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Woord van de  
nieuwe voorzitter … 
 

 

 

 

 
 

 

Beste leden, 

 

Een nieuw hoofdstuk breekt aan voor onze wandelclub, voor mezelf en voor het bestuur! 
 

We hebben namelijk afscheid moeten nemen van 4 bestuursleden.  Bestuursleden die zich jarenlang hebben 

ingezet voor het welzijn van de club en haar leden.  Bestuursleden die het beste van zichzelf hebben 
gegeven….jaar in, jaar uit…Voor hen stopt het hier!  Bedankt Paul, Marleen, Martin en Leentje.  Bedankt voor 

jullie inzet, werklust en verantwoordelijkheidsgevoel.  Genieten jullie nu maar van je Ranstuilenpensioentje! 

 
14 jaar geleden zetten wij, de echtgenoot, kinderen en ikzelf, de eerste stappekes bij de Ranstuilen.  Nooit 

gedacht dat we zo gepassioneerd zouden geraken door de wandelsport…Van het één kwam het ander en op 

vraag van Peter en Daisy, woonden we drie jaar geleden onze eerste vergadering bij. 

 
Een nieuwe voorzitter, enkele verschuivingen van de functies….we zijn er helemaal klaar voor.  Een jong en 

dynamisch team staat te popelen om het roer over te nemen.  Gelukkig met nog enkele “anciens” om af en toe 

wat bij te sturen.  En we mogen trots zijn want we zijn één van de weinige wandelclubs met zo een jong “team”! 
Na 38 jaar is onze wandelclub toe aan een vijfde voorzitter.  Ikzelf heb er maar 2 gekend.  Willy, hij heeft 26 

jaar met heel veel liefde deze wandelclub geleid.  Hij heeft zijn ziel gelegd in deze club en Paul is 3 jaar 

voorzitter geweest.  Maar wegens gezondheidsredenen heeft ook hij zijn functie moeten stopzetten.  
 

WAT IS GEWEEST: 

Superaanbieding in Sint-Gillis-Waas.  Zalig om zo op een eerste zondag van een nieuw jaar een 

superaanbieding te hebben.  Zo kan je meteen iedereen een gelukkig Nieuwjaar wensen.  Ideale bestemming 
ook, immers aan natuurschoon ontbrak het absoluut niet.  Het parcours liep hoofdzakelijk in de prachtige 

natuurgebieden “De Stropers” en het mooie ongerepte waterwingebied op Nederlandse bodem.  85 uilen deden 

mee aan deze Driekoningentocht. 
 

Op verloren maandag konden jullie reserveren voor onze reis naar Willingen.  Of dit succes had?! Jawel hoor!  

Ik was aangenaam verrast door de interesse!  We kunnen zelfs de vooropgestelde prijs laten zakken.  Als dat 

geen goed nieuws is! 
 

In 2017 ging onze wandelclub mee het engagement aan voor het WalkOn criterium.  Stappen voor gelukkige 

mensen in een betere wereld.  Als goede doel werd gekozen voor het kinderbrandwondenfonds van Oscare vzw.  
Eind januari werd de WalkOn cheque van 10000€ uitgereikt aan deze vzw.  We zijn fier als 

wandelaar/wandelclub ons steentje te hebben bijgedragen. Ook in 2018 gaan de Ranstuilen door met het 

WalkOn criterium, met Het Aksent vzw als goede doel. 
 

De eerste busreis van 2018 bracht ons begin februari naar West-Vlaanderen.  76 uiltjes trotseerden het zonnige 

winterweer op de Kruwerstocht in Oostduinkerke. 

 
En op 3 maart hielden we ons jaarlijks ledenfeest.  Eens de deuren geopend, liep de zaal snel vol.  Er werd een 

aperitiefje gedronken, gespeecht, lekker gegeten, gedronken, gelachen, gehuldigd, toneel gespeeld en gedanst 



[4] 

 

tot in de late uurtjes.  De Dj zorgde ervoor dat we de extra calorieën onmiddellijk konden verbranden.  

Tevreden verlieten de feestvierders rond middernacht de zaal.  Een uurtje later gevolgd door de bestuursleden 

die eerst met vereende krachten de zaal in zijn oorspronkelijke staat hadden teruggebracht.  Opgeruimd staat 
netjes! 

 

WAT GAAT KOMEN: 
Het eerste kwartaal van 2018 was een opwarmertje.  Het tweede kwartaal daarentegen wordt er eentje om “U” 

tegen te zeggen!   

De belangrijkste datum is uiteraard zondag 8 april …Onze 38ste Internationale Wandeltocht – W2G – WalkOn 

vindt dan plaats.  En de voorbereidingen voor deze tocht zijn volop aan de gang.   
 

 

Als wandelaar of als medewerker … 

jullie aanwezigheid is van groot belang!!! 

 

Dus noteer zondag 8 april 2018 alvast in je zakagenda,  

je smartphone of op je berichtenmuur! 

 

We hopen op zonnig weer,  

een grote opkomst van wandelaars en  

een vlekkeloze organisatie! 
 
 

Verder zijn er nog een aantal W2G- en Walkontochten.  Een superaanbieding op 15 april naar Winksele en 

eentje op 17 juni naar Itegem.  Op 22 april is er de busreis naar Geraardsbergen en op woensdag 9 mei hebben 

we een “Uilentrektochtje”.  Deze tochtjes werden in het verleden ook georganiseerd maar werden, wegens 
verminderde interesse, in de doofpot gestopt.  Wij zouden hier terug wat tijd willen insteken in de hoop dat er 

toch wat sportievelingen gaan op af komen. 

 
Op zondag 29 april is er Vlaanderen Wandelt.  Een hoogdag voor de wandelaar.  Twee startlocaties: 

Brasschaat en Brakel.  

 
Ondertussen zijn er ook al vage vakantieplannen voor 2019.  Een weekendje Renesse in het voorjaar en onze 

buitenlandse reis in september zou Moezel worden.  En dan is er nog het Tatra in samenwerking met andere 

wandelclubs.  Maar we houden jullie op de hoogte van ons “reilen en zeilen”. 

 
Zoals jullie kunnen zien…we zitten niet stil! 

De natuur ontluikt stilaan opnieuw na de winterperiode.  En ik krijg écht zin in LENTE! 

Tot gauw op één van onze eigen activiteiten of ergens “ten velde”. 
 

Uw kersverse voorzitter, 

Christel 

 
 

 

 
 

 

 
En haar voorganger ‘hij pinkte een traantje weg” 

… en zag dat het goed zou gaan … 
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Reizen om te wandelen … 
 
Voor onze tweede superaanbieding van 2018 
trekken we naar Winksele.   
Op zondag 15 april organiseert wandelclub “Old-
Time Stappers” hun 17e Old-Time-tocht – 17e 
Memorial Marc Munten.  Starten doen ze in de 
Warotzaal gelegen in de Warotstraat te Winksele.  
De afstanden zijn hier 2-4-6-8-12-16-20 en 30km.  
Vertrekken kan tussen 6.30u-15.00u, voor de 
30km kan je starten tot 11.30u, voor de 20km tot 
13.00u.   

Volgens de Walking in Belgium is het een sterk gevarieerd parcours via bos, veld, holle wegen en verharde 
wegen.  Soms vlak, soms licht hellend met mooie vergezichten. 
 

Winksele ligt in de provincie Vlaams-Brabant.  Vanaf 1133 wordt Winksele in verschillende documenten als dorp 

vermeld.  Tot 1977 was Winksele, samen met het gehucht Delle een zelfstandige gemeente, waarna het een 

deelgemeente werd van Herent.  Winksele telde 3195 inwoners in 1976.  Dat aantal is intussen uitgegroeid tot 

ruim 4200.  Winksele dient niet verward te worden met Wilsele, een nabijgelegen deelgemeente van de stad 

Leuven.  Winksele ligt twee ‘bergen’ verwijderd van de oude stadsmuren van Leuven: de Calverieberg en de 

IJzerenberg. 

Het wapenschild toont de leeuw van de Hertog van Brabant, met een ‘W’ als initiaal 

van de naam Winksele.  Deze combinatie kwam ook al voor op de originele 

gemeentezegel uit 1309. 

De naam ‘Winksele’ kan verklaard worden als een samenstelling van ‘Winiko’, een 

Germaanse persoonsnaam, en ‘sele’, een Germaans woord dat staat voor een 

woning die uit één ruimte bestaat.  De verklaring is dus ‘woning van Winiko’. De 

oudste bekende schrijfwijze ‘Wenekensele’ dateert van 1133.  De naam ‘Delle duidt 

op de landerijen in een dal. 

 

De gemeente heeft een rijk geschiedkundig verleden. 

In de Romeinse tijd was Winksele zeer waarschijnlijk niet bewoond, wat te maken heeft met het uitgestrekte 

bosgebied van Elewijt tot Aarlen, namelijk het Kolenwoud of Silva Carbonaria. 

De Salische Franken koloniseerden bestaande Romeinse steden (Doornik, Soissons…) maar ontbosten ook 

grote en nieuwe gebieden, en dit steeds langsheen rivieren en beken.  Kennelijk is het Frankische Winksele zo 

ontstaan.  Onder bestuur van Merovingers en Karolingers behoorde het dorp Winksele tot de Haspengouw of in 

Latijn Hasbania, later het graafschap Leuven binnen het Hertogdom Neder-Lotharingen of Lotherijk.  Later 

behoorde Winksele tot het Hertogdom Brabant (meierij Herent) tot aan de Franse Revolutie. 

Bourgondisch, Spaans en Oostenrijks bestuur: Het dorp Winksele werd enkele malen geteisterd door 

rondtrekkende legers en bendes.  Tijdens het Oostenrijks bestuur werden er 2 steenwegen aangelegd op het 

grondgebied van Winksele: de steenweg Leuven-Brussel en de steenweg Leuven-Mechelen.  Hun belang was 

vooreerst militair.  Deze wegen werden in rechte lijn aangelegd en vermeden daarmee de dorpskernen, ook de 

dorpskern van Winksele.  De meest nabije stadspoort van Leuven, genoemd Wijngaardenpoort, kreeg nu een 

nieuwe naam: Brusselse poort, omwille van de directe verbinding Brussel, over de IJzeren Berg van Winksele 

heen. 

Tijdens het Frans bestuur behoorde Winksele tot het Dijledepartement of Departement de la Dyle, met 

departementsnummer 94.  De kerkenschool of kosterschool in het midden van het dorp werd afgeschaft.  Op 20 

oktober 1796 (le 29 vendémiaire anV) besliste de Franse regeringscommissaris Boutteville dat het grondgebied 

ten westen van de Tervuursesteenweg, over de Brusselse steenweg tot de Mechelsesteenweg behoorde aan 

de nieuw opgerichte gemeente Winksele.  Hiertoe behoorde dus ook de “stadswijk” Diependaal, deel van de 

stad Leuven tot dan. 

Sinds de onafhankelijkheid van België in 1830 behoorde Winksele tot de provincie Brabant en sinds 1955 tot de 

provincie Vlaams-Brabant.  In 1831 staan de Nederlandse troepen op de strategisch gelegen IJzerenberg 

tijdens de Slag van Leuven.  De gemeente Winksele richtte een lagere school op in het dorpscentrum (1830) en 

in Delle (1870), die bleven bestaan tot de fusie van de gemeenten in 1977.  In 1896 werd er een katholieke 

lagere school opgericht, eerst een paar klassen, later een volledige kleuter- en lagere school. 

 

Superaanbiedingen 
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Er lopen 2 beken door Winksele: de Hoge Beek, vroeger Wolvebeek genoemd en de Lipsebeek, vroeger Leeps 

genoemd.  De Hoge Beek ontspringt in Bertembos en mondt uit in de Lipsebeek in Tildonk.  De Lipsebeek 

ontspringt in het Kastanjebos en mondt, zoals andere beekjes, via het Haachtse Broek uit in de Leiebeek, een 

belangrijke zijrivier van de Dijle. 

 

Diependaal 

De naam Diependaal vindt duidelijk zijn oorsprong in de vallei; de Franse naam was ‘Vallée Profonde’. 

Eeuwenlang behoorde Diependaal, waar een grote hoeve stond, tot de abdij van Vlierbeek. De hoeve diende, 

naast andere hoeven, om de benedictijnen van Vlierbeek voldoende voedsel te garanderen.  In de 17de eeuw 

kwam de hoeve tijdelijk in handen van de heren van Heverlee tot Diependaal in 1626 opgenomen werd binnen 

de stadsgrenzen van Leuven.  Na de Franse revolutie werd Diependaal bij de gemeente Winksele gevoegd 

(1796).  De hoeve van Diependaal geraakte in privéhanden, de laatste was de familie Vander Maelen.  Begin 

19de eeuw bleef van de hoeve niets meer over.  In 1962 voerde de gemeente Winksele de verkaveling van dit 

gebied door. 

 

Sinds de vroege Middeleeuwen behoorde Winksele tot het bisdom Tongeren-Maastricht, wat later het bisdom 

Luik werd.  De dorpen Winksele en Veltem waren overigens letterlijk een 

uitloper van het bisdom Luik, in tegenstelling tot de omliggende dorpen Bertem, 

Beisem, Herent…die tot het bisdom Kamerijk behoorden.  Noteer dat de steden 

Leuven en Haacht grensgebieden waren van het Luikse bisdom, dat veel 

uitgestrekter was dan het prinsbisdom Luik.  De bisdomgrens rond Winksele 

was bovendien een grens van kerkprovincies.  Het Luikse bisdom behoorde tot 

de kerkprovincie van het aartsbisdom Keulen; het bisdom Kamerijk behoorde 

tot de kerkprovincie-aartsbisdom Reims.  Pas in 1559 werd het aartsbisdom 

Mechelen-Brussel opgericht, waartoe Winksele behoort.  De Maria 

Hemelvaartkerk werd al in de 12de eeuw gebouwd in Maaslands-Romaanse 

stijl.  De Romaanse toren in zandsteen en het portaal dateren van 1230 en het 

vroeggotisch koor van ca. 1285.  In de 13de eeuw werd Winksele een belangrijk 

bedevaartsoord waar bezetenen naartoe kwamen.  In de 15de eeuw werd het bij 

uitstek de bedevaart tegen krankzinnigheid.  Winksele bleef een 

bedevaartsplaats tot in de 19de eeuw, wanneer Scherpenheuvel de 

bedevaartsfunctie overneemt.  De pastorie dateert van 1661.  In de 19de eeuw 

werd de nieuwe parochie van het Heilig Hart van Jezus opgericht in Winksele-

Delle.  In 1967 werd de Onze-Lieve-Vrouwkapel ingewijd in de wijk Diependaal op een terrein van de 

kerkfabriek van Winksele in Diependaal. 

