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ZONDAG 23 JULI Superaanbieding Mollem 

ZONDAG 06 AUGUSTUS Superaanbieding Werchter 

ZATERDAG 19 AUGUSTUS Zomerfestijn 

ZONDAG 20 AUGUSTUS Zandstappers - Walk2Gethertocht 

VRIJDAG 01 SEPTEMBER TOT VRIJDAG 08 SEPTEMBER Reis St-Märgen Zwarte Woud 

ZONDAG 24 SEPTEMBER Superaanbieding Meerhout 
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Inschrijven Barbecue tot uiterlijk 06/08/2017 (ALLEEN met inschrijfstrookje) 
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Inschrijven busreis GODEWAERSVELDE vanaf maandag 11/09/2017 
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Wsv De Ranstuilen vzw 
 
Aangesloten bij: 
Wandelsport Vlaanderen vzw 
onder het lidnummer 1017 
 

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

Bankrelaties 
FORTIS BE30 0010 9881 7111 
 

Parcoursverantwoordelijken: 
Danny Vanparrys 
Paul De Greef 

Adressen, telefoonnummers en E-Mail 
 

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

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

Secretaris: 
Ketelaarsstraat 1 bus 2 – 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… 
 

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

Overige bestuursleden 
 

      
 

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

 

     
 

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

 voorzitter … 
 

 

 

 

 

 

 

 

Beste wandelvrienden, 

 

Het tweede kwartaal loopt bijna ten einde dus is het weer tijd voor een nieuw clubblad en dus ook een nieuw 

voorwoord. 

Als ik dit schrijf is 2017 dus al zo goed als halverwege.  Hiervan hebben we toch reeds een maand of drie van 

mooi lenteweer kunnen genieten, op sommige dagen leek het zelf meer op hoogzomer.  Maar de zomer staat nu 

echt aan de voordeur en hopelijk kunnen we dus nog een hele tijd volop genieten van mooi weer en van de 

wandelingen die het derde kwartaal ons te bieden heeft. 

 

Laten we eerst even terugkijken naar de voorbije periode. 

Op 9 april hadden we onze 37
e
 Internationale wandeltocht.  Ook toen was het mooi wandelweer - van in de 

vroege uurtjes tot ’s avonds.  Er zijn dan ook maar liefst 2458 wandelaars op af gekomen, het was dus flink 

doorwerken voor onze medewerkers, zowel in de startzaal als op de rustposten.  Daarom: 

 

AAN ALLE BEDANKT EN MERCI ! 

Want zonder jullie onvoorwaardelijke inzet zouden we zoveel wandelaars niet de baas kunnen 

en deze dag nooit zijn doorgekomen. 

 

Op 13 mei hadden we de busreis naar Dinant voor een wandeling gecombineerd met een leuke boottocht.  Ikzelf 

was er niet bij maar ik heb uit meerdere bronnen vernomen dat het een geslaagde dag was. 

 

En wat staat er gepland in het volgende kwartaal? 

Maar liefst 3 superaanbiedingen: op 23 juli naar Mollem, op 6 augustus naar Haacht en op 24 september naar 

Meerhout. 

Ondertussen is er op 19 augustus ons jaarlijks zomerfestijn, alias Barbecue, die net zoals de vorige edities 

doorgaat in de jongensschool te Oelegem.  Wil je erbij zijn vergeet dan niet om tijdig (vóór 06/08/2017) in te 

schrijven via het strookje achteraan in dit clubblad. 

Over al deze evenementen vind je uiteraard meer informatie bij het lezen van dit clubblad. 

Bovendien vallen er in dit kwartaal twee Walk2Gethertochten: op 9 juli bij de St-Michielsstappers en op 20 

augustus bij de Zandstappers. 

 

En er is ook nog onze buitenlandse reis naar Sankt-Märgen in het Zwarte Woud die doorgaat van 01  tot en met 

8 september.  Voor de deelnemers aan deze reis is er verder in dit clubblad de nodige informatie opgenomen. 

 

Ik hoop jullie massaal te ontmoeten op één of meerdere van deze activiteiten en uiteraard ook op andere 

wandelingen. 

 

Verder wens ik jullie nog een heel mooie zomer en veel deugddoend wandelplezier. 

 

Groetjes, 

Paul 
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Reizen om te wandelen … 
 
Voor dit kwartaal hebben we drie superaanbiedingen in 
petto. 
 
Voor de eerste superaanbieding trekken we naar Mollem 
waar onze wandelvrienden WRC Manke Fiel op zondag 
23 juli 2017 de Hopduveltochten inrichten.  Vertrekken 
kan hier tussen 07u00 en 15u00 voor een afstand van 5, 
7, 10, 14, 21, 30 en/of 35km vanuit ‘t Kloosterhof 
gelegen aan de Kouter te Mollen. 

 
Mollem is een deelgemeente van Asse in de provincie Vlaams-Brabant.  Het ligt in het noorden van de 
Brabantse Leemstreek - het centrale gedeelte van de Leemstreken.  Deze streek is een plateau dat met de 
reliëfstreek Brabants Laagplateau overeenstemt en oploopt van 100m in het noorden tot 200m in het zuiden.  
Het is ten noorden van de lijn Zinnik-Nijvel-Ottignies sterk versneden door de Dijle, de Zenne en hun zijriviertjes.  
De bodem bestaat uit löss (een eolische afzetting van zilt), overwegend rustend op eocene zanden van het 
Brusselien, terwijl de Dijle en de Zenne in de bovenloop hun vallei hebben uitgegraven tot in de paleozoïsche 
ondergrond van het Brabants Massief, zodat in hun bedding cambrische ontsluitingen van het Devillien (een 
gehydrateerd calcium-koper-sulfaat) voorkomen. 
Asse telt zes deelgemeenten, daarnaast kent de gemeente nog 6 andere woonkernen: Asse met dorpskernen 
Asse-centrum, Asbeek, Asse-Terheide, Krokegem en Walfergem; Bekkerzeel; Kobbegem; Mollem met 
dorpskernen Mollem en Bollebeek; Relegem en Zellik met het gehucht Neerzellik  
 
Buiten het menselijk leed dat de oorlog meebracht, ontsnapte Asse haast volledig aan het strijdtoneel van de 
twee wereldoorlogen. De kerktoren van Mollem werd in 1914 gedynamiteerd en in Vrijlegem had er een kleine 
schermutseling plaats. In 1918 legden de Duitsers in Bollebeek een vliegveld, ontplofte er een munitietrein in 
het station in Asse en werd er gevochten in Mollem. In 1940 had aan het station in Asse een kort 
achterhoedegevecht plaats tussen Engelse en Duitse tanks en bij de bevrijding werden een aantal Vlaamse 
nationalisten hardhandig aangepakt. 
In de 20

ste
 eeuw kenmerkt Asse zich aanvankelijk nog als een landbouwgemeente, 

na 1945 komt de industrialisatie overal op gang.  Het was tot ca. 1970 het Brabants 
centrum van de hopteelt; sindsdien is de totale oppervlakte van de hopvelden sterk 
teruggelopen. De Hopduvelfeesten en het hopveld dat in 2010 in Waarbeek werd 
aangelegd, zijn een herinnering aan deze landelijke industrie.  Bij de fusieoperatie in 
1976 werden Asse, Bekkerzeel, Kobbegem, Mollem, Relegem en Zellik 
samengevoegd tot één gemeente Asse, met een totale oppervlakte van 4 963 ha en 
25 625 inwoners.  De actieve bevolking bedroeg 9549 personen, waarvan 6 048 
pendelaars; 69 % daarvan werkten in Brussel.  De laatste decennia is er natuurlijk al 
heel wat veranderd.  In 2000 bedroeg het inwonersaantal 28 010, namelijk 13 571 
mannen en 14 439 vrouwen, of 12 700 gezinnen. In Zellik, Mollem, Kobbegem en 
Relegem breidde het industriepark nog uit, Asse blijft grotendeels een 
residentiegemeente met de rol van plaatselijk centrum, in de schaduw van Brussel. 
Veel inwoners werken ook in de grootstad. Ook Bekkerzeel, dat nog lange tijd een rustig landbouwdorpje was, 
evolueert naar een forensendorp. 
 
In Mollem zelf wordt er vooral aan landbouw en veeteelt gedaan. Daarnaast zijn er nog een aantal 
groothandelszaken. Verder is er nog een artisanale steenbakkerij, waar bakstenen in veldovens gebakken 
worden en een vliegveld voor modelvliegtuigen. Ten slotte kan men in het dorp ook terecht voor Hoevetoerisme. 
In vroegere tijden stond Mollem bekend voor de hop die er gekweekt werd. 

 
De parochie Mollem, die de gemeentegrenzen overschrijdt, telt ongeveer 2500 
parochianen en is toegewijd aan Sint-Stefanus die als eerste martelaar stierf. De 
parochie werd waarschijnlijk tussen de 6e en de 8e eeuw gesticht toen West-Brabant 
gekerstend werd door Kamerijkse bisschoppen. Het feest van St.-Stefanus wordt gevierd 
op 26 december. 
In Mollem wordt ook Amelberga van Temse vereerd, oorspronkelijk in een kapel in de 
omgeving van de kerk. Door een twist tussen de kerkraad en de eigenaars werd de 
kapel afgebroken. Het 17de-eeuwse heiligenbeeld, het hekwerk, het kruisbeeldje en de 
steen waarin het jaartal van de bouw van de kapel en de naam van de heilige gehouwen 

Superaanbieding 
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zijn werden gered en naar de kerk overgebracht. De viering van H. Amelberga heeft plaats op 10 juli. Ze wordt 
aangeroepen voor zweren, gezwellen en andere ontstekingen. 
 
Enkele bezienswaardigheden in Mollem zijn o.a.: 

 De Sint-Stefanuskerk, een beschermde classicistische kerk, gewijd aan Sint-
Stefanus, anno 1753 opgetrokken in barokstijl.  De kerk werd ingezegend op 
28 juni 1760 en plechtig ingewijd op 16 juni 1776. 
Het orgel van de kerk is geklasseerd en werd aangekocht van de kerk van 
Neerlinter.  Naar de constructie te oordelen werd het gebouwd door Jan 
Bremser uit Mechelen In 1759 werd het verbouwd door Eg. Le Blas uit Brussel 
en in het begin van de 19e eeuw gerestaureerd door Charles Verbeke. In 1963 
kreeg het nogmaals een onderhoudsbeurt. 
 

 De stenen tafel is een Oriëntatietafel, gesitueerd in de Mollemstraat op het 
hoogste punt in Mollem.  Vanaf de tafel is er een weids uitzicht over Merchtem. 

 

 Een gedenkteken uit blauwe hardsteen in Beneden Vrijlegem (nummer 76802) voor 
8 kinderen die op 12/11/1918 (een dag na het einde van wereldoorlog I) verongelukt 
zijn bij een dynamietontploffing. Het werd waarschijnlijk gesigneerd door Theodore 
Hendrickx en geschonken door de bewoners van Beneden Vrijlegem en Eerwaarde 
Heer Pastoor De Munter.

 
 De gemeente Asse gaf in 2008 aan Opbouwwerk 

Haviland de opdracht om het te renoveren voor 1100 euro. Op dit gedenkteken 
staan de namen van de slachtoffertjes te lezen. 

