
Betalen doe je binnen de 8 dagen na reservatie rechtstreeks bij Christel of per overschrijving op rekeningnr. 
001-0988171-11 van WSV De Ranstuilen vzw met duidelijke vermelding van ‘Busreis Dinant + aantal 
personen’. 
 

 

!!!!! Vertrek !!!!! 
 

Omdat Dinant toch een eindje rijden is en omdat we daar tijdig moeten toekomen voor de boottocht, vertrekken 

we ditmaal uitzonderlijk al om 07u00 stipt en dit vanaf de Kastanjelaan te Ranst (straat tegenover Aldi).  

Omdat wij, voor diegenen die dit wensen, de mogelijkheid willen bieden om de 20km-wandeling te doen zullen 

we de terugreis vanuit Dinant pas aanvatten om 17u30 stipt. 
 

 
 

Nog enkele sfeerbeelden van onze vorige 
busreis naar Dinant 

 
 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 

 
Een sfeerbeeld van onze bootreis in 2011 

 

 

 



 

 

13 

Voor onze tweede busreis van dit kwartaal trekken we op zondag 18 juni naar 
Ronse alwaar de wandelclub Chatons Ronse de 22

e
 Megasterren Heuveltocht 

inricht.  Ze laten de wandelaars kiezen uit een afstand van 6, 10, 14, 21, 28 en/of 
35km.  Vertrekken kan men hier tussen 06u30 en 14u00 vanuit Zaal de Spil 
gelegen aan de Lorettestraat 96 te Ronse. 
 
Ronse is gelegen de provincie Oost-Vlaanderen en meer bepaald in het Zuid-
Vlaamse Heuvelland of de zogenaamde Vlaamse Ardennen.  De schrijver Omer 
Wattez noemde Ronse ook wel "de koningin der Vlaamse Ardennen", omwille van 
de ligging en groene omgeving.  De Vlaamse Ardennen zijn een heuvelachtige  
in het zuiden van Oost-Vlaanderen variërend in hoogte tussen 88 en 145 meter.  
De streek is niet duidelijk omlijnd, maar meestal bedoelt men hiermee het Oudenaarde en de steden Zottegem 
en Geraardsbergen.  De streek is een officieel erkend Regionaal Landschap en vormt een bekende toeristische 
regio.  De heuvelrij loopt over de taalgrens over in het Henegouwse Pays des Collines, dat geografisch een 
geheel vormt met de Vlaamse Ardennen. 
Ronse heeft geen deelgemeenten.  Net ten westen van de stadskern ligt, aan de zuidelijke voet van 
de Hotondberg het gehucht De Klijpe.  In het noordoosten van Ronse, op de grens met Etikhove ligt het dorpje 
Louise-Marie.  Van hieruit heeft men toegang tot het Muziekbos. 

 
Het Muziekbos is een natuurreservaat.  Het bosgebied van zowat 100 ha 
(sinds de aankoop en toevoeging van het aangrenzende bosreservaat 
Sint-Pietersbos in 2011) ligt op het grondgebied van de gemeente Ronse.  
Het domeinbos wordt beheerd door de Vlaamse overheidsdienst 
Agentschap voor Natuur en Bos.  Het bos is erkend als Europees Natura 
2000-gebied (een Europees netwerk van beschermde natuurgebieden op 
het grondgebied van de lidstaten van de Europese Unie.  Dit netwerk 
vormt de hoeksteen van het beleid van de EU voor behoud en herstel van 
biodiversiteit) en maakt deel uit van het Vlaams Ecologisch Netwerk.  Het 
ligt op de flank van de getuigenheuvel Muziekberg (150m). De naam 
Muziekbos heeft oorspronkelijk niks met muziek te maken.  De "Muz" in 
het woord Muziekbos verwijst wel naar het Keltische "moeras" - een 

drassig lapje grond gelegen tussen watertjes.  Het Muziekbos ligt in het erg reliëfrijke landschap met steile 
valleiwanden, glooiende heuvels en diep ingesneden dalen.  Drie miljoen jaar geleden lagen deze heuvels nog 
als zandbanken aan de kust van een ondiepe en tropische zee.  Op het hoogste punt van het bos staat de 
Geuzentoren, een ronde toren uit 1864 opgetrokken in ijzerzandsteen.  Op een boogscheut van de 
Geuzentoren ligt een prehistorische grafheuvel uit het Bronstijdperk.  Centraal in de heuvel bevond zich de 
grafkamer.  Hier werden twee urnen met verbrande beenderen van een man en een 
vrouw, as en steenkool gevonden. 
De Geuzentoren is een mysterieus bouwsel in het midden van het Muziekbos.  M. 
Scribe zou de toren er in 1864 hebben gebouwd.  Een echte reden hiervoor is niet 
gevonden, maar in de bouwperiode was de omgeving niet zo hoog begroeid.  Men 
had toen vanaf de toren een heel mooi uitzicht over de Vlaamse Ardennen. 
De omgeving rond de toren bestond tot aan de  Eerste Wereldoorlog vooral uit 
struikheide en grasland.  Het Agentschap voor Natuur en Bos zal in het najaar van 
2014 de bomen rondom de Geuzentoren rooien en daarna de grondlaag afschrapen.  
Dit in het kader van het historisch landschapsherstel op de top van de Muziekberg, 
waardoor de zeldzame fauna en flora terug vrij spel krijgen.  Op deze manier zal de 
Geuzentoren ook opnieuw het oorspronkelijke zicht kunnen bieden, zoals in de 
bouwperiode, en beter zichtbaar zijn. 
Aan deze toren hangt een belangrijk historisch verhaal vast: een paar jaar na de 
bouw van deze toren kwamen hier geregeld kunstenaars van de natuur genieten.  
Een reden hiervoor was onder andere de intellectueel en artistiek macenas Cecilia 
Amaye van het Nitterveld (1879-1953).  Zo waren ook dichters Pol de Mont en Omer Watez in de lente van 
1888 de toren opgeklommen.  De Mont riep toen naar Wattez: "Maar dit zijn hier de Vlaamse Ardennen!".  
Sindsdien luidt de benaming van deze streek nog steeds Vlaamse Ardennen.  Het bouwsel is typisch voor de 
Romantiek, een kunstbeweging uit de 19

e
 eeuw, die het mysterieuze in de natuur onderstreepte als reactie op 

het rationalisme van de 18
e
 eeuw. 

 
En over de wandeling zelf ontvingen wij van de organiserende club volgende informatie: 
“Geachte bezoeker.  
Wist je dat de benaming "Vlaamse Ardennen" tot stand kwam in het Muziekbos te Ronse? In de lente van 1888 
keek dichter Pol de Mont van op de Geuzentoren uit over de omgeving en riep tot zijn vriend, Omer Wattez: 
"Maar dat zijn hier de Vlaamse Ardennen!" En zo kreeg deze streek zijn naam. Rondom Ronse heb je namelijk 

 

 
Het Muziekbos 

 
De Geuzentoren 

https://nl.wikipedia.org/wiki/Hotondberg
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een ketting van getuigenheuvels. Deze beschikken over een uitzonderlijke natuur- en aantrekkingskracht voor 
wandelaars, fietsers en natuurliefhebbers.  
Deze intro en de benaming van onze organisatie “Mega sterren Heuveltocht” zegt veel over de wandeltocht en 
parcours dat jullie mogen verwachten op zondag 18 juni 2017.  
Ronse wordt aan verschillende zijden omgeven door deze prachtige heuvels. Onder andere de Kluisberg, de 

Hotondberg, de Hembelberg en de Muziekberg zijn de letterlijke 
getuigen van het geologisch verleden en geven Ronse een uniek 
panorama.  
De startplaats “Zaal De Spil” ligt ten oosten van de stad Ronse, 
aan de voet van de Muziekberg.  Wij trachten de kortste afstand 
min of meer vlak te houden.  Wandelaars die voor deze afstand 
kiezen kunnen gratis deelnemen aan een fotozoektocht.  Er zijn 
geen prijzen te winnen, dit is enkel voor vermaak.   
Na de wandeltocht kunnen de wandelaars genieten van een 
barbeceu en andere kleine restauratie ter plaatse.  
Het “Muziekbos” staat centraal in deze wandeltocht. Alle afstanden, 
buiten de kortste, trekken door dit majestueuse beukenbos naar 
het hoogste punt waar zich verscholen tussen de bomen 
voornoemde “Geuzentoren” bevindt. Op een paar passen van het 

torentje kan je een Gallo-Romeinse grafheuvel (tumulus) ontdekken.  
 