 

Van de organiserende wandelclub bekwamen we volgende informatie: 

“Sinds 2001 richt Wandelclub Old-Timestappers uit Veltem hun Old-Time tochten in.  De startplaats is vanouds 
gelegen in de sporthal Warot van Winksele, een deelgemeente van groot Herent en buurgemeente van Veltem.  
Deze dorpjes zijn gelegen tussen Brussel en Leuven en zeer makkelijk te bereiken via het openbaar vervoer. 
Ofschoon er de laatste jaren stevig werd bijgebouwd hebben deze dorpen toch hun landelijk karakter kunnen 
behouden en worden ze omringd door nog vele groene gebieden en zijn de dorpskernen nog doorweven van 
vele “kerkwegjes”. 
Het doel van onze tocht is om zoveel mogelijk wandelaars de kans te bieden deze mooie omgeving te 
verkennen.  Daarom stellen we een waaier aan afstanden voor die desnoods kunnen gecombineerd worden.  
Voor dit jaar hebben we deze afstanden geprogrammeerd: 2, 4, 6, 8, 10, 12, 15, 20, 25 en 30km. 
Waar de 2 en 4km vooral over verharde wegen gaan zodat ook 
rolstoelgebruikers, gezinnen met kinderwagens en minder te been zijnde 
personen kunnen wandelen, gaan we vanaf de 6 km de weide natuur in.  
Ten zuiden van de startplaats vinden we het Bertembos terug.  Het is 
een open bos dat gelegen is op de heuvelrug tussen Leuven en 
Sterrebeek.  Door zijn hoge ligging kun je vanuit het bos genieten van 
prachtige vergezichten maar krijg je ook een paar stevige heuveltjes 
voorgeschoteld, inclusief enkele holle wegen.  Voor kinderen is het een 
fijne plek daar er ook een speelbos is ingericht. 
Ga je voor de langere afstanden (15 km en meer) doe je twee andere 
natuurgebieden aan, het Kastanjebos en de Molenbeekvallei.  Beide 
gebieden maken deel uit van De Groene Vallei, een oase van rust tussen 
de steden Leuven, Brussel en Mechelen en bevinden zich ten noorden 
van de startplaats. 
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Het Kastanjebos wordt gekenmerkt door een uitbundig bloementapijt in het voorjaar maar ook in de andere 
seizoenen is het bos een bezoek waard.  De Molenbeekvallei is een rijke strook natuur in een landschap van 
graslanden, bossen en open water.  Qua fauna en flora vind je er bijzondere soorten, zoals de zeldzame 
moerasvaren, de ijsvogel en de weidebeekjuffer. 
Natuurlijk is er altijd voor, tijdens of na de wandeling tijd voor een hapje en een natje in de startplaats en/of in de 
controlepost en dit alles tegen zeer democratische prijzen. 
Achter onze tocht gaat ook nog een ander verhaal schuil.  Het is een jaarlijkse herinnering aan Rijkswachter 
Marc Munten die tijdens de uitvoering van dienst jammerlijk om het leven kwam te Rotselaar op 21 april 2001.  
Met deze tocht willen we de herinnering levend houden aan een bijzonder iemand en tevens de familie een hart 
onder de riem steken en hun tonen dat we hem niet vergeten. 
Hopelijk mogen we jullie allen verwelkomen op zondag 15 april te Veltem.   
Meer info is steeds te vinden op onze webpagina http://www.oldtimestappers.be/old-time-tochten/ of facebook 
stek https://www.facebook.com/oldtimestappers  

De Oldtimestappers 
 
 
 
Voor onze derde superaanbieding van 2018 trekken we naar Itegem.  WSV Ivas Itegem vzw organiseert haar 
9e Zegeltjeswandeltocht op zondag 17 juni 2018.  Starten doen ze in de Parochiezaal gelegen in de 
Schoolstraat 28 te Itegem tussen 07.00-15.00u.  De afstanden zijn 5-10-15-20-25-30 en 42km. Volgens de 
Walking in Belgium één brok natuur.  Langs Pinzieleke (een vroegere overzetplaats van de Nete), Wishagen en 
Lodijk. Langs de prachtige vallei van de Grote Nete. Terug langs de Kaasstrooimolen, door de Goren en de 
Schrieken en de Saffraanberg van Itegem. 

 
Itegem is een dorp in de provincie Antwerpen en een 
deelgemeente van Heist-op-den-Berg.  Het dorp ligt aan de Grote 
Nete. 
De eerste vermelding van de plaats dateert uit 976.  Blijkens een 
oorkonde van keizer Otto II stond het klooster van Sint-Baafs op 
19 januari 976 zijn bezit van Noorderwijk en Itegem (in de gouw 
Taxandrië) af aan de nobele Folgbert en Reginswinde in ruil voor 
de villa Holthem (Sint-Lievens-Houtem).  De naam Itegem komt 
van Idingehem (huis van Ido).  Tot de Franse Revolutie lag een 
groot deel van het huidige grondgebied van Itegem in een kleine 
enclave van de heerlijkheid van Mechelen.  De rest behoorde tot 
het hertogdom Brabant. 
Tijdens de Franse periode werd Itegem een zelfstandig gemeente 
in het departement Twee Nethen.  Het oostelijk gebied, aan de 

overkant van de Grote Nete, vormde vroeger een landbouwgehucht Bernum en was een van de zeven 
heerdgangen van Heist.  Dit gebied werd in 1876 bij Itegem gevoegd. 
In 1976 werd het 1000-jarige bestaan van het dorp gevierd met allerlei feestelijkheden.  In 1977 werd Itegem bij 
de gemeentelijke herindeling bij Heist-op-den-Berg gevoegd. 
 
Door natuurlijke verbinding via de Grote Nete met de Schelde is een kleine industriële activiteit in Itegem 
ontstaan.  Tot de Tweede Wereldoorlog werd ijzererts uit het Netebekken platte schepen stroomafwaarts 
getransporteerd via stuwbruggen.  Nadien kwamen er de 
conservenfabriek L’Abeille en het voedingswarenbedrijf Fort, 
vooral bekend voor de gelijknamige koffie. In 2004 werd de 
koffiebranderij overgenomen door de Antwerpse firma Beyers en in 
2006 werd de productie definitief stilgelegd.  Momenteel is de 
vestigingsplaats van de bekende geschenken- en decoratieketen 
CASA nog het enige restant van het industriële verleden. 
 
Bezienswaardigheden 
- De Sint-Guibertuskerk heeft een opmerkelijke “lantaarn” in de 

43 m hoge toren. De toren is bewaard uit de 17de eeuw, de 

kerk zelf werd eind 18de eeuw verbouwd en in de 19de eeuw 

vergroot. 

- De Heestenhoeve, een beschermde hoeve waarvan de geschiedenis opklimt tot in de 18de eeuw. 

- Het herenhuis in de Schoolstraat 20, een neoclassicistisch herenhuis uit 1853, is beschermd als monument. 

- En mechanische maalderij uit 1931. 

 

 

http://www.oldtimestappers.be/old-time-tochten/?utm_source=copy&utm_medium=paste&utm_campaign=copypaste&utm_content=http%3A%2F%2Fwww.oldtimestappers.be%2Fold-time-tochten%2F
https://www.facebook.com/oldtimestappers
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- De overblijfselen van de voormalige waterburcht Ter Borght. Sinds 1895 werd het gebouw ingericht als 

rusthuis. De poort en voorgevel waren in 1938 beschermd als monument, maar werden in de jaren 60 

gedeclasseerd met het oog op de bouw van het rustoord. Het gebouw zou overgeplaatst worden naar 

Bokrijk, maar de heroprichting ging uiteindelijk nog niet door. Enkel een oude toren is nu nog overgebleven 

in Itegem. 

- Het Kasteelpark “La Garenne” is in privébezit, maar wordt één keer per jaar voor het publiek geopend. 

- Naast het natuurdomein de Averegten bezit Itegem veel bosrijk gebied ten westen van de dorpskern, 

voornamelijk rond de kastelen Isschot en La Garenne. Enkele privébossen en de Netevallei herbergen heel 

wat natuur. 

 
Bekende inwoners: 
Eén van de bekendste inwoners van Itegem is Cas Goossens, voormalig directeur-generaal van de BRT 
(Belgische publieke televisieoproep). Belgisch presentator en artiest Bart Peeters baseerde zijn personage Jos 
Bosmans op hem (in de succesvolle Vlaamse comedyserie Het Peulengaleis).  Peeters vertolkte overigens ook 
Cas Goossens zelf (als typetje) in het radioprogramma Het Leugenpaleis en ook enkele malen op televisie.  De 
gemeente werd daarbij ook geregeld vermeld in het Leugenpaleis en ook enkele malen als postadres van de 
Jos Bosmans Show in Het Peulengaleis. 
 
Verder zijn ook zeker nog het vernoemen waard: Gaston Durnez, schrijver - Joe Harris (1943-2003), Vlaams 
zanger - Marc Janssens, voormalig veldrijder - Jozef Lieckens, voormalig wielrenner - Bobby Prins, 
charmezanger - Alfons Verbist (1888-1954), politicus en Denis Verschueren (1897-1954), wielrenner. 
 

Van de organiserende wandelclub kregen wij de volgende omschrijving van de wandeling die jullie hier te 

wachten staat: 

 

9de Zegeltjeswandeltocht op zondag 17 juni 2018 vanuit Itegem 

De start is in de Parochiezaal, Schoolstraat 28 te Itegem.  Er kunnen 8 verschillende afstanden bewandeld 

worden. 

De kortste afstand 4km en tevens rolstoelvriendelijk heeft een rustpost in de startzaal.  

De langste afstand 42km start met een lus naar het mooie domein de Averegten om daarna met alle andere 

afstanden onze prachtige Netevallei te bewandelen.  Langs Hannekeshoek, door beemden en bossen lopen wij 

over de Neerhofweg naar de 1ste controlepost bij de 

fam. Vermeulen.  De wandelaar op enkele kortere 

afstanden keert van hieruit langs Bernum terug naar de 

startzaal.  

Het langeafstandsparcours loopt door langs de 

Bosbeek, Bosdijkweg en Wimpel om via de Webstraat 

de 2de controlepost te bereiken (voetbalkantine).  De 

twee grootste afstanden lopen hier een lus langs De 

Wimp en door Berteneinde in Morkhoven om via de 

Dalstraat terug te keren naar de controlepost. Na deze 

rustpost loopt het parcours langs de Wortelbaan, om 

langs de Goorloop al wandelend Wiekevorst te 

verlaten.  

Over veldwegen, door weiden, langs de 

Ooievaarsstraat, de Nieuwendijk en Achter de Hoven bereikt de wandelaar het einde van zijn wandeling. 

In de startzaal kan je de broodjes, soep, koffie of thee, wat gerstenat of een frisdrank laten smaken.  

Een deel van de opbrengst gaat zoals altijd naar de Vriendenkring van het Brandwondencentrum in Gent. 

Bedankt wandelvrienden dat deze IVAS wandeling in uw agenda met stip is aangeduid. 

 

Zo, Beste Uiltjes, dat was wat meer informatie over de streek waar je vertoeft indien je deelneemt aan deze 
superaanbieding.   
En vergeet niet: Je superaanbiedingskaart laten afstempelen (+ het controlestrookje van je inschrijvingskaart 
bijvoegen) betekent op het einde van het jaar een klein spaarcentje vanwege de clubkas.  (lees hierover meer 
op pag. 17) 
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De volgende superaanbieding gaat eigenlijk pas door in het derde kwartaal maar is al op zondag 1 juli 2018.  
Dan trekken we naar Lokeren.  De Reynaertstappers vzw organiseren die dag de 1e Runners Lab Walk 
Classic.  De start is voorzien in het Jeugdstadion Sporting Lokeren, Daknamstraat 91 te Lokeren.  Afstanden 
hier zijn 7-11-17-23-30-50km en vertrekken kan tussen 6.00-15.00u (start 50 km is tot 8u.00). 
 
Lokeren ligt in de provincie Oost-Vlaanderen, is gelegen aan de rivier de Durme en de autoweg E17 en telt iets 
meer dan 41.000 inwoners, die Lokeraars worden genoemd. 
Over de oorsprong van de naam Lokeren zijn al heel wat theorieën ontwikkeld, de ene al wat geloofwaardiger 
dan de andere. 
Een groep auteurs ziet in de plaatsnaam het element “luken” wat (in)sluiten of toedoen betekent.  Lokeren zou 
verwijzen naar een ingesloten plaats tussen de Durme en een bosgebied met wilde dieren. 
Volgens een recenter, meer wetenschappelijk verantwoorde interpretatie zou Lokeren in oorsprong een 
waternaam zijn die later overging op de daar gestichte nederzetting.  Lokeren zou dan afgeleid zijn van 
enerzijds het Indo-Europese grondwoord leuk dat helder of glanzend betekent en anderzijds het prehistorische 
hydronymische achtervoegsel “arna” wat water betekent.  Probleem is dat er voor ‘Leuk-arna’, hoewel 
taalkundig aannemelijk, geen feitelijke, historische bevestiging te vinden is. 