 
 
Over de wandeling zelf kregen wij van de organiserende club volgende informatie: 

“Hopduveltochten - Zondag 23 juli 2017. 
Wie wil genieten van een leuke familiale vakantiedag, mag zeker niet ontbreken op de Hopduveltochten. Kom 
kennis maken met de gezellige sfeer in het Kloosterhof, op de Kouter te Mollem. Daar kunnen de wandelaars 
zich inschrijven voor een tocht van 2,5 , 5 , 7 , 10 , 14, 21 , 30 en 35 km naar keuze. Wie het avontuurlijker wil, 
kan inschrijven voor een Gps wandeling of geocaching. 
Na de wandeling of gps-tocht wordt aan de jongeren < 12 jaar een ijsje 
aangeboden. 
 
Alle wandelaars stappen via de Doren en Dorenveld richting Waarbeek 
langsheen het Hopveld. Via de Vaal , gaat de tocht naar het 
jeugdcentrum ‘t Jass, voor zij die kiezen om meer dan 5 km te 
wandelen. Na even op adem gekomen te zijn, keren de 7 km 
wandelaars via de Molenstraat en Huynegem en de Mollemseweg terug 
richting startplaats. 
 
Vanaf 21 km maken de wandelaars een lus richting Lindendries, de 
Wolfrot en Tenberg. 
 
De andere wandelaars wandelen via het Waalborrepark, de 
Witteramsdal en de Potteelseweg richting Rampelberg en bereiken via 
de Broekenweg en de Koensborre, de Putberg. Vandaar gaat de tocht 
richting Krokegem via de Krokegemseweg. 
In de parochiezaal van Krokegem kan men terug even uitblazen.  
 
De 30 en 35 km wandelaars stappen richting Hambos en Vogelzang en Mazenzele, om terug in Krokegem te 
eindigen. 
Vanuit Krokegem stappen alle wandelaars richting Koereit en Kartelobos en bereiken via het Hof  ter Kalken en 
het GRwandelpad terug Mollem. 
 
Deelnameprijs : € 1,50 ( € 0.40 korting leden wandelfederaties ) kinderen < 12j : gratis. 
Start tussen 7 en 15 u naar keuze. Sluiting: 18 u. 
 

 
 
De tweede superaanbieding is toebedeeld aan WK Werchter.  Op zondag 06 augustus 2017 organiseren zij 
hun Jan Primustocht.  Starten kan tussen 07u00 en 15.00 vanuit Parochiezaal Onder Den Toren gelegen aan 
de Markt 4 te Haacht.  Zij laten de wandelaars de keuze tussen een afstand van 5, 10, 15, 20, 25 en/of 30km. 
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Haacht is gelegen in de provincie Vlaams-Brabant; meer bepaald in 
de landstreek Dijleland en in de Brabantse Kempen. Sinds de fusie 
van 1977 bestaat de gemeente Haacht uit de deelgemeenten 
Haacht, Wespelaar, Tildonk en verder de gehuchten Wakkerzeel en 
Kelfs die respectievelijk van Werchter en van Herent werden 
afgescheiden en bij Haacht gevoegd. 
 
 

Bezienswaardigheden zijn onder andere: 

 De Sint-Remigiuskerk, waarvan de koorzijmuren nog van de originele kerk uit 1281 stammen,  

 De Antitankgracht van Haacht werd gebouwd in 1939 en maakte deel uit van de KW-lijn: de 
hoofdweerstandsstelling Koningshooikt-Waver met verlenging naar Namen. Het was de ruggengraat van 
het Belgische verdedigingssysteem in de jaren dertig. De aanleg van de Antitankgracht zorgde in 1939 voor 
een doorsnede van de kasteelsite van Roost.   
Na de Tweede Wereldoorlog nam de natuur het volledig over. In 2001 
werd dit plekje erkend als natuurreservaat “Haachts Broek-Antitankgracht”. 
Er komen zeldzame soorten voor, zoals de kamsalamander. Op die manier 
komen erfgoed en natuur samen.  Anno 2005 verkozen de lezers van de 
krant Het Nieuwsblad de gracht tot mooiste plekje van Vlaanderen in de 
categorie 'Rivieren en beken'.  Sinds 2006 is er een 
samenwerkingsovereenkomst tussen de gemeente Haacht, HAGOK en 
Natuurpunt Haacht. Samen met de Vlaamse Landmaatschappij werden 
verschillende maatregelen uitgevoerd om de erfgoed- en natuurwaarde te 
verbeteren.  Van 2009 tot 2016 zijn er werken uitgevoerd, zoals slib- en 
stortruiming, inrichting onthaalsite, ontwikkeling van een nieuw 
wandeltraject, aanleg van poelen voor de kamsalamander, inrichten van 
een startpunt ter hoogte van de Oude Hansbrug en de voormalige 
kasteelsite van de heren van Roost werd ingericht als buurtpark, 
geïnspireerd op de geschiedenis. Natuursteenmuren maken de contouren 
van het kasteel opnieuw zichtbaar. De donjon is nu een heuse speeltoren 
en het neerhof is ingericht met speelhuisje en picknickbank. Infopanelen vertellen de bezoekers meer over 
de geschiedenis en de vroegere bewoners van het kasteel. 

 

 De Brouwerij Haacht, de grootste Belgische brouwerij die nog 
in Belgische handen is en derde brouwerij in België qua 
marktaandeel, draagt wel de naam van de gemeente, maar 
ligt in werkelijkheid in de naburige gemeente Boortmeerbeek. 
De grens tussen beide gemeenten ligt namelijk midden op de 
Provinciesteenweg richting Brussel, waarbij het ene rijvak 
Haachts en het andere eigendom van Boortmeerbeek is. 

 

 In Arboretum Wespelaar staan meer dan 2000 verschillende 
bomen, struiken en andere planten.  Op de binnenkoer zorgen de paarse, ronde bloemhoofdjes van de 
sieruien (Allium) voor een speels effect. Een plantenlijst gesorteerd op nummer kan je aanschaffen aan de 
balie voor 1€. Gelukkig liepen niet alle Wisteria’s 
vorstschade op en tonen ze hier en daar hun elegante 
bloemtrossen. Verder doen de Rhododendrons het 
goed nu: je treft ze aan verspreid over heel het 
arboretum.  In het Marnefbos ontdek je nu bijvoorbeeld 
heel wat Rhododendrons van de Pentanthera sectie 
(de Azalea’s). Zo vind je de volgende drie dicht bij 
mekaar: Rhododendron austrinum, Rhododendron 
prinophyllum en Rhododendron periclymenoides. 
Verder gelukkig ook nog een kleine maar heerlijk 
geurende Magnolia, namelijk Magnolia laevifolia. 
Sommige planten herpakken zich al na de vorst en 
krijgen frisse nieuwe scheuten.  Het Arboretum 
Wespelaar is opnieuw open op woensdag en zondag 
van 10 tot 17 uur (het Arboretum verlaten kan tot 18u 
via de parking), tot en met 15 november 2017. 
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Over de wandeling waaraan we zullen deelnemen ontvingen wij van de organisatoren onderstaande info:  

Zondag 6 augustus 2017 - Jan Primustocht 
Inschrijving: 
Parochiezaal Onder De Toren 
Markt 
3150 Haacht 
Start vanaf 7.00 uur tot 15.00 uur 
Deelname 1,5 € 
Bereikbaar met openbaar vervoer De Lijn 
Lijn 270 Brussel – Keerbergen 
Lijn 284 Mechelen Leuven 
Lijn 660 Zaventem – Bonheiden 
Halte: Haacht Kerk op 100m van de inschrijving 
Wandelafstanden 
4 - 5 - 8 -12 -16 - 20 - 24 of 30 km. 
De wandelingen 

 De 4 + 5km, Langs rustige wegen over de oever van de Dijle, 
naar een bunker aan de antitankgracht en zo terug naar de 
startzaal.  De 4km maakt een doorsteek voor de rolstoelen. 

 De 8 en 16km vertrekt door het dorp via de bossen van 
Schorisgat naar controleplaats Den Dijk in Wespelaar. Je hebt 
dan 4km gewandeld.  De 16km maakt hier een lus van 
8,000km door de vijverbossen rond het kasteel Herkenrode 
en gaat verder door veldwegjes terug naar controlepost.  De 
terugweg van 4,200km gaat door het natuurgebied 
Haachtsbroek naar de start. 

 De 12-20 en 24km vertrekken eveneens door het dorp maar 
stappen door het Spitbos naar controlepost in Wespelaar die je bereikt na 4,9 km.  Na controle maakt de 
20km hier dezelfde lus als de 16 km - de 24 km maakt hier een lus van 9,800 km 

 De terugweg 12-20 en 24km gaat door natuurgebied Haachtsbroek aansluitend op het natuurgebied langs 
de Antitankgracht, een prachtig stuk natuur van 7,3km voor de 12 en 20km en 9km voor 24 en 30km. 

 

 De 30km vertrekt door het Schoonbroek richting Ramsdonk 
Boortmeerbeek en gaat via Wespelaarsehoek naar 
controlepost om na 10,900km de controlepost te bereiken. 
Na de controle een lus van 9,800km samen met de 24km door 
het Lipseveld langs de Dormaalhoeve. Verder naar de Motte 
voorbij het kasteeltje, (nu ingericht als manege), door de 
vijverbossen rond het kasteel Herkenrode terug naar de 
controlepost in Wespelaar. 
Na deze controle gaat de 24km de terugweg volgen van  
12-20km. 

Op de Motte (= aarden heuvel) waarop nu het Kasteeltje van 
Tildonk staat, woonden tijdens de 12de eeuw de ridders van 
Tildonk. Het kasteeltje aan de Kasteeldreef is daarmee het oudste 
bouwwerk uit de gemeente. Deze plek was ooit het centrum van 
de heerlijkheid Nieuwenborch. Het huidige gebouw dateert uit de 15de eeuw en werd in 1642 na een brand 
gerestaureerd. Het kasteeltje en de onmiddellijke omgeving werden in 2002 beschermd. 
Juiste afstanden: 
4 km = 4.340 km 
5 km = 5.340 km 
8 km = 8,200 km 
12 km = 12,200 km 
16 km = 16,200 km 
20 km = 20,200 km 
24 km = 23,700 km 
30 km = 29,700km 
Wandelclub Werchter wenst jullie een aangename wandeldag in deze prachtige natuur. 
 
 

 
 

 

 

 
Hier wandelt de 24 en 30km voorbij 
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Voor de derde aan laatste superaanbieding van dit kwatraal trekken we op zondag 24 september 2017 naar 
Meerhout waar De Bavostappers voor de 21

e
 keer de Scherpgemetentocht inrichten.  Ze laten de wandelaars 

de keuze tussen een afstand van 4, 8, 14, 19, 25, 33 en/of 43km.  Staren kan hier tussen 07u00 en 15u00 
vanuit PZ Meerhout-Zittaart gelegen aan de Lindestraat 22 te Meerhout. 
 
Meerhout Ligt in de provincie Antwerpen aan de Grote Nete, een zijrivier van de Nete in het stroomgebied van 
de Schelde. 
De Grote Nete ontspringt ten noordoosten van Hechtel.  Haar voornaamste zijrivieren zijn de Wimp, de Molese 
Nete en de Grote Laak. Via de Grote Laak, ontving de Grote Nete ook veel vervuiling van Tessenderlo Chemie. 
Vanaf Lier stroomt ze samen met de Kleine Nete en vormt ze de Nete of de Beneden Nete. Voor wie de twee 
Netes niet goed uit elkaar kan houden: de Grote Nete licht zuidelijker dan de Kleine Nete. 
Vanaf 2013 begon Natuurpunt met in het brongebied van de Grote Nete een aangesloten natuurgebied “Grote 
Netewoud geleidelijk uit te bouwen.  Dit natuurschoon  ligt op het 
grondgebied van de Kempense deelgemeenten Balen, Olmen (Balen), 
Hulsen (Balen), Meerhout en Bel (Geel) en ligt grotendeels in het Natura 
2000-netwerk. Met Europese steun is het de bedoeling een natuurgebied 
te creëren met een oppervlakte van 2500ha. 
In Meerhout baat Natuurpunt een bezoekerscentrum uit in de 17e-eeuwse 
watermolen De Wasserij. Op de bovenverdieping werd de permanente 
tentoonstelling ‘Weg van de Nete’ ingericht door Vlaamse 
Milieumaatschappij.  Naast en rondom de molen werd door de Vlaamse 
Milieumaatschappij een vistrap aangelegd zodat waterdieren voorbij de 
molen kunnen migreren. 
 