De eerste rustpost ligt in het gehucht  Louise-marie op het grondgebied Maarkedal. Louise-Marie is een uniek 
dorp midden in de Vlaamse Ardennen, omgeven door prachtige bossen, glooiende landwegen en paden, rust 
en de stilte, kortom alles om als wandelaar, of natuurliefhebber te genieten.   
Wie kiest voor meer dan 14km trekt naar Schorisse. Het geboortedorp van dichter O. Wattez. Ook hier zal de 
wandelaar kunnen genieten van unieke stukjes natuur. Met 
zijn talrijke bronnen is het Bos Ter Rijst een niet te missen 
parel in een minder bekende uithoek van de Vlaamse 
Ardennen.   
Wie geregeld de Vlaamse Ardennen doorkruist, kent ze 
ongetwijfeld: de holle wegen.  Een weg die plots verdwijnt in 
het omliggende landschap, en veranderd in een groene 
tunnel of een gewelf van takken, waar het betoverende spel 
van licht en schaduw je even in een andere wereld doet 
wanen.  Dit is een veel voorkomend fenomeen tijdens deze 
“Heuveltocht”.  
Dit is zowat een korte omschrijving van de streek die u zult 
ontdekken. Kom en geniet van alle rust en stilte die de 
Vlaamse Ardennen te bieden heeft.   

M.v.g.  
Aelbrecht Marie-Jeanne  

Secretaris: Wsv Chatons Ronse” Tel: 0476282784.” 
 
Inschrijven kan ALLEEN TELEFONISCH en dit vanaf maandag 22/05/2017 (tussen 18.00 en 20.00 uur) bij 

Christel Janbroers, Vorstjensweg 15A te Broechem (tel. 03/485.60.68). 

De prijs bedraagt 7 euro/persoon of 3 euro + een volle 20-wandelingenkaart (inschrijving inbegrepen).  

Kinderen tot 14 jaar betalen slechts 4 euro OF een volle 20-wandelingenkaart (inschrijving inbegrepen). 
Betalen doe je binnen de 8 dagen na reservatie rechtstreeks bij Christel of per overschrijving op rekeningnr. 
BE30 0010 9881 7111 van WSV De Ranstuilen vzw met duidelijke vermelding van ‘Ronse + aantal personen’. 
Vertrekken doen we stipt om 07u30 te Ranst (parking Aldi); de terugreis vanuit Ronse vatten we even stipt om 
16u00 aan. 
 

 

Aan alle Uiltjes die een plaatsje hebben  
bemachtigd om met de bus mee te gaan: 

Hopelijk zijn de weergoden ons goedgezind … 
Zo niet,  

wandelen we nog maar eens door regen en wind … 
daar kunnen ze zowel  

in Dinant als in Ronse van op aan!! 
 
 

 
Wandelen op de Hotondberg 

 
Holle wegen … 
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37e Internationale wandeltocht 
op 09/04/2017 te Broechem… 

 

De 37
e 

editie van onze Internationale Wandeltocht start ook dit 
jaar vanuit de evenementenhal den Boomgaard met meer dan 
600 zitplaatsen en een ruime parking.  Bovendien is deze tocht 
een Walk2gether-tocht. 
Je hebt op deze wandeldag de keuze tussen 4, 7, 13, 15, 20, 25, 
30, 40 en/of 50km. 
Ook nu weer hebben onze parcoursmakers de verschillende 
wandeltrajecten met veel zorg en aandacht voor de natuur 
samengesteld en getracht zo veel mogelijk afwisseling te 
brengen.  Al naargelang de afstand die je loopt bezoek je Emblem 
– Viersel - Oelegem en uiteraard Broechem. 
 

De afstand van 4 km heeft geen rustpost en blijft dicht bij het 
vertrekpunt doch de wandelaars zullen zeker niet klagen over de geboden natuur. 
 

De afstanden van 7 en 13km vertrekken samen met de 4km toch splitsen zich na een tijdje af om door te gaan 
naar de rustpost in de school de Emblem.  Van hier uit keert de 7km terug naar de start via het Safispoor. De 
wandelaars op de 13km maken eerst nog een lus van 5,5km, via de Netedijk en Kloosterheide, rond de 
Steenbeemden om nogmaals te rusten op de rustpost in Emblem alvorens samen met de 7km dezelfde weg 
terug naar de startzaal te nemen. 
 

De 15 en 20km-stappers gaan vanuit de startzaal richting “het Veer” in Nijlen om daarna via het Knuppelpad 
door het Viersels Gebroekt op de rustpost in Viersel te belanden.  In 
Viersel maakt de 20km eerst een lus van + 5km ronde de 
gemeentelijke visvijver om via het Albertkanaal terug te keren in de 
rustpost te Viersel.  Vanaf daar keren ze samen met de 15km-
wandelaars terug te keren langs het Netekanaal naar de brug in 
Nijlen.  Vanaf daar volgen ze de Netedijk naar het Sas in Emblem en 
stappen door naar de rustpost in Emblem.  Daarna volgen ze het 
parcours van de 7km naar de startzaal. 
 

De grotere afstanden (26 en 30km) vertrekken langs het golfterrein 
Bossenstein en via het bemalingsstation langs rustige wegen richting 
Oelegem voor een eerste rust.  Na deze rust trekken ze verder om 
via Massenhoven de rustpost in Viersel te bereiken – hier maakt de 
30km nog even dezelfde lus als de 20km  – en daarna volgen ze 
verder het zelfde parcours als de 15 en 20km naar de rustpost in 
Emblem en terug naar de startzaal. 
 

De allergrootste afstanden (40 en 50km) maken eerst vanuit de 
vertrekzaal een lus van +10km over het golfterrein Bossenstein om 
dan via Zevenbergen terug te keren naar de startzaal.  Vervolgens volgen ze hetzelfde parcours als de 26 en 
30km richting Oelegem en Emblem.  In Emblem maakt de 50km eerst een lus van + 9km via de Netedijk en 
Torenven om zo terug in de rustpost van Emblem te belanden.  Vanuit Emblem trekken zowel de 40 als de 
50km via Tongelweg, Sint-Gummarusstraat, Hutveld, Handboogweg en Vremderhoeve terug richting 
vertrekzaal. 
 

Dit is eveneens een tocht van Walk-On – wandelingen ten voordele van het Kindbrandwondenfonds Oscare.  Er 
is randanimatie voorzien door Vayamundo en radio 2.  Zo wordt er elk uur onder de aanwezige ingeschreven 
een prijs verdeelt evenals op het einde van de dag een hoofdprijs onder alle ingeschrevenen.  Voor de kinderen 
is er een fotowedstrijd voorzien en zij ontvangen allemaal een leuk boekje. 
 

Kom je met het openbaar vervoer naar deze wandeldag dan maak je gebruik van De Lijn: 
vanuit Berchem (station) busnummer 420 of 421 of vanuit Herentals (busnummer 420) afstappen Broechem-
Van den Nestlaan en vanuit Lier (busnummer 1) eveneens afstappen Broechem-Van den Nestlaan. 
 