 
Over de geschiedenis van deze stad vonden we op internet 
het volgende terug: 
De vroegste archeologische bewijzen van bewoning op het 
huidige Lokerse grondgebied stammen reeds uit het 
neolithicum.  Latere vondsten dateren uit de periode van 
het Romeinse keizerrijk.  Zo werden restanten van een 
Romeinse weg langs de rivier de Durme teruggevonden.  
Men kan echter moeilijk stellen dat dit gebied enig belang 
had in deze periode.  De eerste vermelding van de stad 
Lokeren vindt pas plaats in 1114.  In tegenstelling tot 
oudere nederzettingen werd het nieuwe dorp Lokeren 
gebouwd in een bocht op de rechterzijde van de Durme.  In 
het midden van de 12e eeuw was het een onafhankelijke 
gemeenschap met landbouw en vlasnijverheid als haar 

twee economische hoofdactiviteiten.  De textielnijverheid bleef belangrijk ver tot in de 20ste eeuw. 
In 1555 gaf Keizer Karel V Lokeren het recht om een markt te organiseren.  Dit marktoctrooi is een 
scharniermoment in de ontstaansgeschiedenis van Lokeren.  Wat men weet van dit moment uit de Lokerse 
geschiedenis is dat het toenmalige marktplein bestond uit een driehoek die zich uitstrekte van de huidige 
Schoolstraat tot aan de kerk en een smalle strook van de Schoolstraat tot richting het huidige stadhuis.  De 
toenmalige markt was dus niet rechtstreeks verbonden met de Durme die omgeven werd door meersen langs 
beide oevers.  In die tijd was het één van de belangrijkste landbouwmarkten uit de omgeving met een bloeiende 
vlashandel.  Dit wekte wrevel op bij de verscheidene naburige steden.  In 1584 zouden garnizoenen uit Gent en 
Dendermonde mede om die redenen het toenmalige dorpscentrum bestaande uit voornamelijk houten huizen 
en een kerk hebben platgebrand. 
In de 16e en 17e eeuw lag het Land van Waas in de vuurlinie tussen het protestantse Nederlanden en het 
Katholieke Spaanse Rijk.  In de loop van de 17e eeuw trachtte het stadsbestuur percelen aanpalend aan de 
Lokerse markt, te verkrijgen van hun eigenaars.  Zo werd de markt uiteindelijk verbonden met de Durme en 
kreeg het omstreeks 1651 haar min of meer huidige contouren.  In 1789 werd het centrum van de stad 
nogmaals geteisterd door een grote brand.  Na de Franse annexatie werd het gebied deel van het 
Scheldedepartement, Lokeren behoorde tot het arrondissement Dendermonde en tot het kanton Lokeren.  In 
1804 kende Napoleon Bonaparte Lokeren stadsrechten toe. 
Tijdens de Duitse bezetting gedurende de Tweede Wereldoorlog werd er een Durchgangslager 
(doorgangskamp) ingericht met als (voornaamste) doel Engelse 
krijgsgevangenen samen te brengen in afwachting van hun 
transport (deportatie).  Na de bevrijding (tijdens de repressie) werd 
dit kamp ingericht als interneringscentrum voor collaborateurs.  Het 
Interneringscentrum Lokeren was één van de grootste in haar soort 
en er verbleven in de periode september 1944 tot november 1947 
tussen de 15.000 en 22.000 gedetineerden. 
 
Sinds de fusie van 1 januari 1977 maken deelgemeenten Eksaarde 
en Daknam deel uit van de stad Lokeren. 
De gemeente telt buiten het stadscentrum nog verschillende wijken 
en gehuchten, die door verkavelingen en lintbebouwing met het 
centrum vergroeid zijn geraakt, zoals Spoele, Heiende, 
Bergendries, Heirbrug, Everslaar, Bokslaar, Staakte, Naastveld en 

 
De Durme in Lokeren vroeger … 

 
… en de Durme nu (met zicht op het postkantoor) 
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Puttenen.  Het gehucht Oudenbos sluit aan op Zeveneken in buurgemeente Lochristi.  In deelgemeente 
Eksaarde ligt nog het dorp Doorslaar. Daknam is zowel in inwoneraantal als in oppervlakte de kleinste van de 
drie terwijl Lokeren net de grootste is.  De zuidelijke grens van de stad en deelgemeente Lokeren loopt volledig 
gelijk met de E17-autosnelweg. 
 
Bezienswaardigheden in Lokeren zijn o.m.: 

 Het stadsmuseum: hier wordt de geschiedenis van de stad vertelt.  De focus ligt op de 19e en 20e eeuw, 
waarbij er veel aandacht geschonken wordt aan de haarsnijderij-industrie waarvan de stad in de 20e eeuw 
het epicentrum was.  Tevens is er het Nationaal Beenhouwersmuseum, 
schatkamer en oude bakkerswinkel te vinden. 

 De Sint-Laurentiuskerk is een pseudobasilicale kruiskerk gelegen aan het 
kerkplein en de omgeving is een plaatselijke toeristische trekpleister. 

 De Heirbrugmolen is een windmolen.  Deze molen werd in 1852 gebouwd 
ter vervanging van een staakmolen.  In 1873 werd deze molen uitgerust met 
een stoommachine en verrees naast de molen een hoge schouw.  In 1940 
werd de molen gedeeltelijk ontmanteld, de kap, het gevlucht, de bovenas en 
het kruiwerk werden verwijderd.  De resterende molenromp werd in september 
1979 erkend als monument en als dorpsgezicht.  In 1993 kocht de stad 
Lokeren de molen aan en in 2001-2002 werd de molen maalvaardig 
gerestaureerd.  Op 8 september 2002 werd tijdens de Open Monumentendag 
de molen opnieuw in gebruik genomen.  Het molenaarshuis uit de 18de eeuw 
was te bouwvallig om te renoveren en werd in 2004 uit 
veiligheidsoverwegingen gesloopt.  Het is de bedoeling dat dit later herbouwd 
wordt met hetzelfde uiterlijk. 

 
De Lokerse Feesten is een tiendaags stadsfestival dat sinds 1975 plaatsvindt in de maand augustus. In 
diezelfde periode worden ook de  Fonnefeesten en de Polifonics georganiseerd.  Daarnaast is er nog de 
Kovekensstoet. 
 
Ook aan natuur is geen gebrek. 
Wie aan de natuur te Lokeren denkt, denkt vaak onmiddellijk aan het Molsbroek. Het is niet alleen een, naar 
Vlaamse normen, vrij groot reservaat, het heeft bovendien het voordeel dat een 4,5km lange verharde 
wandeldijk door dit natuurgebied steeds vrij toegankelijk is.  Tevens ligt Molsbroek vlak bij de stadskern en is 
het voor niet-Lokeraars vlot bereikbaar, zowel per auto als met het openbaar vervoer.  Het ligt op enkele 
minuten lopen van Station Lokeren en via de aansluitende verharde Durmedijk langs de Buylaers bereikt men 
het Molsbroek na ongeveer 20 minuten wandelen.  De totale oppervlakte van het Molsbroek is 80ha.  Het 
natuurgebied wordt beheerd door natuurvereniging vzw Durme. 

Het Bospark is een natuurpark dat zich op zo’n 10 minuten van het stadscentrum van Lokeren bevindt. Het 
omvat een tennisveld, tweetal voetbalvelden, een speeltuin, een kleine tearoom in het bos en een sportkantine 
aan de voetbalvelden.  Door zijn speeltuin en verschillende dieren is het Bospark heel populair bij de kinderen.  
Het Verloren Bos bevindt zich eigenlijk naast het Bospark, alleen een weg bevindt zich tussenbeide.  Dit bos 
omvat een schuttersterrein, een kasteel (anno 1900) en koetshuis.  Deze laatste twee worden als jeugdverblijf 
verhuurd door het Centrum voor Jeugdtoerisme vzw.  Het Verloren Bos is te bereiken via de Durmedijk. 
De Buylaers is een brok natuur binnen de bebouwde kern van Lokeren, op nauwelijks tien minuten wandelen 
van het eigenlijke stadscentrum.  Dit natuurgebied van 20ha is immers gelegen op de linkeroever van de 
Durme, tegenover het stedelijk zwembad en de Sportlaan.  De meersen langs de Durme hebben hier 
grotendeels hun historisch uitzicht behouden met weinig beplantingen in de vlakte, fraaie vochtige hooilanden 
en daarnaast een aantal rietveldjes.  Het spontaan verwilderend Verloren Bos met zijn stuifduinrelicten paalt 
eveneens aan dit natuurgebied.  Dit gebied wordt beheerd door vzw Durme. 

 
Zicht op de Heirbrugmolen 

 
Het Molsbroek: panoramafoto (website natuurpunt) 
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De Eenbes-reservaatpercelen zijn genoemd naar een op Vlaamse schaal behoorlijk zeldzame plant, die er in 
het vroege voorjaar abundant bloeit: de Eenbes.  Ze situeren zich op de overgang van de Moervaartvallei en de 
kern van Zandig Vlaanderen, het zandgrondenlandschap tussen Gent en Lokeren. 
De Liniewegel te Eksaarde is voor veel Lokeraars het mooiste wandel- en fietspad door de open ruimte. 
De Moervaartmeersen en hun omgeving zijn als natuurgebied wellicht het minst bekend te Lokeren.  
Begrijpelijk, want het is eigenlijk een samenvoeging van acht verschillende gebieden, allen gescheiden door 
wegen of waterlopen en met een eigen landschappelijke verscheidenheid.  Het is dus natuurgebied met veel 
afwisseling.  Langs de Moervaart en een noordelijk deel van de Durme ligt een vrij smalle, soms maar 200m 
brede strook meersen. 
Museum 
 

Van de organisatoren ontvingen we volgende tekst over deze wandeling: 

“De Reynaertstappers vzw organiseren voor de 1ste maal een Runners’ 
Lab Classic Walk met als startplaats het Jeugdstadion Sporting Lokeren, 
Daknamstraat 91 te 9160 Lokeren. 
De mogelijke afstanden zijn 7-13-17-21-28 en 50km. 
Alle afstanden starten door het Park der Beuken met villa Ter Beuken, 
gebouwd in 1914 in Art Nouveau stijl. Van daar gaat het langs de Durme, 
een zijrivier van de Schelde.  Vandaag beschouwt men de Durme veelal 
als een samenvloeiing van de Zuidlede en de Moervaart.   
Zo kom je aan onze eerste rustpost “School de Rozen”.  Daar keren de 
wandelaars van de 7km weer richting startplaats langs het Bospark en het 
verloren bos met zijn mooi kasteel en koetshuis en tussen verschillende 
exotische boomsoorten. 
De andere afstanden gaan richting natuurreservaat Molsbroek, met zijn 
80hectare één van de grootste natuurreservaten van Oost Vlaanderen.  Je 
kan er volledig rondwandelen en gedurende 4.5km lang vindt je er talrijke 
watervogels, elsenbroeken, rivierduinen, rietvelden en vochtige grasvelden.  Ook het bezoekerscentrum 
gelegen in het natuurreservaat is meer dan een bezoekje waard.  Je kan er bovendien een bijkomende rustpost 
van maken.  De 13km gaan dan weer richting rustpost “School de Rozen”.  
De 17,21 en 28km gaan verder langs de putten van den Ham.  Dat zijn twee mooie waterputten met volop 
natuur waar ook zeilclub de Maere is gevestigd.  De 17km gaan vandaar ook richting rustpost “School de 
Rozen”. 
De 21 en 28km gaan verder naar de Ruiter, een landelijk gehucht van Waasmunster, waar er een rustpost is 
ingelast in zaal Sint-Janskring.  De 21 km gaat dan weer richting rustpost de Rozen langs landelijk rustige 
veldwegen.  
De 28km-wandelaars maken een lus naar het oude vliegveld waar het domein Baverickhoeve is gevestigd van 
industrieel Jan De Clerck.  Dit domein is gelegen midden de bossen, prachtig om door te wandelen.  Van daar 
komen de wandelaars van de 28km weer aan de rustpost op de Ruiter en vervolgen hun wandeling samen met 
de 21km wandelaars. 
Onze bekende 50km-wandeling met zijn uitstekende bevoorrading kan starten vanaf 6 uur ’s morgens. Ze 
wandelen eerst ook naar “school de Rozen”.  Van daar gaan ze richting Zele Durmen, waar deze wandelaars 

verwend worden met spek en eieren.  Daarna 
lopen ze via natuurgebieden naar de 
Durmedijk die onverhard is en een pareltje is 
van natuur met een mooie bloemenpracht en 
de vele konijntjes en fazanten zijn soms een 
streling voor het oog.  Van daar gaat het 
langs de mooie trage weg “houtenkruis”, 
langs de oude spoorwegbedding en komen 
ze uit aan onze rustpost “Gerstekot”.  Verder 
gaat het over het bos en heidegebied van 
Waasmunster, door speelbos de Vaag, 

richting gehucht de Ruiter en daar volgen de 50km wandelaars de andere afstanden naar de startplaats. 
 
De 50km met bevoorrading kost 10 euro bij voorinschrijving en 12 euro de dag zelf.  Wat krijg je voor die 10 
euro: een pracht van een natuurwandeling, spek en eieren, een belegd broodje, 2 x een consumptiebon van 
1,50 euro en één van 2,30 euro, een éclair, een koek en een flesje water.  Bij aankomst en na het volbrengen 
van de 50km wandeling, een   T-shirt geschonken door de Grootste Loopspeciaalzaak Runnerslab uit 
Zwijndrecht. 
Voor info over het voor-inschrijven van de 50km-wandeling stuur je een mailtje naar  
marc.lauwaert1@telenet.be of bel even naar nummer 0495/68.85.58. “ 
 

 

 
Speelbos “De Vaag” 

mailto:marc.lauwaert1@telenet.be
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Busreizen 

 
 

Zo, Beste Uiltjes, dat was wat meer informatie over de streek waar je vertoeft en het parcours van die dag 
indien je deelneemt aan deze superaanbieding.   
En vergeet niet: Je superaanbiedingskaart laten afstempelen (+ het controlestrookje van je inschrijvingskaart 
bijvoegen) betekent op het einde van het jaar een klein spaarcentje vanwege de clubkas.  (lees hierover meer 
op pag. 19) 
 

Uiltjes, naar Winksele, Itegem en/of Lokeren ga 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!! 

