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Belangrijke data … 
 

ZONDAG 07 APRIL Sint-Jansstappers - Walk2Gethertocht te Essen 

ZONDAG 14 APRIL 39e Interaniale wandeltocht te Broechem - Walk2gethertocht 

ZATERDAG 20 APRIL De Stroboeren - Walk2Gethertocht te Brasschaat 

MAANDAG 22 APRIL Superaanbieding Bornem 

ZONDAG 28 APRIL Ibis Puurs - Vlaanderen Wandelt 

WOENSDAG 01 MEI Zandstappers - Walk2Gethertocht te Poederlee 

ZONDAG 05 MEI Superaanbieding Huizingen 

ZONDAG 19 MEI Korhoenstappers - Walk2Gethertocht te Oud-Turnhout 

WOENSDAG 29 MEI Uilentrektochtje te Pulderbos 
ZATERDAG 29 JUNI Busreis Kinderdijk 

ZONDAG 07 JULI Sint-Michielstappers - Walk2gethertocht te Wuustwezel 
 

 

 

Inschrijven Busreis Kinderdijk vanaf maandag 27 mei 2019 (ALLEEN telefonisch) 
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Wsv De Ranstuilen vzw 
 
Aangesloten bij: 
Wandelsport Vlaanderen vzw 
onder het lidnummer 1017 
 

Lidgeld 
1 persoon 15,00 euro 

           + 12 euro voor elk ander lid 

uit hetzelfde gezin 
 

Bankrelaties 
FORTIS BE30 0010 9881 7111 
 

Parcoursverantwoordelijken: 
Danny Vanparrys 

Adressen, telefoonnummers en E-Mail 
 

Voorzitter: 
Vorstjensweg 15A – 2520 Broechem 
03/485.60.68 
christel_janbroers@hotmail.com 
 

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

Secretaris: 
Sluislaan 24 B7 – 2500 Lier 
03/353.40.98 
peter.cootjans@pandora.be 
 

Redactie: 
Kerkstraat 58A bus 4, 2240 Massenhoven 
03/484.59.07 (na 19u00) 
0475/29.12.09 
kris.kras@skynet.be 
 

Website 
www.ranstuilen.be 

Het bestuur in beeld… 
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Woord van uw 

 voorzitter … 
 

 

 

 

Beste leden, 
 

 

Eindelijk is het bijna zover, het weekendje Renesse is in zicht.  Ik kijk er stiekem toch weer naar uit.  De 

Ranstuilen gaan weer in wandel-modus.  Voor diegenen die meegaan… zou ik graag vernemen wat jullie 

menukeuze zal zijn voor de lunch op vrijdag: Omelet Norvégienne (gerookte zalm en oude kaas) of 

Boerenomelet (groenten, ham en kaas).  Jullie mogen het aan mij doormailen of telefoneren op maandag 15 
april na 20u. 
 

Jullie hebben het vast allemaal al wel gemerkt, je hoeft niet meer te kleven of te schrijven…je ontvangt na de 

scanning van je lidkaart een betalings-/verzekeringsbewijs.  Gemakkelijk toch?!  Je bewaart dit bewijs best tot 

je terug thuis bent. 
 

Een terugblik 
 

Op zaterdag, 19 januari was er de finaletocht van Walk2Gether, een samenwerking van 7 wandelclubs uit het 

Antwerpse… Voor de wandelaar is er een spaarkaart, na deelname aan één van de twee tochten van de 

organiserende club, krijg je een stempel.  Bij een volle spaarkaart, kan je op de finaletocht, een mooi pakket met 
streekproducten afhalen.  Voor ons was het werken geblazen.  Op donderdagavond reden we naar Ordal om 76 

x 6 flesjes water af te halen.  Op vrijdagavond reden we richting Essen om de lading te lossen.  En zaterdag 

bemanden we samen met de Zandstappers de controlepost, er werd flink wat afgelachen!  De overige vijf clubs 
stonden in de startzaal.  Er werden zo maar eventjes 453 pakketten afgehaald.  Ondertussen is het nieuwe 

Walk2Gether seizoen alweer gestart, spaarkaarten vind je bij de deelnemende clubs.  Het startschot werd 

gegeven bij de Natuurvrienden in februari, je kan nog steeds inpikken. 
 

Ideaal wandelweer was het op de allereerste superaanbieding van het nieuwe jaar. Het vroor maar het 
winterzonnetje was van de partij.  Het bos en de heide lagen er sprookjesachtig bij maar het was uitkijken 

geblazen voor gladde wandelpaadjes.  Dat de Limburgers gastvrijheid hoog in het vaandel dragen, konden we 

bij Milieu 2000 Lommel weer ondervinden.  Heerlijke Jägertee alsook de Limburgse vlaai gingen vlotjes over 
de toonbank.  70 Ranstuilen genoten van het wonderbaarlijke winterlandschap. 
 

Voor onze eerste busreis van 2019 trokken we naar Westende.  Er werd slecht weer voorspeld, dit leidde spijtig 

genoeg tot vele afzeggingen.  56 moedige uiltjes stapten op de bus.  Bij aankomst lagen de startkaarten al klaar, 

een startzaal voor ons helemaal alleen en een informatiebord om “U” tegen te zeggen… Vol goede moed 
vertrokken we voor een eerste lus.  Al gauw gingen de hemelsluizen open.  Onderweg werden we getrakteerd op 

een lekker kopje verse kippensoep.  De tweede lus was zwaar, 2km op het strand met een gevecht tegen de 

windkracht en de hagel.  Maar ondanks het onstuimige weer hebben we toch genoten van een dagje aan onze 
Belgische kust. 
 

Op 2 maart was er ons jaarlijks ledenfeest.  De Ranstuilen waren, zoals we ze kennen, ruim op tijd om hun 

opwachting te maken.  Tijdens het aperitief werd er gezellig gekeuveld. Rond half zeven schoven we aan tafel en 

konden we onze magen vullen met een lekker klaargemaakt menuutje door een nieuwe traiteur.  Daarna doken 
we al dansend en swingend (de ene al wat eleganter dan de andere) de nacht in.  Na afloop mochten we 

vaststellen dat iedereen zeer tevreden was!  En volgend jaar…wordt het een feesteditie.  Zie dat je erbij bent op 

zaterdag, 29 februari 2020!!! 
 

En dan op 17 maart de superaanbieding: "Een beetje regen, wat hagel, af en toe wat wind, een 
zonnestraaltje....maar vooral een mooi wandelgebied in en om Rijkevorsel.  91 uiltjes hebben genoten van deze 

pensentocht bij Beerke Beerse." 
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Een goed gevuld tweede kwartaal staat voor de deur: 
 

Wie APRIL zegt, denkt aan onze Internationale Wandeltocht!  De voorbereidingen draaien al op volle toeren.   

Hopelijk zijn de weergoden ons goedgezind.  We gaan ons beste beentje voorzetten voor een vlekkeloze 

organisatie. 
 

We verwachten jullie massaal op zondag 14 april 
in Den Boomgaard te Broechem 

en wensen jullie alvast veel werk- en/of wandelplezier toe. 
 

Op paasmaandag gaan we eitjes rapen in Bornem.  Op 5 mei gaan we boshyacinten spotten in Huizingen.  Onze 

busreis gaat richting Kinderdijk, het kleine dorpje heeft één van de meest bekende attracties van Nederland.  

Met ons uilentrektochtje trekken we op 29 mei naar de Lovenhoek.  Verder zijn er nog de W2G-tochten EN op 
zondag, 28 april is er Vlaanderen Wandelt met twee startlocaties: de bakermat van de asperge, Puurs en de 

wielerhoofdstad Roeselare. 
 

In februari konden we al genieten van enkele zonnige wandeldagen.  Paaslelies, narcissen, wilgenkatjes, 

boshyacinten, bosanemonen, bloesems… een heerlijke tijd breekt weer aan.  Alles wat kleur heeft, verdrijft de 
weemoed van de koude dagen.  De lente fleurt onze wandeltochten op!  Geniet ervan! 
 

Tot dan! 

Christel 
 

 

Woordje van uw redactie… 

Hallo Ranstuilen, 

In het vernieuwde bestuur ben ik wel één van de oud-gedienden maar ik wil me 

toch ook even voorstellen aan al die nieuwe leden van de laatste jaren die mij 
waarschijnlijk niet kennen. 
 

Ik ben Kris.  Door toedoen van 4 andere uilen, waarvan er spijtig genoeg nog 

maar eentje onder ons is, werden mijn man Franky en ik tijdens de 5de 

Internationale wandeltocht in 1985 lid bij de Ranstuilen.  We waren toen dus nog 
heel jeugdige Ranstuilen.  In den beginne werd er alleen gewandeld, gaande weg 

werden we gevraagd als helpers op onze eigen tochten en vanaf 1996 werden we gevraagd om bestuurslid te 

worden.  En zo geschiede …!  Sindsdien hebben we nooit nog een eigen tocht gewandeld want ik werd mee 
ingeschakeld in de vertrekzaal en Franky was eerst parkeerwachter en later verzorgde hij de bevoorrading van 

de rustposten. 

Zo werd ik ook gevraagd om mee te werken aan het clubblad, wat toen nog gebeurde door Rosita.  Gaandeweg 

heb ik die taak volledig overgenomen en die neem ik dus nog altijd ter harte.  Het winkeltje van de Ranstuilen 
kon je tot over een tijdje terug ook bij mij terugvinden maar door plaatsgebrek en herverdeling van de taken 

wordt dit nu waargenomen door Tania en Patrick. 
 

Door omstandigheden zien jullie mij niet zo veel op de wandelingen – mijn echtgenoot is door ziekte niet meer 

in staat om te wandelen en mede door andere familiale bekommernissen staat wandelen bij mezelf ook op een 
héél laag pitje.  Maar ik ben nog steeds een Ranstuil in hart en nieren en ik blijf wel actief meewerken achter de 

schermen en op onze organisaties.  Ik hoop dan ook nog vele jaren “Ons Uiltje” te mogen verwezenlijken. 
 

Tot ziens op een van onze wandeltochten want die wil ook ik, net zoals Rosita de vorige keer schreef, voor geen 
geld van de wereld missen. 
 

Groetjes, 

Kris 
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Reizen om te wandelen … 
 
Voor het tweede kwartaal hebben we twee 
superaanbiedingen uitgekozen. 
De eerste superaanbieding gaat door op maandag 
22 april 2019.  Dan trekken we naar Bornem.  
Wandelclub Kadee Bornem organiseert die dag haar 
50e Paastochten in over een afstand van 4, 7, 10, 15, 
20, 25 en/of 30km naar keuze van de wandelaar.  
Vertrekplaats: Polyvalente zaal CC Ter Dilft gelegen 
aan de Sint-Amandsesteenweg 43 te Bornem. 
Starten kan tussen 7u30 en 15u00 uur 
 

De gemeente Bornem ligt aan de rechteroever van de Schelde, tegenover de gemeente Temse, waarmee ze 
door de Scheldebrug verbonden is.  Samen met de gemeenten Puurs en Sint-Amands vormt Bornem de streek 
van Klein-Brabant.  De gemeente telt ruim 21.000 inwoners en is hiermee de grootste gemeente binnen Klein-
Brabant. 
Bornem telt naast het centrum zelf nog de deelgemeenten Hingene, Mariekerke en Weert, alle aan de Schelde.  
In Hingene liggen nog de gehuchten Wintam en Eikenvliet.  Binnen Bornem liggen de gehuchten Branst en 
Buitenland. 
Bornem ligt ook aan de N16 die tussen Sint-Niklaas en Mechelen loopt.  De gemeente bezit eveneens een 
spoorwegstation gelegen aan “spoorlijn 54”. 
 