Meer info over deze tocht kan je terugvinden op www.ranstuilen.be of via paul.degreef47@gmail.com  - 
Tel.03/455 07 88 -0471/118 809 

 

 
Het nieuw aangelegde “knuppel”wandelpad 
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Overzicht van de afstanden en rustposten 
 

4km =     4.3km  (met kinderzoektocht)      4.3km 
 

7km =     7.2km  BROECHEM - EMBLEM     3.9km 
   EMBLEM - BROECHEM     3.3km 

           7.2km 
 

12km = 12.7km  BROECEM - EMBLEM      3.9km 
   EMBLEM - EMBLEM      5.5km 
   EMBLEM – BROECHEM     3.3km 

         12.7km 
 

15km = 15.5m  BROECHEM - VIERSEL     6.0km 
   VIERSEL - EMBLEM      6.2km 
   EMBLEM - BROECHEM     3.3km 

         15.5km 
 

20km = 20.6km  BROECHEM - VIERSEL     6.0km 
   VIERSEL - VIERSEL      5.1km 
   VIERSEL – EMBLEM    ..6.2km 

EMBLEM – BROECHEM     3.3km 

         20.6km 
 

25km = 26.0km  BROECHEM- OELEGEM     8.3km 
   OELEGEM - VIERSEL      8.2km 
   VIERSEL - EMBLEM      6.2km 
   EMBLEM - BROECHEM     3.3km 

         26.0km 
 

30km = 31.5km  BROECHEM - OELEGEM     8.3km 
   OELEGEM – VIERSEL       8.2km 
   VIERSEL - EMBLEM      6.2km 
   EMBLEM – EMBLEM      5.5km 
   EMBLEM - BROECHEM     3.3km 

         31.5km 
 

42km = 40.0km  BROECHEM – BROECHEM     9.9km 
   BROECHEM - OELEGEM     8.3km 
   OELEGEM – VIERSEL      8.2km 
   VIERSEL - EMBLEM      6.3km 
   EMBLEM – BROECHEM     7.3km 

         40.0km 
 

50km = 49.1km  BROECHEM - BROECHEM     9.9km 
   BROECHEM - OELEGEM     8.3km 
   OELEGEM - VIERSEL      8.2km 
   VIERSEL - EMBLEM    ..6.3km 
   EMBLEM - EMBLEM      9.1km 
   EMBLEM - BROECHEM     7.3km 

         49.1km 
 

 

Ranstuilen,  
wij verwachten jullie allemaal  
op 09 april 2017 te Broechem 

en wensen jullie alvast veel wandelgenot toe !! 
Uw Ranstuilenbestuur 
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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 getale 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, 
werd er vorig jaar een nieuwe formule afgesproken welke we ook in dit nieuwe wandeljaar verderzetten. 
 

Samen met dit clubblad ontvang je een nieuwe stempelkaart welke de wandeltochten (clubnaam, tocht en 
datum) vermeld waarop je centjes kan verdienen.  Over het ganse jaar 2017 zijn dat 8 wandeltochten.  Voor 
elke tocht waaraan je deelneemt, ontvang je op het einde van het wandeljaar 2,50 euro.  Twee van deze 
tochten zijn echter wat verder van huis gelegen en daarvoor wordt je beloond met 5,00 euro (aangeduid 
op de kaart en hieronder op de lijst). 
 

Voor 2017 werden volgende tochten uitgekozen: 

 Op zondag 12/02/2017  Wijtschotduvels (7
e
 Winterduveltocht – vertrek in Wijnegem) 

 Op zondag 12/03/2017 Opsinjoorke (Gouden Carolus Tivolitocht – vertrek in Mechelen) 
 Op maandag 17/04/2017 Horizon Opwijk (Paaswandeling jubileumtocht 25 jaar Horizon Opwijk –  

                                             vertrek te Mazenzele) = 5,00 euro 

 Op zondag 21/05/2017 Wsc Blauwvoet (21
e
 Pannenkoekentocht – vertrek in Oevel) 

 Op zondag 23/07/2017 WRC Manke Fiel (Hopduveltochten – vertrek in Mollem) = 5,00 euro 

 Op zondag 06/08/2017 WK Werchter (Jan Primustocht – vertrek in Haacht) 

 Op zondag 24/09/2017 Wc De Bavostappers (21
e
 Scherpgemetentocht – vertrek in Meerhout) 

 Op zondag 12/11/2017 De Gruun Zipkes (Vosdonkentocht – vertrek te Westmeerbeek) 
 

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 12/11/2017 (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 of 5,00 euro/Ranstuilenlid.  Met een volle kaart kan je dus dit jaar 25,00 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 zal je de bestuursleden nog altijd kunnen 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 voorzitterPaul 
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APRIL 2017 
 
 

Zaterdag 01 april 2017 
 

DE KLEITRAPPERS 
Klinkaerttocht 

A Clublokaal de 
Kleitrappers 
Korte Veerstraat 2 
TERHAGEN 

4-7-13-18-22 km 08u00-15u00 

 
 

Zondag 02 april 2017 
 

DE SINT-JANSTAPPERS 
Den Ouwen Uiltochten 
Walk2Gethertocht 

A Parochiezaal  
Dreveneind 1 
ESSEN-HORENDONK 

7-13-18-25-35km 08u00-15u00 
 

 

BELL WANDELCLUB 
Lentewandeltocht 

A Taverne Yachtingclub 
Hoboken 
Zandkamp 3 
HOBOKEN 

4-6-8-12-16-20-30km 08u00-15u00 
 

 
 

Donderdag 06 april 2017 
 

HERENTALSE WV 
Klavertje 1 

A Zaal Onder den Toren 
Hogedreef 
HERSELT (Bergom) 

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

 

 

Zaterdag 08 april 2017 
 

DE 
VAARTLANDSTAPPERS 
Lentetocht 

A Ons Huis 
Battelse Bergen 28 
MECHELEN 

7-14-21-28km 08u00-15u00 

 
 

Zondag 09 april 2017 
 

WSV DE RANSTUILEN 
36

e 
Internationale 

Wandeltocht 
Walk2Gethertocht 
WalkOn 

 

 

A 
 

Evenementenhal ‘Den 
Boomgaard’ 
Antwerpsesteenweg 
BROECHEM 

 
 
 
 
 
 

4-7-13-16-20-26-30- 
40-50km 

 
 

 
 
 
 
 

06u30-15u00 

 
 

Zaterdag 15 april 2017 
 

DE STROBOEREN 
Tweedaagse Maria ter 
Heide 

A Parochiezaal d’ Oude 
kerk 
Lage Kaart 644 
BRASSCHAAT 

5-7-10-16-21-30-42km 07u30-15u00 
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Zondag 16 april 2017 
 

HERENTALSE WV 
36

e
 Perswandeling 

A Zaal Nieuwland 
Nederij 100 
Herentals 

5-10-15-20-25-30km 
42km 

07u00-15u00 
06u00-10-00 

 

GASTHOFSTAPPERS 
Kommiezentocht 

O-VL Polyvalente zaal De 
Klingenaar 
Kieldrechtstraat 12 
DE KLINGE 

6-10-15-20-25-30km 07u30-15u00 

 
 

Maandag 17 april 2017 
 
 

HORIZON OPWIJK 
Paaswandeling – 
Jubileumtocht 25 jaar 
Horizon Opwijk 
Superaanbieding 

VL-BR Sint-Pieterszaal 
Steenweg 131 
MAZENZELE 

 
 
 

5-10-16-21-28km 

 
 
 

08u00-15u00 

 

 

Donderdag 20 april 2017 
 

WSV NETELAND DUFFEL 
16

e
 Kiliaanwandeling 

A DOMEIN De Locht 
Liersesteenweg 44 
DUFFEL 

4-7-8-15km 09u00-15u00 

 
 

Zondag 23 april 2017 
 

DE DAUWSTAPPERS 
27

e
 Int. Poldertochten 

A De Ruige Heide 
Putsebaan 251 
ZANDVLIET 

4-7-11-15-17-21-28km 07u30-15u00 
 

 

WK WERCHTER 
Aspergedabberstocht 

VL-BR De Wal 
Walstraat  
WERCHTER 

5-8-12-15-20-25-30km 07u00-15u00 
 

 
 

Zaterdag 29 april 2017 
 

VOS SCHAFFEN 
Ommegangtochten 

VL-BR KTA 1 
Bouidewijnvest 5 
DIEST 

4-6-8-12-20-30-50km 07u00-15u00 

 
 

Zondag 30 april 2017 
 

WSC LANGDORP 
Vlaamse Wandeldag 

VL-BR Stadsfeestzaal 
Aarschot 
Demervallei 14 
AARSCHOT 

5-8-12-15-20-30-42km 06.30-15u00 

 
 
 

MEI 2017 
 

 

Maandag 01 mei 2017 
 

ZANDSTAPPERS 
Meiklokjestocht 
Walk2Gethertocht 

A Mollenhof 
Lichtaartsesteenweg 1 
POEDERLEE 

4-7-12-15-20-25-35km 06u30-15u00 
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Zaterdag 06 mei 2017 
 

DE NATUURVRIENDEN 
Scherpenheuveltocht 

A Zaal Bremberg 
Lotelinglaan 1 
HALLE-ZOERSEL 

54km 
(lijntocht) 

05u45 

Dit is een groepsstart!!  
Voor andere vertrekplaatsen en contact zie: ‘Walking in Belgium’ pag 125. 
 