 
 

 
 

Onze tweede busreis van 2018 brengt ons naar 
Geraardsbergen.  Op zondag 22/04/2018 richt wandelclub 
Padstappers Geraardsbergen hun mattentaarttocht in.   
Vertrek vanuit het Koninklijk Atheneum, Papiermolenstraat 103, 
Geraardsbergen.  Starten kan tussen 7.00-15.00u.  De afstanden 
hier zijn 6-8-10-12-14-16-18-22-26-32-42 km. In de Walking in 
Belgium staat deze tocht als volgt omschreven: Een mooie 
combinatie van natuur en cultuur.  De topper in de Vlaamse 
Ardennen.  Geen muur op 6-10-14 km.  Gratis bedeling van 
halve mattentaart met koffie op de Markt.  Meeneempakket 
mattentaarten kan je bestellen voor je start. 
 
Een artikel over deze busreis werd reeds opgenomen in ‘Ons 

Uiltje’ van vorig kwartaal omdat je hiervoor al kon inschrijven vanaf maandag 26/03/2018. 
Hierbij geven we nog graag de informatie mee die de organiserende club ons heeft toegestuurd. 

 
Zondag 22 april 2018: MATTENTAARTENTOCHT: 
Alhoewel wandelclubs het hele jaar door hard werken aan diverse wandelingen, die samen hun jaarprogramma 
vormen, komt het algemeen voor, dat er onder die wandelingen eentje uitgroeit tot het paradepaardje van die 
club. Bij ons, Padstappers Geraardsbergen, is dat de Mattentaartentocht, die dit jaar trouwens reeds aan zijn 
35ste editie toe is. In die 35 jaar hebben we heel wat tevreden wandelaars, al dan niet bij een wandelclub 
aangesloten, opnieuw mogen verwelkomen.  
Dan zou je zo denken dat die tocht een eindeloze herhaling wordt van reeds gebruikte wegen, maar niets is 
minder waar, want de parcoursbouwer en zijn ploeg schuimen telkenjare maanden op voorhand de streek af 
naar nog niet ontdekte paden of verloren gegane trage wegen en gebruiken die - vaak gaan ze daarvoor op pad 
met de bosmaaier - in hun nieuw parcours. Op die manier tekenen ze elk jaar voor uitgelezen en verrassende 
omlopen.  
Uiteraard zijn er wat vaste elementen, waarop wordt gebouwd, zoals de ruime startlocatie met dito 
parkeergelegenheid, de Boelaremeersen, het stadspark, de feestelijkheden van de “dag van de mattentaart” op 
de markt, de landelijke deelgemeenten, de in wielermiddens gekende Muur en voor de langere afstanden de 

Gavers, het Moerbekebos, de Bosberg, het Raspaillebos, het 
natuurreservaat Moenebroek en het Hasseltbos. Zoals gezegd 
geldt een van onze zorgen de wegen, die deze elementen met 
elkaar verbinden als parels aan een kroon. Om te bewijzen dat 
Padstappers Geraardsbergen, inderdaad meer dan één wandeling 
waard is, heeft de parcoursbouwer gezorgd voor mooie, rustige, 
natuurvolle omlopen door landerijen, domeinen, velden en bossen, 
waar de weelderig bloeiende blauwe boshyacint zorgt voor een 
schitterende kleurenzee en de wilde daslook voor heerlijke geuren. 
Maar nog veel meer dan op onze andere wandelingen leggen we 
de klemtoon die dag op het aanbieden van een totaalbelevenis, we 
willen er een heerlijk dagje uit van maken.  
De Mattentaartentocht in samenwerking met de door de stad 
Geraardsbergen georganiseerde Dag van de Mattentaart zal deze 

totaalbelevenis helpen waar maken. De markt in Geraardsbergen, standplaats van het oudste Manneken Pis 
van België, is daarbij zowat de draaischijf tijdens deze tochten. Daar kan jong en oud het toeristisch hart van 
Geraardsbergen voelen slaan. De Broederschap van de Geraardsbergse Mattentaart zorgt er voor een waaier 
aan informatie en animatie in het teken van haar als Europees streekprodukt erkend gebak. De stad zorgt dan 

 
Bloemenpracht in het Moenebroek 
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weer voor muzikale omlijsting en maakt van de gelegenheid 
gebruikt om enkele toeristische troeven op tafel te leggen. 
Terwijl de wandelaars kuieren langs de verschillende standjes, 
wordt op de aldaar voorziene rustpost een gratis halve 
mattentaart met koffie aangeboden. Ook voor onze mindervalide 
vrienden is er gewerkt aan een alternatief parcours dat hen -
haast onmerkbaar- tot op de markt brengt om daarna zacht 
dalend terug naar de start te keren. De wandelende kinderen 
worden ook niet vergeten want aan de kortste afstanden worden 
alweer kinderzoektochten gekoppeld waaraan leuke attenties 
voor de deelnemers worden voorzien.  
Alle parcoursen zijn zo opgebouwd dat de verschillende 
belevenissen worden verbonden door korte licht oplopende 
omlopen (6, 10 km), een wat langere licht golvende wandeling 
(14km) of korte (8 en 12 km) en lange (16 tot 42 km) 
heuvelachtige tochten over de mythische Muur van Geraardsbergen, die in 2019 als scherprechter wordt 
opgenomen in een Touretappe.  

Op de start- en aankomstplaats, alsook op de rustposten 
onderweg, kunnen de wandelaars de dorst lessen en de 
honger verdrijven met tot in de puntjes verzorgde dranken 
en spijzen. De kinderen kunnen na de kinderzoektocht nog 
even stoom afblazen in de springkastelen op de speelplaats 
van het KA, dat voor die gelegenheid wordt omgebouwd tot 
een gezellig terras, van waar hun ouders de kroost met de 
glimlach zien moe worden. 
Zoals op al onze tochten bieden wij hier ook pakketten 
mattentaarten aan tegen voordeeltarief (5 + 1 gratis voor 
7,50€). Vermits deze gegeerd zijn raden we aan ze vooraf bij 
aankomst te reserveren op de daartoe voorziene stand. 
 
Deze tocht maakt deel uit van WalkOn, een 
regelmatigheidscriterium georganiseerd door Wandelsport 

Vlaanderen in samenwerking met Vayamundo. Als deelnemende club zal Padstappers Geraardsbergen per 
ingeschreven deelnemer aan de Mattentaartentocht, 0,10 € storten aan HET AKSENT, een vzw die aangepaste 
vrijetijdsbesteding aanbiedt voor mensen met een beperking. Verder worden om het uur prijzen verloot onder de 
aan de deelnemende wandelaars en om 16u wordt een inschrijvingskaart beloont met een verblijf voor 2 
personen in het Vayamundo vakantiepark van Houffalize. Er zijn nog meer prijzen te winnen in dit 
regelmatigheidscriterium maar daar verwijzen we graag naar de infostand van WalkOn zelf.  
De Mattentaartentocht maakt ook deel uit van onze eigen Priortrofee, een regelmatigheidscriterium van vijf door 
Padstappers Geraardsbergen ingerichte tochten. Deelname aan 4 van de 5 geeft recht op een fles Prior of 
biologisch appelsap van 75cl.  Vraag je deelnemerskaart en inlichtingen op de stand ‘Afstempeling’. 
De Padstappers en de stad Geraardsbergen zijn er klaar voor … jij ook? 
 
Of er nog plaatsen vrij zijn is bij het ter perse gaan van dit ‘Uiltje’ moeilijk zeggen.   
Toch nog geïnteresseerd?   
Neem dan zo vlug mogelijk contact op (tussen 20.00 en 22.00u) met Christel 
Janbroers op het nummer 03/4856068 om na te gaan of er nog plaatsen 
beschikbaar zijn. 
 
De prijs bedraagt nog steeds 7 euro/persoon of 3 euro + een volle 20-
wandelingenkaart. Kinderen jonger dan 14 jaar betalen slechts 4 euro (in deze 
prijzen is de inschrijving voor de wandeling inbegrepen). 
Betalen doe je binnen de 8 dagen na reservatie rechtstreeks bij een bestuurslid of per overschrijving op 
rekeningnr. BE30 0010 9881 7111 van WSV De Ranstuilen vzw met duidelijke vermelding van ‘Busreis 
Geraardsbergen’ + aantal personen. 
Vertrekken doen we stipt om 7.30u te Ranst (parking Aldi), de terugreis vanuit Geraardsbergen vatten we even 
stipt aan om 16.00u. 
 
 

 
 

 

 

 
De mytische “Muur van Geraardsbergen” 
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!! Belangrijk bericht !! 
 
De volgende busreis zal doorgaan op zondag 29/07/2018 naar Soumagne gelegen in de provincie Luik, meer 

bepaald in het Land van Herve, in de vallei van de Magne, op een hoogte van ongeveer 200 meter.  Ten 
zuidwesten van de kom ligt het Domein van Wégimont, met het kasteel.  De omgeving wordt gekenmerkt door 
landbouw en veehouderij. 
Meer informatie over de streek en de wandeling zelf zal worden opgenomen in ‘Ons Uiltje van het derde 
kwartaal  
Inschrijven voor deze busreis is, wegens organisatorische redenen, al voorzien vanaf maandag 02/07/2018 
(tussen 20.00 en 22.00u) bij Christel Janbroers op het nummer 03/4856068. 
 
De prijs bedraagt nog steeds 7 euro/persoon of 3 euro + een volle 20-wandelingenkaart. Kinderen jonger dan 
14 jaar betalen slechts 4 euro (in deze prijzen is de inschrijving voor de wandeling inbegrepen). 
Betalen doe je binnen de 8 dagen na reservatie rechtstreeks bij een bestuurslid of per overschrijving op 
rekeningnr. BE30 0010 9881 7111 van WSV De Ranstuilen vzw met duidelijke vermelding van ‘Busreis 
Soumagne + aantal personen. 
Vertrekken doen we stipt om 7.30u te Ranst (parking Aldi), de terugreis vanuit Soumagne vatten we even stipt 
aan om 16.00u. 
 

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 wel door regen en wind … 

daar kunnen ze in Geraardsbergen en Soumagne van op aan!! 
 
 
 

 
 
 
 
 

Uilentrektochtjes … 
 
Bij sommigen onder jullie gaat er misschien een belletje rinkelen….?   
Jawel hoor, de ouwe getrouwe ‘Uilentrektochtjes’ wordt nieuw leven 
ingeblazen.   
We gaan er weer een gewoonte van maken om regelmatig in de week 
“samen” te gaan wandelen.   
 
De eerste editie gaat door op woensdag, 9 mei 2018. 
We verzamelen op de parking van zaal Den Boomgaard te Broechem vanaf 13 u.   
De wandeling zal stipt om 13.30 u vertrekken.  
We trekken richting Emblem voor een afstand van ongeveer 12km met onderweg, ergens halverwege, een 
“stop” om daarna terug te keren naar het vertrekpunt. 
 
Om organisatorische reden zouden we graag weten hoeveel sportievelingen meegaan zodat we de eigenaars 
van onze rustpost vooraf kunnen informeren wat hen te wachten staat.  Gelieve dus je deelname te bevestigen 
aan een bestuurslid en dit ten laatste op 4 mei 2018. 
 

Belangrijk om te weten:  
We wandelen in groep.  Dus wees gerust, het tempo wordt aan een ieders kunnen aangepast.  Buiten de 
begeleiders kent niemand het parcours dus ‘uiltjes-de-voorsten’ moeten waarschijnlijk toch worden terug 
gefloten. 
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38e Internationale wandeltocht 
op 08/04/2018 te Broechem… 

 
Broechem, gelegen in de provincie Antwerpen, vormt op 8 april 
2018 het decor voor een gevarieerd, rustig en landelijk parcours. 
Starten doen we aan het Loo in de Evenementenhal Den 
Boomgaard, Antwerpsesteenweg.  Een megagrote startzaal en 
ruime parking zorgen voor een “warme welkom”.  Afstanden zijn 4-
7-11-15-20-25-30-42 en bovendien een afstand die niet vermeld 
staat in de Walking: 45km.  Bovendien is deze tocht een 
Walk2gether-tocht en bovendien ook een WalkOn-wandeling 
(meer uitleg over het WalkOn-criterium vind je op pagina 18). 
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 – Kessel – Lier – Ranst en uiteraard Broechem. 

 
Alle afstanden vertrekken over het Safipad.  Het Safipad loopt over 
de oude treinbedding van Broechem tot Lier. 
 
De 4km is toegankelijk voor rolstoelen en kinderwagens maar 
heeft geen controlepost.  Deze afstand blijft in Broechem en heeft 
een passage langs de Jules Persijnstraat.  Deze straat werd 
genaamd naar een Vlaamse schrijver en literatuurcriticus die 
vooral bekend staat voor zijn essays en schrijversbiografieën 
(geboren te Wachtebeke op 20 april 1878.  Hij zou werkverslaafd 
zijn geweest en regelmatig zware depressies doorgemaakt 
hebben.  Hij kwam noodlottig om het leven in Broechem op 10 
oktober 1933.  Zijn lichaam werd gevonden in een waterput.  
 

De 7km loopt mee met de 4, een splitsing zorgt ervoor dat ze aan de rustpost komen in Emblem.  Ze hebben 
dan 3km afgelegd.  Na de rust lopen ze langs bloeiende boomgaarden terug naar de start. 
 
De 11km heeft ondermeer een passage langs het asielcentrum 
in Broechem om na 5,2km de rustpost in Emblem te bereiken.  
In 2002 werd deze vroegere Britse basis omgebouwd tot een 
open opvangcentrum.  In het opvangcentrum zijn er 413 
plaatsen voor asielzoekers. Ongeveer 50 personeelsleden 
staan in voor de goede werking van het centrum.   
Na deze rust hebben ze nog 5,4 km af te leggen om de 
startplaats terug te bereiken 
 
De 15km: 6,8km tot aan de controle in Emblem waarna ze nog 
8km voor de boeg hebben.  Een afstand met veel groen en een 
doortocht over Bossenstein Golf- en Polo Club.  Dit terrein ligt in de schaduw van het machtige kasteel 
Bossenstein uit de 17de eeuw. 

 
De 20km: Werkelijke afstand 21,4km wandelt naar Emblem en na 
deze controle verder naar Kessel met doortocht door Kesselse 
Heide, de Kloosterheide en de Kleine Nete om dan, via de rustpost 
in Emblem terug in de startzaal aan te komen.  De harde maar 
eerlijke natuur verrast telkens opnieuw.  Kom op adem in een 
magisch mooi stukje natuur.  Een Kempens landschap zoals het 
vroeger was, een zeldzaamheid in Vlaanderen.  Ontdek de 
kleurrijke afwisseling van (struik)heidevlakten, naald- en 
loofbossen en zandvlakten.  225 schapen grazen in juni en 
oktober op de heide. 
 