Bezienswaardigheden: 

- Het dorpsplein en de kerk van Onze-Lieve-Vrouw en Sint-Leodegarius zijn beschermd als 

respectievelijk dorpsgezicht en monument.  Deze kerk heeft een torenvoet en een koor uit de 12e eeuw.  

De bovenbouw van de toren is van 1840.  Onder het hoofdaltaar bevindt zich de wettelijk beschermde 

crypte uit de 11de eeuw, waar Onze-Lieve-Vrouw van de 

Korcht wordt vereerd. 

- Het neogotisch Kasteel Marnix de Sainte-Aldegonde van de 

adellijke familie van Filips van Marnix van Sint-Aldegonde 

werd in 1888 gebouwd op de plaats waar een 11de-eeuwse 

burcht stond. 

- Het sas, een afwateringssluis uit 1592. 

- De Sint-Bernardusabdij: deze abdij  werd gesticht in 1603 

en vernieuwd in 1773.  Zij is onder meer bekend door de 

ruim 40.000 boeken over de orde der cisterciënzers. 

- Het Landhuis, het voormalige gemeentehuis. 

- Een voormalig fort uit de verdedigingslijn van Antwerpen. 

- Meerdere muziekstraatjes van de SIM-route. 

- Breeven, een park en recreatiedomein met verscheidene sportfaciliteiten. 

- De kinderboerderij 

- De dijken aan de Schelde. 

- Tussen Bornem en deelgemeente Weert ligt de Oude Schelde, een afgesneden meander van de 

Schelde. 

- Sinds 4 september 1976 is Bornem verbroederd met de Batterij VeldArtillerie Para-commando. 

 
Maar Bornem is vooral gekend door de Dodentocht – 100 km wandelen in 24 uur.  Een wandeltocht 
georganiseerd in en rond de gemeente die jaarlijks van start gaat op de tweede vrijdag van augustus. 
Het doel van de Dodentocht is om binnen 24 uur een parcours af te leggen van 100km door Klein-Brabant.  Het 
evenement is geen wedstrijd, en net als bij bijvoorbeeld de Kennedymars is het uitlopen al een doel op zich 
voor de meeste deelnemers. 
 
Deze tocht werd voor de eerste keer georganiseerd in 1970 door de wandelclub Kadee met 65 deelnemers.  De 
inspiratie voor de tocht was opgedaan na deelname aan de Nijmeegse Vierdaagse. Sinds deze eerste editie 
groeide de Dodentocht uit tot een internationaal evenement.  Sinds de tweede helft van de jaren 2000 nemen 
jaarlijks 8000 à 9000 mensen deel, uit onder meer België, Nederland, Duitsland, Frankrijk en Groot-Brittannië.  
Sinds 2009, de 40ste editie van de wandeltocht, werd de historische kaap van 10.000 deelnemers overschreden.  

Superaanbiedingen 
 

 

 

 

 

 
Kasteel Marnix de Sainte-Aldergonde 
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In 2016 werd een recordaantal deelnemers bereikt, namelijk 12604.  Vanaf 2017 word er enkel nog met 
voorinschrijvingen gewerkt, en sinds 2018 geldt er een maximum aantal inschrijvingen van 13.000 deelnemers. 
 
Tijdens de 41e editie in 2010, stierf een deelnemer op 300 meter van de eindstreep, ten gevolge van een 
hartaanval.  De hulpdiensten waren snel ter plaatse, de 59-jarige man kon nog worden gereanimeerd, maar 
stierf later in de plaatselijke Sint-Jozefkliniek.  De wandelaar had de Dodentocht al vijf keer uitgewandeld.  Het 
was de eerste maal dat een wandelaar stierf tijdens de tocht zelf. 
Zondags voor de Dodentocht is het de Fietsdodentocht. 
 
Van de organiserende club ontvingen we volgende omschrijving van de Paastocht: 
“50ste Paastochten: paasmaandag, 22 april 2019 
Afstanden: 4 – 7 – 10 – 15 – 20 – 25 – 30 km 
Start: Polyvalente zaal CC Ter Dilft, Sint-Amandsesteenweg 43, 2880 Bornem. 
Starten kan tussen 7.30 en 15.00 uur, laatste aankomst voor 18.00 uur. 
Beschermde tocht + WalkOn wandeltocht in samenwerking met Vayamundo. 

 
Natuur en bos vormen de leidraad van deze wandeling.  De korte 
afstanden gaat via het gezellige centrum van Bornem, daarna door 
dreven van het Graafschap.  De grotere afstanden gaan naar de 
eerste rustpost in deelgemeente Hingene.  Daar wandelt men 
doorheen het park en de bostuinen van kasteel d’Ursel en langs de 
prachtige tuin van het jachtpaviljoen “De Notelaer” op de oever van de 
Schelde.  De grootste afstanden maken vanuit de rustpost te Hingene 
nog een lus die gaat via Eikenvliet tot in het dorpje Wintam, gekend 
door de grote zeesluis die de Schelde met het kanaal naar Brussel 
verbindt. 
Vanuit het centrum van Bornem, maak je kennis met het “land van 

Stille Waters” met de Schelde die zich in verleidelijke bochten een 
weg baant tussen groene oevers, slikken en schorren.  
 
Naast het traditionele paaseitje dat iedere deelnemer meekrijgt, 
wordt ook een Bornem Tripel of frisdrank geschonken.  Onder de 
deelnemers wordt er een prijs verloot goed voor een weekend half 
pension voor 2 personen in één van de Vayamundo verblijven in 
Oostende of Houffalize.  
In de startzaal kan je ontbijten met spek met eieren en ’s middags 
serveren we frietjes met stoofvlees.  
 
Bornem, groene long van Klein-Brabant, moet je beleven! 
Deelnameprijs: Niet-leden van een wandelfederatie 1.50€, leden 
van een wandelfederatie 0.40€ korting = 1.10€. 
Bereikbaarheid: Ruime parking vlak bij de startplaats. De start ligt 
op ongeveer 800 m van het station van Bornem, lijn 54 Mechelen – St. Niklaas. Groene afpijling vanaf het 
station tot aan de start en weer terug is voorzien.” 
 
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 betekent op het einde van het jaar een klein 
spaarcentje vanwege de clubkas.  (lees hierover meer op pag. 18) 
 
 

 
 
 
De tweede superaanbieding is toebedeeld aan Wandelclub St.Pieters-Leeuw die op zondag 05 mei 2019 hun 
Lewetocht organiseren.  Starten kan tussen 08u00 en 15.00 vanuit Zaal Centrum gelegen aan de Menisberg 7 
te Huizingen.  Zij laten de wandelaars de keuze tussen een afstand van 5, 10, 15, 20, 25, 30 en of 35km.  
 
Huizingen ligt in de provincie Vlaams-Brabant en was een zelfstandige gemeente tot einde 1976.  Sindsdien is 
het een deelgemeente van Beersel. 
 
Even ten zuiden van Brussel, in de verrassend groene Vlaamse Rand, ligt Beersel.  Beersel heeft als Vlaamse 
randgemeente een erg veelzijdig toeristisch aanbod.  Door de centrale ligging is Beersel bovendien makkelijk 
bereikbaar vanuit heel Vlaanderen. 

 

 
Zicht op de oude Schelde in Weert 
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Groene oase:  
Beersel ligt in de uithoek van Vlaams-Brabant, in het hart van de Zennevallei.  Deze gemeente heeft met 
verschillende natuurreservaten en vele andere mooie plekjes natuurpracht een verrassend groen karakter.  Het 
landschap van Beersel wordt onder meer getypeerd door de kronkelende Zenne en haar Zennebeemden en 
door de vele holle wegen die de akkers en velden van elkaar scheiden.  Wie Beersel en zijn natuur graag actief 
ontdekt kan dat zowel te voet als met de fiets.  Doorheen de gemeente zijn er wandel- en fietsroutes 
uitgestippeld waardoor je Beersel beter kan leren kennen. 
 
Het kasteel van Beersel, een waterburcht, is één van de weinige, 
goed bewaarde voorbeelden van middeleeuwse krijgsbouwkunde in 
ons land.  Het staat er nog zoals het er uitzag aan het einde van de 
15de eeuw.  Door de eeuwen heen kende dit waterslot een bewogen 
geschiedenis.  Als bezoeker ervaar je meteen hoe men leefde in een 
middeleeuws, versterkt kasteel.  In 1999 nam het gemeentebestuur 
van Beersel het beheer van het kasteel over van de Koninklijke 
Vereniging der Historische Woonsteden van België via een 
erfpachtovereenkomst.  Hoofddoel is het herstel, de renovatie en 
verdere verbeteringen aan het kasteel.  Sinds 2003 wordt het kasteel 
dan ook in verschillende fases gerenoveerd. 
De schat van Beersel is het vijfentwintigste stripverhaal uit de reeks 
van Suske en Wiske.  Het is geschreven en getekend door Willy 
Vandersteen en gepubliceerd in het stripweekblad Kuifje van 23 juli 
1952 tot en met 8 oktober 1953.  Het grootste deel van het verhaal 
speelt zich af in het feodaal slot van Beersel.  Door de fansite “Suske 
en Wiske op het WWW” werd dit verhaal uitgeroepen tot het beste 
ooit in de hele reeks.  De naam ‘Lambik’ komt van het spontaan 
gegiste, platte streekbier lambi(e)k waar Vandersteen zelf verzot op 
was. 
 
Beersel heeft op gastronomisch vlak enkele grote specialiteiten in huis.  Wie Beersel zegt denkt spontaan aan 
lambiekbieren, zoals Oude Geuze en Oude Kriek.  In Beersel zijn er immers drie ambachtelijke 
lambiekbierproducenten actief.  Spring eens binnen in Bezoekerscentrum De Lambiek of breng eens een 
bezoek aan een van de brouwerijen of geuzestekerijen in deze gemeente. Daarnaast staat Beersel ook bekend 
om zijn typische Mandjeskaas, een heerlijke plattekaas die volgens een ambachtelijke methode wordt 
gefabriceerd.  Verspreid over de gemeente zijn er bovendien heel wat horecazaken waar deze specialiteiten 
kan ontdekken.  Gezondheid! 
 
Provinciedomein Huizingen: 

In de schaduw van het prachtige negentiende eeuwse kasteel van 
Huizingen bevindt zich een uitgestrekt domein van +/- 91ha met voor 
elk wat wils. 
Rondom het kasteel ligt een grote roeivijver waarop de bezoekers met 
roeibootjes of waterfietsen kunnen rondvaren terwijl een toeristisch 
treintje je naar de mooiste plekjes in het park brengt, en voor de 
kleinsten is een ritje met een elektrische mini-car een gegarandeerd 
succes. 
In het midden van het domein, tussen de prachtige flora in, bevindt 
zich een groot verwarmd openlucht recreatiezwembad met 
waterglijbanen, een aanpalende ligweide, een speeltuin en een 
strandvolley. 

Het bos met talrijke loof- en naaldbomensoorten is een waar paradijs.  In de maanden april en mei is de grond 
bedekt met een bloementapijt van bosnarcissen en boshyacinten. 
 