 

Zondag 07 mei 2017 
 

DE VOSKES 
St-Katharinatocht 

A Postelboershof 
Wampenberg 135 
ARENDONK 

5-8-12-16-20-25km 08u00-15u00 
 

 

WSV DE KADODDERS 
Dwars door de 
groentestreek 

A BelOrta 
Mechelsesteenweg 120 
SINT-KATELIJNE-
WAVER 

6-11-16-20-30km 08u00-15u00 

 

 

Zaterdag 13 mei 2017 
 

BATTEURS DE CUIR 
DINANT 
27

e
 Dinant-Hastière-Dinant 

13
e
 Dinant-Walsort-Dinant 

Busreis (met boottocht) 

NA Salle La Balnéaire 
Casino Dinant 
Blv des Souverains 
DINANT 

 
 
 

6-12-25-35km 

 
 
 

06u00-15u00 

 
 

Zondag 14 mei 2017 
 

SINJORENSTAPPERS 
33

e
 Lange Wappertocht 

A ’t Neerlandje, Neerland 
Edenplein 26 
WILRIJK 

4-8-13-16-18-20-22-25-
33km 

07u00-15u00 
 

 

WIT-BLAUW 
SCHERPENHEUVEL 
Meitocht 

VL-BR Sporthal Averbode 
Vorststraat 55 
AVERBODE 

5-8-13-20-30km 07u00-15u00 
 

 

Zaterdag 20 mei 2017 
 

WANDELEND PAAL 
38

e
 Mariëndaaltocht 

 

VL-BR CVO De Oranjerie 
Boudewijnvest 3 
DIEST 

4-7-12-16-20-30-42km 
50km 

07u00-15u00 
06u00-09u00 

 

Zondag 21 mei 2017 
 

DE BLAUWVOET 
21

e
 Pannenkoekentocht 

Superaanbieding 

A SC Voetbalterreinen 
Blauwvoet 
Ilsestraat 106 
OEVEL 

 
 
 

6-12-18-25km 

 
 
 

07u00-15u00 

 

BOSGEUZEN-
VOORKEMPEN 
39

e
 Conciencetocht 

A Dorpshuis 
(feestzaal De Caters) 
Kerstraat 24 
SCHILDE 

6-9-12-16-21-26-32-
40km  

08u00-15u00 
 

 
 
 

!!! Inschrijven busreis Ronse vanaf maandag 22/05/2017 !!! 

bij Christel Janbroers te Broechem (03/485.60.68) 
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Donderdag 25 mei 2017 
 

WSV EGMONT 
ZOTTEGEM 
23

e
 Egmonttocht 

O-VL Feestzaal Bevegemse 
Vijvers 
Bevegemsevijvers 1 
ZOTTEGEM 

6-12-18-24-32-42-50km 07u00-15u00 

GLOBETROTTERS 
HAGELAND 
22

e
 Hagelandse 

Wijngaardentocht 

VL-BR Zaal Sint-Denijs 
Haldertstraat 11 
HOUWAART 

4-8-12-16-21-25km 07u00-15u00 

 
 

Zondag 28 mei 2017 
 

DE KORHOENSTAPPERS 
Paterkestocht 
Walk2Gethertocht 

A Zwepes Ven 
Oude Arendonksebaan 
OUD-TURNHOUT 

4-7-12-16-20-25-32km 07u30-15u00 
 

 

KWIK BORNEM 
Ring Klein-Brabant 
 

A Gem. Sporthal Sint-
Amands 
Sportlaan 7 
SINT-AMANDS 

6-12-18-24-30km 07u00-15u00 
 

 

 
 

JUNI 2017 
 
 

Zondag 04 juni 17 
 

DE POMPOENSTAPPERS 
Pompoenstapperswandeling 

A Ligahof 
Schoolstraat 36 
LICHTAART 

4-6-12-15-20-25-30-40-
50km 

06u00-15u00 
 

 

SCHORRESTAPPERS 
18

e
 Onnefretterstocht 

A Nielse S.V. (De 
Troetsel Stadion) 
Boomsestraat 347 
NIEL 

7-10-15-21-28km 08u00-15u00 

 
 

Maandag 05 juni 2017 
 

DE BOSDRAVERS 
EKSEL 
Walk the Lyme 

L De Lage Kempen 
Kiefhoekstraat 
EKSEL 

4-8-12-20km 06u00-15u00 

 
 

Zaterdag 10 juni 2017 
 

DE GRASHOPPERS 
Scherpenheuvel wandelt 

VL-BR Gemeenschapscentrum 
De Egger 
Hinoulstraat 74 
SCHERPENHEUVEL 

5-10-12-20-25-30-42km 07u00-15u00 
 

 

 

Zondag 11 juni 2017 
 

DE NATUURVRIENDEN 
Pierentocht 
Walk2Gethertocht 

A VTI 
Langestraat 199 
ZANDHOVEN (Heikant) 

6-12-20-30-40-50km 06u30-15u00 

 

WANDELCLUB 
TORNADO 
Boerentocht 

VL-BR Zaal Onder den Toren 
Markt z/n 
HAACHT 

5-8-12-15-20-25-32km 07u00-15u00 

 



 

 

24 

Donderdag 15 juni 2017 
 

DE KADODDERS 
15

e
 Muizentocht 

A Jeugdhuis Kerkenbos 
Kerkenbos 11 
MUIZEN (MECHELEN) 

5-10-14-20km 08u00-15u00 

HERENTALSE WV 
Klavertje 2 

A De Kouter 
Heggelaan 
POEDERLEE 

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

 

Zaterdag 17 juni 2017 
 

’T HOEKSKE HAMME 
Zomerwandeling 

O-VL Zaal De Zouaaf 
Zouavenstraat 14 
HAMME 

5-10-15-20km 07u30-15u00 

 

Zondag 18 juni 2017 
 

CHATONS RONSE 
22

e
 Megasterren 

Heuveltocht 
Busreis  

O-VL Zaal De Spil 
Lorettestraat 96 
RONSE 

 
 

6-10-14-21-28-35km 

 
 

06u30-15u00 

 

WSV IVAS ITEGEM 
8

e
 Zegeltjestocht 

A GVG Basisschool 
Hallaar 
L. Carréstraat 16C 
HALLAAR 

4-9-13-17-23-30-42km 07u00-15u00 

 

OPSINJOORKE 
MECHELEN 
Gouden Caroluswandeling  
De Groene Lus 

A Centrum De Rode 
Planeet 
Doornlaarstraat 9 
RIJMENAM 

4-8-12-18-24-30km 07u00-15u00 
 

 

Donderdag 22 juni 2017 
 

DE BAVOSTAPPERS 
ZITTAART 
21

e
 Pootzaktocht 

A Kantine FC Netezonen 
Ruddershoek 32 
EINDHOUT 

4-7-10-14-17-24-32km 07u00-15u00 

 

Zaterdag 24 juni 2017 
WSV IBIS PUURS 
’t Onzenttocht 

A Feesttent 
Wolfstraat 12 
LIEZELE 

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

 

Zondag 25 juni 2017 
 

WVK PUURS 
37

ste
 Zomertochten 

A Gemeenschapshuis 
Vrededaal 
L. Van Kerckhovenstr. 
PUURS 

5-8-12-20-30km 08u00-15u00 

 

DE NOORDERKEMPEN 
HOOGSTRATEN 
28

e
 Aardbeidentocht 

A Parochiezaal 
Koestraat 6 
MINDERHOUT 

6-12-18-24-30km 07u00-15u00 
 

 