 

 
Het Safipad 
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De 25km: deze afstand stapt vanuit het Loo naar Emblem (6,8km) daarna van Emblem naar Kessel (3km) in 
Kessel maken ze een lus van 5,8 km om dan terug naar Emblem te stappen (4,9km).  Vanuit Emblem hebben 
ze nog 4,7km voor de boeg alvorens terug in het Loo te arriveren.  De werkelijke afstand is dus 25,2km met 
heel veel groen, door een mooie stukje natuur, overwegend over 
onverharde wegen. 
 
De 30km: Heeft hetzelfde parcours als de 25km-stappers maar zij 
zullen, alvorens de eerste keer de rust in Emblem te bereiken al 
8,5km hebben afgelegd en nadat ze de tweede maal in Emblem 
even hebben gerust hebben ze nog 8km af te leggen om terug op 
het Loo aan te komen.  De werkelijke afstand is hier dus30,2km.  
Zij hebben een passage langs de mysterieuze Kloosterheide en de 
Kleine Nete.  Deze Kleine Nete ontspringt op de grens van de 
provincies Antwerpen en Limburg, vervolgens stroomt ze door de 
Kempen tot in Lier waar ze samenvloeit met de Grote Nete en zo 
de Beneden-Nete vormt. 
 
De 42km: maken vanuit het Loo een wandeling van 10,1km via 
Ranst en het Zevenbergenbos om daarna terug bij de start aan te komen.  Het Zevenbergenbos is een prachtig, 
oud bos, dat deel uitmaakt van een complex van meer dan 100h bos aan de rand van de agglomeratie 

Antwerpen.  Al wandelend zie je in het voorjaar bosanemonen en 
slanke sleutelbloemen die de bosbodem bedekken.  In de zomer 
fladderen er verschillende vlinders in de hooilanden. 
Na een rust in de startzaal gaan ze naar de rustpost in Emblem 
(8,5km).  Vanuit Emblem trekken ze ook naar Kessel (3km), maken 
daar een lus van 7,7km (ze hebben een groter stuk door de 
Heide), keren op hun stappen terug richting Emblem over en 
afstand van 7,5km (komen op het grondgebied Lier) en vanuit 
Emblem trekken ze terug naar het Loo (5,4km). De werkelijke 
afstand is hier 42,20km 
 
De 45km loopt hetzelfde parcours als de 42 maar ze maken nog 
een extra lus voor ze terugkeren naar de startzaal.  
 
Globaal beschouwd zullen de wandelaars kunnen genieten van de 
natuur in volle lente. 

 
In onze controleposten staan onze mensen klaar om aan democratische prijzen de wandelaars van spijs en 
drank te voorzien. 
In de startzaal is er nog lekkere vidé met frietjes verkrijgbaar!!!! 
 

Bereikbaarheid:  
Uiteraard met de auto, te voet of met de fiets. 
Kom je met het openbaar vervoer naar deze wandeldag dan maak je gebruik van De Lijn: 
vanaf Berchem-station busnummer 420 of 421 of vanaf 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 
 

 
 

Ranstuiltjes, 
wij verwachten jullie massaal op  

08 april 2018 te Broechem 
en wensen jullie alvast  

veel werk- en/of wandelgenot toe !! 
 
 

 

 
Zicht op de Kleine Nete 

 
Het prachtige Zevenbergenbos 

 

http://www.ranstuilen.be/
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Het parcours op 08/04/2018 
 

 

4km =     3.7km          3.7km 
 

7km =     7.7km  BROECHEM - EMBLEM     3.0km 
   EMBLEM - BROECHEM     4.7km 

           7.7km 
 

11km = 10.6km  BROECEM - EMBLEM      5.2km 
   EMBLEM – BROECHEM     5.4km 

         10.6km 
 

15km = 14.8m  BROECHEM - EMBLEM     6.8km 
   EMBLEM - BROECHEM     8.0km 

         14.8km 
 

20km = 21.4km  BROECHEM - EMBLEM     3.0km 
   EMBLEM - KESSEL      3.0km 
   KESSEL – KESSEL    ..5.8km 
   KESSEL – EMBLEM    ..4.9km 

EMBLEM – BROECHEM     4.7km 

         21.4km 
 

25km = 25.2km  BROECHEM- EMBLEM      6.8km 
   EMBLEM - KESSEL      3.0km 
   KESSEL - KESSEL      5.8km 
   KESSEL – EMBLEM    ..4.9km 
   EMBLEM - BROECHEM     4.7km 

         26.0km 
 

30km = 30.2km  BROECHEM - EMBLEM     8.5km 
   EMBLEM – KESSEL       3.0km 
   KESSEL - KESSEL      5.8km 
   KESSEL – EMBLEM      4.9km 
   EMBLEM - BROECHEM     8.0km 

         30.2km 
 

42km = 42.2km  BROECHEM – BROECHEM   10.1km 
   BROECHEM - EMBLEM     8.5km 
   EMBLEM – KESSEL      3.0km 
   KESSEL - KESSEL      7.7km 
   KESSEL – EMBLEM      7.5km 
   EMBLEM – BROECHEM     5.4km 

         42.2km 
 

45km = 44.8km  BROECHEM - BROECHEM   10.1km 
   BROECHEM - EMBLEM     8.5km 
   EMBLEM - KESSEL      3.0km 
   KESSEL - KESSEL    ..7.7km 
   KESSEL - EMBLEM      7.5km 
   EMBLEM - BROECHEM     8.0km 

         44.8km 
 

Uw Ranstuilenbestuur 
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Belangrijke mededelingen … 
Werkwijze bij superaanbiedingen … 
 

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

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

Voor 2018 werden volgende tochten uitgekozen: 

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

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

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

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

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

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

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

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

 

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

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

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

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

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

 

En nog een woordje uitleg … 
Voor de nieuwelingen onder ons geven we graag wat meer uitleg over het systeem van de ‘Superaanbiedingen’  
We kunnen niet telkens een bus inleggen om een wederbezoek te brengen aan andere wandelclubs die hebben 
deelgenomen aan onze Internationale Wandeltocht in het voorjaar of onze wintertocht.  Dit is voor de clubkas 
financieel niet haalbaar (een bus huren kost immers vééél meer dan de 7 euro/persoon die je als lid betaald met 
daarbij dan nog de inschrijving inbegrepen), ofwel is de club zo dicht bij onze thuishaven gelegen dat het de 
moeite niet loont om er met een bus naar toe te rijden.  Daarom werd het systeem bedacht om de 
Ranstuilenleden die op tochten aangeduid met “superaanbieding” deelnemen onder de Ranstuilennaam, te 
belonen.  En zie, het begrip ‘Superaanbieding’ heeft ons geleerd dat ‘3 X scheepsrecht is’ want …  
de leden trekken er massaal naartoe, de organiserende club is blij met deze massale deelname en voor de club 
is het financieel draaglijk.  Meer informatie omtrent de werkwijze vind je in het artikel hierboven. 

jullie voorzitter Christel 
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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 Patrick en Tania Braem-Matthyssen, 
Zwaantjeslei 61, Merksem 
(Tel.: 0476/68.21.39) 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! 

 

 
 

 
 
 

 
 

 

-criteruim… 
 

Het streefdoel van dit initiatief van Wandelsport Vlaanderen in partnerschap met Vayamundo, blijft zoals de 
vorige jaren, “mensen gelukkiger maken door wandelen”, net zoals de inzet voor natuur- en milieuzorg, 
solidariteit, integratie van andersvaliden en jonge gezinnen. Deze gemeenschappelijke doelen moeten zorgen 
voor sociale contacten, bewegen, een gezondere levensstijl en een betere levenskwaliteit. 
 
Deelnemende clubs dragen als instap in het WalkOn criterium €0.10/deelnemer af aan een vooraf gekozen 
goede doel. 
Het goede doel voor 2018 wordt vzw HET AKSENT.  Deze vzw biedt een aangepaste vrijetijdsbesteding aan 
voor mensen met een beperking.  De activiteiten die ze aanbieden zijn dagreizen, vakanties, fietsen en 
wandelen.  Belangrijk aspect hierbij is de noodzakelijke opleiding van vrijwilligers die de diverse activiteiten 
begeleiden.  Onze bijdrage zorgt voor een degelijke opleiding van deze vrijwilligers. 
 
De wandelingen die in aanmerking komen voor dit criterium staan in de Walking in Belgium aangeduid met een 
klavertje4 en staan ook vermeld op de betreffende stempelkaart.  Deze stempelkaart kan je vragen op de 
WalkOn-stand die op elke deelnemende organisatie staat opgesteld.  Op elk van deze wandelingen worden om 
het uur prijzen verloot onder de deelnemers en er is altijd een kinderzoektocht met prijzen voor de kinderen.  
Elke ingediende kaart (vanaf minimum 5 stempels) geeft, naast een geschenk, eveneens recht op deelname 
aan de trekking van de hoofdprijzen op het einde van het seizoen. 
 

 

 



 

 

20 

 

 
 
 
 

 
 
 

APRIL 2018 
 

 
 

Zondag 01 april 2018 
 

DE SINT-JANSTAPPERS 
Den Ouwen Uiltochten 
Walk2Gethertocht 

A Parochiezaal  
Dreveneind 1 
ESSEN-HORENDONK 

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

 

 

Maandag 02 april 2018 
 

IJSETRIPPERS VZW 
Lentetocht tussen Lane en 
Dijle 

VL-BR De Linde 
Pastorijstraat  
OTTENBURG 

4-7-12-18-25km 08u00-15u00 
 

 
 

Dinsdag 03 april 2018 
 

DE NATUURVRIENDEN 
ZOERSEL 
Paastocht 

A KLJ-Lokaal Zoersel 
De Reiger 29 
ZOERSEL 

6-11-17-20km 07u00-15u00 
 

 

 

Zondag 08 april 2018 
 

WSV DE RANSTUILEN 
38e Internationale 
Wandeltocht 
Walk2Gethertocht 

 

 

A 
 

Evenementenhal ‘Den 
Boomgaard’ 
Antwerpsesteenweg 
BROECHEM 

 
 
 
 
 
 

4-7-11-15-20-25-30-42-
45km 

 
 

 
 
 
 
 

07u00-15u00 

 

 

Zaterdag 14 april 2018 
 

WSC LANGDORP 
17e Panoramatocht 

VL-BR Parochiezaal Gelrode 
Rillaarsebaan 134 
GELRODE 

4-8-12-16-20-30km 07u00-15u00 

 
 

Zondag 15 april 2018 
 
 

OLD TIME STAPPERS 
VELTEM 
17e Old-Time tocht 
17e Memorial Marc Munten 
Superaanbieding 

VL-BR Warotzaal 
Warotstraat 
WINKZELE 

 
 
 

2-4-6-8-12-16-20-30km 

 
 
 

06u30-15u00 
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HERENTALSE WV 
37e Perswandeling 

A Den Engel 
Kerkstraat17 
Vorselaar 

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

07u00-15u00 
06u00-10-00 

 
 

Donderdag 19 april 2018 
 

WSV NETELAND DUFFEL 
17e Kiliaanwandeling 

A DOMEIN De Locht 
Liersesteenweg 44 
DUFFEL 

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

 

 

Zaterdag 21 april 2018 
 

WANDELCLUB TEMSE 
5e GSP-tocht van het 
Waasland 

O-VL ’t Veer 
Scheldelei 
KRUIBEKE 

7-14-21km 08u00-15u00 

 
 

Zondag 22 april 2018 
 

PADSTAPPERS 
GERAARDSBERGEN 
Mattentaartentocht 
Busreis  

O-VL Kon. Atheneum 
Papiermolenstraat 103 
GERAARDSBERGEN 

 
 

6-8-10-12-14-16-18-22-
26-32-42km 

 
 

07u00-15u00 

 
 

DE DAUWSTAPPERS 
28e Int. Poldertochten 

A Gildenhuis 
Partizanenstraat 
KAPELLEN 

5-11-15-18-21-25km 07u30-15u00 
 

 

WK WERCHTER 
Aspergedabberstocht 

VL-BR De Wal 
Walstraat  
WERCHTER 

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

 
 

Zaterdag 28 april 2018 
 

WVK PUURS 
32e Lippeloboswandeling 

A Parochiezaal St-stefaan 
Lippelodorp 48 
LIPPELO 

5-10-15km 08u00-15u00 

 
 

Zondag 29 april 2018 
 

WK NOORDERGOUW 
BRASSCHAAT 
Vlaanderen wandelt 

A Peerdsbos – De 
Leerexpert 
Bredabaan 89 
BRASSCHAAT 

4-7-10-14-18-21-25-
30km 

07u00-15u00 

 
 

 
 
 

MEI 2018 
 

 
 

Dinsdag 01 mei 2018 
 

ZANDSTAPPERS 
Meiklokjestocht 
Walk2Gethertocht 

A Mollenhof 
Lichtaartsesteenweg 1 
POEDERLEE 

4-7-12-15-20-25-35km 06u30-15u00 
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Zondag 06 mei 2018 
 

WSV DE KADODDERS 
Dwars door de 
groentestreek 

A BelOrta 
Mechelsesteenweg 120 
SINT-KATELIJNE-
WAVER 

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

 

DE VOSKES 
Sint-Katharinatocht 

A Zaal De Grave 
Park Deroissart 
ARENDONK 

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

 
 

 

Woensdag 09 mei 2018 
 

UILENTREKTOCHTJE A Zaal Den Boomgaard 
BROECHEM 

12km 13u30 stipt 

 
 

Donderdag 10 mei 2018 
 
WANDEL MEE  
RUISBROEK 
Aspergewandeling 

A Gemeenschapshuis 
Vrededaal 
L. Van Kerckhovenstr 1 
PUURS 

6-10-14-21km 07u30-15u00 

 
 

Zondag 13 mei 2018 
 

SINJORENSTAPPERS 
34e Lange Wappertochten 

A Lokalen Jowen 
Nererlandweg 33 
WILRIJK 

4-8-13-16-17-18-20-21-
22-26-33km 

07u00-15u00 
 

 