Van de organiserende club kregen we volgende informatie over deze wandeldag: 
 
“Lewetocht 5 mei 2019   
 
De jaarlijkse lentetocht start dit jaar opnieuw vanuit Huizingen, een deelgemeente van Beersel, in de Groene 
Gordel rond de hoofdstad en meer bepaald in de Zennevallei.  Dit is de streek tussen het Zoniënwoud en de 
rivier de Zenne. Het landschap is heuvelachtig en doorsneden door talrijke beken en holle wegen.  Het is ook 
een bosrijk gebied.  Het grootste bos ervan is zeker Hallerbos met zo’n 600ha oppervlakte.  Dit bos maakte in 
de oertijd deel uit van het grote “Kolenwoud”, waaronder ook het Zoniënwoud en andere bossen uit de streek 
behoren.  Het Hallerbos is tot ver buiten de landsgrenzen bekend om zijn immense tapijten van geurende, wilde 
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hyacinten die bloeien eind april, begin mei.  Dit schitterende, blauwe tapijt is weggelegd voor de wandelaars die 
kiezen voor de afstanden vanaf 21km.    
 
De absolute blikvanger van deze tocht is ongetwijfeld het Provinciedomein van Huizingen.  De parking, op 
slechts 400m van de startzaal verwijderd, biedt plaats aan 800 wagens.  Het park heeft een oppervlakte van 
91ha en is grotendeels bebost.  Je vindt er percelen met bloeiende lentebloemen, een blindentuin, een 
roeivijver, een zwembad, een klein dierenpark, een hertenweide en verschillende speeltuinen.  Een ideale 
bestemming voor groot en klein.  Het kasteel zorgt voor het sprookjesachtige karakter van het geheel.  Ter 
gelegenheid van de wereldtentoonstelling ’58 in Brussel ontwierp landschapsarchitect Paul Dewit een rotstuin in 
het provinciedomein van Huizingen.  Kenmerkend voor het ontwerp was de wilde natuur met waterpartijen en 
een unieke alpiene plantencollectie.  Na meer dan 50 jaar was het echter nodig om de tuin te restaureren.  
Deze werken zijn nu succesvol afgerond zodat de unieke rotstuin van 5 hectare weer schittert en toegankelijk is 
voor het publiek zoals weleer.  Het Provinciedomein is sinds 2017 ook een attractie rijker.  Om de toekomst van 
het Brabants trekpaard veilig te stellen worden er in het domein drie trekpaarden (Christa, Jérome, Jarca en 
veulen) ingezet in de publiekswerking.  De paarden zullen kunnen bewonderd worden bij het ophalen van 
vuilnis, bij het water geven aan de planten, bij het slepen van bomen, bij het werken op het veld of op de weide. 
 
Tussen het Provinciedomein en het Hallerbos worden de andere afstanden uitgetekend.  Het landschap bestaat 
er uit een lappendeken van weilanden, akkers en bosjes met links en rechts kabbelende beekjes.  Door de vele 

hellingen krijgt de streek ook wel eens de naam van Brabantse 
Ardennen.  De wandelaars van de 5km blijven in het 
Provinciedomein en kunnen genieten van al het moois dat dit park 
te bieden heeft.  Deze lus is geschikt voor rolwagens.  Vanaf 
11km wandel je naar de rustpost van Dworp langs holle wegen, 
glooiende en kronkelende paadjes door het Begijnenbos, de 
Solheide en langs de Molenbeek.  Na de rustpauze keer je terug 
naar de startzaal via het Provinciedomein door het Krabbos en 
langs de Kapittelbeek.  Deze lus van 11km gebruiken wij als 
basisomloop voor de langere afstanden.  
In de rustpost van Dworp hebben de wandelaars de keuze uit 2 
lussen met eigen accenten en karakter: 

 Lus van 9km naar “Zevenbronnen” in Sint-Genesius-Rode.  Wandelen langs de oevers van de Molenbeek 

en de Zevenbronnenbeek, langs de “Grootheide”, de “Rilroheide” en door het “Molenveld” tot aan de vijvers 

van “Zevenbronnen”.  Omzwerving rond de vijvers en bossen en terug naar Dworp via rustige wegen op het 

grondgebied van Braine-L’Alleud.  Totaal: 20km. Deze lus kan ook ingekort worden door de wandelaars tot 

6,5km. Totaal: 17km.  

 Lus van 10km naar het Hallerbos, onze jaarlijkse klassieker.  Wandelen op een stukje van het volledig 

vernieuwde Hendrik Consciencepad langs de “Kapittelbeek” (ook “Steenputbeek” genaamd) naar het hartje 

van het Hallerbos met zijn tapijten van geurende wilde hyacinten, tot zover het oog reikt.  Terugkeer naar de 

controlepost via de “Kruisberg”, het “Tranendal”, “Dries” en het “Keldergat”.  Het Hendrik Consciencepad is 

het allereerste toeristisch beschreven pad in Vlaanderen.  Het dateert van 1935, is 12km lang en loopt van 

Halle naar Beersel.  Totaal: 21km.   

De combinatie van deze 2 lussen onderling biedt de wandelaar nog de mogelijkheid om zijn wandeling uit te 
breiden tot een parkoers van 30km.    
De lus naar het Hallerbos kan ook nog verlengd worden met een parkoers richting de rustpost in Essenbeek 
(Halle). De afstand van Dworp tot de rustpost is 6km.  Hiervoor verlaten wij het Hallerbos via de 
“Hogebermweg”, de “Floere” en bereiken wij de rustpost aan de kerk van Essenbeek.  Na de welverdiende rust 
keren wij terug naar Dworp via het “Warandepark”, het “Maasdalbos” in Lembeek, de “Pipaanshoek” en het 
Hallerbos.  De afstand van de rustpost in Essenbeek tot Dworp is 12km.  Halfweg zijn er openbare toiletten 
voorzien aan het jachtpaviljoen in het Hallerbos. 
 
Het “Warandepark”: Begin jaren ‘90 was dit nog een groot 
maïsveld.  Nu is het omgetoverd tot een prachtig natuurpark in 
hartje Essenbeek.  Wandelen, picknicken, ravotten in de natuur, 
kampen bouwen of gewoon genieten.  Een overdonderd mooi park 
waar je je fantasie de vrije loop kan laten gaan. 
Het “Maasdalbos”: het gebied is opengesteld voor het publiek.  Het 
natuurgebied Maasdalbos heeft ooit ook deel uitgemaakt van het 
Kolenwoud.  Het werd voor de eerste maal schriftelijk vernoemd in 
1278.  Het werd gekapt, begraasd, herplant en in 1906 aangekocht 
en ingericht door de stad Halle als waterwinningsgebied.  In het Maasdalbos ontspringt de Maasdalbeek, die 
verder door het natuurgebied Berendries naar het kanaal Brussel-Charleroi loopt.  Het bos en de omliggende 
percelen maken sinds 1983 deel uit van een beschermd landschap.  Dit om te vermijden dat de vroegere 
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Busreis 

 

zandgroeven als stort zouden worden gebruikt.  Zij werden 30 jaar geleden opnieuw beplant.  In 2009 werd het 
Maasdalbos erkend als natuurgebied en het wordt sindsdien beheerd door Natuurpunt Halle.  
Plan Boommarter: Hallerbos, Maasdalbos, Lembeekbos, Berendries, Malakoffdomein, Kasteelpark Lembeek en 
Warande zijn natuurpareltjes om trots op te zijn.  Plan Boommarter wil bewoners en bezoekers verbinden met 
deze verrassende en afwisselende streek.  Samen werken we om typische kenmerken van de streek te 
versterken, zoals bos, houtkanten, knotbomenrijen en hoogstamboomgaarden.  Zo krijgen heel wat dieren een 
groter leefgebied en werken wij concreet aan de Europese natuurdoelen.   
Boommarters zijn er nog niet.  Maar met de vele natuur- en landschapsacties is de kans groot dat dit klauterend 
zoogdier zich op termijn in onze bossen komt vestigen. . . de wandelaars die het volledig uitgestippelde 
parkoers willen afleggen kiezen voor de wandeling van 38km.   De mooiste plekjes van de omgeving zijn 
verwerkt tot een harmonisch geheel, waar elke wandelaar en natuurliefhebber enthousiast terugkeert.” 
 
Dat was wat meer info over Huizingen en over de wandeltocht.   
En Ranstuiltjes vergeet daarbij het volgende niet (zie ook pag. 18): 
 

naar Bornem en Huizingen gaan we 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!! 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
De enige busreis van dit kwartaal  zal doorgaan op zaterdag 29 juni 
2019 naar Kinderdijk.  WSV Kinderdijk richt op die dag haar 
Molenwaardtocht in.  Starten kan je hier tussen 07u30 en 13u00 vanuit 
Partycentrum “De Klok” gelegen aan de Molenstraat 117 te Kinderdijk 
(Nederland).  Je hebt de keuze tussen een afstand van 5, 10, 15, 20, 
30, 40 en of 50km. 
 
Kinderdijk is een dorp in Zuid-Holland, gelegen in de Alblasserwaard, 
een Nederlandse landstreek, gelegen in het zuidoosten van de 

provincie Zuid-Holland en het zuiden van de provincie Utrecht, ten (zuid)oosten van de stad Rotterdam en ten 
noordoosten van de stad Dordrecht.  Het vormt het zuidelijk deel van het Groene Hart en betreft een 
laaggelegen en overwegend dunbevolkt, agrarisch gebied omsloten door rivieren en kanalen.   
Het dorp maakt deel uit van de gemeente Molenlanden.  Kinderdijk bevindt zich op de plaats waar de Noord 
(een getijdenrivier) en de Lek samenkomen.  De plaats is voornamelijk bekend om de Kinderdijkse molens.  De 
voornaamste bedrijvigheid bestaat uit scheepsbouw. 
 

In het weekblad Libelle vonden we een zeer passend artikel over Kinderdijk.  Dat luidt als volgt: 

“Daar bij die molen… 

Een ontdekking: het Nederlandse Kinderdijk! 

In het iconische Kinderdijk – Unesco Werelderfgoed! – stap je in een teletijdmachine die je terug flitst naar een 

molenlandschap van zo’n 300 jaar geleden. Een belevenis! 

 

Tussen de wieken 

Kinderdijk in de Alblasserwaard bestaat uit 19 molens (zogenaamde ‘boezemmolens’ en ‘poldermolens’), 

gebouwd tussen 1738 en 1740. Maar Kinderdijk is nog veel meer.  Het is een prachtig voorbeeld van hoe onze 

Noorderburen al in de middeleeuwen een ingenieus waterbeheerssysteem bedachten voor hun laaggelegen 

polders.  Het gebied ligt twee meter onder de zeespiegel, en kan dus om de haverklap overstromen.  Om dat te 

voorkomen, zijn eeuwen geleden watermolens gebouwd.  Die maalden het overtollige polderwater van de 

laaggelegen gebieden de Overwaard en de Nederwaard via de hoger gelegen ‘boezems’ naar de rivier de Lek.  

Ze pompten het weer terug in de polder, als die te droog stond.  Er zijn zowel stenen molens als lichtere 

modellen met rieten danken.  In 1997 werden ze door Unesco erkend als Werelderfgoed. 
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Een postkaartlandschap 

Kinderdijk is volstrekt uniek.  Het ligt in een druk stuk bebouwd Nederland, maar het lijkt wel als of er over dit 

historisch erfgoed een grote glazen stolp is gezet en het landschap is bevroren.  Nergens anders ter wereld vind 

je zoveel authentieke molens bij elkaar over een afstand van slechts 2 km.  Dat levert oogstrelende 

postkaartplaatjes en vergezichten op.  Daarnaast kom je er terecht in een prachtig stuk typisch Hollandse 

natuur, met bomen, bootjes, water en fietsers op de dijk.  Tegelijk toont Kinderdijk ook hoe de Nederlanders al 

duizend jaar strijd leveren tegen het water met dijken, sluizen en molens waardoor ze eeuwenlang experts zijn 

in het managen van het water.  In de 19de en 20ste eeuw verloren de molens hun functie.  Hun werk werd 

overgenomen door gemalen (een pompsysteem), die eerst werkten op stoom en diesel en later op elektriciteit.  