Binnen de gemeentegrenzen liggen de volgende woonkernen/-wijken: Meerhout-centrum, Berg, Zittaart en 
Gestel. 
Op de grens met de gemeente Balen liggen bij Hulsen de kleine gehuchten Lil en Grees. 
 

 De Sint-Trudokerk, gebouwd in opdracht van het Klooster van 
Maagdendaal Oplinter.  Hierdoor verplaatste de kern van Meerhout 
zich van Genenbroek naar de huidige Markt. In 1679 werd de kerk 
vernield bij een dorpsbrand en in barokke stijl herbouwd. Deze kerk 
heeft een barokke toren uit 1680 met een mooie spits. Het onderste 
deel van de toren is Romaans uit ongeveer 1100 en hiervoor is 
ijzerzandsteen toegepast. Het middendeel is uit ongeveer 1400. Het 
schip met kruisbeuk is vergroot in 1776, uitgebrand in 1940 en hersteld 
in 1949. Vanaf 1947 zijn er weer twee barokke altaren, en 
koorgestoelten, orgelkast en doksaal uit 1776 in dezelfde stijl, 
afkomstig van de kerk van Westmeerbeek. Het moderne interieur is 

ontworpen door C. Colruyt. Er zijn enkele oudere beelden, zoals een gepolychromeerde Onze-Lieve-Vrouw 
met kind (16e-17e eeuw), een Barbarabeeld en een kruisbeeld uit het einde van de 17e of begin18e eeuw. 
Om de kerk bevindt zich een begraafplaats. 

 Het Marktplein 

 Het Monument van de Boerenkrijg, uit 1898, door J. Kockerols en Frans Deckers, dat een engel toont en 
een graftombe bevat waarin sinds 1948 de overblijfselen rusten van de brigands die in 1798 zijn 
gesneuveld. Deze lagen oorspronkelijk op de begraafplaats, alwaar zich nog een grasheuvel met 
smeedijzeren kruis bevindt. 

 Het Gemeentehuis aan Pastoor Van Haechtplein 1, bestaande uit het Drossaardshuis (1720-1723) en het 
Koning Davidshuis uit 1620. Tijdens de Boerenkrijg huisde hier de Franse overheid. De panden zijn in de 
19e eeuw als smidse gebruikt en later als hotel. In 1934-1935 werden ze gerestaureerd, waarbij tal van 
details uit het oorspronkelijke interieur tevoorschijn kwamen, waaronder muurschilderingen. Tegenwoordig 
is het complex in gebruik als gemeentehuis. 

 De Meerhoutse Watermolen is een molen op de Grote Nete die zich 
bevindt aan de Watermolen 7 te Meerhout, nabij de Molenstraat.  In 
741 zou er in deze buurt al een watermolen hebben gestaan, en wel 
op de nabijgelegen Creyndertloop. De bronnen hieromtrent zijn 
twijfelachtig, daar het overgeschreven documenten betreft.  
In 1324 werd een houten watermolen op de huidige plaats gebouwd 
en men sprak in dit verband van Ter Nuwermolen (nieuwe molen). 
Het huidige, stenen, gebouw stamt uit 1678. Het was een dubbele 
molen: het ene gedeelte huisvestte een korenmolen en het andere 
gedeelte werd als oliemolen en schorsmolen gebruikt. Kort na de 
Eerste Wereldoorlog heeft de molen nog elektriciteit opgewekt voor 
het centrum van Meerhout. In 1928 vestigde de toenmalige eigenaar 

 
Vistrap Meerhout 
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Busreis 

 

een diamantslijperij in het molengebouw, maar de korenmolen bleef in bedrijf tot 1970. Toen werd het 
spaarbekken afgesloten en het sluiswerk gesloopt. Het stalen rad met houten schoepen is nog aanwezig. 
Er is in 2005 een vistrap aangelegd om het hoogteverschil van 1,75 meter te overbruggen. Hierdoor krijgt 
de molen wél minder water. De diamantslijperij werd verbouwd tot wasserij. In 1981 werd de molen 
gerestaureerd. Het molenhuis werd ingericht tot een café, waarin zich nog de overbrenging naar de 
maalinrichting bevindt. Op de eerste verdieping van het molenhuis is de maalinrichting intact gebleven. De 
oude wasserij, van recenter datum, verkeert in een vervallen staat maar er zijn plannen uit 2003 van 

architect Peter Masselink om deze als bezoekerscentrum in te richten. 
Vanuit de watermolen zijn rondwandelingen uitgezet die onder meer 
langs de Grote Nete voeren. Het gebied behoort bij het natuurgebied 
Grote Netewoud. 
 

 De Sint-Elisabethkapel in het plaatsje Lil ten noorden van Meerhout. 
Deze veldkapel aan de Brigandstraat stamt uit 1527 en werd 
vergroot in de 18e eeuw. Het was vroeger een bedevaartsoord, en 
volgens de volksoverlevering was het een melaatsenkapel.  In 1975 
werd deze kapel gerestaureerd.   

 Diverse wandel- en fietsroutes zijn uitgezet, onder meer langs de 
Grote Nete en door de bosgebieden in de omgeving. Deze 
wandelingen starten op het marktplein en aan de watermolen. 

Over de wandeling zelf kregen we van de organiserende club evenveel informatie als we in de Walking in 
Belgium kunnen terugvinden, zo goed als niks dus.  Ook op de website van de Bavostappers staat eigenlijk niks 
extra vermeld. 
Tocht is het bestuur er van overtuigd dat deze tocht een wandelzondag waardig is en daarom wordt elk 
deelnemend Ranstuilenlid dat eveneens zijn betreffende stempelkaart laat afstempelen op het einde van het 
jaar beloond voor zijn/haar bewezen diensten. 
 

Een wandeling door de Antwerpse Kempen is altijd de moeite waard om er je wandelzondag aan te 
besteden.  En vergeet niet, je wordt daarenboven ook nog gesponsord door de clubkas. 

Dus, beste Uiltjes, hoopt het bestuur jullie hier massaal te mogen ontmoeten. 
 
 

 
 
 
Voor het derde kwartaal is er (de meerdaagse naar Zwarte Woud - Duitsland niet meegerekend) geen busreis 
voorzien.  Aangezien echter de eerst volgende busreis zal doorgaan op zondag 15 oktober 2017 is het 
noodzakelijk om die reeds nu te vermelden omdat de inschrijvingsdatum nog in het derde kwartaal valt. 

 
 
 
 
 
 
Op Zondag 15 oktober 2017 trekken we naar Godewaersvelde 
(Nord-Pas-De-Calais in Frankrijk).  Wandelclub Vlaemsch Huizeke 
Godewaersvelde organiseerd die dag haar Sint-Hubertustocht.  
Starten kan hier tussen 07u30 en 15u00 vanuit Feestzaal gelegen aan 
de Rue de Callicanes in Godewaersvelde.  Je kan kiezen voor een 
afstand van 6-12-18-25 en/of 33km. 
 

Godewaarsvelde (officieel: Godewaersvelde) is gelegen in de Franse Westhoek, in het  Franse 
Noorderdepartement.  De gemeente telt ongeveer 2000 inwoners. In het plaatselijke Frans-Vlaamse dialect en 
in de Westhoek wordt van Godsvelde gesproken. 
 
De Franse Westhoek is een landstreek in Frankrijk, die het westelijk deel van de Westhoek en het noordelijk 
deel van Frans-Vlaanderen vormt en tevens nagenoeg overeenkomt met het arrondissement Duinkerke van het 
Noorderdepartement (het 59

ste
 Franse departement, gelegen in de regio Hauts-de-France).  De streek wordt 

geografisch begrensd door de Noordzee in het noorden, de staatsgrens met België (schreve) in het oosten, de 
rivier de Leie in het zuiden en het Kanaal ven Neufossé (Nieuwegracht) en de rivier de Aa in het westen. 
 
De administratieve grenzen van het arrondissement Duinkerke wijken op enkele plaatsen af van de 
geografische grenzen van de Franse Westhoek. De gemeenten De Gorge (La Gorgue, ten zuiden van de Leie) 
en Groot-Fort-Filips (Grand-Fort-Philippe, ten westen van de Aa) vallen binnen het arrondissement Duinkerke, 
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maar net buiten de geografische Westhoek. Andersom vallen de gemeente Klaarmares (Clairmarais), een deel 
van de gemeente Arken en enkele landelijke gebieden van de gemeenten Sint Omaars en Ariën buiten het 
arrondissement, maar (deels) binnen de geografische Westhoek. Deze laatste gemeenten liggen in het 
departement Pas-de-Calais. Voor het gemak worden echter vaak de administratieve grenzen aangehouden als 
de grenzen van de Franse Westhoek. 
 
Van noord naar zuid valt het gebied uiteen in de Frans-Vlaamse kust als onderdeel van de Opaalkust (Côte 
d'Opale) en de agglomeratie Duinkerke, het vlakke en weidse Blootland, het heuvelachtige Houtland, onderdeel 
van het West-Vlaams Heuvelland, en de Leievallei in het zuiden. De laatste drie gebieden worden in het Frans 
ook wel aangeduid als Coeur de Flandre, het Hart van Frans-Vlaanderen. Zowel het Blootland als het Houtland 

lopen over de schreve door in het Belgisch deel van de 
Westhoek, hoewel het Blootland daar bekendstaat als de 
'West-Vlaamse polders' of de 'IJzervlakte' en het Houtland ook 
wel 'Heuvelland' wordt genoemd. 
 
Het hoogste punt van de Franse Westhoek, en van de 
Westhoek als geheel, ligt op de 176 meter hoge Kasselberg in 
het Houtland. Het laagste punt ligt vier meter onder zeeniveau 
in de droogmakerij van De Moeren (Les Moëres), die voor de 
helft in de Belgische provincie West-Vlaanderen ligt. 

Bezienswaardigheden in Godewaersvelde zijn onder meer: 

 De Sint-Peterskerk (église Saint-Pierre) 

 De abdij op de Katsberg, een cisterciënzerabdij van de trappisten op de top van de Katsberg.  Het klooster 
telde begin eenentwintigste eeuw een veertigtal monniken. De trappisten van de abdij maken een kaas, de 
Mont des Cats, die goed te vergelijken is met de Port Salut.  Sinds juni 2011 wordt er ook een 
trappistenbier Mont de Cats (een amberkleurig bier met een alcoholpercentage van 7,6%) op de markt 
gebracht, gebrouwen in de Abdij Notre-Dame de Scourmont in 
Chimay, België. 

 Godewaersvelde British Cementery, een Britse militaire 
begraafplaats uit de Eerste Wereldoorlog. De begraafplaats ligt 
een halve kilometer ten noordoosten van het dorpscentrum. De 
begraafplaats werd ontworpen door Herbert Baker en wordt 
onderhouden door de Commonwealth War Graves Commission. 
Het terrein heeft een rechthoekige vorm met aan de westelijke 
hoek een rechthoekige uitsprong. Aan de zuidwestelijke zijde 
staan de Stone of Remembrance en het Cross of Sacrifice 
tegenover elkaar op een verhoogd plateau.  Er worden 991 doden 
herdacht waaronder 22 niet geïdentificeerde. 