WIT-BLAUW 
SCHERPENHEUVEL 
Meitocht 

VL-BR Sporthal Averbode 
Vorststraat 55 
AVERBODE 

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

 

PARKVRIENDEN 
ZAVENTEM 
10e Airportwandeling 

VL-BR Nothengemhoeve 
Namenstraat 
NOSSEGEM 

4-6-8-12-16-20-25km 08u00-15u00 
 

 
 

Donderdag 17 mei 2018 
 
HERENTALSE WV 
Rondom Bergom-Herselt 

A Zaal Onder den Toren 
Hoge Dreef 
HERSELT 

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

 
 

Zaterdag 19 mei 2018 
 

WANDELEND PAAL 
39e Mariëndaaltocht 
 

VL-BR CVO De Oranjerie 
Boudewijnvest 3 
DIEST 

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

06u00-15u00 

 

 

Zondag 20 mei 2018 
 

BOSGEUZEN-
VOORKEMPEN 
40e Conciencetocht 

A Dorpshuis 
(feestzaal De Caters) 
Kerstraat 24 
SCHILDE 

6-9-12-16-21-27-33-
40km  

07u30-15u00 
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WSC DE BLAUWVOET 
22e Pannenkoekenwandel-
tocht 
 

A Sportcentrum Voetbal-
terreinen Blauwvoet 
Ilsestraat 106 
OEVEL 

6-12-18-25km 07u00-15u00 

 
 

Maandag 21 mei 2018 
 

HORIZON OPWIJK 
26e Kravaalbostochten 

VL-BR Sint-Pieterszaal 
Steenweg 131 
MAZENZELE 

6-12-17-21-28km 07u30-15u00 

 

 

Zaterdag 26 mei 2018 
 

DE NATUURVRIENDEN 
ZOERSEL 
Lentetocht 
 

A Koetshuis 
Kasteeldreef 55 
HALLE (Kempen) 

6-11-17-20km 07u30-15u00 

 
 

Zondag 27 mei 2018 
 

DE KORHOENSTAPPERS 
Paterkestocht 
Walk2Gethertocht 

A Zwepes Ven 
Oude Arendonksebaan 
OUD-TURNHOUT 

4-7-12-16-20-25-32-40-
50km 

07u00-15u00 
 

 

KWIK BORNEM 
Ring Klein-Brabant 
 

A CC Ter Drift 
St-Amandsesteenweg 
BORNEM 

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

 

 
 
 

 
 
 

JUNI 2018 
 
 
 

Zaterdag 02 juni 2018 
 

RAVELSE WANDELAARS 
Derde Poppelse glorie 
        OF 
Mieke Pap goes 
completely bananas! 

A Feestzaal Mieke Pap 
Dorp 28 
POPPEL 

 
5-8-13-18-24-31-40km 

 
50km 

 
07u00-15u00 

 
05u00-09u00 

 

 

Zondag 03 juni 2018 
 

DE POMPOENSTAPPERS 
Pompoenstapperswandeling 

A OC Lichtaart 
Schoolstraat 36 
LICHTAART 

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

06u00-15u00 
 

 

SCHORRESTAPPERS 
20e Onnefretterstocht 

A Zaal De Koophandel 
Noeveren 58 
BOOM 

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

 

DE BOLLEKES 
ROTSELAAR 
Hagelandtocht 

VL-BR Montfortcollege 
Aarschotsesteenweg  
ROTSELAAR 

4-6-8-10-12-16-20-
30km 

07u00-15u00 
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Zaterdag 09 juni 2018 
 

DE GRASHOPPERS 
Scherpenheuvel wandelt 

VL-BR Gemeenschapscentrum 
De Egger 
Hinoulstraat 74 
SCHERPENHEUVEL 

4-6-10-12-15-20-25-30-
42km 

07u00-15u00 

 
 

Zondag 10 juni 2018 
 
DE NATUURVRIENDEN 
Pierentocht 
Walk2Gethertocht 

A VTI 
Langestraat 199 
ZANDHOVEN (Heikant) 

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

 

WANDELCLUB 
TORNADO 
Boerentocht 

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

5-8-12-15-20-25-32-
42km 

07u00-15u00 

 

WV DE LACHENDE 
KLOMP 
Wase Poldertochten – 
Jubileumtocht – 45 jaar de 
Lachende Klomp 
 

O-VL GC De Route 
Stationstraat 201 
SINT-GILLIS-WAAS 

6-12-16-21-30km 07u00-15u00 

 
 

Zaterdag 16 juni 2018 
 

OLENSE 
POTTENSTAMPERS 
Zomertocht – Memorial 
Dirk Wagemans 

A Domein Teunenberg 
Boerenkrijglaan 51 
OLEN 

5-7-13-20-22-30km 07u00-15u00 

 

Zondag 17 juni 2018 
 

IVAS ITEGEM 
9e Zegeltjeswandeltocht 
Superaanbieding  

A Parochiezaal 
Schoolstraat 28 
ITEGEM 

 
 

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

 
 

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 21 juni 2018 
 

DE BAVOSTAPPERS 
ZITTAART 
21e Pootzaktocht 

A Kantine FC Netezonen 
Ruddershoek 32 
EINDHOUT 

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

 

Zaterdag 23 juni 2018 
 
MILIEU 2000 LOMMEL 
23e Tocht der 7 
heerlijkheden – Door de 
Vryheyt Lommel 

L Buurthuis “Het Zand” 
Frederik Van 
Edenstraat 9 
LOMMEL 

5-9-13-16-20-43-50km 06u00-15u00 
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Zondag 24 juni 2018 
 

WVK PUURS 
38ste Zomertochten 

A Gemeenschapshuis 
Vrededaal 
L. Van Kerckhovenstr. 
PUURS 

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

 

DE NOORDERKEMPEN 
HOOGSTRATEN 
29e Aardbeidentocht 

A GC De MARc/KT 1 
MERKSPLAS 

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

 
 

DEN ENGEL LEUVEN 
Zomertocht 

VL-BR CC De Borre 
Speelpleinstraat 
BIERBEEK 

5-9-15-25-30km 06u30-15u00 

 
 

Di-woe-do-vrijdag 26-27-28-29 juni 2018 
 

WSV BEEKAKKERS 
39e Wandelvierdaagse van 
het Gielsbos 

A Ontmoetingscentrum 
Het Gielsbos 
Vosselaarseweg 
GIERLE 

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

 
 

Zaterdag 30 juni 2018 
 

GEDOVIBA 
8e doffense zomertocht 

A Terrein FC Gedofiba 
Gerheze 1 
OLEN 

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

 

 
 
 

 

JULI 2018 
 
 
 
 

Zondag 01 juli 2018 
 

REYNAERTSTAPPERS 
1e Runners Lab Walk 
Classic 
Superaanbieding 

O-VL Jeugdstadion Sporting 
Lokeren 
Daknamstraat 91 
LOKEREN 

 
 
 

7-11-17-23-30-50km 

 
 
 

06u00-15u00 

 
 

WIJTSCHOTDUVELS 
12e Wijtschotduvelstocht 

A Hoeve De 4 Notelaars 
Wijtschotbaan 4 
SCHOTEN 

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

 

DE KLEITRAPPERS 
Piet Van Aken-tocht 

A Clublokaal De 
Kleitrappers 
Korte Veerstraat 2 
RUMST 

5-12-15-20-30-50km 07u00-15u00 
 

 

 

!!! Inschrijven busreis Soumagne vanaf maandag 02/07/2018 !!! 

bij Christel Janbroers te Broechem (03/485.60.68) 
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Een ongeval …? 
 
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.   
 
WAT TE DOEN BIJ EEN ONGEVAL? 

Ziehier, in het kort de meest noodzakelijk uit te voeren punten (dit geldt vooral bij wandelingen georganiseerd 
door een club, aangesloten bij “Wandelsport Vlaanderen”). 
We zetten de te volgen stappen op een rijtje: 
- Een verzekerde kwetst zich tijdens een activiteit. 

- De club/federatie voorziet een ongevalsaangifteformulier. Gelieve de vragen in te vullen. 

- Met het ongevalsaangifteformulier stap je naar de dokter, die het medisch getuigschrift deel uitmakend van 

het formulier, dient in te vullen. 

- Stuur het ongevalsaangifteformulier samen met het medisch getuigschrift naar volgend adres: 

WANDELSPORT VLAANDEREN vzw INDUSTRIELAAN 11/Bus 3 te 9990 MALDEGEM, Tel: 050/405142 - 

Email: verzekeringen@wandelsport.be 

- Eens zij de documenten heeft ontvangen zendt ARENA u binnen de vijf dagen een ontvangstmelding op 

met alle nodige informatie en uw dossiernummer. 

- Alle bijkomende onkostennota’s met vermelding van het dossiernummer kan U best overmaken aan 

ARENA NV zodat zij, als het dossier volledig is, tot vergoeding kunnen overgaan. 

- Mogen wij U ten slotte vragen ons onmiddellijk ongunstige ontwikkelingen in het genezingsproces te 

melden om een zo vlot mogelijke regeling van het dossier te kunnen waarborgen.  

Maar hopelijk is deze informatie voor U overbodig en kan U genieten van vele jaren sportplezier zonder 
ongevallen. 
 
 

 

 
 
 
 

 

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. 
 
 

 

mailto:Tel:%20050/405142
mailto:verzekeringen@wandelsport.be
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 Appartement te huur in 

Winterberg in het hochsauerland. 

Er zijn verschillende 

wandelroutes in het gebied van de 

Rothaarsteig. 
 

 

Het appartement heeft 1 slaapkamer met 4 

bedden en in de woonkamer staat een 

slaapzetel. Het is gelegen op de gelijkvloerse 

verdieping. Er is tevens een staanplaats voor 

de wagen in de gemeenschappelijke garage. 
 

Meer informatie en prijzen kan u bekomen 

op nr 03/475.10.92 of via email 

marc.smets7@telenet.be  
 
 
 

 

 

 

mailto:marc.smets7@telenet.be
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Familiegebeurtenissen … 
 

 

In memoriam 
 

 
Op 21 december 2017 overleed Willy De Wilde. 

Hij was de echtgenoot van Mimi Tielens en 
was jarenlang een actief Ranstuilenlid. 

 
 
 
 
 

Op 4 februari 2018 overleed Swa Van Looy. 
Hij was de echtgenoot van Josette Verhoeven 
en eveneens de schoonvader en vader van onze leden 
Stefano en Carine Fernandes-Van Looy. 
Swa is zelf ook een tijdje lid geweest van onze club. 

 
 
 
 
 

 
Eddy Whiteman overleed op 2 maart 2018. 
Hij was de echtgenoot van Anna (Annie) Verijcken. 
Samen waren ze vele jaren actieve Ranstuilenleden. 
 

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

 

 

 
 

De 10 geboden van de wandelaar … 
1. Ik wandel voor mijn gezondheid en plezier. 
2. Ik respecteer de mensen die ervoor zorgen dat ik mijn hobby kan doen. 
3. Ik respecteer de starturen en vul mijn inschrijfkaart correct in. 
4. Ik blijf op de paden, aangegeven door de organisator. 
5. Ik pluk geen planten, laat dieren met rust en respecteer de natuur. 
6. Ik laat geen afval achter maar neem het mee en deponeer het in de 

vuilbak. 
7. Ik houd mijn vriend "de viervoeter" aan de leiband. 
8. Ik ben steeds "veilig op weg" en respecteer de verkeerscode. 
9. Ik toon respect voor mijn medewandelaar. 
10. Ik probeer te carpoolen of maak gebruik van het openbaar vervoer. 
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Wandelreis Slovakije Sojka Tatra gebergte 
8 dagen van 9 tot16 juni 2019 

 
De regio is omringd door de hoogste toppen van het land, er is 
een nog ongerepte natuur, met bergen, meren, honderden 
kilometers bewegwijzerde wandelpaden.  Een echt 
wandelparadijs. 
  
In de Liptov-regio zijn er de houten kerk van Svätý Kríž, het 
openluchtmuseum van Pribylina, het door UNESCO 
beschermde bergdorpje Vlkolínec, de Keltische vindplaats 
Havránok, de centra van de stadjes Liptovský Mikuláš en 
Ružomberok… 

 
 

Verblijf met twee in tweepersoonskamer:  999 euro/persoon 
Opleg éénpersoonskamer: 105 euro, 
Korting met drie in een familiekamer: 70 euro voor elke reiziger 
 

Er is ook de mogelijkheid voor een verblijf van10 dagen te kiezen 
van 7 tot 16 juni 2019 
 
Als je deze formule kiest is de kostprijs: 
Verblijf met twee in tweepersoonskamer: 1199 euro/persoon 
Opleg éénpersoonskamer: 135 euro 
Korting met drie in een familiekamer: 90 euro voor elke reiziger 
 
Alle vermelde prijzen zijn gebaseerd op min. 30 betalende personen.     
Extra voordeel voor de vereniging: elke 21ste reservatie reist voor maar 250 euro.(kost van de vlucht) 
 

Inbegrepen: 
Vlucht heen en terug 
Alle transfers met een comfortabele bus 
Sojka begeleider in het Nederlands, eventueel 2 niveaus 
Alle inkomgelden, eventuele begeleide bezoeken 
Alle activiteiten zoals vlottentocht, kabelbaan, tandrad, folklore-avond 
7 of 9 nachten halfpension in Sojka resort (Ontbijtbuffet, driegangenavondmaal in de vorm van buffet met keuze 
uit Slovaaks, internationaal of vegetarisch menu) 
Vrij gebruik van binnenzwembad, wellness, internet 
Moderne kamers met alle comfort 
Lunchpakket vanaf dag 2 tot en met dag 7 of dag 2 tot en met dag 9, uitgezonderd op dag 4: lunch in een 
restaurant (2 gangen). Dagen 1 en 8: vrije lunch. 
 