Tegenwoordig zijn het volledig computergestuurde pomphuisjes die het waterniveau op peil houden.  Maar de 

molens, wieken en de rust, die zijn gebleven. 

 

 
 

En waar zijn de molenaars? 

Kinderdijk is een levend museum.  Dat wil zeggen dat 16 molens nog altijd permanent bewoond zijn.  Ook al 

worden ze niet meer gebruikt om het water weg te pompen, ze moeten wel voldoende omwentelingen maken: 

zo’n 60.000 per jaar, anders gaat de conditie van het houten draaiwerk achteruit.  De molenaar zorgt ervoor dat 

zijn molen tussen de 60 à 90 uur per jaar draait, en heeft meestal nog een andere job.  Wist je dat je niet 

zomaar molenaar kunt worden?  Pas na twee jaar cursussen volgen krijg je je diploma en mag je de molen 

bedienen.  Het houten mechanisme bestaat bijvoorbeeld uit 18 verschillende soorten hout, en wordt nog altijd 

ingewreven met reuzel om beter te draaien.  Om de zoveel jaar moeten het houtwerk en het rieten dak volledig 

vernieuwd worden. Kostprijs om de 19 molens elk jaar te onderhouden: € 500.000! 

 

Wandelen & genieten 

Hooioppers, paarden, koeien, waterhoenen, futen, de wind in je haren en de zon op je neus.  Geen betere 

manier om te genieten van dit rustgevende stukje natuur dan van de ene molen naar de andere te wandelen.  

Van de ingang tot aan de brug bij de Museummolen Blokweer en weer terug, loopt een wandeling van 4 km 

over de dijk en door de weides.  Je kunt in de polder ook gewoon een plekje zoeken om te picknicken of een 

uurtje gaan zitten en lekker genieten van de heerlijke natuur; 

Of liever met de schaatsen aan?  In de winter kun je hier deelnemen aan de Molentocht, een schaatstocht van 

70 kilometer die je over het ijs langs dit unieke historische decor voert. 

 

De taal van de wieken 

Met de stand van de wieken konden de molenaars driehonderd 

jaar geleden, toen er van telefoon nog geen sprake was, van op 

afstand perfect met elkaar communiceren.  ‘Lange pauze’, 

‘vreugde’, ‘rouw’, je kunt het allemaal aan de stand van de wieken 

aflezen. 

 

Het leven van een molenaar 

Vergeet het romantische beeld dat je hebt van het 

molenaarsbestaan!  Als er één écht zwaar beroep was, dan dit 

wel.  Vooral dan omdat de molenaar zeven dagen per week en 24 

uur op 24 paraat moest staan om het water uit de polder te 

pompen.  Het oude gezegde dat hier staat, is veelzeggend… 

‘HET MOLENAARSLEVEN HEEFT GOD ONS GEGEVEN, MAAR HET MALEN BIJ NACHT HEEFT DE 

DUIVEL BEDACHT’ (bekende molenaarsspreuk). 
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Dit moet je er zeker doen: De rondvaartboot op. 

Vaar eerst met de rondvaartboot en met een stel enthousiaste vrijwillige gidsen in zo’n 30 minuten het hele 

gebied rond.  Op die manier geniet je meteen van de mooiste uitzichten, en kun je beslissen welke molens je 

nadien nog wil bezoeken.  Het zicht op het spiegel gladde 

wateroppervlak waarin de molens weerkaatsen is 

grandioos.  De Canal Cruiser doen de lange versie van de 

tocht, den Canal Hopper vaart een kleiner hop on hop off-

rondje en stopt aan de 2 molens die toegankelijk zijn. 

 

Molenmuseumpje meepikken: 

 Bezoekerscentrum Wisboomgemaal: Al in 1250 

maakten de Nederlanders het drassige veengebied bij 

de samenvloeiing van de rivieren Noord en Lek 

bewoonbaar door kanalen en sloten aan te leggen.  

Naast een interessante film over het ontstaan van die 

Alblasserwaard neem je hier een kijkje in een voormalig 

stoomgemaal. 

 Museummolen Nederwaard: In deze stenen 

boezemmolen uit 1738 stap je binnen in een interieur van 100 jaar geleden en zie je hoe een 

molenaarsfamilie haar dagen doorbracht.  Het gezin van Cees en Alie op de Nederwaard had 13 kinderen, 

en via authentieke en sfeervolle zwart/wit-foto’s krijg je een mooi beeld van hun leven. De kleine 

woonkamer was de enige verwarmde ruimte. Als je via de middenzolder naar de rookzolder klimt, besef je 

hoeveel lawaai die molenwieken maken. 

 Museummolen Blokweer: Een molenaar leefde niet van malen alleen, maar ook van de jacht, zelfgekweekte 

groenten en visvangst. Dat zie je in deze nog werkende poldermolen, die is omringd door een bloeiende 

moestuin en fuiken gemaakt van wilgentakken om vis te vangen. Bijzonder: het aparte stookhok, waar de 

molenaarsvrouw kookte wegens te veel kans op brand binnen in de molen. 

 

Kinderdijk ligt tussen Rotterdam en Dordrecht in de provincie Zuid-Holland. Het is makkelijk te bereiken met de 

auto, maar vooral op feestdagen en tijdens de zomervakantie moet je rekening houden met de nodige drukte en 

parkeerproblemen.” 

 
“BESTE LEDEN van wandelclub RANSTUILEN, 
Het verheugd ons dat uw vereniging voornemens is om deel te nemen aan onze Molenwaardtocht op 29 juni 
a.s.. 
 
Nergens in de wereld vind je nog zoveel molens bij elkaar als in KINDERDIJK.  Zo rond 1740 
zijn hier 19 molens gebouwd, die tot op heden goed zijn onderhouden en nog in bedrijf zijn. 
De molens malen het overtollige water vanuit de polder weg naar de rivier de Lek. 
De molens van KINDERDIJK, die jaarlijks bezocht worden door vele toeristen is sinds 1997 geplaatst op de 
UNESCO – wereld erfgoedlijst. 
In en om dit unieke gebied hebben wij een aantal prachtige wandelingen uitgezet. 

 
Het vertrek van de door de wandelsportvereniging 
KINDERDIJK georganiseerde wandeltocht is vanuit 
Partycentrum De Klok.  Bij binnenkomst waant u zich in een 
heus “oudheidmuseum” waar spullen uit grootmoederstijd zijn 
te zien. 
 
Er zijn wandelingen van 5-10-15-20-30-40-50km welke allen 
mooie uitzichten geven over rivier en molengebied.  De 
langere afstanden gaan wat verder het poldergebied in en 
lopen ook door het Alblasserbos. 
Veel water rondom, met de daarbij behorende flora en fauna, 
waar  veel bijzondere vogelsoorten te zien zijn. 
 
Op dit moment kunnen we de juiste parcours nog niet melden 

daar we die veelal op het laatste moment nog aan moeten passen in verband met “broedende” zwanen, die 
soms een wandelpad blokkeren. 
De rustplaats (uitgezonderd de 5km) is in eigen beheer en hier zijn consumpties tegen goedkope prijzen te 
verkrijgen.  

 
De nieuwe Canal Hopper 

 
De vrij ruime vertrekplaats ‘de klok’ 
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De laatste kilometer brengt alle afstanden over het beroemde molenwandelpad, hier zijn, tegen betaling, enkele 
molens te bezichtigen.  Ook kan men met een boot langs de molens varen. 
Tevens is er een bezoekerscentrum waar u alles over de molens te weten kunt komen. 
Op www.KINDERDIJK.nl leest u meer over het molengebied van Kinderdijk. 
 
Wij begroeten u graag op 29 juni en wensen u een prettige reis naar Kinderdijk.” 
 
Inschrijven voor deze busreis kan vanaf maandag 27/05/2019 (tussen 20.00 en 22.00u) bij Christel Janbroers 
op het nummer 03/4856068. 
 
De prijs bedraagt vanaf dit jaar 8 euro/persoon of 4 euro + een volle 20-wandelingenkaart.  Kinderen jonger 
dan 14 jaar betalen slechts 4 euro of een volle 20-wandelingenkaart (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 
Kinderdijk + aantal personen’. 
Vertrekken doen we stipt om 7.30u te Ranst (Kastanjelaan – tegenover Aldi), de terugreis vanuit Kinderdijk 
vatten we even stipt aan om 16.00u. 
 

Wil je mee uit wandelen naar Kinderdijk, 
schrijf je dan tijdig in om zeker te zijn dat je met de bus mee kan rijden 

zodat je stress en parkeerproblemen kan vermijden!! 
 
 
 

 
 
 
 

39e Internationale wandeltocht… 

 

Beste uiltjes, 
 
Zondag 14 april 2019 is het weer zover.  Dan zijn alle 
wandelaars van harte welkom op onze 39e Internationale 
wandeltocht – Walk2Gether tocht welke naar jaarlijkse 
gewoonte vertrekt vanuit de ruime evenementenhal Den 
Boomgaard gelegen aan de Antwerpsesteenweg in 
Broechem. 
 
De te bewandelen afstanden zijn: 5 (4,7), 7 (7,6), 14 (13,9), 
20 (19,7), 25 (24,4), 27, 29 (28,6), 30 (33,3), 38 (38,3), en 40 
(43)km. 
Inschrijven kan tussen 6u30 en 15u00 aan de prijs van 1.50€ 
- voor leden van de wandelfederatie 1.10€.  Laatste 

aankomst: 18u00.  Mogen we vriendelijk vragen de starturen te 
willen respecteren, waarvoor onze dank. 
 
De afstand van 5km heeft geen rustpost en blijft dicht bij het 
vertrekpunt doch de wandelaars zullen zeker niet klagen over 
de geboden natuur en wandelen over het golfterrein langs het 
sprookjesachtige Kasteel Bossenstein (1346).  Het was de 
waterburcht van Joannes de Busco of van Den Bossche, 
vandaar de benaming ‘Bossenstein’.  Het kasteel is in de loop 
van de geschiedenis verrassend goed gespaard gebleven.  
Alleen in de Eerste Wereldoorlog werd het beschadigd.  Een 
stoere donjontoren domineert deze burcht, die is opgetrokken in 
traditionele bak- en zandsteenstijl. 
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Met de 7 en de 14km trekken we richting Ranst, waar de centrale ruime rustpost gelegen is.  Hier keert de 7km 
terug naar de start.  De wandelaars op de 14km maken in Ranst nog een lus door het Zevenbergenbos dat 
samen met het Muziekbos een uniek boscomplex vormt van meer dan 100 ha en waar je in die tijd van het jaar 

kunt genieten van de pracht van de vele bosanemonen die in volle 
bloei staan.  De prachtige natuur is een uitnodiging tot stilte en 
rust.  Je komt voorbij het kasteel van Zevenbergen dat momenteel 
dienst doet als een bezinningstehuis.  De oudste vermelding van 
het kasteel dateert van 1445.  Recht over het kasteel is een grot 
van O. L.- Vrouw van Lourdes, opgericht in 1952 door Gaston van 
den Berghe de Gilman, de laatste afstammeling van het geslacht 
de Gilman de Zevenbergen dat het kasteel bewoond heeft sinds 
1766. 
 