 
Bij het ter perse gaan van dit clubbad hebben we nog geen informatie ontvangen over de wandeling zelf.  
Volgens de Walking in Belgium zal de wandeling in hoofdzaak rond en op de Catsberg lopen waar omstreeks 
11u00 eveneens een paardenwijding doorgaat.  Verder zijn er op diverse plaatsen langs het parcour en in de 
startzaal Jachthooroptredens.   
Wat de omgeving betreft, zal het in ieder geval de moeite waard wezen om je wandelzondag hier door te 
brengen. 
Maar in het clubblad van het derde kwartaal wordt deze busreis terug herhaald en hopelijk hebben we tegen 
dan wat meer informatie over de wandeling en eventueel over de omgeving ontvangen zodat die dan alsnog 
kan worden opgenomen. 
 
Inschrijven kan ALLEEN TELEFONISCH vanaf maandag 11/09/2017 (tussen 20.00 en 22.00 uur) bij onze 
reisleidster van dienst Christel Janbroers (tel. 03/485.60.68).  Aangezien zij een ietsepietsie jonger is dan Irène 
en nog buitenshuis werkt werden de uren aangepast zie hierboven. 
De prijs bedraagt nog steeds 7 euro/persoon of 3 euro + een volle 20-wandelingenkaart.  Kinderen tot 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 Irène of per overschrijving op rekeningnr. BE30 
0010 9881 7111 van WSV De Ranstuilen vzw met duidelijke vermelding van ‘Busreis Godewaersvelde + aantal 
personen’. 
Vertrekken doen we stipt om 08u00 te Ranst (parking Aldi); de terugreis vanuit Goedewaersvelde vatten we 
even stipt om 16.00 uur aan.  
 

Wil je mee uit wandelen naar Godewaersvelde, 
Vergeet dat dan niet te melde 

en schrijf je tijdig in om zeker te zijn dat je met de bus mee kan rijden 
zodat je stress en parkeerproblemen kan vermijden!! 

 
Typische landschap van de Moeren 
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Ons jaarlijks zomerfestijn … 

 

Dat Ranstuilen echte wandelaars zijn is algemeen geweten maar feesten doen we zeker even graag!  En als we 
dan ook nog de twee kunnen combineren dan zijn we de koning te rijk! 
Op zaterdag 19 augustus 2017 is het weer zover: Ons jaarlijks zomerfestijn.   
Ook deze editie zal doorgaan in de jongensschool gelegen aan de Schildesteenweg te OELEGEM.  Daar 
beschikken we over de refter en de speelplaats.  Wat het weer dus ook moge wezen, voor elke deelnemer is er 
dus een plaatsje, hetzij binnen hetzij buiten. 
Voor de wandeling kozen we hetzelfde concept als vorig jaar.  Je kunt kiezen voor een afstand van 6 – 6 of 
12km.  Voor de goede orde een woordje uitleg hierover: 
Er wordt zoals steeds in groep gewandeld.  Voor de eerste 6km en de 12km starten we zoals altijd om 14u00 
stipt.  De vertrekplaats doet eveneens dienst als rustpost (= eindpunt voor de 6km-wandelaars).  Om 16u15 
stipt trekken de 12km-wandelaars verder en nemen de wandelaars die kiezen voor de latere editie van 6km 
mee op sleeptouw.   
 

Het programma ziet er dus als volgt uit: 
Wandelaperitief: 
Vertrek 14u00 stipt voor 12 of 6km 
Vertrek 16u15 stipt voor late editie 6km (+ 2

de
 deel 12km). 

Ook diegenen die er voor kiezen om niet te wandelen die dag zijn 
eveneens van harte welkom want … 
 

Vanaf 18u00 starten we met een heus ‘barbecuefestijn’ 
bestaande uit: 
Vlees, vis en/of veggie aangevuld met 
een waaier aan groenten, sausjes en brood erbij. 
Als afsluiter kan je weerom smullen van een heerlijke sisser. 
 

Na onze vertrouwde traiteur ’t Lekkerbekske’ uit Nijlen die 
gestopt is, hebben we na een eerste verkeerde keuze, vorig jaar 
dan toch een nieuwe leverancier gevonden.  Deze is zeker en vast niet duur en minstens even lekker.  Dus 
gaan we daarmee terug in zee (of in ons geval naar de school). 
 

Prijskaartje: 
7,50 euro voor het standaardpakket: bestaande uit groentjes, sausjes, en brood 
 
Verder kan je naar believen vlees, vis en/of veggie bestellen.  Je kan een keuze maken uit:  
Hamburger (1,5 euro), barbecueworst (1,5 euro), Griekse kipfilet (2 euro), rundbrochette (2,5 euro), lamskotelet 
(3 euro), scampibrochette – 6stuks (4 euro), zalmpapillotte (5,5 euro) en groentenburger (2,5 euro).  Het aantal 
stuks dat je wenst bepaal dus je zelf. 
 
Je keuze moet je bij inschrijving vermelden op het inschrijfstrookje dat je achteraan dit clubblad 
terugvindt. 
 

Inschrijven (alleen met keuzestrookje) kan tot uiterlijk zondag 06/08/2017 bij een 
bestuurslid naar keuze!! 
 

Betalen doe je bij inschrijving en kan dit jaar alleen via overschrijving!! 
De drank is niet inbegrepen maar die is ter plaatse te bekomen aan zeer democratische prijzen. 
 

Nog een handige tip:  

Eet je niet graag met plastiek bestek uit een plastiek bord? ... Breng gerust je eigen bord en bestek mee.  
Hiermee help je ook nog eens de afvalberg te beperken; 
 

Hoe meer zielen, hoe meer vreugd! 
 Dus Ranstuilen… met z’n allen op naar dit festijn 

hopelijk zullen de weergoden ons ook wat terwille zijn. 
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Meerdaagse reis naar  
St. Märgen -Zwarte Woud Duitsland 

van 1/09/2017 t/m 8/09/2017 
 
Zoals eerder beloofd geven wij je hierbij enkele praktische inlichtingen omtrent onze busreis naar  
St. Märgen in het Zwarte Woud. 
Het vertrek is voorzien op VRIJDAG 1 SEPTEMBER op de ALDI-PARKING te RANST om 07u00 stipt.  Dit wil 
echter wel zeggen dat je minstens 20 minuten vooraf ter plaatse verwacht wordt zodat we nog ruim de tijd 
hebben om de bagage in te laden. 
 
Gezien de afstand Ranst – St. Märgen + 580 km bedraagt, is de 
vermoedelijke aankomst voorzien rond 16u00 (de nodige stops 
meegerekend).  Dus zal je waarschijnlijk nog tijd genoeg hebben om 
de kamers te betrekken en je even op te frissen. 
 
Martin, Leentje, Peter, Marleen en Paul zullen jullie op de bus 
vergezellen.  Dus heb je vragen of bekommernissen onderweg dan 
kun je bij hen terecht. 
 
Aangezien we met 23 deelnemers zijn is de definitieve prijs €570,00 
per persoon, voor een eenpersoonskamer komt de prijs op €620,00 
per persoon. 
 
Even nog wat algemene informatie over het hotel en de omgeving: 
De gezellige kamers zijn allemaal uitgerust met douche en toilet of met bad en toilet. Ongeveer de helft van de 
kamers hebben een balkon met een prachtig uitzicht op de Feldberg, de Schauinsland, Kandel en de Vogezen 
bieden.. 
Het gevarieerde landschap en het prachtige panorama rond het kloosterdorp maakt de wandelingen boeiend.  
Iedereen is vrij om al dan niet mee te gaan.  Indien je dit niet doet gelieve ons dan wel tijdig op de hoogte te 
brengen. 
Zoals de vorige jaren zullen we ons weer verdelen in 2 groepen: 
1

e
 groep: de mensen die het graag rustig aan doen en ook wat van de natuur willen genieten over een 

gemakkelijk begaanbaar parcours. 
2

e
 groep: diegenen die wat sneller de hellingen opkunnen en die een moeilijker parcours kunnen en willen 

bewandelen. 
Voor gelijk welke groep is een degelijk schoeisel vereist (enkelbeschermend en waterdicht). 
Wat de concrete invulling van deze week zal zijn (welke dagen wandelen, welke uitstappen, …) zal 
hoofdzakelijk afhangen van de weersomstandigheden.  In ieder geval wordt er voor elke dag wat voorzien.  
Hierrond zullen we jullie op de heenreis en ter plaatse verder informeren. 
Het vertek naar huis is voorzien op VRIJDAG 8/09/2017, na het ontbijt (het juiste uur zal nog worden 
afgesproken met zowel het hotel als onze chauffeur van dienst). 
 

OPMERKING: 
 
 

BELANGRIJK BERICHT aan de deelnemers: 
Mogen we jullie vragen het saldo van €470,00 pp (voor een tweepersoonskamer) of €520,00 pp (voor een 

eenpersoonskamer) vóór 29/07/2017 te storten op rekeningnummer BE78 0357 9260 1286 van ‘de vrienden 
v/d Ranstuilen’ met vermelding van uw na(a)m(en) + aantal personen. 

 

 

Wij wensen alle deelnemers alvast een mooi en gezellig verblijf, 
vol van deugddoende, ontspannende wandelingen 

onder een stralend blauwe hemel … met alleen ’s nachts een beetje regen 
dan kunnen we er weer voor een jaartje tegen !! 

 

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

WIE EN WANNEER IS IEMAND VERZEKERT: 

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

WAT TE DOEN BIJ EEN ONGEVAL? 

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

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

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

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

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

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

 

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

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

WERKING WSVL 

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

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

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

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

Werkwijze bij superaanbiedingen … 
 

Met grote getale zijn we steeds aanwezig op de door het bestuur als ‘superaanbieding’ aangeduide 
wandelingen bij de organiserende wandelclubs.   
En natuurlijk is het de bedoeling dat dat zo blijft. 
Omdat het voor de leden van het clubbestuur niet altijd even evident was om een ganse dag (van ’s morgens 
+07u00 tot 15u00 aanwezig te zijn voor de uitbetaling van de door jullie aanwezigheid welverdiende premie, 
werd er vorig jaar een nieuwe formule afgesproken welke we ook in dit nieuwe wandeljaar verderzetten. 
 

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

Voor 2017 werden volgende tochten uitgekozen: 

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

 Op zondag 12/03/2017 Opsinjoorke (Gouden Carolus Tivolitocht – vertrek in Mechelen) 

 Op maandag 17/04/2017 Horizon Opwijk (Paaswandeling jubileumtocht 25 jaar Horizon Opwijk –  
                                             vertrek te Mazenzele) = 5,00 euro 

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

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

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

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

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

Hoe deze premie ontvangen? 
Bij elke deelname aan de bovengenoemde tochten schrijf je je uiteraard in als Ranstuilenlid.  Daarna kan je de 
voorziene kaart laten afstempelen.  Bovendien bewaar je van elke betreffende tocht het ingevulde 
controlestrookje van je inschrijvingskaart. 
Na 12/11/2017 (laatste wandeling) lever je de kaart – tesamen met de betreffende controlestrookjes – af aan 
één van de bestuursleden zodat de betreffende premie op je rekening kan worden gestort. 
Je hoeft dus zeker niet aan alle wandelingen te hebben deelgenomen.  Per wandeling ontvang je, zoals eerder 
vermeld 2,50 of 5,00 euro/Ranstuilenlid.  Met een volle kaart kan je dus dit jaar 25,00 euro per ranstuilenlid 
bijeensparen. 
 