 
 

Niet inbegrepen: 
dranken, persoonlijke uitgaven, fooien, massages of andere verzorgingsprocedures, eventuele toeslagen voor 
brandstof of bagage, reis- of annulatieverzekering 
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Programma 
 

Dag 1: Vlucht Zaventem-Wenen 
Wij wachten jullie op op de luchthaven en maken tijd voor kort bezoek aan de hoofdstad Bratislava. (afhankelijk 
van de vluchturen) Vrije lunch in het centrum. Vervolgens rijden we richting Sojka resort waar we ’s avonds 
toekomen. Welkomstdrink, avondmaal, overnachting.  
 

Dag 2: Malatíny 
Na het ontbijt vanuit het hotel naar de voet van de Lage Tatra met 
als eindpunt een naburig dorp. Daar bezoeken we de lokale vroeg-
gotische kerk, beklimmen we de toren en terug naar 
Sojka. Avondmaal, overnachting.  
 

Dag 3: Canyon 
Ontbijtbuffet. Een mooie wandeling met 3 landschappen. Een 
canyon, bergweide en via de watermolens een prachtig 
beukenbos. Avondmaal en overnachting in Sojka resort. 
 

Dag 4: Orava 
Ontbijtbuffet. Vandaag doen we een gevarieerde uitstap. We bezoeken de prachtige burcht van Orava en 
maken een vlottentocht op de Orava-rivier. Na de lunch rijden we naar het dorpje Zuberec waar we het 
openluchtmuseum bezoeken. Beeld je in hoe de mensen leefden en woonden een paar honderd jaar terug, en 
dat ik een mooi natuurlijk kader. Avondmaal. Overnachting. 
 

Dag 5: Fatra 
Ontbijtbuffet. Wandeling vanuit de stad Ruzomberok naar het UNESCO beschermde dorpje Vlkolinec. In 
Vlkolinec een lokale verrassing bij de pick-nick. Via volkstuintjes terug naar ons beginpunt. Terug naar Sojka 
resort voor het avondmaal. Overnachting. 
 

Dag 6: Lage Tatra 
Ontbijtbuffet. De dag beginnen we met de sprookjesachtige grotten van Demanova. Vervolgens naar het 
skigebied om met de kabelbaan naar de toppen van de lage Tatrabergen te gaan. Daar heerlijk wandelen op 
het dak van Slovakije. Terug naar Sojka resort voor avondmaal, maar deze keer wel als een echte folklore-
avond met lokale muziek en zang. Overnachting. 
 

Dag 7: Hoge Tatra 
Ontbijtbuffet. Vandaag een wandeling in de ongerepte ruwheid van de Hoge Tatra. We gaan met een tandrad 
tot bij het gletsjermeer Strbske pleso. Vandaar naar het bergmeer Popradske pleso en terug via het “symbolisch 
kerkhof”.  Avondmaal en overnachting in Sojka resort. 
 

Dag 8: Terugreis 
Ontbijtbuffet. Afhankelijk van de vluchturen, een vrij moment. We verlaten Slovakije na een aangename 
kennismaking met deze onbekende bestemming. Terugvlucht. 
 

Verdere info over het verloop van de heen- en terugreis zal  
op een later tijdstip duidelijk worden meegedeeld. 

 
Meer informatie over de reis zelf kan je inwinnen bij onze Secretaris  

Peter Cootjans op het nummer 0477/47.01.75 
 

 

BELANGRIJK BERICHT aan de deelnemers: 
 

Inschrijven voor deze reis kan vanaf woensdag 13/06/2018 
bij Peter op het nummer 0477/47.01.75 

 

Mogen we jullie vragen het voorschot van €100,00 pp vóór 01/08/2018 te 
storten op rekeningnummer BE44 0018 2696 0745 van ‘De Ranstuilen’ met 

vermelding Tatra / aantal personen + na(a)m(en) 
 

 

 website: www.sojka.eu 

http://www.sojka.eu/
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Uilenleden schrijven… 
 

En toen was er ons ledenfeest 
Naar jaarlijkse gewoonte konden we ons weer inschrijven voor een leuk festijn.   Op zaterdag 3 maart werden 
we tegen de klok van zessen verwacht in de Gildenzaal te Nijlen.  (Nijlen begot, waar gaan ze het nog 
zoeken!?)  Blijkbaar was deze plek gekozen omdat de zaal in Oelegem niet vrij was.   
Maar ondanks alle kleine minpunten wat de locatie betrof toch een uitstekende keuze.  Het was een prachtige, 
knusse zaal die veeleer aan een ‘klasse feestzaal’ van één of andere chique bedoening deed denken dan wel 
aan een simpele Gildenzaal in de schaduw van de kerktoren. 
 

Tijdens het aperitief was er tijd om met bekenden wat bij te praten of om kennis te maken met nieuwelingen.  En 
omdat wij nog weinig wandelen, waren er voor ons van die laatste groep meer dan voldoende. 
Na het aperitief werden we verzocht om onze plaatsen aan de tafels op te zoeken en werd de avond officieel 
geopend door niemand minder dan het opperhoofd. 
Hé, een nieuwe!  Paul heeft blijkbaar de fakkel doorgegeven aan de ondertussen vijfde voorzitter van onze club: 
Christel Janbroers. 
Een kranige jonge dame die haar passie voor het wandelen niet onder stoelen of banken steekt; iemand die er 
enthousiast tegenaan wil gaan; en volgens mij haar beloften meer dan waar zal proberen te maken. 
Christel dus, heette iedereen van harte welkom, bedankte de bestuursleden die uitstapten voor hun bewezen 
diensten, lichtte in het kort een tipje van de toekomstige sluier op en gaf dan het woord aan onze vertrouwde 
schatbewaarder Rosita, die de financiële kant van de club toelichtte. 
 

Na al deze informatie was het tijd om onze beentjes echt onder de tafel te schuiven en te smullen van een 
heerlijk feestmaal: aspergesoep, gebraad en rosbief met een lekkere groentekrans en kroketjes, en als afsluiter 
diplomat en een lekkere tas koffie of thee. 
 

Bij het eten kregen we water, witte en rode wijn en nadien mochten we nog de hele verdere avond drinken op 
kosten van de clubkas.  En in de latere uren kon ieder die dat wilde zich nog tegoed doen aan boterhammen 
met kop en/of kaas. 
 

Tussen de ‘soep en de patatten’ werden enkele 80-jarigen in de bloemetjes gezet en kregen Paul en Marleen 
en Martin en Leentje nog een afscheidscadeautje. 

 
En de kers op de taart kwam eigenlijk al vóór het dessert.  
We werden namelijk verrast door een amateurgezelschap 
om U tegen te zeggen. 
Zij brachten ons een ludiek maar heel realistisch toneelstuk 
‘Ons madam gaat wandelen …’ – geschreven door Wim 
Van Gelder (een gewezen trouw Ranstuilenlid die voor de 
gelegenheid, samen met zijn echtgenote Lutgarde, deze 
avond mocht bijwonen). 
We lachten ons bijna letterlijk een breuk.  ‘k Wist niet dat er 
onder die wandelende Uilen zoveel talent verscholen zat! 
 

Na dit alles werd de dans ingezet door Paul en Marleen en 
binnen de kortste keren stond bijna iedereen op de 
dansvloer om zijn beentjes uit te gooien. 
 

Hoewel ik zelf bij het bestuur ben doch door 
omstandigheden niet tot in de late uurtjes kon blijven, zijn wij rond kwart over twaalf huiswaarts gereden. 
Ik wil dan nu ook van de gelegenheid gebruik maken om de andere bestuursleden en hun eventuele helpers te 
bedanken voor het in goede banen leiden van de verdere avond/nacht tot en met het opruimen en afsluiten van 
de zaal.  Hopelijk kunnen jullie in de toekomst terug een beetje meer beroep op mij doen. 
 

Kortom, het was weer een heel gezellige avond die we niet vlug zullen vergeten.  Aan alle deelnemers: voor de 
gezelligheid, de leuke babbels soms met een lach en soms met een traan, … bedankt! 

Kriskras 

Het recept … 
Ergens in een klein dorpje aan de Leie staan nog vele boerderijtjes.  In één daarvan woont de familie de Bock.  
De boerin, Melle genoemd, is een kranige vrouw, heeft vier kinderen gebaard die inmiddels het huis uit zijn, en 
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ziet er ouder uit dan haar 50-jarige leeftijd.  Gust, de boer, is 60 jaar en loopt bijna op handen en voeten, zo 
krom.  Vanmorgen voelde hij zich zo ziek als een hond en daarom ligt hij nog steeds in bed. 
“Vrouwtje”, roept hij, “vrouwtje, wil je eens hier komen?”  Op haar blokken strompelt Melle door het huis heen en 
weer, loopt de gang in en blijft aan de kamerdeur staan wachten. 
“Melle”, roept Gust nu weer, “waar blijf je toch!?” 
“Ja, ja ik kom al.”, zegt ze, “Wat is er aan de hand?” 
“Laat vandaag de koeien maar op stal en loop naar het dorp om de dokter te halen.” 
“Ben je dan werkelijk zo ziek, Gust?” 
“Denk je dat ik hier lig te luieren?” 
“Nee, nee”, zegt Melle, die steeds nerveus wordt als er iets abnormaals aan de hand is, “ik ga al!” 
Ze loopt zo vlug ze kan tot bij dokter Devos, belt aan en als men opendoet kan ze niets meer gezegd krijgen; ze 
is buiten adem.  Als de dokter eindelijk weet waarvoor ze komt, rijden ze met de koets naar Gust.  Daar 
aangekomen vinden ze hem aan tafel zittend. 
“Maar Gust”, zegt de dokter, “wat is er toch?  Ga vlug terug in bed voor je kou vat.” 
“Die heb ik al.”, zegt Gust.  Daarna begint hij te niezen, een olifant heeft er niets aan. 
De dokter onderzoekt hem en beveelt hem daarna zijn bed niet te verlaten tot wanneer hij terug komt. 
“Ik zal een recept voorschrijven.”, zegt de dokter tegen Gust. 
Dokter Devos en Melle gaan de andere kamer in.  Mijnheer zet zich aan tafel en zegt dan: “Melle, heb je een 
stuk papier voor me, want ik liet mijn receptenboekje thuis liggen.”  “Jazeker,”, zegt deze, “’k zal het gauw gaan 
halen.” 
De dokter krabbelt iets op een stuk bordpapier, geeft het aan Melle en zegt: “Geef hem hier drie maal daags wat 
van.  Morgen zal ik nog eens langs komen.” 
“In orde dokter, tot morgen dan.”  Melle laat de dokter uit en gaat verder aan haar werk. 
Als ‘s anderendaags de dokter komt is Melle in de stal bezig de koeien te melken.  Er wordt aan de deur 
geklopt. 
“Melle, Melle!”, roept Gust, “Er wordt geklopt.  Melle, waar zit je toch !?  Ach, dat mens is er nooit wanneer je ze 
nodig hebt.  Dan maar zelf open doen.”  Op zijn pantoffels sloft Gust naar de deur.  “Dag dokter, kom binnen.”, 
zegt hij kreunend van de pijn. 
“Maar Gust, je ziet er slechter uit dan gisteren.  Wat is er toch?  Heeft het recept niet geholpen?  Het was 
nochtans een echt paardenmiddel tegen verkoudheden.” 
“Ach, ik weet het niet.”, zegt Gust, “Mijn verkoudheid is nog niets gebeterd en mijn 
maag”, kreunt hij, “ik heb zo’n branderig gevoel aan mijn maag!”  De dokter 
onderzoekt Gust maar kan onmogelijk een oorzaak vinden. 
Op dat ogenblik komt Melle binnen gestrompeld met twee emmers vol verse melk.  
“Hier ga ik lekkere boerenboter van maken.” Zegt ze, terwijl ze de melk in een grote 
ton overgiet. 
“Melle,” vraagt dokter Devos, “heb je het recept zorgvuldig toegediend?  Was het wel 
op de juiste manier klaargemaakt?  Laat me de fles eens zien.” 
“Fles ... dokter?  U gaf me helemaal geen fles, enkel dat vol gekrabbeld papiertje.  
Daar heeft hij driemaal van genomen.  Maar geef in ‘t vervolg a.u.b. wat fijner papier.  
Mijn arme Gust heeft de grootste moeite gehad om het briefje door te zwelgen.” 
Daar laat de dokter warempel een vloek los.  “Verdorie Melle, hoe kunt ge zo stom 
zij!?  Je moest Gust niet het briefje doen opeten, maar wel het recept klaarmaken dat 
erop stond en hem dat geven.” 
Nu werd Gust razend kwaad.  “Wel gij vervloekte vrouw!  Waar zit je verstand; of heb je dat niet?  Zo zoudt ge 
uw eigen man nog vermoorden met je ondoordachte handelingen!” 
“Kom, kom Gust.  Zo erg moet je nu ook weer niet van stapel lopen.  Denk je nu werkelijk dat je van zulk een 
klein stukje papier zult sterven?” vraagt de dokter. 
“Ach mijnheer”, klaagt Melle, “nooit kan ik voor mijn man iets goed doen.  Melk ik de koeien, dan is er iets niet 
goed.  Voeder ik de kippen of de konijnen dan geef ik ze volgens hem iets verkeerd, ofwel is het te weinig of wel 
is het teveel.  De boter is nooit naar zijn zin en eten koken kan ik volgens hem ook al niet.  Wat blijft er dan nog 
over?  Als dat zo blijft doorgaan dan wil ik hier zelfs niet meer blijven, dan moet hij zijn boontjes zelf maar 
doppen.  Met die stomme ruzies altijd!” 
Ze staat op en wil naar buiten gaan, maar dokter Devos springt haar voor de voeten.  “Melle, stop!” roept hij.  
Ga even naast Gust zitten en luister allebei naar wat IK jullie te zeggen heb.  Melle, denk in ‘t vervolg tweemaal 
na voor je aan iets begint!  En jij Gust, wees niet meer zo opvliegend.  Je vrouw doet toch haar best iets goeds 
te doen.  Ik schrijf je een nieuw recept; Melle gaat dat voor je klaarmaken en morgen ben je weer de Gust van 
vroeger ... 
Hun boerderijtje draagt voortaan de naam “Zonneschijn” ... en terecht! 
Wat de gezondheid van Gust betreft heeft de dokter het bij het rechte eind gehad.  De boer en de boerin doen 
beiden hun best dokters raad op te volgen en genieten van elke minuut dat ze bij elkaar zijn. 