De grotere afstanden wandelen richting Vremde en passeren het 
historische kerkje Millegem dat als monument geklasseerd is.  Dit 
kerkje werd gebouwd tussen de 13de en 16de eeuw.  Het schip 
werd in 1684 geheel heropgebouwd.  In 1805 werd het kerkje als 
parochiekerk gesloten,  in 1953 op aanvraag van de 
buurtbewoners is het kerkje opnieuw opengesteld voor de 
wekelijkse eredienst.  In 1980 werd Vzw De Millegemvrienden 
opgericht met als doel: het verlenen van financiële en materiële 
steun aan het kerkje van Millegem Ranst, als kerkgebouw en 
historisch monument. 
 
De allergrootste afstanden brengen nog een bezoek aan het fort 
van Borsbeek.  Ook hier kan je genieten van de rustige natuur.  
Het Fort van Borsbeek maakt deel uit van de Brialmont-

fortengordel rond Antwerpen.  Die bakstenen forten werden 
rond 1860 gebouwd en zijn beschermd door de Europese 
habitatrichtlijn uit 1992.   
Jaarlijks overwinteren in de verlaten delen van het fort heel wat 
vleermuizen, waaronder ook enkele soorten die met uitsterven 
bedreigd zijn.  De constante temperatuur, de hoge vochtigheid 
en de rust in het fort zijn noodzakelijk om de vleermuizen veilig 
de winter door te helpen.   
Tegenwoordig wordt het domein gebruikt als recreatiegebied.  
In de open ruimte worden fuiven en festivals georganiseerd.  
Talloze verenigingen hebben er hun lokalen, net als de 
Gemeentelijke Kunstschool Academia. 
 
Onze parcoursverantwoordelijke heeft ook nu weer zijn uiterste 
best gedaan om de wandelaars zoveel mogelijk door de natuur 
te loodsen en liefst over onverharde wegen. 
En onze medewerkers … die zullen jullie, zoals altijd met open armen ontvangen.   
Je kan ook genieten van onze befaamde frietjes al dan niet met vol au vent, aan democratische prijzen.  
 
Bereikbaarheid: 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, vanaf Herentals busnummer 420, afstappen Van Den Nestlaan (start op 100m), 
vanuit Lier busnummer 1, eveneens afstappen Van Den Nestlaan. 
 
 

Ranstuilen,  
wij verwachten jullie allemaal  
op 14 april 2019 in Broechem 

en wensen jullie alvast veel wandelgenot toe!! 
 
 

Uw Ranstuilenbestuur 

 
Kerkje van Millegem 

 
Ingang fort 
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Het parcours op 14/04/2019 
 

5km =     4.7km  BROECHEM - BROECHEM     4.7km 
 

7km =     7.6km  BROECHEM - RANST      4.2km 
   RANST - BROECHEM      3.4km 

           7.6km 
 

14km = 13.9km  BROECEM - RANST      4.2km 
   RANST – RANST      6.3km 
   RANST – BROECHEM      3.4km 

         13.9km 
 

20km = 19.7m  BROECHEM - VREMDE     6.3km 
   VREMDE – RANST      3.7km 
   RANST – RANST      6.3km 
   RANST – BROECHEM      3.4km 

         19.7km 
 

25km = 24.4km  BROECHEM - BROECHEM     4.7km 
   BROECHEM - VREMDE     6.3km 
   VREMDE – RANST    ..3.7km 
   RANST – RANST    ..6.3km 

RANST – BROECHEM      3.4km 

         24.4km 
 

25km = 24.4km  BROECHEM - BROECHEM     4.7km 
   BROECHEM - VREMDE     6.3km 
   VREMDE – VREMDE    ..8.9km 
   VREMDE – RANST    ..3.7km 

RANST – BROECHEM      3.4km 

         27.0km 
 

29km = 28.6km  BROECHEM – VREMDE     6.3km 
   VREMDE – VREMDE      8.9km 
   VREMDE – RANST      3.7km 
   RANST – RANST      6.3km 

RANST – BROECHEM      3.4km 

         28.6km 
 

30km = 33.3km  BROECHEM - BROECHEM     4.7km 
   BROECHEM - VREMDE     6.3km 
   VREMDE – VREMDE    ..8.9km 
   VREMDE – RANST    ..3.7km 
   RANST – RANST      6.3km 

RANST – BROECHEM      3.4km 

         33.3km 
 

38km = 38.3km  BROECHEM – VREMDE     6.3km 
   VREMDE - BORSBEEK     9.3km 
   BORSBEEK – VREMDE     9.3km 
   VREMDE - RANST      3.7km 
   RANST – RANST      6.3km 
   RANST – BROECHEM      3.4km 

         38.3km 
 

4km = 43km  BROECHEM - BROECHEM     4.7km 
   BROECHEM - VREMDE     6.3km 
   VREMDE - BORSBEEK     9.3km 
   BORSBEEK - VREMDE   ..9.3km 
   VREMDE - RANST      3.7km 
   RANST – RANST      6.3km 
   RANST - BROECHEM      3.4km 

         43.0km 
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Uilentrektochtje … 
 
Ons tweede trektochtje staat in het teken van de Natuur…  
Op woensdag, 29 mei verzamelen we aan de Manege De Heide, Boskant 
41 te 2242 Pulderbos.  Samenkomst vanaf 13u, de wandeling zelf vertrekt 
stipt om 13u30. 
 

Lovenhoek, de Wandeling van het Jaar! 

Wil je weten waarom dit natuurpad eind 2017 verkozen werd tot ‘Wandeling van het Jaar’?  Ga er dan 
wandelen, want pas dan zie je hoe mooi dit natuurgebied in Vorselaar wel is, met zijn oude loofbossen, 
naaldbossen, open heidevlaktes, beekvalleien en bloemrijke hooilanden.  Je ontdekt er dieren met grappige 
namen zoals rivierdonderpad, kleine modderkruiper en zoetelieveke.  Bij de kronkelende Molenbeek spot je 
typische moerasplanten en wilgenstruweel.  Schapen en gallowayrunderen die grazen op de open heidevlakten.  
Houten knuppelpaden en stapstronken helpen je om de vochtige beekoevers te overbruggen. 
 
Voor deze editie is het niet noodzakelijk om vooraf te weten hoeveel Ranstuilen er zullen deelnemen dus … last 
minut toch zin om mee te vertrekken … kom gerust af! 
Dit betekent niet dat er niet kan gerust worden.  We wandelen eerst 7km en komen terug bij ons vertrekpunt.  
Daar kan je genieten op het terras van de manege of bij minder mooi weer zijn we ook binnen welkom.  Voor 
diegene die er nog niet genoeg van hebben is er de mogelijkheid om nog eens 5km te wandelen. 
 
Belangrijk om te weten:  
We wandelen in groep.  Dus wees gerust, het tempo wordt aan een ieders kunnen aangepast.  Buiten de 
organisator kent niemand het parcours dus ‘uiltjes-de-voorsten’ moeten waarschijnlijk toch worden terug 
gefloten. 
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Belangrijke mededelingen … 
 

Verzekering … 
 
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. 
 

 
 

Privacyverklaring (AVG – GDPR)  
WSV De Ranstuilen vzw 
 

Contact 
 
Als Wandelclub WSV De Ranstuilen vzw zijn wij verantwoordelijk voor de verwerking 
van uw persoonsgegevens. Indien u na het doornemen van onze privacy verklaring 
vragen heeft hierover of contact met ons wenst op te nemen kan dit via onderstaande contactgegevens: 
 
Christel Janbroers 
Vorstjensweg 15 A 
2520 Broechem 
christel_janbroers@hotmail.com 
 

Waarom wij persoonsgegevens verwerken? 
  
Uw persoonsgegevens worden door Wandelclub WSV De Ranstuilen vzw verwerkt ten behoeve van de 
volgende doeleinden en rechtsgronden: 
  

 Om te kunnen deelnemen aan de activiteiten van Wandelclub WSV De Ranstuilen vzw, van 
Wandelsport Vlaanderen en de leden van Wandelsport Vlaanderen 

 Het versturen van nieuwsbrieven en uitnodigingen 

 Het bekomen van subsidiëring door de overheid 
 

 

mailto:Tel:%20050/405142
mailto:verzekeringen@wandelsport.be
mailto:christel_janbroers@hotmail.com
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Voor de bovenstaande doelstellingen kunnen wij de volgende persoonsgegevens van u vragen, opslagen, 
verzamelen en verwerken: 
  

 Persoonlijke identiteitsgegevens: naam, voornaam, adres, telefoonnummer en email adres 

 Rijksregisternummer 

 Persoonlijke kenmerken: geslacht, geboortedatum, geboorteplaats en nationaliteit 
  
We gebruiken de verzamelde gegevens alleen voor de doeleinden waarvoor we de gegevens hebben 
verkregen. 
  

Verstrekking aan Derden 
  
De gegevens (of een deel ervan) die u aan ons geeft kunnen we aan derde partijen verstrekken indien dit 
noodzakelijk is voor uitvoering van de hierboven beschreven doeleinden. 
 
Zo maken wij gebruik van een derde partij voor: 
 

 Het hosten van onze website (http://www.one.com) 

 Het bewaren van jullie persoonsgegevens (Google Cloud en Web portaal Wandelsport Vlaanderen) 

 Het hosten van onze facebookpagina https://www.facebook.com/groups/1587287038178587/ 
  
Wij geven nooit persoonsgegevens door aan andere partijen waarmee we geen verwerkersovereenkomst 
hebben afgesloten of die geen privacy verklaring hebben die EU regels respecteert. Verder zullen wij de door u 
verstrekte gegevens niet aan derden doorgeven tenzij dit wettelijk verplicht en toegelaten is. 
  
Tevens kunnen wij persoonsgegevens delen met derden indien u ons hier toestemming voor geeft. U heeft het 
recht deze toestemming te allen tijde in te trekken, zonder dit afbreuk doet aan de rechtmatigheid van de 
verwerking. 
 

Bewaartermijn 
  
Wandelclub WSV De Ranstuilen vzw bewaart persoonsgegevens niet langer dan noodzakelijk voor het doel 
waarvoor deze zijn verstrekt dan wel op grond van de wet is vereist, namelijk 3 jaar. 
  

Uw rechten omtrent de gegevens 
  
U heeft recht op inzage en recht op correctie of verwijdering van de persoonsgegevens welke wij van u 
ontvangen hebben. Bovenaan dit privacy statement staat hoe je contact met ons kan opnemen. 
  
Tevens kunt u bezwaar maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens (of een deel hiervan) door ons 
of door één van onze verwerkers. 
Ook hebt u het recht om de door u verstrekte gegevens door ons te laten overdragen aan uzelf of in opdracht 
van u direct aan een andere partij. Wij kunnen u vragen om u te legitimeren voordat wij gehoor kunnen geven 
aan voornoemde verzoeken. 
  

Klachten 
  
Mocht u een klacht hebben over de verwerking van uw persoonsgegevens dan vragen wij u hierover direct 
contact met ons op te nemen. 
U heeft altijd het recht een klacht in te dienen bij de Privacy Commissie, dit is de toezichthoudende autoriteit op 
het gebied van de privacy bescherming. 
  

Wijziging Privacy Verklaring 
  
Wandelclub WSV De Ranstuilen vzw kan zijn Privacy Verklaring wijzigen.  Deze wijziging zal door middel van 
een nieuwsbrief bekend gemaakt worden aan alle leden en door een aankondiging op de website. 
 