Di-woe-do-vrijdag 27-28-29-30 juni 2017 
 

WSV BEEKAKKERS 
38

e
 Wandelvierdaagse van 

het Gielsbos 

A Ontmoetingscentrum 
Het Gielsbos 
Vosselaarseweg 1 
GIERLE 

5-10-15-18km 13u00-19u00 
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JULI 2017 
 
 

Zaterdag 01 juli 2017 
 

GEDOVIBA 
7

e
 doffense zomertocht 

A Terrein FC Gedoviba 
Gerheze 1 
ONZE-LIEVE-VROUW-
OLEN 

3-6-13-21-30km 07u00-15u00 

 
 

Zondag 02 juli 2017 
 

DE KLEITRAPPERS 
Piet Van Aken-tocht 

A Clublokaal De 
Kleitrappers 
Korte Veerstraat 2 
RUMST 

5-13-17-22-30-50km 07u00-15u00 
 

 

WIJTSCHOTDUVELS 
11

e
 Wijtschotduvelstocht 

A Hoeve De 4 Notelaars 
Wijtschotbaan 4 
SCHOTEN 

6-12-15-20-25-35km 08u00-15u00 
 

 

 

 
 
 

Familiegebeurtenissen … 
 

 

In memoriam 
 

Op 1 januari 2017 overleed Annie Smits. 
Zij was de weduwe van Jos Van den Eynde en de zus 
van Maria Smits en ons Ranstuilenlid Agnes Smits. 
Samen met Agnes was Annie jarenlang zeer actief 
binnen onze club. 
 
 

Op 27 januari 2017 overleed Eddy Jennes.  
Hij was de echtgenoot van Tilla Francken en eveneens  
de broer en schoonbroer van onze leden  
Jan en Maria Jennes-Van Eester. 
 
 

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

 

 

Geboorten 

 

Op 29 oktober 2016 zag Elena van Beerthoven het levenslicht. 
Zij is het dochtertje van onze leden Giorgio en Sara van Beethoven-De Clercq. 
Onze leden Yves en Nathalie van Beethoven-Tomadini zijn haar fiere grootouders. 
 
 

Elena, veel geluk in deze grote mensenwereld 
En de ouders en grootouders wensen we ‘Proficiat met deze kleine spruit’. 
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Verhalen uit de oude doos… 
 

Omdat het nog steeds moeilijk blijft om teksten te bekomen om de rubriek “Uilenleden schrijven …” te vullen, 
dook de redactie nog maar eens in het zorgvuldig bewaarde archief en vond in het clubblad van het 2

de
 kwartaal 

20002 volgend leuk verhaal terug: 
 

Van Gelders Uilentrektocht 

 
Wandeling Lier, 28 februari 2002. 
 
Dag lieve mensen, 
Lier, sleutel van de Kempen.  NIET ‘de poort’ = dit is Heist-op-den-Berg.  De 
grijparmen van de Antwerpse agglomeratie strekken zich stilaan uit tot in Lier.  Het is 
een wurgbeweging die binnen een halve eeuw Lier één maakt met Antwerpen.  Ik wil 
u laten zien dat vanaf Lier een zeer open en fantastisch landschap op u wacht.  Het is 
een totaal andere wereld.  Een wereld waarin je tot voor enkele jaren naartoe kon gaan zonder dat iemand je  
vond. 
We vertrekken aan de Zaat.  Zaat komt van het zogenaamde dijkwezen = verband met dijk.  Middelen 
aanwenden om tot een degelijke ‘bezating’ te komen.  Dwz: droogliggend gedeelte in een haven tot een 
degelijke zate te komen langs een muur.  Mogelijk voormalige scheeptimmerwerf 
Tand: in de etymologische betekenis van ‘uitsteeksel’ duidelijk merkbaar.  We passeren twee ‘tanden’.  Eén bij 
het begin, één aan de ‘ijzeren brug’ dicht bij de Put van Bergmann (staatsprijswinnaar Letterkunde - schrijver 
v.a.o. Ernest Staes)  > Nete is hier verlegd - Borstbeeld staat op de stadsvest (kant post) aan de 
Antwerpsestraat. 
 
Langs vesten: Timmermans zei ooit: ‘waar de kleine en de grote Nete een zilveren knoop leggen in het 
landschap, daar is ‘t ...’.  Verenigingen hebben deze uitspraak verkeerdelijk ergens anders gestalte gegeven, 
namelijk achter ‘t begijnhof.  Daar hebben ze een gedenksteen in de grond bevestigd, namelijk aan de 
samenvloeiing van de Binnen- en Benedennete.  Ze weten dus niet dat de kleine Nete niet de Binnennete is, 
hoewel vele Lierenaars dit denken.  Toch geraken meer en meer plaatselijke inboorlingen ervan overtuigd dat 
het niet dààr achter het begijnhof is, maar op de splitsing van beide Neten aan de Zaat.  We passeren dus deze 
‘zilveren knoop’ snijpunt Emmelse Neet (Kleine Nete) en Balderse Neet (Grote Nete).  Kleine loopt < - grote 
gaat > 
Spuihuis (spojenos) regeling waterstanden van Lier.  Wetenschappelijk: afsluitbare waterlozing die door een 
waterkering loopt.  Eertijds met spuideuren.  Spui betekende in het Middelnederlands ablautend naast spuwen, 
maar ook (cc 1400) spouwen = in partijen delen.  Dus waterpartijen verdelen en dus ook ‘water spuwen’.  Met 
zwemkotje (zwumkeutsje) tot Tweede Wereldoorlog in gebruik = honderden jaren geleden voormalige 
pesthuizen.  Langs stadsvesten en via Kleine Nete, onder brug (rechts een gedeelte ‘dood stuk’ van de Nete dat 
volgestort is achter Nier van Lier) en Netekanaal normaliter naar de boomgaarden van Broechem - bakermat 
van de stekelbessencultuur - (onmogelijk te bereiken langs hier wegens wateroverlast).  We passeren den 
‘Deld’ (voormalig zwemdok > betonnen restanten zijn nog te zien > hier komt de brug van het haventraject dat 
de spoorlijn Herentals en Aarschot verbindt > en grens met Emblem) en gaan dan verder langs het Netekanaal, 
dan de Nete (verlegd) verbindt met enerzijds (de Brabantse kanalen), de Rupel, de Schelde en de Noordzee en 
anderzijds het Albertkanaal.  Dit kanaal is 14,5 km lang en kruist zowel de Grote als de Kleine Nete via een 
‘duiker’.  Goed te zien.  Door het verwezelijken van dit kanaal is een reis door het dokkencomplex van 
Antwerpen overbodig geworden.  In twee delen gegraven (schepen tot 2000 ton) - het tweede gedeelte waarvan 
we de verbinding zien aan het sporthaventje, is na de Tweede Wereldoorlog verwezenlijkt.  Ik heb dit nog weten 
graven. 
 