Kriskras  
(ooit geschreven voor de les Nederlands in het MO) 
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Voor u gelezen … 
 
Op het eerste zicht lijkt het erop dat onderstaande artikels helemaal geen link hebben met onze wandelclub.  
Doch na het lezen ervan zal duidelijk worden waarom we het een leuk idee vonden om dit op te nemen in ‘Ons 
Uiltje’. 
 

Gezocht: Verboden liefde van oma 
De Ieperse Josianne Van Craeyveld (68) is met haar kleindochter Isabelle op zoek naar Peter Baker, een Britse 
soldaat die vijftig jaar geleden haar hart veroverde.  Een verboden liefde, die getorpedeerd werd door Josiannes 
ouders. 
Al vijftig jaar had Josianne niet meer over haar eerste grote liefde gepraat.  Tot ze met kleindochter Josianne in 
oude foto’s snuisterde en ze een exemplaar vonden met de beeltenis van een jonge man.  “Oma had iets uit te 
leggen, want de man op die foto was niet mijn grootvader.” 
“In 1965 ontmoette ik de Britse soldaat Peter Baker”, verteld Josianne.  “We werden op slag verliefd”.  Nadat 
Peter teruggekeerd was naar huis, hielden de twee contact via brieven waarin ze elkaar de liefde verklaarden.  
Maar na een jaar stopten die plots. “Mijn ouders hadden Peter geschreven dat het nooit iets kon worden tussen 
een Britse protestant en een katholiek meisje uit de Westhoek.  Ook mij verboden ze alle contact. 
Het verdriet om haar soldaat maakte uiteindelijk plaats voor een nieuwe liefde.  Intussen is Josianne al bijna 
vijftig jaar getrouwd met Henri Parmentier.  “Het was moeilijk om hem te zeggen dat ik op zoek ging naar mijn 
verboden liefde.  Maar Henri heeft niets te vrezen.  Hij blijft mijn man, ik wil gewoon weten wat er van mijn Peter 
is geworden”. 
Volgens kleindochter Isabelle zijn er al veel tips. “We wachten nu in spanning af”. (thv) 
 

Josianne vindt na 50 jaar verboden liefde terug, maar man blijkt overleden. 
Zowat de halve wereld heeft meegezocht met Josianne Van Craeyveld (68), en met succes. De vrouw uit Ieper 
heeft haar verboden Britse liefde Peter Baker teruggevonden. Maar de man met wie ze vijftig jaar geleden een 
korte maar onvergetelijke relatie beleefde, zal ze wel nooit meer in de armen kunnen sluiten. Peter Baker, 
overleed in 2004. “Heel jammer dat ik nooit eerder naar hem zocht”. 
 
De herinnering aan een vurige kus in een café onder het Kortrijkse stadhuis en een verkreukte en gescheurde 
foto. Meer bleef voor Josianne niet over van de verboden liefde die ze begin jaren zestig kortstondig beleefde 
met de Britse soldaat Peter Baker.  
Intussen is ze al decennia gelukkig getrouwd met Henri, maar toch was ze sinds kort weer op zoek gegaan naar 
haar eerste liefde. In onze krant van vorige woensdag deed ze nog een oproep. En die zoektocht heeft sneller 
dan verwacht resultaat opgeleverd. Niet in de Britse regio Somerset, waar verschillende tipgevers op sociale 
media een Peter Baker gevonden meenden te hebben, maar veel dichter bij huis.  In Wommelgem, bij 
Antwerpen. 
 
Gestorven in 2004 
Het was Renilda Verstraeten die het mysterie 
oploste. “Peter Baker is mijn oom en is hier in de 
gemeente heel zijn leven bekend geweest als Peter 
de Engelsman”, zegt Renilda. “Toen ik de foto in de 
media zag passeren van de man die languit in het 
gras lag, zag ik onmiddellijk de gelijkenissen met 
nonkel Peter (met Vlaamse e-klank uitgesproken, 
nvdr.). Ook andere mensen die hem goed kenden, 
twijfelden geen seconde. En dus hebben we 
onmiddellijk contact opgenomen met Josianne en 
haar kleindochter Isabelle”. Echt goed nieuws had 
Renilda wel niet voor haar. “Nonkel Peter is in 2004 gestorven aan een heel agressieve vorm van ALS. Hij was 
amper 64 jaar oud”. 
Maar Renilda kon Josianne wel honderduit vertellen over het leven van Peter de Engelsman. Hoe hij kort na 
Josianne haar tante Rosa leerde kennen. “Het koppel kreeg bewust nooit kinderen, omdat Rosa 19 jaar ouder 
was. Tante Rosa wist dat hij daarvoor een kortstondige relatie had met een meisje uit de Westhoek, maar de 
familie heeft nooit geweten dat het Josianne was”. 
Peter zelf was een fervent wandelaar, werkte zijn leven lang als postverdeler bij de Bank van Brussel en verloor 
ondanks een halve eeuw in ons land nooit zijn accent, maar vooral ook nooit zijn Britse humor. 
 
“Hoewel het niet leuk is om te horen dat Peter op jonge leeftijd is gestorven, ben ik opgelucht nu ik weet wat er 
van hem is geworden”, zegt Josianne met tranen in de ogen. “Nu kan ik hem eindelijk loslaten. Misschien dat ik 
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ooit zijn graf nog eens bezoek in Wommelgem, dat is het enige wat aan hem herinnert. Laat dit vooral een les 
zijn voor de mensen die aan iemand blijven denken. Blijf niet denken, maar ga echt op zoek. Want voor je het 
weet, is het te laat”. 

Bron: Het Nieuwsblad, 18/08/2017, Tommy Huyghebaert. 
 
“En welke link is er nu met onze wandelclub?” hoor ik je hardop denken. 
 

Wel, Peter Baker was een actief Ranstuilenlid van 1998 tot op het ogenblik dat hij is gestorven in 2004. 
Daarom vonden wij dit artikel toch wel het vermelden waard. 
 

 

 
 

 

Een Ranstuilenkoppel in de kijker … 
 
 
 
 
 
 
 
Naam: Paul De Greef en 
            Marleen Keustermans 
 
Woonplaats: Boechout 
 
Leeftijd: Beiden aan het begin 
van hun  
              tweede jeugd 
 
Hobby: Wandelen!  
 
 
 
 
In 1987 werden zij lid van de 
Ranstuilen en raakten 
gepassioneerd door het 

wandelen en al vlug (in 1990) kregen zij ook de helpersmicrobe te pakken.  Marleen vond je op onze eigen 
organisaties meestal terug op een rustpost en later achter de schermen, namelijk in de keuken.  Paul was in die 
beginjaren meestal een van de garçons maar algauw was hij ook geïnteresseerd om het parcours mee uit te 
stippelen, toen nog onder leiding van Vic Van Dessel. 
In 1998 werden zij beiden opgenomen als bestuurslid.  Vanaf dan nam Marleen naast haar taak in de keuken er 
ook de zorg bij van vuile was terug proper krijgen, stock bijhouden van de voeding, enz. en Paul werd onze 
parcoursverantwoordelijke. 
In 2006 werd hij daarenboven tot Ondervoorzitter gebombardeerd tot hij in 2015 van Willy de fakkel als 
voorzitter overnam.  “Slechts voor een paar jaartjes!” opperde hij toen reeds.  En ja … nu, anno 2018, heeft hij 
de fakkel dus doorgegeven aan Christel. 
Al die jaren hebben zij zich met hart en ziel ingezet voor onze club, waarvoor onze welgemeende dank. 
Maar naar ik heb vernomen houden zij er nog niet helemaal mee op: Marleen zal ons nog steeds blijven 
bijstaan in de keuken en Paul gaat nog steeds mee op pad om af te pijlen. 
Bovendien wensen we deze trouwe Ranstuilen nog héél vééél jaren samen gezond wandelgenot! 
 

Foto: getrokken op ons ledenfeest dd. 03/03/2018 te Nijlen. 
 

Een leuk ideetje hé om zomaar eens een Ranstuil(enkoppel) te kijk te zetten in ‘Ons Uiltje’.  Wil jij ook eens een 
Ranstuilenlid verrassen?  Stuur een leuke foto met uitleg naar de redactie en wij zullen ze graag publiceren. 
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Kookrubriek … 
 
 

Aardpeer-knolseldersoep 
 
Ingrediënten (4 personen): 
300gr knolselder, 300gr aardperen, 1 grote ui, een 
flinke handvol gehakte peterselie, koriander, 80ml 
room, boter, 1,5l groentebouillon, peper en zout 
 
Bereidingswijze: 

 Pel en snipper de ui, maak de knolselder en de 
aardperen schoon en snij in blokjes. 

 Bak de ui in wat boter glazig, voeg de 
knolselder en aardpeer toe en laat 5 min mee 
stoven. 

 Voeg de peterselie toe en giet er de bouillon bij.  

 Breng dit aan de kook en laat 20 minuten 
sudderen.  

 Mix de soep glad, giet er de room bij en breng 
nog verder op smaak met peper en zout. 

 
Voor de afwerking: 

 Mix 1 bosje koriander met 1 teentje knoflook en 
300 ml zonnebloemolie en kruid met peper en 
zout 

 Verdeel de soep over de borden en werk af met 
de korianderolie en granaatappel. 

 
 
 

Kalkoenrollade met gegrilde 
paprika’s en tagliatelle 
 
Ingrediënten (4 personen): 
Voor het gebraad: 800gr kalkoengebraad, 3 
volledige paprika’s (bokaal), vers basilicum, 150gr 
provolone, kippenkruiden 
Voor de tagliatelle: 300gr tagliatelle, 6 à 8 verse 
tomaten, 1 grote ui, 2 teentjes knoflook, 
Parmezaan, 1 mespunt tijm, 1 mespunt gedroogde 
chilivlokken, 1kl suiker, hoeveboter, peper en zout; 
 
Bereidingswijze: 

 Verwarm de oven voor op 190 graden.  

 Schaaf dunne schilfers van de provolone.  

 Snij het kalkoengebraad open. Kruid de 
binnenkant met peper en zout en beleg met de 
gegrilde paprika’s, de schilfers kaas en een 
handvol basilicumblaadjes.  Bindt het gebraad 
dicht met keukentouw en kruid rondom rond 
met kippenkruiden.  

 Bak het gebraad in olijfolie in een braadpan en 
leg het dan in een ovenschaal, overgiet met 
een scheut olijfolie en zet 40 minuten in de 
oven. 

 Maak intussen de 
tomatensaus: pel de ui en snipper deze fijn, pel 
de knoflook en plet deze, pel de tomaten, haal 
de pitjes eruit en snij ze in blokjes.  

 Smelt een eetlepel boter en bak op een zacht 
vuur de ui gaar, voeg de knoflook toe en laat 
nog 2 minuten meebakken. Voeg dan de 
tomatenblokjes toe samen met een scheutje 
water, tijm, suiker en chilivlokken en laat 20 
minuten stoven op een zacht vuur en kruid af 
met peper en zout.  Voeg op het laatst enkele 
klontjes boter toe. 

 Kook de pasta beetgaar volgens de 
gebruiksaanwijzingen op de verpakking en 
meng door de tomatensaus.   

 Snij het vlees in dikke plakken en serveer op je 
pasta.  

 Werk het geheel af met Parmezaan en 
basilicum. 

 
 
 

Linguine met scampi’s, 
venkel en groene asperges 
Benodigdheden (4 personen): 
16 gepelde scampi’s(en darmkanaal verwijderd), 
400gr linguine, 1 kleine venkel, 400gr groene 
asperges, 2cm gember, 1 teentje knoflook, 1 handje 
basilicumblaadjes, een scheutje pastis, 250ml 
room, olie, peper en zout 
 
Bereidingswijze: 

 Kook de pasta gaar volgens de aanwijzingen op 
de verpakking.  

 Spoel ondertussen de venkel, verwijder de 
harde kern en snij de rest in dunnen reepjes. 

 Verwijder het harde uiteinde van de asperges 
en snij ze in stukken van 3 à 4cm.  

 Stoof de venkel en asperges even aan in een 
pan met wat olie. 

 Schil de gember, rasp ‘m bij de asperges, en 
pers er ook de knoflook bij en stoof even mee.  

 Voeg de room toe en laat inkoken tot de 
gewenste dikte. 

 Bak de scampi’s in een aparte pan kort aan tot 
ze mooi roze zijn.  

 Blus ze met de pastis en doe ze bij de saus. 

 Meng de pasta met de saus en breng op smaak 
met versgemalen peper en zout.  

 Werk af met basilicum en serveer. 
 
‘k Zou zeggen: proberen maar en smakelijk! 
 
 

Ingezonden door Christel 
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Uilenpuzzelhoekje … 
Oplossing ‘Sudoku’ 

1ste kwartaal 2018 
 

9 4 8 6 7 5 1 3 2 

5 2 7 1 9 3 8 4 6 

3 1 6 8 4 2 7 9 5 

4 7 5 3 2 8 9 6 1 

8 3 1 9 6 7 2 5 4 

6 9 2 4 5 1 3 7 8 

2 6 3 7 8 4 5 1 9 

1 5 9 2 3 6 4 8 7 

7 8 4 5 1 9 6 2 3 
 

En de winnaar is … 
 

Voor deze editie ontving de redactie maar liefst 22 inzendingen 
en deze waren allemaal juist. 

Een onschuldige Ranstuilenhand heeft uit deze inzendingen één winnaar getrokken 
en het lot is gevallen op Paepen Jef uit Borsbeek. 

Proficiat!  Je prijs kan je afhalen tijdens onze Internationale wandeltocht 
te Broechem op 8 april of je kan hem nadien afhalen in het Ranstuilenwinkeltje. 

 
 

 

Nieuwe puzzelopgave 
2de kwartaal 2018 

 

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. 

 

6  9     3  

 3 7 5 2     

  2     8 7 

9  3  7  4   

        5 

4  6  5   2 8 

    6 8  5  

 8  7 4     

     9   1 
 

Inzendingen worden verwacht vóór 31 mei 2018 op het adres van onze redactie: 
Kris Mariën, Kerkstraat 58A bus 4, 2240 Massenhoven 

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

mailto:kris.kras@skynet.be