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

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

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

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

 

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

jullie voorzitterPaul 
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Juli 2017 
 
 

Zaterdag 01 juli 2017 
 

GEDOVIBA 
7

e
 doffense zomertocht 

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

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

 
 

Zondag 02 juli 2017 
 

DE KLEITRAPPERS 
Piet Van Aken-tocht 

A Clublokaal De 
Kleitrappers 
Korte Veerstraat 2 
RUMST 

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

 

WIJTSCHOTDUVELS 
11

e
 Wijtschotduvelstocht 

A Hoeve De 4 Notelaars 
Wijtschotbaan 4 
SCHOTEN 

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

 

TORENVRIENDEN 
OOSTHAM 
37

e
 Kristoffeltocht  

L Kristoffelheem 
Schoolstraat 10 
HAM 

5-7-13-18-25km 07u00-15u00 
 

 
 

Zaterdag 08 juli 2017 
 

DE STROBOEREN 
Ronde van de 
Voorkempen 

A Feestzaal Fort 
Merksem 
Fortsteenweg 120 
MERKSEM 

5-7-10-16-34-42km 
50km 

07u30-15u00 
07u30-09u00 

 
 

Zondag 09 juli 2017 
 

SINT-MICHIELSTAPPERS 
Mastentoppentocht 
Walk2Gethertocht 

A Zaal De Eikel 
Oude Veldstraat 4 
BRECHT 

4-8-11-14-18-22-26-
30km 

07u00-15u00 

 

WSC LANGDORP 
30

e
 Zomertocht – 50km 

van het Hageland 

VL-BR S.I.B.A. 
Pastoor Dergentlaan 
AARSCHOT 

4-5-8-12-16-20-30km 
42-50km 

07u00-15u00 
06u00-09u00 

 
 

Zondag 16 juli 2017 
 

WSV DE KADODDERS 
Brabantse Kempentocht 

VL-BR PZ Berk en Brem 
St-Michielsstraat 
KEERBERGEN 

6-12-18-24-30km 08u00-15u00 
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WK KWIK BORNEM 
Boerenkrijgmarsen 
 

A Parochiezaal 
Kardinaal Cardijnplein 
BORNEM 

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

 

 
 

Vrijdag 21 juli 2017 
 

WANDEL MEE 
RUISBROEK 
Herdenkingstocht 41 jaar 
Waterramp 

A Klinkerzaal 
Ruisbroek-dorp 30A 
RUISBROEK 

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

 

DE MIJNLAMP 
BERINGEN-MIJN 
Lus van het Zwarte Woud 

L VIP-kantine Mijnstadion 
Stadionlaan 1 
KOERSEL(BERINGEN) 

4-6-12-20km 07u00-15u00 

 

 

Zondag 23 juli 2017 
 
 

WRC MANKE FIEL 
Hopduveltochten 
Superaanbieding 
 

 

VL-BR 
 

’t Kloosterhof 
Kouter 
MOLLEM 

 

 
 
 
 

 

5-7-10-14-21-30-35km 

 

 
 
 
 

 

07u00-15u00 

 

WK NOORDERGOUW 
15

e
 Poldertocht 

A J.O.S. 
Kerkstraat 89 A 
HOEVENEN 

5-8-10-14-18-22-25km 08u00-15u00 

 

WK DE SLAK LEEST 
29

e
 Zennetochten 

A Zaal Ter Coose 
Kouter 1A 
LEEST 

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

 
 

Zaterdag 29 juli 2017 
 

DE NATUURVRIENDEN 
ZOERSEL 
Midzomertocht 

A Koetshuis 
Kasteeldreef 55 
HALLE (ZOERSEL) 

6-11-17-20-25km 07u00-15u00 

 
 

Zondag 30 juli 2017 
 

WSV MOL 
Zomertocht 

A Hof van ’t Rauw 
Kiezelweg 181 
MOL 

4-6-10-13-20-24km 07u00-15u00 

 

WSV DAUWSTAPPERS 
Zes-Fortentocht 
Oogsttocht 

A Fort 5 – Hangar 27 
Parklaan 161 
EDEGEM 

5-10-15-20-25-31km 07u30-15u00 

 
 
 
 
 
 

AUGUSTUS 2017 
 
 

Zaterdag 05 augustus 2017 
 

VOSBERGSTAPPERS 
Vosbergtocht 

A Feesttent 
Vosbergfeesten 
Hoge Vosbergstraat 
RUMST 

6-8-12-15-18-24-30-42-
50km 

07u00-15u00 
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Zondag 06 augustus 2017 
 
 

WK WERCHTER 
Jan Primustochten 
Superaanbieding 
 

 

VL-BR 
 

Parochiezaal Onder 
Den Toren 
Markt 4 
HAACHT 

 

 
 
 

 
 

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

 

 
 
 

 
 

07u00-15u00 
 

 

WSV IBIS PUURS 
Langs het oog van Puurs-
tocht  

A JOC Wijland 
Fortbaan 9 
PUURS 

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

 
 

Zaterdag 12 augustus 2017 
 

HERENTALSE WV 
Herseltse Heuvels 

A Feesttent De Vesten 
Vest 3 
HERSELT 

5-7-10-15-20km 08u00-15u00 

 
 

Zondag 13 augustus 2017 
 

DE 
POMPOENSTAPPERS 
Kabouterbergwandeling 

A MPI De 3Master 
Pater Damiaanstraat 10 
KASTERLEE 

4-6-10-15-20-25-30-35-
40km 

06u00-15u00 
 

 

IJSETRIPPERS 
Omloop van de 
Druivenstreek 

VL-BR Markthal 
Stationsplein 
OVERIJSE 

4-6-8-12-18-24-30km 07u00-15u00 

 

DURMESTAPPERS 
24

e
 Driestocht 

O-VL P.O.C. 
Rivierstraat 
WAASMUNSTER 

6-12-18-24-30km 08u00-15u00 

 
 

Zaterdag 19 augustus 2017 
 

DE RANSTUILEN 
Zomerfestijnwandeling  
(alleen voor clubleden) 
 

A Refter Jongensschool 
Schildesteenweg 
OELEGEM 

 
6-12km 

6km 

 
14u00 stipt 
16u15 stipt 

 
 

Zondag 20 augustus 2017 
 

ZANDSTAPPERS 
Hartje der 
Kempenwandeling 
Walk2Gethertocht 

A Zandfluiter 
Tulpenlaan 1 
WECHELDERZANDE 

4-7-12-17-22-27-35km 06u30-15u00 
 

 

DE LACHENDE KLOMP 
Barbierbeektocht 

O-VL Gem. Lagere School 
Bazelstraat 33 
KRUIBEKE 

7-10-15-21-30km 07u00-15u00 

 

 
 

Dinsdag 22, Woensdag 23, donderdag 24 en vrijdag 25 augustus 2017 
 

VIERDAAGSE VAN DE 
IJZER 
Vierdaagse van de Ijzer 

W-VL) Startplaatsen 
Zie Walking in Belgium 
+ in Walking Magazine 
   bij (wijzigingen) 

8-16-24-32km 08u30-10u30 

 
 

Zaterdag 26 augustus 2017 
 

DE TREKVOGELS 
BOEKHOUTE 
3

e
 Mosselfeestwandeling 

ZL-NL Kantine VV Philippine 
Strandgaper 9 
PHILIPPINE 

4-7-10-14-21km 07u00-15u00 
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Zondag 27 augustus 2017 
 

DE KLEITRAPPERS 
Zimmertocht 

A Parochiezaal OLV 
Mechelsesteenweg 233 
LIER 

4-8-12-15-22-28km 07u00-15u00 
 

 

DE WITLOOFSTAPPERS 
EN –TRAPPERS 
Zomertocht 

VL-BR Sporthal Kampenhout 
Zeypestraat 26 
KAMPENHOUT 

5-9-13-18-25-30km 07u00-15u00 
 

 
 

DE HORIZONSTAPPERS 
29

e
 Hagelandwandeling 

VL-
BR 

Zaal Leeuwkens 
Kerkdreef  
LINDEN 

4-7-10-15-20-30km 07u00-15u00 

 
 
 
 
 

SEPTEMBER 2017 
 
 
 

Vrijdag 01 september t/m Vrijdag 08 september 2017 
Buitenlandse reis naar Sankt-Märgen – Zwarte Woud  

 

Adres voor de thuisblijvers: Hotel Löwen 

    Inh. Edeltraud Roth 
Glottertalstrasse 15, D -79274 St. Märgen 
Telefoon: +49 7669 376 
e-mail: info@hotel-loewen-st-maergen.de 

 
 

Zondag 03 september 2017 
 

WSV SCHELLE 
40

e
 Wandeling door de 

Rupelstreek 

A Gem. Basisschool 
De Klim 
Provinciale Steenweg 
SCHELLE 

4-7-12-17-21-28-35-
50km 

06u00-15u00 
 

 

WSV DE VOSSEN 
BUGGENHOUT 
Internationale Kwaktocht 

O-VL Gem. Basisschool  
’t Sprinkhaantje 
Collegestraat 1 
BUGGENHOUT 

4-7-10-14-21km 08u00-15u00 
 

 

DE NOORDERKEMPEN 
HOOGSTRATEN 
Grote Wandel2daagse in 
hret Land van Mark & 
Merkske 

A Lokaal Kon. Sint-
Sebastiaansgilde 
Hofeinde 9 
MERKSPLAS 

6-12-20-30-42km 07u00-15u00 
 

 
 

Zaterdag 09 september 2017 
 

VAARTLANDSTAPPERS 
Balsemientocht 

A Surferschalet 
Grote Bergen 59 
WILLEBROEK 

7-14-21km 08u00-15u00 

 

Zondag 10 september 2017 
 

WSV BEEKAKKERS 
41

e
 Rondom Beerse 

A Parochiezaal 
Hoogstraat 
VLIMMEREN 

5-7-13-17-20-25-30-35-
42km 

07u00-15u00 
 

 
 

mailto:info@hotel-loewen-st-maergen.de
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WIT-BLAUW 
SCHERPENHEUVEL 
Peiperneutentocht 

VL-BR Cultuurcentrum Den 
Egger 
A. Nihoulstraat 74 
SCHERPENHEUVEL-
ZICHEM 

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

 
 

Zaterdag 16 september 2017 
 

VOS SCHAFFEN 
Kalendriestocht 

L Kalendries 
Meldertsebaan 2 
MELDERT (LUMMEN) 

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

 
 

Zondag 17 september 2017 
 

DE NATUURVRIENDEN 
ZOERSEL 
’s Heerentocht 
 

A Zaal Zonneputteke 
Zonneputteke 
ZOERSEL 

6-11-17-20-30km 07u00-15u00 

    Opgelet :Gewijzigde startplaats !! 
HEVERLEE-LEUVEN 
Omloop van het Dijleland 

VL-BR H. Hartinstituut 
Naamsesteenweg 355 
HEVERLEE 

4-7-12-20-30-35km 07u30-15u00 
 

 
 

Zaterdag 23 september 2017 
 

ST-MICHIELSSTAPPERS 
Wandelen op de 
boerenbuiten 

A Parochiezaal 
St-Willibrordusstraat 
BRECHT 

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

 
 

Zondag 24 september 2017 
 
 

BAVOSTAPPERS 
21

e
 Scherpgemetentocht 

Superaanbieding 

 

A 
 

PZ Meerhout-Zittaart 
Lindestraat 22 
MEERHOUT 

 
 
 

 
 
 

4-8-14-19-25-33-43km 

 
 
 

 
 
 

07u00-15u00 
 

 