Vlak voor de brug (Emblem) stond tot tien jaar geleden een duitse ‘abri’.  Als kind speelde ik hier veel.  Op 
zekere zonnige augustusdag van 1943 kwamen hier twee Duitse pantserwagens aangereden met annex een 
vrachtwagen.  ‘Raus, raus, weg !’ riepen ze.  Er werden tien handgranaten in het water geworpen en de 
bedwelmde vis werd op de vrachtwagen gekiept.  We mochten nadien de kleine vissen meenemen.  We 
zwommen er naartoe, staken ze in onze zwembroek en aten ze later thuis op.  In de verte links zien we het 
kapelletje van Sint-Gumarus, op de plaats waar hij het wonder van de bron uit de mouw schudde.  Hier eindigde 
de beroemde Lierse processie van ‘’t Eerste Licht’, ingericht door mijn grootvader op de vooravond van de 
geboorte van Sint-Gumarus - (11/10/708 of 709) - vanuit het Kathuizers waar hij een van de beruchtste café’s 
van Lier openhield (‘t Kruis).  Grootvader °10/10/1852 had 20 kinderen waarvan mijn vader de jongste was, 
hertrouwde met een cafébazin met 13 kinderen. 
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Verder via brug over Netekanaal, over het zeer visrijke riviertje de Bolaak (windes) en over de brug van de 
Kleine Nete tot aan de ‘Seppekes’ = eertijds doorwaadbare plaats tussen Emblem en Kessel, thans een 
natuurreservaat van bijna 2 ha beemdgronden.  Hier bloeit het zomerklokje.  Wist je dat het bovenste gedeelte 
van de dijk een kruin wordt genoemd.  De buitendijkse onderkant (gedeelte naar het water) is een teen.  Het 
onderste gedeelte landwaarts noemt men de hiel.  De twee huisjes aan de Seppekes zijn thans verdwenen.  Zie 
het baantje! 
Over Krekelbeek rechtdoor langs de grens met Kesselhei (43 ha) naar het ‘sas van Emmelen’ Badhuis.  
Voormalig badhuis van wijlen de onlangs overleden, legendarische ‘Miel van ‘t Sas’.  Herberg is 105 jaar oud.  
De vijfde op de familiale hiërarchische ladder ‘Leo’ baat thans deze zeer oude herberg uit.  Overgrootvader 
heette Boske Vrancx, daarom wordt het Boskesbier hier geserveerd.  Er werden tot cc 1964 stutbalken onder 
de brug geschoven zodat het altijd hoog water was aan de rechterkant (van herberg) = die kant noemde men de 
‘ouwe vaart’.  Was dus een druk bezocht, eertijds een beetje een mondain, later een volks zwemdok waar ik 
twintig jaar lang als kind ben komen zwemmen.  Boven deze legendarische herberg huurde F. Timmermans 
gedurende enkele jaren een kamer om er te kunnen schrijven. 
Stel u de vraag tijdens het wandelen: waarom staan op sommige plaatsen 20 of meer knotwilgen?.  Dat heeft 
een reden.  Waarom zien we een wirwar van knoestige grauwe elzen op een bepaalde plaats en de witachtige 
weelde van afgeschilferde berken op een andere plaats?  Wat is het verschil tussen enerzijds een zwarte = 
Corsicaanse den, een fijspar, een Douglasspar of een grove = silvesterden anderzijds.  Overdrijf niet, maar 
denk er eens over na.  Je zal zien dat, wanneer je de logische verbanden ontdekt, een wandeling een heuse 
thriller wordt.  Hoe onderscheiden we een wintereik, een zomereik en een Amerikaanse eik (mooie bruinrode 
bladeren maar niet streekeigen en in het Vrieselhof al gerooid).  Waarom moeten de immer voortwoekerende 
Amerikaanse vogelkersen weg in onze bossen?  (Zijn parasieten) Enz., enz...  Wij, wandelaars, lopen tijdens 
iedere wandeling naast zo’n alledaagse dingen.  Kennen of herkennen we ze? 
Dan terug via een zeer zompig en ruraal gebied (rechts van ons werden twee oerossen, Pallieter en Marieke, 
gedropt).  We bevinden ons nu op ‘Nazareth’, gedeelte Kloosterheide of de achterkant van het Land van ‘Pier 
Moestache’.  We wandelen tot aan de Beatrijslaan.  Je bent hier nu in een gebied dat op literair vlak 
legendarisch is.  Weinigen weten dit: Beatrijs van Nazareth (zo is ze gekend), alsook onder de naam Beatrijs 
van Tienen, werd hier op deze plaats in 1200 (in Lier dus) geboren (stierf 29 augustus 1268).  Ze was een 
Middelnederlandse  mystieke schrijfster, dochter van beenhouwer Bartholomeus en naar alle waarschijnlijkheid 
een doorbakken trut.  Werd priorin van een klooster van Nazareth (Cisterciënzinnen).  Schreef een 
autobiografisch werk en een tiental mystieke prozastukken.  Eén van haar werken bestaat nog, namelijk ‘Seven 
manieren van Minne’.  De rest is verdwenen.  Literaire voorloper van Hadewych. 
In mijn natuurkundig onderzoek, vroeger uitgevoerd, vond ik hier sleedoorn, hazelnoot, lijsterbes, eik en vele 
vogels waaronder nachtegalen, steenuilen, patrijzen en roodborstjes.  Ook eekhoorntjes en de zeldzame wezel.  
Opgelet: de salomonszegel begint te ontluiken. 
In de hoop dat het niet te nat, te slijk, te koud of te warm is, wens ik het allerbeste, de wind van achter en een 
fijne wandelnamiddag in peis, vree en gedegen vrolijkheid. 

 
Uw toegewijde wandelvriend, 

Wim Van Gelder, zoon van Lowitsje den bienhouwer van Jan de beus uit ‘t kruis. 
 
In het clubblad van het 4

e
 kwartaal van 1998 kon je dit verhaal lezen: 

 

Het kan verkeren … 

 
Zoals U weet deden we, naar jaarlijkse gewoonte, met de Ranstuilen een buitenlandse wandelweek. Deze keer 
maakten we de streek van Hüttschlag en omgeving onveilig. 
Het hotel ‘Almrösl’, waar we verbleven, was wat ons betreft prima.  Zowel de kamer als het eten waren 
voortreffelijk.  Daarbij waren de wandelingen, naar aloude gewoonte, pico bello. 
Behalve wandelen, eten en drinken, hebben we ook een bezoekje gebracht aan de cultuurstad Salzburg.  
Tijdens de busreis van Hüttschlag naar Salzburg, hield een groepje uilen zich bezig met gezelschapsspelletjes 
zoals ‘dorpen en steden noemen’.  Iemand begint met een gemeente bv.: Rumst - de laatste letter is dus een ‘t’ 
- zodoende moet de volgende een plaatsnaam noemen die begint met de letter ‘t’ - bv. Tienen - laatste letter ‘n’ 
- dus de volgende plaatsnaam is bv Neerpelt, enz.  Bij sommige medespelers sloeg de fantasie gewoon op hol.  
Daar werden dorpen en steden genoemd die op géén enkele Belgische landkaart voorkomen.  Ten einde raad 
ging men het zelfde spelletje overdoen, maar dan met namen van dieren.  Zo hoorden we een kat - tijger - raaf - 
fazant enz.  Na enkele rondjes liep het vast bij de letter ‘s’.  Een zekere Yvonne riep luidkeels door de bus: nen 
‘solewiert’!  Ne wa, Yvonne?  Awel ja, nen ‘solewiet’, dat is een halve haan en een half kieken.  Daarop riep 
iemand vrij hard: ‘Dan is ‘t begot nen homo, diejen haan’.  Algemeen gelach, behalve van Yvonne.  En ze blijft 
bij haar besluit, die dieren bestaan en die heten zo. 
Te pas en te onpas werd die ‘solewiet’ vermeld; tot grote ergernis van ... 
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Een week samen met een bende Ranstuilen is een belevenis van de bovenste plank.  Maar aan alles komt 
jammerlijk een einde, zo ook aan het sprookje ‘Hüttschlag’. 
Enige dagen later thuis echter, zie ik mijn paperassen over Hüttschlag na en valt mijn oog op het woordje 
‘solewiet’.  Ik trek de schuif van mijn bureau open en raadpleeg het ‘groene boekje’.  Tevergeefs!  Nergens een 
spoor van die solewiet of aanverwanten. Alles is natuurlijk nog niet verloren.  Ik kan de Verschueren, Van Dalen 
en Winkler Prins-woordenboeken inkijken.  Miljaar... ik vind niets over dat rotbeest.  Gelukkig bezit ik ook de 
volledige reeks van Grzimek.  Zodoende ben ik gedoemd om alles over de hoendervogels en hoenderachtigen 
te raadplegen.  Met mijn beetje verstand moet ik 32 bladzijden verwerken maar van die mislukte haan géén 
enkel spoor.  Ik begin het dan ook neig op mijn heupen te krijgen; zoek in Franse, Duitse en Engelse 
woordenboeken; het resultaat is ‘ne rien de knots’ aldus helemaal niets.  Ik kan er zelfs niet meer van slapen.  ‘s 
Nachts tel ik geen schaapjes meer, maar de éne na de andere solewiet zie ik passeren; om kotsmisselijk van te 
worden. 
 