 

Het Ranstuilenbestuur 
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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 
volgende formule nog steeds verder gezet. 
 

In het eerste clubblad van 2019 vond je twee nieuwe stempelkaarten welke de 
wandeltochten (clubnaam, tocht en datum) vermeldt waarop je centjes kan 
verdienen.  Over het ganse jaar 2019 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 2019 werden volgende tochten uitgekozen: 

 Op zondag 20/01/2019 WSV Milieu 2000 Lommel (38e Edelweisstocht – vertrek te Lommel) 

 Op zondag 17/03/2019 ’t Beerke Beerse (Pensentocht – vertrek te Rijkevorsel) 
 Op maandag 22/04/2019 Wandelclub Kadee Bornem (50e Paastochten – vertrek te Bornem) 

 Op zondag 05/05/2019 Wandelclub St.Pieters-Leeuw (Lewe tocht – vertrek te Huizingen) 

 Op zondag 28/07/2019 WSV Mol (Zomertocht – vertrek te Mol) 

 Op zondag 01/09/2019 WSV Schelle (42e wandeling door de rupelstreek – verrtrek te Schelle) 

 Op maandag 11/11/2019 Herentals WV (Wandel Mee Dag – vertrek te Morkhoven) 

 Op zaterdag 21/12/2019 WC Opsinjoorke Mechelen (Gouden Carolus Christmaswandeling – Mechelen  
In de kerstsfeer en de doenker – Vertrek te Mechelen) 

In het 2e kwartaal 2019 zijn er dus weer 2 superaanbiedingen voorzien. 
 

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.   
Na 21/12/2019 (laatste wandeling) lever je de kaart 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 …’ onveranderd 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 8 euro/persoon die je als lid betaalt), 
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 Janbroers 
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Eikenlei 97   2280 Grobbendonk 
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APRIL 2019 
 
 

Zondag 07 april 2019 
 

DE SINT-JANSTAPPERS 
Den Ouwen Uil tochten 
Walk2Gethertocht 

A Parochiezaal  
Dreveneind 1 
ESSEN-HORENDONK 

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

 

HERENTALSE WV 
36e Perswandeling 

A Den Engel 
Kerkstraat 17 
VORSELAAR 

5-10-15-20-25-30-40km 07u00-15u00 
 

 

Zondag 14 april 2019 
 

WSV DE RANSTUILEN 
39e Internationale 
Wandeltocht 
Walk2Gethertocht 

 

 

A 
 

Evenementenhal ‘Den 
Boomgaard’ 
Antwerpsesteenweg 
BROECHEM 

 
 
 
 
 
 

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

 
 

 
 
 
 
 

06u30-15u00 

 

Zaterdag 20 april 2019 
 

DE STROBOEREN VZW 
Tweedaagse Maria ter 
Heide 
tochtenWalk2Gethertocht 

A PZ d’ Ouwe kerk 
Lage KAAZRT 644 
BRASSCHAAT 

5-7-10-16-20-31-42km 07u30-15u00 
 

 

Zondag 21 april 2019 
 

WK WERCHTER 
Aspergedabberstocht 

VL-BR De Wal 
Walstraat  
WERCHTER 

5-8-12-15-20-25-30km 06u30-15u00 
 

 

SINGELWANDELAARS 
STROMBEEK-BEVER 
Paastocht 

VL-BR Sporthal E. Soens 
Singel 59 
STROMBBEK-BEVER 

5-7-12-17-22km 07u30-15u00 
 

 

 Maandag 22 april 2019 
 
 

WK KADEE BORNEM 
50e Paastochten 
Superaanbieding 
 

A CC Ter Dilft 
Sint-Amandsestwg 43 
BORNEM 

 
 
 

6-10-15-18-20-25-30km 

 
 
 

07u30-15u00 

 
IJSETRIPPERS VZW 
Lentetocht tussen Lane en 
Dijle 

VL-BR De Linde 
Pastorijstraat  
OTTENBURG 

4-7-12-18-25km 07u00-15u00 
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Vrijdag 26 april 2019 t/m zondag 28 april 2019: 
weekend Renesse – Nederland 

 
 

Zondag 28 april 2019 
 

WSV IBIS PUURS 
Vlaanderen Wandelt 

A Evenementenhal 
Binder 
Forum 9 
PUURS-SINT-AMANDS 

4-7-10-16-21-30-42km 07u00-15u00 

 

 
 
 

 
 

MEI 2019 
 
 

Woensdag 01 mei 2019 
 

ZANDSTAPPERS 
Meiklokjestocht 
Walk2Gethertocht 

A Mollenhof 
Lichtaartsesteenweg 1 
POEDERLEE 

4-7-12-15-20-25-35km 06u00-15u00 

 
 

Zondag 05 mei 2019 
 

WK ST.PIETERS-LEEUW 
Lewe tocht 
Superaanbieding 
 

VL-BR Zaal Centrum 
Menisberg 7 
HUIZINGEN 

 
 

 

5-10-15-20-23-30-35km 

 
 

 

08u00-15u00 

 
WSV DE KADODDERS 
Dwars door de 
groentestreek 

A BelOrta 
Mechelsesteenweg 120 
SINT-KATELIJNE-
WAVER 

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

 

DE VOSKES 
Emiel Van Hemeldonck 
tocht 

A Zaal Reynaert 
Pottersstraat 1 
VOSSELAAR 

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

 
 

Zondag 12 mei 2019 
 

SINJORENSTAPPERS 
35e Lange Wappertochten 

A Sportcomplex Ter Beke 
Kantine KSK WILRIJK 
Moerelei 99 
WILRIJK 

4-8-12-16-17-18-20-22-
25-33km 

07u00-15u00 
 

 

WSVC MOL 
Boswandeltocht 

A Parochiecentrum Sluis 
Sint-Bernardusstraat 
MOL 

4-7-10-13-16-18-21-25-
30-37-45km 

07u00-15u00 
 

 

WIT-BLAUW 
SCHERPENHEUVEL 
Meitocht 

VL-BR Sporthal Averbode 
Vorststraat 55 
AVERBODE 

5-8-13-20-30-35km 07u00-15u00 
 

 

 

Zondag 19 mei 2019 
 

DE KORHOENSTAPPERS 
Paterkestocht 
Walk2Gethertocht 

A Zwepes Ven 
Oude Arendonksebaan 
OUD-TURNHOUT 

4-7-12-18-24-32-42km 07u00-15u00 
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BOSGEUZEN-
VOORKEMPEN 
41e Conciencetocht 

A Dorpshuis 
(feestzaal De Caters) 
Kerstraat 24 
‘sGRAVENWEZEL 

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

07u30-15u00 
 

 

WANDELCLUB TEMSE 
Wandelmeedag 
 

O-VL E. Naudtszaal 
Hof Ter Elstlaan 2C 
ELVERSELE 

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

 
 

Zondag 26 mei 2019 
 

DE NATUURVRIENDEN 
ZOERSEL 
Pierentocht 

A Koetshuis 
Kasteeldreef 55 
HALLE (Kempen) 

6-11-20-30km 07u00-15u00 

 

K.V.R.VL.BT. 
46e Mars Loven Boven 

VL-BR Kwartier de Hemptinne 
Hertogstraat 184 
HEVERLEE 

3-5-7-10-13-16-20-28-
35km 

07u00-15u00 

 

 

!!! Inschrijven busreis Kinderdijk vanaf maandag 27/05/2019 !!! 

bij Christel Janbroers te Broechem (03/485.60.68) 
 

 
 
 

Woensdag 29 mei 2019 
 

UILENTREKTOCHTJE 
Natuurgebied Lovenhoek 

A Manege De Heide 
Boskant 41 
PULDERBOS 

+7 en 5km 13u30 stipt 

 

 

Donderdag 30 mei 2019 
 

WSV IBIS PUURS 
Aspergewandeling 
 

A JOC Wijlland 
Fortbaan 9 
PUURS 

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

 
 

 
 
 

 
 

JUNI 2019 
 
 

 

Zondag 02 juni 2019 
 

DE POMPOENSTAPPERS 
Pompoenstapperswandeling 

A OC Lichtaart 
Schoolstraat 36 
LICHTAART 

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

06u00-15u00 
 

 

SCHORRESTAPPERS 
21e Onnefretterstocht 

A Zaal De Koophandel 
Noeveren 58 
BOOM 

5-8-10-13-15-21-29km 07u00-15u00 

 

DE BOLLEKES 
ROTSELAAR 
Hagelandtocht 

VL-BR Montfortcollege 
Aarschotsesteenweg  
ROTSELAAR 

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

07u00-15u00 
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Zondag 09 juni 2019 
 
WANDELCLUB 
TORNADO 
Boerentocht 

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

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

07u00-15u00 
07u00-11u00 

 

DE SMOKKELAARS 
STEKENE 
37e Smokkeltochten 
21e 50km van Stekene 

O-VL Broederschool 
Nieuwstraat 17 
STEKENE 

6-12-17-23-30-42-50km 06u00-15u00 

 
 

Maandag 10 juni 2016 
 

SPORTON VZW 
De 3-bekentocht 

VL-BR S.O.K. 
Hasseltsebaan 43 
DIEST 

5-8-13-18-21km 07u00-15u00 

 
 

Zondag 16 juni 2019 
 

IVAS ITEGEM 
10e Zegeltjeswandeltocht 

A Parochiezaal 
Schoolstraat 28 
ITEGEM 

4-8-10-13-17-20-27-33-
42-50km 

06u00-15u00 
 

 

OPSINJOORKE 
MECHELEN 
Gouden Caroluswandeling  
De Groene Lus 

A Centrum De Rode 
Planeet 
Doornlaarstraat 9 
RIJMENAM 

4-8-12-18-24-30km 08u00-15u00 
 

 

WSV DE HOPBELLETJES 
29e Hoppetocht 
 

VL-BR Gem.centrum Hof ten  4-8-12-18-24-30KM 06u30-15u00 
 

 
 

Zondag 23 juni 2019 
 

WVK PUURS 
39ste Zomertochten 

A Gemeenschapshuis 
Vrededaal 
L. Van Kerckhovenstr. 
PUURS 

4-8-12-20-30km 07u30-15u00 

 

DE NOORDERKEMPEN 
HOOGSTRATEN 
30e Aardbeidentocht 

A Parochiezaal Ons Thuis 
Rondeelweg 2 
MEERLE 

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

 

WSV HORIZONDONK 
Schulensmeertocht 

L OC De Link 
Linkhoutstraat 194 
LINKHOUT 

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

 

Zaterdag 29 juni 2019 
 

WSV KINDERDIJK 
Molenwaardtocht  
Busreis 

NL Partycenter ‘De Klok’ 
Molenstraat 117 
KINDERDIJK (NL) 

 
 
 

5-10-15-20-30-40-50km 

 
 
 

07u30-13u00 
 

 

Zondag 30 juni 2019 
 

DE KLEITRAPPERS 
Piet Van Aken-tocht 

A Clublokaal De 
Kleitrappers 
Korte Veerstraat 2 
RUMST 

5-12-15-20-30-50km 07u00-15u00 
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WIJTSCHOTDUVELS 
13e Wijtschotduvelstocht 

A Hoeve De 4 Notelaars 
Wijtschotbaan 4 
SCHOTEN 

5-10-15-20-25-30km 07u30-15u00 
 

 

TORENVRIENDEN 
OOSTHAM 
38e Christoffeltocht 

L Kristoffelheem 
Schoolstraat 10 
OOSTHAM 

4-7-13-18-24km 07u00-15u00 
 

 