WSV DAUWSTAPPERS 
Najaarstocht 

A Basisschool De Wilg 
Eikhof 20 
LINT 

5-10-12-14-17-19-21-
25km 

07u30-15u00 

 
 
 
 
 
 

OKTOBER 2017 
 
 

Zondag 01 oktober 2017 
 

WSV IVAS ITEGEM 
9

e
 Bamiswandeltocht 

A PC De Magneet 
Kapelstraat 50 
SCHRIEK 

4-9-12-15-18-20-25-
30km 

07u00-15u00 
 

 

NOORDERGOUW-
BRASSCHAAT 
24

e
 Parkentocht 

A Zaal D’Ouwe Kerk 
Lage Kaart 644 
BRASSCHAAT 

5-10-12-13-15-20-25-
28km 

08u00-15u00 
 

 

HORIZON DONK 
26

e
 Hollewegentocht 

L Buurthuis 
Zelkstraat 
HALEN 

5-8-11-13-20km 07u00-15u00 
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Zaterdag 07 oktober 2017 
 

ZANDSTAPPERS 
Krawatentocht 

A PC Sint-Pieter 
Kerkplein 3 
LILLE 

4-6-10-15-20-25-30km 07u00-15u00 

 
 

Zondag 15 oktober 2017 
 
 

VLAEMSCH HUISEKE 
GODEWAERSVELDE 
Sint-Hubertusdtocht 
Busreis 

 

FR 
 

Feestzaal 
Rue de Callicanes 
GODEWAERSVELDE 
(Nor-Pas-De-Calais 
Picardie – Frankrijk) 

 

 
 
 

 
 

6-12-18-25-33km 

 

 
 
 

 
 

07u30-15u00 
 

 
 
 

 
 
 

Een Ranstuil in de kijker … 

 
 
 
 
Naam: Willy Van Immerseel 
 
Woonplaats: Deurne 
 
Leeftijd: een prille zeventiger 
 
Ranstuil in hart en nieren!  Van het prille begin was hij bij 
de wandelclub en al heel vroeg mee bestuurslid.  Jaren is 
hij onze voorzitter geweest.  Deze kleine man heeft, 
samen met enkele anderen, de club op de kaart gezet en 
groot gemaakt, alles had hij er voor over: uitstippelen van 
parcours, vergaderingen bijwonen, public relations 
verzorgen, samenwerkingsverbanden smeden met 
andere clubs, buitenlandse reizen voorbereiden tijdens 
zijn eigen welverdiende vakanties, …… en natuurlijk 
wandelen, hééél véééél wandelen.  Maar 
gezondheidsredenen hebben ondertussen een andere 
weg voor hem uitgestippeld. 
Deze uil verdient meer dan één pluim op zijn wandelpet. 
Hij verdient een eerbetoon! 
 
Willy, al beleef je nu alles een beetje anders, jij blijft bij de 
Ranstuilen nummer 1. 
En hopelijk mag je samen met Rosita toch nog vele mooie 
“eigen jaren” beleven. 
 
Foto: genomen op een wandeling tijdens ons verblijf in  
         Fulda (Duitsland) anno 2010 
 
 
 
 

Een leuk ideetje hé om zomaar eens een Ranstuil te kijk te zetten in ‘Ons Uiltje’.  Wil jij ook eens een 
Ranstuilenlid verrassen?  Stuur een leuke foto (met eventueel wat informatie) aan het adres van de redactie en 
wij zullen ze graag publiceren. 
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Familiegebeurtenissen … 
In memoriam 
 
Op 03 mei 2017 overleed Louis Van der Borght. 
Hij was de weduwnaar van Maria Lemmens en  
de levensgezel van Louisa Janssens. 
Samen met Louisa was hij een actief Ranstuilenlid. 
 

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

 
 
 
 
Mocht de redactie een mededeling te zijn vergeten, onze verontschuldigingen hiervoor.  Laat het dan weten aan 
het adres van de redactie of via kris.kras@skynet.be zodat het in de eerstvolgende editie van ‘Ons Uiltje’ kan 
worden rechtgezet. 

Het bestuur en redactie 
 
 

 
 
 

Ranstuilenwinkeltje… 

 
Het is alweer een tijdje geleden.  Dus de hoogste 
tijd om nog eens te vermelden wat je zoal kunt 
aanschaffen in ons Ranstuilenwinkeltje. 
Voor nieuwe leden zeker geen overbodige 
informatie. 
 
Bij Paul en Marleen De Greef-Keustermans, 
Kard. Sterckxstraat 18, 2530 Boechout 
(Tel.: 03/455.07.88) kan je terecht voor: 

 Stickers Ranstuilen 
 Badge 50km UITGEPUT !! 
 Badge met clubembleem 
 Lintje ‘De Ranstuilen’ 
 Wandelboekje 
 Plastiek kaftje voor wandelboekje  
 T-shirt geel (S-M-L-XL & XXL) 
 Polo geel (S-M-L & XL) 
 Polo blauw lange mouw (S-M-L-XL) 
 Sweater ronde hals (nog enkele) > solden 
 Sweater polomodel (nog enkele) > solden 
 Sweater polomodel met rits (S-M-L-XL) 
 Petje (worden bijbesteld) 

 
 
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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Uitslag 37e Internationale 
wandeltocht op 9 april te Broechem 

 
1017 Wsv De Ranstuilen Ranst vzw 243 4036 Globetrotters Hageland vzw  4 
1410 Wsv De Natuurvrienden - Zoersel  161 4252 Wsv De Hopbelletjes Opwijk vzw 4 
1056 Merksemse WK De Stroboeren vzw 111 1046 W.C. De Bavostappers Zittaart vzw 4 
1026 Herentalse Wv vzw  89 1058 WC Gedoviba vzw 4 
1287 Wandelclub De Sint-Jansstappers 63 1076 Wandelclub Kwik Bornem  4 
1045 Wsv Berchlaer  56 2023 WSV Wandelend Paal vzw 4 
1063 WSV De Kadodders SKW vzw 55 3143 De Kwartels vzw 3 
4114 Wandelclub De Marktrotters Herne  54 3226 WJC Denderklokjes Lebbeke 3 
1044 Wc. Zandstappers vzw 45 4018 De Bollekens vzw Rotselaar 3 
1035 Sint-Michielstappers Brecht vzw 43 4033 Singelwandelaars Strombeek-Bever 3 
1037 Wsv Neteland Duffel vzw 43 4038 De Pajotten Hekelgem vzw 3 
1110 De Vaartlandstappers  41 4138 Houtheimstappers Steenokkerzeel  3 
1033  Wsv Dauwstappers vzw 37 5008 Vzw WC De Duintrappers Westende 3 
1059 WSV IVAS Itegem vzw 36 1402 Wsv Schorrestappers 3 

12 Charlys WK Montenau VGDS 31 2044 W.S.V. Blijf Jong Genebos vzw 3 
1020 De Olympic-Stappers vzw 29 2045 W.S.V. De Schoverik Diepenbeek 3 
4042 Wk Werchter vzw  28  28 clubs met 2 deelnemers 56 
4254 Parel van het Pajottenland  28  8 clubs met 1 deelnemer 8 
1031 Sinjorenstappers Wilrijk vzw 28  individuelen 731 

4006 Wsc Langdorp vzw  27  buitenlandse clubs 9 

1013 De Kleitrappers vzw 27  Totaal aantal deelnemers 2458 
1047 W.K. Noordergouw - Brasschaat vzw 25    
1019 t Beerke Beerse vzw 22    
1012 Wsv Schelle vzw 20    
4025 IJsetrippers vzw  19    
1006 Bosgeuzen-Voorkempen vzw 19    
1007 Wsv Club 76 Merksem vzw 18    
1038 De Noorderkempen Hoogstraten vzw 18    

3116 De Wase Steinbockvrienden  12  AAN IEDEREEN 

4027 Wandelclub Tornado vzw 12  BEDANKT VOOR DE KOMST 

4043 W.S.V. Holsbeek vzw 10  EN TOT ZIENS OP 

1018 Wandelclub Kadee Bornem vzw 10  ZONDAG 3 DECEMBER 

1054 Wijtschotduvels 10  VOOR ONZE WINTERTOCHT 

1055 De Korhoenstappers vzw 10  MET STARTPLAATS 

3025 Wandelclub De Lachende Klomp vzw 10  TE RANST !! 
3150 Reynaertstappers vzw 8    
1129 WK Opsinjoorke Mechelen vzw 8    
3139 WSV De Vossen vzw 7    
3149 WK De Smokkelaars Stekene vzw 7    
1011 Wsv Beekakkers Beerse vzw 7    
1029 Wsv De Voskes vzw 7    
1050 De Pompoenstappers vzw 7    
1057 Vosbergstappers 7    
1001 W.S.V. MOL  6    
1023 WVK Puurs vzw 6    
1225 Wandelclub De Slak vzw 6    
3003 Wsv De Lachende Wandelaars vzw 6    
3182 Wandelclub Temse 5    
1093 Wsv Ibis Puurs vzw 5    
9999 Wandelsport Vlaanderen 5    
2043 W.S.V. Milieu 2000 Lommel 5    
3200 Wandelclub De Zilverdistel  4    
4005 Wsp Heverlee-Leuven vzw  4    
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Mooie sfeerbeelden van onze tocht … 
 

 

 

 

 
 
Foto’s binnen: Cois Haverhals        Foto’s buiten: Vera Huygen 
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Uilenleden schrijven … 
 
Onze Uiltjes zelf zijn blijkbaar niet zo schrijvensgezind … spijtig! 
Gelukkig zijn er elders wandelaars die toch graag in de pen kruipen en als ze dan ook nog eens vol lof zijn over 
onze Internationale wandeltocht vraagt dat alleen maar om te worden opgenomen in ‘Ons Uiltje’. 
 

Op stap met de Ranstuilen … 
 

Vandaag vormde Broechem gelegen in de provincie Antwerpen, 
het decor van onze wandeluitstap. In deze schitterende 
omgeving organiseerde wandelclub De Ranstuilen hun 37e 
Internationale Wandel-Walk2Gether tocht. 
 
Het vermelden waard hoe men op de naam De Ranstuilen 
gekomen is. Een bewoner van de wijk achter de kerk van Ranst, 
hoorde bij een avondwandeling vanuit een graf zuchten. De man 
vertelden dit voort aan zijn medeburgers. Het zuchten dat later 
werd toegeschreven aan een uil, hield de gemeente Ranst 
wekenlang in de ban. Ook andere lugubere verhalen deden 
destijds de ronde. Tot een gemeenteraadbeslissing een einde 
maakte aan de spookverhalen. Nadien heeft niemand nog 

zuchten gehoord in Ranst, althans niet op het kerkhof. Anno 1980 zoals het past moet elke nieuwgeborene een 
naam hebben. Vandaar de naam “De Ranstuilen” De evenementenhal De Boomgaard, was de vertrekplaats 
van de traditionele 37e Internationale Wandeltocht. 

De wandelaars konden kiezen uit verschillende afstanden van 4 tot 50 km. We starten onder een aangenaam 
zonnetje, nog licht nevelachtig. Eens de bebouwde kom uit stappen we in een rustige groene omgeving. We 
bereiken al snel het natuurgebied van de Kleine Netevallei, en het Viersels Gebroekt. De Kleine Nete Vallei is 
uniek in Europa, vanwege de combinatie getijdenwerking, overstroming en een hoge grondwaterdruk. Deze 
omstandigheden zorgen dat er in de Kleine Netevallei een aantal zeer zeldzame plant en diersoorten 
voorkomen. 
 