Ten einde raad, zoals men dat in de volksmond zegt, trek ik den boer op.  Gewapend met een rol papier, 3 
potloden, éné potloodslijper en met een persklak achterstevoren op mijn hoofd, rij ik ‘over ‘t water’.  Niet goed 
wetende waar naar toe, kruis ik kriskras door het Waasland en leg mijn motor stil op het kerkpleintje te 
Moerzeke.  Nieuwsgierig, met al mijn attributen in de hand, stap ik uit de auto maar zie niemand op het plein.  
Een straatje of twee ga ik verderen, jawel aan een boerderij zie ik een landbouwer zijn traktor buiten rijden.  Met 
verenigde krachten stap ik naar die man toe en vraag heel beleefd of hij een paar minuutjes tijd heeft voor mij. 
- Natuurliek hebbe kikke nu tied.  In teze tied vant jorre hebbe kik tied.  Mor over twat go èt? 
- Ja meneer, zeg ik, weet U soms wat een solewiet is? 
- Mo meniere, gie set sekerst nie vanne de boerenstiele?  Sedde gie soems ne stadsminsch?  Ne stadsminsch 
meniere, die weten van niet.  Die denken dasse slum zèn, mo die weten niet. 
- Jaja meneer, dat is best mogelijk, maar daarom vraag ik het ook aan U: “Wat is een solewiet?”. 
- Meniere ne boerenminsch moet èt werken, mo die weten wa oever ze klappe.  Meniere mien landerijen, ziedet 
die canadas ston?  Enne linkse weg dor lupt den Scheld, to dor iest mien landerijen.  Enne kikke ep ze nie 
verniette gekregen.  Kikke eb milledzie èt moeten werken senne.  Milldzie milledzie, ne stadsminsch wet nie wa 
werken ist.  Seg mo da kikke da gezéé eb.  Meniere, miene pépé éé tees of gekuèpt feur vijftertigtusend franks.  
Da of iste toen justekes twie ektaren gruèt.  Mien vodre, den oudste van sestienst kinders, erft da of, en da was 
toene achte ektaren gruèt.  Mo kikke eb in fijfensestigst da of geërft, kikke benne de oudste van achte kinders.  
Enne na meniere iste tees of achtenterstig ektaren gruèt.  Mo milldzie meniere, kikke eb èt moeten wroeten int 
teze polder.  Enne meniere, kikke eb gene sent sjult.  Ne stadsminsch die luppen mo no de bank, kikke nie, 
kikke betol alles subiet meniere.  Enne ne boere zitte nie oep zen zak zelle, mo die mokt alles zelve, zelvers zen 
kinders. 
- Jaja meneer, dat is allemaal prettig, maar... 
- Meniere, kikke zen gene meniere, kikke zen boer Teunis.  Nen stadsminsch wet niet, milldzie niet.  Vrogt mor 
in iel Moerzieke nor boer Teunis, en iedere wet wor die woent. 
- Tsja meneer, eu pardon, boer Teunis, weet U soms wat een solewiet is? 
- Meniere, kikke wee wa tis mo... 
- Boer Teunis, zeg maar Franske tegen mij, dat is eenvoudiger. 
- A tis zoals gie wilt hé.  Mo Frankse weete gie da nie? 
- Neen, ik weet het niet, anders zou ik dat toch niet komen vragen. 
- Awel Franske, mien of ist achtenterstig ektaren gruèt.  Achttiene ektaren iste akkerfeld, enne de rest iste wiets.  
Enne die solewiets ston rond de wiets; eddet vast? 
- Boer Teunis, ik heb eigenlijk niet zoveel tijd meer en mijn geduld staat ook op een laag pitje, maar weet U 
werkelijk wat een solewiet is? 
- Mo Franske milldzie, milldzie nen stadsminsch ist iets ror.  Nen solewiet iste nie anders dan nen wietspole.  
Enne oeviel wietspole kikke ston eb wete kikke selvers niette. 
- Enfin boer Teunis, weet U dat zelf niet? 
- Niette Franske, kikke weet et nie. 
- Zozo boer Teunis, maar dan bent U eigenlijk zelf een beetje een stadsmens hier in Moerzeke! 
 
Door van de ene verbazing in de andere te vallen, heb ik één potlood volledig door mijn slijper gedraaid; en mijn 
rol papier begint meer en meer op een solewiet te lijken. 
Terug thuis gekomen van dit merkwaardig avontuur, wilde ik me verfrissen en keek in de spiegel naar een erg 
grijs manneke.  Daarom Yvonne, vind ik, dat U mij minstens een potje kleurenchampoo schuldig bent.  Het liefst 
van al zou ik graag hebben, dat U mijn haren zelf komt herstellen; één voor één natuurlijk! 
Indien U toch een beetje aan dit verhaaltje zou twijfelen Yvonne, ga zonder dralen naar boer Teunis in 
Moerzeke, en doe hem gerust de groeten van mij. 
 
Milledzie Yvonne, ik wens U veel pret. 

GUY 
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In het clubblad vanhet 4
e
 kwartraam 2010 vond ik volgende teksten terug: 

 
 

Zolang geleden geschreven door Toon Hermans … 
en nog steeds actueel !! 
 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 

Ouder dan 50? 
 

Bekijk het leven dan met humor. 
Want als je ouder dan 50 bent… 
 Zijn ontvoerders niet langer in je geïnteresseerd. 
 Word je bij een gijzeling waarschijnlijk als een van de eerste vrijgelaten. 
 Verwacht niemand van je dat je in een brandend huis binnenrent. 
 Mensen die je om negenuur ’s avonds bellen, vragen: “heb ik je wakker gemaakt?” 
 Ziet niemand jou met al je kwalen nog als een hypochonder. 
 Zal je veel van je kleren niet meer verslijten. 
 Mag je op elk tijdstip dat jou uitkomt eten. 
 Kan je leven zonder seks, maar niet zonder bril. 
 Je gaat de verhalen over operaties van anderen zowaar waarderen. 
 Raak je verwikkeld in discussies over pensioenregelingen. 
 Zie je snelheidslimieten niet langer als een uitdaging. 
 Trek je je buik niet meer in, ongeacht wie er binnenkomt. 
 Zing je mee met de muziek in het warenhuis. 
 Kunnen je ogen niet slechter worden. 
 Heb je alle levenslessen al geleerd. 
 Kan je niet meer van je fouten leren … je hebt alle fouten immers al gemaakt. 
 Voorspellen je gewrichten het weer beter dan het KMI. 
 Zijn je geheimen veilig bij je vriendinnen of je vrienden … zij hebben net als jij ook een geheugen als een 

zeef. 
 Begint je voorraad hersencellen je aantal vetrolletjes te benaderen. 
 Kan je je niet meer herinneren waar je deze lijst eerder hebt gelezen. 
Dus… Behoud je glimlach! 

(uit Pascal) MF 
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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. 
 
Bij Paul en Marleen De Greef-Keustermans, 
Kard. Sterckxstraat 18, 2530 Boechout 
(Tel.: 03/455.07.88) kan je terecht voor: 

 Stickers Ranstuilen 
 Badge 50km UITGEPUT !! 
 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 ronde hals (nog enkele) > solden 
 Sweater polomodel (nog enkele) > solden 
 Sweater polomodel met rits (S-M-L-XL) 
 Petje 

 
Wens je één of meerdere van bovenstaande 
artikelen aan te schaffen, is het aan te raden om 

vooraf even telefonisch contact op te nemen met 
deze mensen. 
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 korting van 4€ op een busreis 
OF 
      Een korting van 4 € in onze Ranstuilenwinkel 
(slechts één wandelkaart per aankoop) 
 
 
 

Een 
gekleed 

Uiltje is er  
twee waard! 