 

 

 
 

JULI 2019 
 
 

Zondag 07 juli 2019 
 

ST-MICHIELSTAPPERS 
Mastentoppentocht – 
Walk2Gethertocht 

A GC Blommaert 
Gemeentepark 22 
WUUSTWEZEL 

4-7-11-14-18-22-25-30-
42km 

07u00-15u00 
 

 

IJSETRIPPERS VZW 
Bosuiltocht 

VL-BR CC De Bosuil 
Witherendreef 1 
OVERIJSE 

4-7-14-21km 07u00-15u00 
 

 

 

 

 

 
 

 
 

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! 
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Een Ranstuil in de kijker … 
 
 
Naam: Jef Paepen 
 
Woonplaats: Borsbeek 
 
Leeftijd: Een dankbare 
 
Hobby: Marcheren 
 
Reeds lange tijd lid van en een bekend “figuur” binnen 
onze wandelclub.  Je komt hem echt overal tegen.  
Niet enkel op zondag maar ook in de week zet hij 
graag een stappeke in de wereld.  Dichtbij … maar ook 
vaak in de Ardennen om daar de rust en de natuur op 
te zoeken.  Hij is meestal alleen op stap, maar hij komt 
altijd wel iemand tegen waarmee hij aan de praat 
geraakt.  Joviaal is hij zeker ook.  Iedereen mag met 
hem meerijden naar een wandeling.  Een ijsje, een 
streekbiertje, ook daar is hij steeds voor te vinden.  
Weinig clubactiviteiten laat hij aan zijn neus voorbij 

gaan.  Zo is hij ook steeds paraat om te helpen tijdens onze eigen organisaties.  Zijn vaste plaats is dan op de 
controlepost bij Daisy.   
Vader, schoonvader, bompa … een gezellige familie, die hij op handen draagt.  Jaja, zelfs zijn kinderen, 
schoonkinderen en kleinkinderen worden door hem mee op sleeptouw genomen in de natuur.  Of is het 
andersom?   
Ook voor het goede doel zet hij zich in … Oxfam Wereldwinkel in Borsbeek kan dan ook rekenen op Jef zijn 
goed hart.   
We wensen hem nog ontzettend veel wandelplezier en wij kijken mee uit naar alle volgende foto’s die 
verschijnen op onze facebookpagina. 
 
 

 
 

 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 8 januari 2019 overleed Lutgarde De Greef, 
echtgenote van Wim Van Gelder. 
Samen waren zij vele jaren actieve Ranstuilenleden. 
Zij was eveneens de zus en schoonzus van onze leden  
Paul en Marleen De Greef-Keustermans. 
 
 

 
Op 22 januari 2019 overleed Stan De Bie. 
Hij was de weduwnaar van Jeanne Covens. 
en de schoonvader en vader van onze leden 
Roni () en Maria Schippers-De Bie en  
Tony en Denise Verschoten-De bie. 
 
 
Maria Bosschaerts overleed op 28 januari 2019. 
Zij was de weduwe van Rene Keustermans en 
de schoonmoeder en moeder van onze leden 
Paul en Marleen De Greef-Keustermans. 

 
 
 
 
Op 14 februari 2019 ging Willy Van Immerseel van ons heen. 
Willy was de echtgenoot van onze Penningmeester Rosita Van Der Stee, 
de schoonbroer van onze leden Bruno en Monique Somers-Van Der Stee 
en zeker niet te vergeten ERE-Voorzitter van de Ranstuilen. 
 
 
 
 
 
 

Op 6 maart 2019 is Jens De Winter  
veel te vroeg aan zijn laatste reis begonnen. 
Hij was de levensgezel van Lotte Van Hoof, 
de zoon van onze leden Stefano en Carine Fernandes-Van Looy 
en de zoon van Luc en Louella De Winter-Janssen. 
Bovendien was hij de kleinzoon van onze leden  
Guy en Lydia De Winter-Hermans. 
 
 
 

Via deze weg willen wij, 
namens de ganse Ranstuilenploeg, 

onze steun en medeleven betuigen aan de getroffen families. 
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Uilenleden schrijven … 
 
 

Extra ‘In Memoriam’ 
Willy, 

je was vanaf het prille begin lid van onze wandelclub  
en al heel snel werd je bestuurslid.   
Van 1989 tot 2015 was je voorzitter.   
Jij hebt onze club op de kaart gezet …  
groot gemaakt …  
het was je leven …  
je kind…   
Kortom je was een Ranstuil in hart en nieren. 
Samen met Rosita heb je heel wat paadjes bewandeld.   
 

Je was een man van weinig woorden,  
herkenbaar voor hen die echt bij je hoorden.   
Een vriend, zeer oprecht, waar je altijd op kon bouwen.   
Jouw woord gaf ons grenzeloos vertrouwen.   
Bescheidenheid stond in het vaandel van je leven.    
Liefde en vriendschap, dat is wat je altijd hebt gegeven.  
 

En wij zijn je dankbaar …  
dankbaar voor alles wat je hebt gedaan voor onze wandelclub:  
het uitstippelen van parcours,  
vergaderingen bijwonen,  
public relations verzorgen,  
samenwerkingsverbanden smeden met andere clubs…  
Zelfs jullie eigen welverdiende vakanties stonden in het teken van onze club,  
want dan was je bezig met de voorbereidingen van onze buitenlandse reizen. 
 

Tot,  
spijtig genoeg,  
die sluimerende ziekte stokken in de wielen kwam steken  
en wandelen niet meer mogelijk was. 
Ook het voorzitterschap moest je noodgedwongen opgeven.   
Je leefde stilaan je eigen wereldje …  
maar  
als er Ranstuilen op bezoek kwamen  
dan streek er een glimlach op je gezicht  
en je kende zelfs iedereen nog bij naam. 
 

Willy,  
je laatste rustpost is in zicht … 
Met pijn in ons hart  
moeten we vandaag afscheid van je nemen, 
maar de vele,  
mooie herinneringen aan jou  
zullen we voor altijd koesteren. 
 

JIJ BLIJFT VOOR EEUWIG … ‘ONZE VOORZITTER’. 
 

 

Deze tekst hebben we gelezen als afscheid van Willy tijdens de uitvaartplechtigheid en vonden dat we die 
moesten delen met alle Ranstuilenleden die er door eender welke omstandigheden niet bij konden zijn. 

Namens uw Ranstuilenbestuur, 
De redactie 

 

 

 
Willy en Rosita tijdens  

ons verblijf in Fulda (Duitsland) in 2010. 

 
Op een terras in Seefeld (Oostenrijk) 1996 
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Antwerpen in de winter 

Een organisatie van het RBK Antwerpen, een tocht die bij ons jaarlijks in onze agenda staat omdat hij zo 
sfeervol is.  Een echte ontdekkingstocht langs de mooiste plekjes van Antwerpen en met dit jaar een nieuwe 
startlocatie.  En wat voor één?!  De Antwerpse Brouw Compagnie, gevestigd in de Indiëstraat. 

 
Antwerpen heeft er sinds de zomer van 2017 een brouwerij bij.  
Op het eilandje realiseren Johan van Dyck en zijn vrouw Karen 
Follens zo hun ‘Antwaerp Dream’.  Voordat Johan zelf bieren 
begon te ontwikkelen, was hij de succesvolle marketingdirecteur 
van Duvel-Moortgat.  In eerste instantie wekte de Antwerpse 
Brouw Compagnie in 2012 het Seefbier weer tot leven.  Dit 
historische bier waarvan de roots teruggaan naar het Antwerpen 
van de 16de eeuw was destijds zo populair dat de wijk Seefhoek 
ernaar vernoemd werd.  Johan liet het Seefbier de voorbije jaren 
bij Brouwerij Roman in Oudenaarde brouwen.  Maar Johans 
droom bestond er niet alleen in om een stuk Antwerpse 
biergeschiedenis te laten herleven, hij wilde Antwerpen ook zijn 
eigen onafhankelijke brouwerij terug bezorgen.  Samen met een 

kleine groep gelijkgestemden werkte hij met volharding aan de uitwerking van zijn plannen – zo werden via 
crowdfunding de nodige fondsen vergaard – en nu is het eindelijk zo ver.   
Deze nieuwe brouwerij is gevestigd in het Noorderpershuis, een beschermd 19de-eeuws industrieel monument 
dat tot de jaren 1970 een reeks sluizen bediende door water onder druk te brengen.  De brouwerij is elke dag 
vrij toegankelijk want de brouwzaal wordt ook als horecazaak geëxploiteerd.  Tussen de brouwketels en 
gistingstanks staan tafeltjes waaraan je een hapje kunt eten en verschillende bieren kunt proeven.  Naast de 
‘klassiekers’ en het Seefbier vind je op een van de taps altijd wel nieuwe, ‘experimentele’ biercreaties.  Het 
ruime binnenplein van de brouwerij is ingericht als een Duitse 
‘Biergarten’, met lange houten tafels, sfeervol verlicht en een kleine 
speeltuin.  Nu de Antwerpse Brouw Compagnie zijn vaste stek heeft, zijn 
er plannen voor meer (gelegenheids) bieren.  Antwerpen voegt dus een 
hoofdstuk toe aan zijn rijke biergeschiedenis.   
 
Er waren verschillende lussen en wij kozen voor lus B van 6km, deze 
afstand kwam langs de kerstmarkt en het M.A.S.  Met de paraplu in de 
hand trokken we langs historische plekjes, ‘Het Kot’, hier werden de 
havenarbeiders vroeger afgezet voor werk.  Nu gebeurt alles via 
computer.  ‘La Riva’, eerst was dit gebouw een gaarkeuken voor de 
havenarbeiders, daarna een lokaal van een vakbond en nu een 
restaurant-feestzaal.  Ook het ‘Standbeeld Augustine Pautre’, 
‘Hessenhuis’, ‘Godshuis Landschoot’, ‘Godshuis Vanderbiest’ en de 
‘Varkensmarkt’ lagen op deze route.  Deze markt dateert uit de 14de 
eeuw.  Varkens werden hier verkocht tot half 16de eeuw.  Een vierkant 
plein met nu vooral huizen uit de 19de eeuw.  Na 2,5km gewandeld te 

hebben, kregen we toch al 
dorst.  We gingen binnen bij 
‘Café Quinten Matsijs, een 
échte stamkroeg met een 
supergezellig interieur en vriendelijke bediening;  Aan de buitenkant op 
de gevel staan verschillende teksten van schrijvers en dichters.  Na de 
innerlijke mens versterkt te hebben, zetten we onze tocht verder.  En 
als snel kwamen we op de Grote Markt aan, met het stadhuis - dit is 
450 jaar oud en wordt nu helemaal gerenoveerd en moet in 2020 
volledig klaar zijn, het standbeeld Brabo, de legende van de (h)and 
werpen van Antigoon in de Schelde en de gildehuizen. 
 