We genieten volop van de prachtige omgeving en deze ontspannende wandeling. We bereiken al vlug de 
rustpost in de parochiezaal van Viersel. Na een stevige tas koffie zijn we terug klaar om verder te gaan. De 
kleinere afstanden keren terug naar Broechem. De wandelaars die het willen kunnen nog een lus maken.  
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Hier hebben de parcoursmeesters hun best gedaan, en een prachtige lus uitgetekend. Via rustige landelijke 
wegen onder een staalblauwe lucht, is het volop genieten. Verder wandelend met nog een passage langs het 
Albertkanaal. Komt de rustpost in de parochiezaal van Viersel andermaal met rasse schrede naderbij. Het 
lokaal was ook nu goed gevuld, er heerst een aangename sfeer. 
 
Na wat eten en drinken, zijn we klaar om verder te gaan en stappen we richting Emblem. We bereiken al snel 
terug het natuurgebied van de Kleine Netevallei, een open beemdenlandschap. We genieten volop van de rust 
en stilte van dit gebied.  Een mooie plaats om stil weg te dromen, dit is puur genieten. In het Viersels Gebroekt 
vormen de vele rietkanten, het ondoordringbare rietmoeras en wilgenstrueel een veilige thuishaven voor heel 
wat diersoorten. Met heel wat geluk konden we een aalscholver spotten. Verder volgt er nog en mooie passage 
langs de Kleine Nete, en komt de kerktoren van Emblem in ’t zicht. Op de rustpost was het een plaatsje zoeken.  
 
Na nog wat eten en drinken, op naar het slotgedeelte van ca 3,3 km. We stappen een flink eind door nog een 
passage langs een boomgaard plantage, asperge velden, en een prachtige fiets en wandelweg komt de 
kerktoren van Broechem binnen bereik. Maar niet getreurd het bleef verbazend mooi en genieten, de overstap 
naar de bebouwde kom en het slot kwam eraan. Einde van een zeer mooie wandeling doorheen de prachtige 
natuur van Broechem, Ranst en omgeving in een idyllisch landschap. Met dank aan wandelclub De Ranstuilen 
voor deze mooie tocht, dit was puur wandelplezier. 

Verslag: Jos Van Dingenen d.d. 09/04/2017 
Fotoreportage (Jos Van Dingenen) 
 
En toch … soms zijn er dan toch uiltjes die, ook al is het niet zelf geschreven, moeite doen om teksten in te 
sturen om te verwerken in het clubblad.  Zo kreeg ik van Ria Van der Heyden het volgende doorgemaild: 
 

Weet je nog dat … 
Je moeder om vijf uur de petatten ging jassen? 
Tante Maria naar je zwaaide? 
De bakker nog aan de deur kwam? 
Je een liter melk los kon kopen? 
Je opbleef voor Cassius Clay? 
Maandag bij jullie thuis nog wasdag was? 
Je salaris nog in een loonzakje werd uitbetaald? 
Je het Palieterke nog hebt gelezen? 
Je op vrijdag in de teil gewassen werd? 
Je Charlie Chaplin nog hebt zien spelen? 
Je platen van de Beatles hebt gekocht? 
Je nog een platenspeler had? 
Je twee keer per week de zinken vuilnisemmer buiten zette? 
Je nog zondagse kleren hebt gedragen? 
Je ouders een voorraad aardappels voor de winter insloegen? 
Je moeder in het voorjaar alles overhoop haalde voor De Grote Schoonmaak? 
Je met een proper potteke naar de Chinees ging? 
Je nog op de draaimolen of in de rups hebt gezeten? 
Je oude kleren meegaf aan de voddenman, die langs kwam? 
Je nog op de poef mocht winkelen.? 
Je licht op je fiets had? 
Er nog een draaischijf op jouw telefoon zat? 
Jouw kinderen nog katoenen luiers droegen? 
Je nog op een Zundapp, Flandria, L’Avenir of Puch hebt gereden? 
Je nog op rolschaatsschaatsen met vier wielen hebt gereden? 
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Bij jou thuis nog een kolenboer eens per jaar eierkolen, cokes of briketten kwam 
brengen? 
Je de koperen deurbel en brievenbus nog gepoetst hebt? 
Je nog een postzegel van 50 cent op je brieven plakte? 
Je nog een taksplaat aan je fiets had? 
Je nog zakjes chips at waar een blauw zakje met zout was bijgesloten? 
Je ophield met voetballen als een politieagent de straat in kwam fietsen? 
Je zilverpapier spaarde voor de negertjes in de missies? 
Je nog jaarlijks een hondenmedaille moesten kopen? 
Je melk in flessen met zilveren doppen kocht? 
Bij jou thuis een boodschappenboekje werd ingevuld en de kruidenier dat kwam ophalen? 
Je nonkel Bob en tante Terry nog hebt gekend? 

Je moeder bonnetjes en zegeltjes van Fort en Drie Molenkens spaarde? 
Je nog zonder gsm de deur uit ging? 
Je prentjes uit de chocoladerepen ruilde op school? 
Je een zakje frieten voor 5 frank hebt gekocht? 
Je op kauwgom hebt gekauwd? 
Je Artis-punten verzamelde? 
Je nog speelde met glazen knikkers op de speelkoer? 
Je plastic voetballertjes spaarde bij de Coca Cola? 

Je mens-erger-je-niet of halma aan de huiskamertafel speelde? 
Je België op het Eurovisie Songfestival hebt zien winnen? 
Je nog naar zwart-wit televisie hebt gekeken? 
Er in jouw jeugd nog geen disco’s waren? 
Je moeder elke vrijdag de stoep schrobde? 
De uitgaansavond 's avonds om 8 uur begon en  
je vóór 1 uur 's nachts thuis moest zijn? 
 
Weet je dat allemaal nog? 
Dan ben je een oudje ZONDER Alzheimer !!! 
 

Ingezonden door 
Ria Van der Heyden 

 
 

Verhalen uit de oude doos … 
Nu nog even de oude clubbladen doorpluizen om oude verhalen terug op te nemen.  Altijd plezierig om eens 
iets terug te lezen en aangezien we al vele jaren bestaan kunnen we hier nog gerust een tijdje mee verder.  
Voor wie er toen nog niet bij was of voor wie nostalgisch is aangelegd volgen hier nog een paar oude teksten uit 
de rubriek ‘Uilenleden schrijven …’ 
Zo vond ik in het clubblad van het vierde kwartaal 2004 het volgende terug.   
 

Het stedenspel …. Een modern sprookje 
Twee jaar geleden (in 2002 dus) gingen wij met een bus vol Ranstuilen naar Oostenrijk en meer bepaald naar 
Lanersbach in het Tuxertal. 
Om iedereen wat verstrooiing te bezorgen op deze toch lange reis had Emmy van Paul Van Deuren gezorgd 
voor het hiernavolgende stedenspel.  Onze medereizigers naar Lanersbach zullen zich dit spel misschien nog 
wel herinneren doch we hebben nog vele andere leden.  Daarom willen wij ook hen even laten zoeken. 
De bedoeling is dat je op de plaats van de puntjes de naam van een stad of gemeente in België invult (de 
beginletter is steeds gegeven) zodat we een mooi verhaaltje bekomen. 
 
Het was ’s morgens vroeg.  Het was nog niet L……………  D…………… van de geburen had zich nog maar pas 
laten horen.  Hansje en Grietje stonden al klaar om te vertrekken.  Vader stak een paar A…………. een P………  
en een W………… in een B………… 
De kinderen moesten weer eens gaan H……………. want ze konden zich nog altijd geen verwarming 
aanS……..   
Moeder ging mee, maar vader bleef thuis, want hij had het G…………. 
“A………… ge niet M……….. bij hebt dan gisteren moet ge niet M………… dat ge nog binnenkomt!” riep vader 
nog achterna. 
Het was zeer ver stappen eer ze hun D……. bereikten.  Ze moesten nog over twee B……… en langs drie 
K……….  Na uren stappen bleek dat ze zich D………… van weg hadden vergist. 
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Plots riep moeder: “W……………, ik moet dringend S…………” en ze zette zich achter een B…….. “M………….  
niet in uw broek!” riep Hansje brutaal. 
Het bleek moeder haar beste dag niet te zijn, want even later struikelde ze over een M……….shoop en viel ze 
in een D………….. 
Nu kwamen ze een H………….. tegen die later de jager van Roodkapje bleek te zijn.  Want toen ze twee 
S…………………… hoorden, D……….. ze door ’t struikgewas en vonden Sneeuwwitje. 
Eindelijk kwamen ze ter plekke.  Er stonden O…………, L……………… en beuken. 
Ze wist ook te vertellen waar ’t huizeke van de H………….. stond en terwijl Hansje D………………….. van de 
D…………. en Grietje met volle mond A…………………. kwam dat lelijke mens al naar buiten en tierde: “Wie 
heeft gezegd dat ge daar moogt K………….? Ik zal daar P………….. en P…………….. aan moeten stellen of ik 
houd niets meer over! Ik hat de laatste tijd al zoveel last van M……………….” 
Nu zag Grietje dat het mens G………………. tanden had dan ze had verwacht. 
Het begon al avond te worden, het ging al naar den T………… en ze spoedden zich naar huis.  Toch waren ze 
bang voor vader want ze hadden nog M…………………….. dan gisteren. 
Thuis wachtte hen de grootste verrassing van hun leven: vader zei dat ze het groot L…………. hadden 
gewonnen.  Dat zouden ze gaan vieren.  Vader haalde zijn beste pak van de Z……….. en moeder deed een 
L…………………. in haar haar.   
Samen trokken ze naar het café “De Heren van Z…………..”  Vader dronk er een witte H……………………, 
moeder Cristal A…………… en de kinderen S………  Er werd veel L……………. gemaakt en al spoedig zong 
moeder met een T…………………. in haar stem. 
Daarna begon ze te W………….. en toen vader weer vals speelde, begon moeder, die al te veel gedronken 
had, te V………………. 
Thuis aangekomen leefden ze, in W……………., nog lang en gelukkig. 
 
Zo beste Uiltjes … zoeken maar!! 
De oplossing volgt in het volgende clubblad. 
 
In het clubblad van het derde kwartaal van 2005 vond ik dit leuke verslag terug: 
 

Busreis Bütgenbach - 14 mei 2005 
De Ranstuilen komen vandaag bijeen aan het rond punt te Wommelgem (wegens de kermis in Ranst).  Het is 
7u30 en 2 bussen staan klaar om ons naar Bütgenbach te brengen.  Ieder zoekt zijn plaatske en ik beland op 
de bus bij chauffeur Toni.  In de supermarkt sta ik gewoonlijk aan de verkeerde kassa, en nu zit ik op de 
verkeerde bus.  De bus van René die voor ons rijdt is een toeristenbus; ik zit op de bus waar alle dagen 
werkvolk mee vervoerd wordt. 
In ’t begin blijkt alles goed te gaan.  Maar in de omgeving van Luik kan onze bus amper bergop. 
Michel zit op de gidsenstoel naast Toni, de chauffeur, die een Portugees is.  Hij spreekt behoorlijk Vlaams maar 
toch moet je steeds goed luisteren wat hij bedoelt.  Hij zwijgt geen ogenblik en vertelt over zijn vrouw en kind, 
ouders en schoonouders, de merken van auto ’s waar hij ooit mee gereden heeft en wanneer en waar hij op reis 
gaat.  Michel krijgt er een punthoofd van.  Later vernemen we dat hij (de chauffeur) de ‘papagaai’ wordt 
genoemd. 
In de Ardennen is het slecht weer.  We starten voor een wandeling van 22 km in de regen.  ’t Is wel een heel 
mooi parcours.  Het gaat hier steeds op en af en het is behoorlijk slijkerig.  Naarmate de dag vordert gaat het 
meer en meer regenen zodat we bij aankomst goed nat zijn. 
Op een lange bosweg dacht ik nochtans in de verte een streepje zon te zien, maar ’t was begot zagemeel, een 
streep zagemeel van vers gezaagd hout. 
Om 4 uur vertrekt de bus richting Ranst en weerom komen we terecht bij Toni.  We zijn maar juist vertrokken of 
een nieuw probleem duikt op: de voorruit dampt aan.  Michel moet deze afvegen met een aftrekkerke, terwijl 
Toni vloekt en sakkert.  Het regent nog steeds en al die Ranstuilen met hun vochtige kleren, dus damp genoeg 
in de bus.  Toni zit aan alle mogelijke knopkes te draaien en te duwen, zet de verwarming en airco af.  Gevolg: 
minder damp maar wel een koude bus.  Als we Luik naderen stopt het met regenen en ook het probleem van 
het aandampen.  En Toni ratelt steeds maar door.  Mens, mens.  Maar hij is wel een goed chauffeur en brengt 
ons veilig thuis.  En ik denk dat de mensen achteraan in de bus zich niet bewust geweest zijn van de problemen 
die zich voorin afspeelden.   
Bij thuiskomst vernemen we dat het hier niet heeft geregend, dat zelfs de zon heeft geschenen. 
Een mens kan al eens een verkeerde kant van ’t land kiezen en ook de verkeerde bus. 