 

 
 

En kleven maar … 
Wanneer je gaat wandelen is het normaal dat je je laat registreren.  Dit doe je door, vóór het starten aan de 
wandeling, een inschrijvingskaart te kopen, in te vullen en het bovenste gedeelte ervan in de betreffende urne te 
deponeren. 
Om het invullen van deze startkaart te vergemakkelijken maken wij voor jullie etiketten waarop alle nodige 
persoonlijke gegevens zoals naam, adres, lidnummer, clubnummer en naam … vermeld staan. 
Wens je gebruik te maken van deze kleefetiketten, kan je deze bestellen bij onze Secretaris Peter Cootjans 
tegen de prijs van 3,00€ (voor 200 stuks).  Om ons manusje-van-al niet extra financieel te belasten vragen wij 
om dit bedrag te betalen bij bestelling.   
 

Alle voordelen van deze etiketten even op een rijtje: 
 Je hebt minder schrijfwerk 
 Je gegevens zijn volledig en duidelijk leesbaar 
 Het vereenvoudigd de telling van het aantal leden per wandelclub  
 Indien je een ongelukje voor hebt waardoor je beroep zou moeten doen op de wandelverzekering ben je 

zeker dat alle gegevens vermeld op je inschrijfkaart juist zijn. 
 

 
 

OPGELET: Vanaf 01 mei 2017  
verhuist de redactie van dit clubblad naar 

Kris Mariën 
Kerkstraat 58 A bus 4 
2240  Massenhoven 
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Kookrubriek … 
 

Verse gazpacho en 
toast met gorgonzola 
Ingrediënten (voor 8 glaasjes): 
½ komkommer, 1 rode puntpaprika, 1 ui, 2 teentjes 
knoflook, 400gr gepelde tomaten, 4el olijfolie, peper 
en zout. 
 
Werkwijze: 
 Pel en snipper de ui en de knoflook.   
 Verwijder het kroontje van de puntparika en 

snijd in vieren; verwijder de zaadjes en 
zaadlijsten en snijd het vruchtvlees in blokjes. 

 Schil de komkommer, lepel er de pitjes uit en 
snijd het vruchtvlees eveneens in blokjes. 

 Doe de fijgesnipperde ui en knoflook, samen 
met de puntpaprika , de komkommer en de 
gepelde tomaten, in de blender en mix alles 
goed fijn tot en gladde soep.  Is de soep te dik?  
Voeg dan een scheutje water toe. 

 Giet de olijfoile bij de soep en breng op smaak 
met peper en zout.  Laat het geheel 30 minuten 
rusten afkoelen in de koelkast. 

 Verdeel de gazpacho over de glaasjes en 
serveer ze met een toastje met gorgonzola. 
Eventueel kan je naar het toastje vervangen 
door een sateetje tomaat-mozarella of 
fijngesnipperde zomergroentjes 

 

Vislasagne 
Ingrediënten (voor 4 personen): 
12 lasagne, 400gr pastasaus, 200gr gepelde 
scampi’s - 3 kabeljauwhaasjes - 2 zalmfilets (allen 
diepgevrozen), , 300gr gesnedenchampignons, 1 
courgette 80gr zongedroogde tomaten, 1el 
Italiaanse kruidenmix, 400gr tomatenblokjes met 
basilicum, 1 teentje knoflook, 80gr boter, 80gr 
tarwebloem, 5dl volle melk, 200gr geraspte kaas, 
4el olijfolie, peper, zout en muskaatnoot. 
 
Werkwijze: 

 Neem de vis en scapmi’s tijdig uit de diepries 
om volledig te ontdooien. 

 Verwarm de oven voor op 200°C 

 Snipper de look en snijd de courgette in de 
lengte in tweeën en snijd vervolgens in halve 
maantjes. 

 Neem een grote pan en verwarm 2el olijfolie.  
Stoof de courgetteschijfjes gedurende vijf 
minuten en voeg de chapignonschijfjes en de 
look toe. 

 Kruid met peper, zout en de Italiaanse 
kruidenmix; laat verder stoven en voeg na 5 
minuten de pastasaus en de tomatenblokjes 
met basilicum toe. 

 Laat het geheel 
nog 10 minuten 
zachtjes pruttelen. 

 Maak ondertussen 
de witte saus: smelt hiervoor de boter in een 
grote kookpan; meng vervolgens de bleom 
onder de gemolten boter, blijf roeren en laat 
even bakken tot het ruikt naar koekjes?  Voeg 
dan een scheut melk toe en klop met een garde 
– voeg dan geleidelijk verder, al roerend, de 
melk toe tot de saus de gewenste dikte heeft en 
kruid af met nootmuskaat, peper en zout. 

 Snijd de vis in stukken van ongeveer 3cm en 
voeg toe aan de witte saus.  Laat het geheel 5 
minuten sudderen. 

 Verwarm 2el olijfolie in een pan en bak de 
scampi’s, kruid af met perper en zout en voeg 
dan de scampi’s eveneens bij de witte saus. 

 Neem een ovenschotel ter grootte van 
ongeveer 4 vellen lasagne en bouw hierin de 
lasagne op: rode saus, 4 lasagnevellen, witte 
saus, 4 lasagnevelle, rode saus, 4 
lasagnevellen, witte saus. 

 Bestrooi het geheel met de gemalen kaas en 
plaats de ovenschotel gedurende 35 minuten in 
de voorverwarmde oven. 
 

Pannenkoeken met blauwe 
bessen, slagroom en honing 
Ingrediënten (voor 4 personen): 
225g zachte boter, 140g bruine basterdsuiker, 
1 150g blauwe bessen, 1 ei, 3dl volle melk, 250cl 
slagroom, 1/2dl vloeibare honing, 200gr zelfrijzende 
bloem, 50gr pure chocolade, 1el fijnekorrelsuiker, 
2el maïsolie, 50gr braadmargarine, een snuifje zout 
 
Werkwijze: 
 Meng de zelfrijzende bloem, de suiker en een 

snuifje zout. 
 Zet een pot op het vuur en smelt daarin de 

braadmargarine. 
 Voeg het ei bij de melk en klop los en doe er de 

gesmolten margarine bij; giet de vloeistof 
lanzaam bij het bloemmengsel en roer het 
geheel goed tot een egaal beslag. 

 Verhit een kleine koekenpan op een matig tot 
hoog vuur en giet er een beetje olie in.  Doe 
met een pollepel beslag in de pan (zorg er voor 
dat de pannenkoeken +12cm diameter groot en 
2mm dik zijn.  Laat de onderkant goudbruin 
worden en bakvervolgens de andere kant. 

 Serveer de pannenkoeken met de bessen en 
een beetje honing.  Werk af met een toefje 
slagroom, bestrooi met wat geschaafde 
chocolade. 

Bron: www.aldi.be 
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Uilenpuzzelhoekje …Oplossing ‘Sudoku’ 
1ste kwartaal 2017 

 

1 8 9 6 7 5 3 4 2 

7 2 5 8 4 3 6 9 1 

3 4 6 2 9 1 5 7 8 

5 7 4 3 8 6 1 2 9 

2 6 3 9 1 7 4 8 5 

9 1 8 4 5 2 7 6 3 

6 3 1 7 2 9 8 5 4 

8 5 2 1 6 4 9 3 7 

4 9 7 5 3 8 2 1 6 
 

En de winnaar is … 
 

Voor deze editie ontving de redactie maar liefst 16 inzendingen 
en deze waren allemaal juist. 

Een onschuldige Ranstuilenhand heeft uit deze inzendingen één winnaar getrokken 
en het lot is gevallen op Deuvaert Freddy uit Lier. 

Proficiat!  Je prijs kan je afhalen tijdens onze Internationale wandeltocht 
te Broechem op 9 april of je kan hem nadien afhalen in het Ranstuilenwinkeltje. 

 
 

 

Nieuwe puzzelopgave 
2de kwartaal 2017 

 

Laten we het er nog eens op wagen om een Sudoku op jullie af te sturen. 
Voor diegenen die misschien nog 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 mogen de cijfers 1 t/m 9 slechts één keer voorkomen. 

 

 1 5    4 3  

        1 

9   2 8     

      8  7 

  9 5 1     

     3   4 

4        2 

  2  6  5  9 

 3 8       
 

Inzendingen worden verwacht vóór 31 mei 2017 op het adres van onze redactie: 
Kris Mariën, Perenlaan 15, 2240 Zandhoven 

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

mailto:kris.kras@skynet.be