Hier stond een kerstmarkt, we maakten wat tijd om de kerstsfeer op te 
snuiven.  We gingen binnen in het Joe Christmas House en daarna 
aten we een broodje met echte Zwitserse raclettekaas.   
We stapten weer verder tot aan de Veemarkt en kwamen aan de Sint-
Pauluskerk.  Dit is een laatgotische kerk in het hart van het volkse 
schipperskwartier.  We gingen er binnen en konden geheel 
onverwachts genieten van muziek.  Er zat namelijk een orkest te 
repeteren voor een concert dat zou doorgaan in januari.  Dit concert 
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staat in het kader van ‘De Warmste Week’ en de opbrengst is 
volledig ten voordele van ‘Project Aasha’, Hoop voor Nepal. 
Na dit kleine oponthoud kwamen we op het ‘Falconplein’, hier 
waren vroeger vele winkeltjes met Russische koopwaar.  Nu zijn 
hier de meisjes van plezier gehuisvest.  Volgens de echtgenoot het 
enige stukje natuur dat we vandaag tegenkwamen!!! 
Daarna kwamen we nog langs het Museum aan de Schelde en 
bezochten we het dakterras op de 10de verdieping.  We hadden 
een heel mooi zicht op Antwerpen en zijn wijde omgeving.   
Stilaan kwam het einde in zicht.  We kwamen terug bij de brouwerij 
en dronken nog een ‘Nonkel Pater’.  Al wandelend klinken op het 
nieuwe jaar….zalig toch?! 
 
“ER WOONT EEN JUFFROUW IN ANTWERPEN. ZE DRAAGT EEN BRIL, EEN ROZE SJERP EN NOG VAN 
ALLES DAT IK NIET NODIG HEB OM TE RIJMEN. JE T’AIME. 
MAAR WAT WILT G’ERAAN DOEN, IK HIELD VAN HAAR, GAF HAAR EEN ZOEN EN NOG VAN ALLES DAT 
IK NIET NODIG HEB OM TE RIJMEN. JE T’AIME.” 
Herman De Coninck, 1963. 

Christel 

En toen was er het ledenfeest 

Zaterdag 2 maart 2019.  Een zaterdag als ieder ander?  Dat dacht je maar …  Zoals elk jaar opnieuw, hadden 
we die avond ons ledenfeest.  Ook dit jaar ging dit eetfestijn door in de Parochiezaal van Nijlen.  Een prachtige 
zaal … vergeleken met eender welke parochiezaal mag je deze echt wel een ‘feestzaal’ noemen. 

Tegen de klok van zes werden de deelnemers er opgewacht door het bijna 
voltallige bestuur.  Door omstandigheden konden Irène, Felix en Rosita niet 
aanwezig zijn.  Bij een welkomstdrankje - er was keuze tussen fruitsap en Cava – 
werd er in groepjes wat gekeuveld over ditjes en datjes. 
 
Rond half zeven, kwart voor zeven werd het tijd om de voetjes onder de feesttafel 
te schuiven.  Toen iedereen gezeten was, en ik kan u verzekeren dat daar met 96 
deelnemers wel wat tijd overgaat, werden we officieel verwelkomt door onze 
voorzitter Christel die er meteen ook de ganse bestuursploeg bijriep.  Was dat 
echt om ons voor te stellen of stond ze niet graag alleen in de kijker?  Na haar 
welkomstwoord was het nog even aan Tania die, namens onze penningmeester 
Rosita, met de centjes goochelde zodat iedereen zo’n beetje kon volgen waar de 
wandelcentjes naar toe gaan. 
Daarna werd er, uit respect voor allen die we het laatste jaar verloren hebben 
maar zeker speciaal voor Willy, een minuut stilte gehouden ...   
 

En dan was het eindelijk zover: Traiteur Van Dijck en zijn personeel waren er klaar voor om onze hongerige 
magen te spijzen. 
We gingen van start met een heerlijke Brocoli-bloemkoolsoep.  Het hoofdgerecht was al even lekker, zowel het 
vlees als de visschotel. 
 

Tijd voor een kleine verpozing.  Maar niet voor Wim want die had zich voorgenomen om ons een half uurtje te 
entertainen met een vertelling en enkele gedichten.  Hij vertelde heel veel over het leven van zijn grootvader en 
dat was leuk.  Maar … het was spijtig genoeg soms moeilijk te 
verstaan.  Waarschijnlijk lag het aan de slechte microfoon doch … 
ik vrees dat de lekkere rode wijn hem ook parten heeft gespeeld.  
Toch bedankt Wim. 
 

Dan kwamen ze met het dessert op de proppen: een tongstrelende 
frambozenbavarois.  Nadien konden we nog nagenieten bij een 
tasje koffie of thee en voor de liefhebbers was er wijn en/of 
frisdrank in overvloed. 
 

En natuurlijk werd er de hele avond verder gekeuveld, gelachen … 
maar vooral veel gedanst.  Kortom het was weer een geslaagde, 
leuke bedoening.  Moe maar voldaan keerde iedereen weer 
huiswaarts.  Ben eigenlijk wel benieuwd of ze de dag nadien 
evenveel zin hadden om te wandelen …  Op facebook te zien toch wel blijkbaar! 

KRISKRAS 
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Uilenmoppentrommel … 
Geholpen 
Een man loopt zichtbaar zenuwachtig rondjes in een kledingszaak.   
Plotseling stapt hij naar een mooie vrouw en vraagt:  
“Excuseer, ik ben mijn vrouw kwijt.  Kunt u mij even helpen? 
Antwoord de vrouw: “Natuurlijk.  Wat kan ik voor u doen? 
Zegt de man: Blijf gewoon even met me praten, dat volstaat. 
Waarop de vrouw verbaasd zegt: Hoe kan dat nu helpen uw vrouw terug te vinden?” 
Antwoordt de man: “Dat weet ik ook niet, maar telkens ik met een mooie vrouw praat, duikt zij plotseling op uit 
het niets!” 

Uit kerk en leven 
Goed hart 
“Mama, mag ik wat geld, buiten staat een man te schreeuwen.” 
Vertederd haalt mama haar portemonnee boven en geeft haar zoontje enkele euro’s. 
‘Hier liefje, je hebt zo’n goed hart.  Wat schreeuwt die man dan wel?” 
Het zoontje, al bij de deur, draai zich om en imiteert feilloos: “Vanille-ijs, mokka-ijs!” 
 
Gemiste kans 
Een Waaslander stapt voor de eerste maal een warenhuis binnen in Antwerpen.  Hij belandt bij de lift en staat 
er wat naar te kijken.  Hij ziet er twee oudere, zwaarlijvige dames in verdwijnen en even later stappen er twee 
jonge, knappe dames uit. 
“Amai” roept hij. “Als ik dat geweten had, has ik ons Josefien meegebracht …” 

De Druivelaar 
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 Uilenpuzzelhoekje … 
Oplossing ‘Sudoku’ 

1e kwartaal 2019 
 

8 7 2 1 5 4 6 3 9 

3 1 4 2 9 6 5 8 7 

5 6 9 7 8 3 2 1 4 

9 3 1 6 2 5 7 4 8 

6 8 7 4 3 9 1 5 2 

4 2 5 8 1 7 3 9 6 

2 4 3 5 7 8 9 6 1 

1 5 8 9 6 2 4 7 3 

7 9 6 3 4 1 8 2 5 
 

En de winnaar is … 
 

Voor deze editie ontving de redactie 19 inzendingen 
en deze waren weer allemaal correct! 

We deden dus alweer beroep op een onschuldige hand om een winnaar aan te duiden 
en het lot is gevallen op Jef Heylen uit Tongerlo. 

Proficiat!  Je kan je prijs afhalen in het winkeltje tijdens onze tocht in april. 
 
 

 

Nieuwe puzzelopgave 
2e kwartaal 2019 

 

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

 

 3  7 9   8  

  5  1    6 

         

 4     2  8 

 9  2  6  4  

3    7 4    

    4    9 

   8  2 5  7 

  7  6    4 
 

Inzendingen worden verwacht vóór 31 mei 2019 op het adres van onze redactie: 

Kris Mariën, Kerkstraat 58A bus 4, 2240 Massenhoven of  

aan het e-mailadres: kris.kras@skynet.be 

mailto:kris.kras@skynet.be
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Kookrubriek … 
 

Spicy smoothie van 
meloen 
 
Ingrediënten (voor 4 porties): 
2 cavaillons (meloenen), enkele 
muntblaadjes, sap van ½ citroen 
of limoen, 1el vloeibare honing, tabasco, peper. 
 

Werkwijze: 
 Schil de meloenen, snijd ze in stukken en 

verwijder de pitjes 
 Mix de stukken meloen samen met enkele 

blaadjes munt en een beetje water in de 
blender. 

 Voeg na te hebben geproefd eventueel nog 
enkele muntblaadjes toe evenals een beetje 
citroen- of limoensap en de honing en mix het 
geheel nogmaals. 

 Breng het geheel op smaak met een beetje 
peper en/of tabasco. 

 Verdeel over vier glazen en voeg eventueel nog 
gemixte ijsblokjes toe. 

En smullen maar van deze feestelijk cocktail. 
 
 

 
 
 

Asperges met  
Meesterlyck-kookham 
 
Ingrediënten (voor 4 personen): 
24 verse witte asperges, 2 eieren, 1 eiwit, 8 sneden 
Meesterlyck-kookham, 1el mosterd, 1 mespunt fleur 
de sel, 1cl witte wijnazijn, 1dl 
zonnebloemolie, 8 
kerstomaatjes, een scheutje 
olijfolie, peper van de molen en 
zout. 
 
Werkwijze: 
 Schil de asperges van kop naar voet met een 

dunschiller.  Leg ze vlak op het werkvlak zodat 
ze niet breken.  Knap het uiteinde op 2cm af. 

 Breng een kom met gezouten water aan de 
kook en kook de asperges in 6 minuten 
knapperig gaar.  Haal ze uit het kookvocht e 
laat ze op een propere handdoek uitlekken en 
afkoelen (bewaar et kookvocht). 

 Rol de asperges 
per 3 in een snede ham, maar zorg ervoor dat 
de koppen 1cm uit de ham steken. 

 Breek in een hoge, smalle maatbeker de 2 
eieren, voeg de mosterd toe en kruid met peper 
van de molen en zout.  Zet de staafmixer in en 
voeg op hoogste stand de olie toe.  Werk af 
met een scheut wijnazijn. 

 Neem 3cl aspergekookvocht en meng het 
onder de mayonaise.  Klop het eiwit goed stijf 
en meng dit eveneens onder het geheel. 

 Snijd de kerstomaatjes middendoor en pof ze 
heel kort in een scheutje olijfolie en kruid af met 
peper van de molen en fleur de sel. 

 Schik de aspergerolletjes op een groot, koud 
bord; Lepel er wat van de aspergemayonaise 
rond en versier het bord met de halve 
kerstomaatjes. 

Smakelijk eten! 
 
 

 
 
 

Pudding met oranjebloesem 
 
Ingrediënten (voor 4 personen): 
15cl melk, 10cl room, 1 
vanillestokje, 2 eierdooiers, 25g 
suiker, 2el oranjebloesemwater. 
 

Werkwijze: 
 Verwarm de melk en de room 

let het gespleten of afgekrabde vanillestokje en 
laat 10 minuten rusten. 

 Klop de eierdooiers met de suiker tot een 
schuimige massa, giet de lauwe melk er in een 
teug bij en blijf kloppen.   

 Voeg de oranjebloesem toe en zift de bereiding 
door een puntzeef. 

 Vul kleine ovenschaaltjes met de pudding en 
plaats de schaaltjes in een grote ovenschotel 
die je vult met water tot halverwege de 
kommetjes 

 Bak 20 minuten in een voorverwarmde oven op 
140°C 

 Laat buiten de oven de pudding afkoelen 
alvorens deze in de koelkast te plaatsen 

 Koel serveren. 
 

Zo, dat is de culinaire bijdrage voor dit kwartaal.  
Uitproberen maar en … smakelijk!!

 

 

 

 

!! HELP !! ….. Ik ben op zoek naar 

voedsel voor het clubblad van de Ranstuilen !!!! 