YDA 
 
Tot en met het laatste kwartaal van 2007 vond je ieder kwartaal de rubriek “Ten huize van …” terug.  Vier maal 
per jaar trok onze reporter erop uit om een Ranstuilenlid, Ranstuilenkoppel of Ranstuilenfamilie te interviewen.   
Maar dat is, spijtig genoeg, lang vervlogen tijd … 
In het eerste clubblad van 2008 kon je hierover het volgende lezen: 
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Er was eens … “Ten huize van …” 
 
Als u dit leest heeft 2007 zijn boeken dichtgedaan en is een gloednieuw jaar begonnen.  Wat zal 2008 ons 
brengen?  We hopen allen op het beste.  En dat is ook de wens van de redactie van ‘Ons Uiltje’. 
Bij deze wens ik jullie daarom een gezond en voorspoedig nieuw wandeljaar. 
 
Spijtig genoeg hebben we niet alleen 2007 achter ons gelaten.  Zoals jullie in het laatste clubblad van 2007 
konden lezen behoort ook de rubriek ‘Ten huize van …’ tot het verleden. 
Ons reporteke van dienst heeft namelijk ontslag genomen.  Ja, zo gaat dat nu eenmaal, je bent getrouwd en in 
het boekje staat vermeld dat de vrouw de man zal volgen … dus Michel, onze penningmeester gaat en 
daarmee ook Ivonne.  En zie … meteen laten zij een leegte achter. 
Eerst had de redactie het idee om onze jarenlange reporter zelf te interviewen maar ten gevolge van gebrek 
aan tijd vond ik het even leuk, en ik denk zij eveneens om hen (nogmaals) op een andere manier in de 
bloemetjes te zetten.  En waar zou dit beter passen dan op de bladzijde die Ivonne altijd op een aangename 
wijze wist te vullen? 
 
Waarom zeg ik nogmaals?  Diegenen onder ons die op het ledenfeest aanwezig waren hebben deze hulde al 
gehoord.  Want het voltallige bestuur heeft op het reeds jaren bestaande ‘Uilenlied’ een aangepaste tekst 
gemaakt en deze toen als eerbetoon voor hun jarenlange inzet als bestuursleden aan Ivonne en Michel 
gezongen. 
 
Deze tekst luidt als volgt: 
 
Wij Uilen zijn hier weer bijeen 
voor ons jaarlijks eetfestijn. 
Ja, wandelen doen wij als geeneen 
maar ook feesten is heel fijn. 
Falderie, faldera, 
falderie, faldera-a-a-a-a-a 
Falderie, faldera 
Ook feesten is heel fijn. 
 
Toch dient er ook iets droefs vermeld 
want Michel en zijn Ivonne: 
Zij hebben hun ontslag gemeld, 
niemand die ze houden kon. 
Falderie, faldera, … niemand die ze houden kon. 
 
Michel beheerde de Uilenkas, 
we zagen hem dat heel graag doen. 
Hij was penningmeester ‘eerste klas’, 
en in tellen kampioen. 
Falderie, faldera, … in tellen kampioen. 
 
Vermenigvuld’gen deed hij in’t kwadraat, 
telde gezwind de centjes op. 
Om te sparen was hij steeds paraat 
zo steeg de Uilenkas ten top. 
Falderie, faldera, … zo steeg de Uilenkas ten top. 
 
Wie reporterke roept, die roept Ivonne 
want ‘Ten huize van …’ schreef zij. 
Zij ging steeds hiervoor tot bij de bron 
door ieder weer of jaargetij. 
Falderie, faldera, … door ieder weer of jaargetij. 
 
Al die jaren maakt ze lek’re soep 
en zij stond ook altijd klaar 
voor de wandelende uilentroep 
geen klus was haar te zwaar. 
Falderie, faldera, … geen klus was haar te zwaar 
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Michel en z’n wederhelft, Ivonne 
gaven samen van katoen 
Deden al voor d’Uilen wat maar kon 
Om de club was’ t hen te doen. 
Falderie, faldera, … Om de club was ’t hen te doen. 
 
Besturen is nu van de baan 
ze blijven wel bij d’Uilenploeg 
en helpen is hun lang bestaan 
nu al stoppen is te vroeg. 
Falderie, faldera, … nu al stoppen is te vroeg. 
 
Dit is dus duidelijk geen vaarwel 
want ze stappen vrolijk door. 
Merci Ivonne, bedankt Michel 
zingen wij vandaag in koor. 
Falderie, faldera, … zingen wij vandaag in koor. 
 
Zie je wel, Ivonne, ook al moet de redactie het nu stellen zonder haar ouwe-getrouwe reporterke, toch is het 
gelukt om deze pagina te vullen. 
En hopelijk mogen we nog heel veel wandelverslagen van jouw hand publiceren in de rubriek ‘Uilenleden 
schrijven …’. 
Tot ergens op een wandeling of als helper op onze eigen tochten want je weet … belofte maakt schuld. 
 

Tot ziens, 
Een ander reporterke van dienst 

 
Oh, wat vind ik het zalig om af en toe die clubbladen eens terug vanonder het stof te halen.  Zo worden de leuke 
herinneringen weer levendig. 
 

 
 
 

Uilenmoppentrommel … 
Te veel? 
Vijf mannen in een Audi Quattro arriveren bij de grenspost.  Dar worden ze gestopt 
doorbeambte Jefke die zegt: “Helaba, het is illegaal om vijf mensen in een Audi Quattro te vervoeren.  Quattro 
betekent vier!” 
‘Quattro is enkel de naam van de auto”, antwoordt de bestuurder.  “Je kan er wel degelijk vijf mensen in 
vervoeren.  Wil je de papieren zien?” 
“Dat zal weinig verschil uitmaken”, antwoordt Jefke.  “U heeft vijf mensen in uw Quattro en breekt daarmee de 
wet.” 
De bestuurder wordt ongeduldig en zegt: “Zou je je baas kunnen roepen?  Ik zou graag iemand spreken die 
verstand van zaken heeft.” 
“Sorry”, antwoordt Jefke, “Agent Versmulders heeft het nu te druk met twee Duitsers in een Fiat Uno;” 
 
Weldoener? 
Op een middag zit een advocaat achter in zijn limousine.  Wanneer 
hij twee mannen gras ziet eten langs de weg, gebiedt hij zijn 
chauffeur om te stoppen. 
“Waarom eten jullie gras?” vraagt hij aan een van de mannen. 
“Wij hebben geen geld voor eten”, antwoordt de arme man. 
“Oh, kom dan maar mee met mij”, reageert de advocaat.  “En neem 
je kompaan ook maar mee.” 
Ze stappen met z’n allen in de auto.  Eenmaal onderweg zegt een 
van hen: “Meneer, u bent een engel.  Dank u dat u ons allemaal te 
eten geeft.” 
“Te eten?” reageert de advocaat.  “Nee, jullie begrijpen me verkeerd.  
Het gras bij mij thuis staat een meter hoog!. 

Uit Primo 
Ingezonden door Irène 
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Uilenpuzzelhoekje … 
Oplossing ‘Sudoku’ 

2de kwartaal 2017 
 

2 1 5 7 9 6 4 3 8 

8 6 7 4 3 5 2 9 1 

9 4 3 2 8 1 7 6 5 

3 5 4 6 2 9 8 1 7 

7 8 9 5 1 4 6 2 3 

6 2 1 8 7 3 9 5 4 

4 9 6 1 5 7 3 8 2 

1 7 2 3 6 8 5 4 9 

5 3 8 9 4 2 1 7 5 
 

En de winnaar is … 
 

Voor deze editie ontving de redactie 15 inzendingen 
en deze waren allemaal correct! 

We deden dus alweer beroep op een onschuldige hand om een winnaar aan te duiden 
en het lot is gevallen op Leen Vissers uit Wommelgem. 

Proficiat!  Je prijs wordt zo snel mogelijk afgeleverd. 
 
 

 

Nieuwe puzzelopgave 
3de kwartaal 2017 

 

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. 

 

6 1     3 9  

5   6 3  8  4 

    9     

   3 2  1   

9 2   5   7  

     9    

   8  6 2  5 

4     2 6   

    1     
 

Inzendingen worden verwacht vóór 31 augustus 2017 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 … 
 
 
Zomertijd betekent (hopelijk) lekker zonnig en warm 
weer.  Dus de hoogste tijd om de barbecue nog 
eens van stal te halen. 
Hier volgen alvast enkele ideetjes om aan je familie 
en vrienden voor te schotelen. 
 
 

Brochettes van scampi’s 
met mango en kokosmelk 
Ingrediënten (voor 4 personen): 
1 zakje diepgevroren garnaalstaarten (maat 21/25 – 
500gr), 1 mango (niet te rijp, 40cl kokosmelk, 1 of 2 
rode chilipepers, 1 stukje verse gember, 2kl 
geraspte limoenzeste, 2el vissaus, 1kl kurkuma, 2el 
arachideolie, peper en zout. 
 
Werkwijze: 
 Pel de scampi’s (vooraf ontdooid) maar laat er 

het laatste stukje schaal en de staart aan. 
 Rasp de gember in een schaal, voeg de 

fijngehakte rode chilipeper(s), de geraspte 
limoenzeste, de kurkuma, de vissaus en de 
kokosmelk toe; 

 Meng het geheel en voeg de scampi’s toe; 
dompel ze goed onder in de marinade, dek af 
en laat 30 minuten in de koelkast rusten. 

 Snij ondertussen het vruchtvlees van de mango 
in dikke blokjes 

 Haal de scampi’s uit de koelkast (indien de 
marinade te fel is gestold, laat je alles lauw 
worden zodat je de scampi’s makkelijk kan 
doen uitlekken). 

 Steek de scampi’s 
afwisselend met de 
mangoblokjes op 
stokjes.  Smeer ze 
in met olie en laat 
ze roosteren op de 
barbecue (bij slecht 
weer kan dit ook in 
een grote grillpan) 

 Giet ondertussen 
de marinade in een 
steelpan en laat op 
een zacht vuur 
pruttelen.   

 Zonodig het geheel 
bijkruiden met 
peper en zout. 

Serveer de brochettes met de warme saus, en een 
gemengde salade van komkommer, tomaten en 
sojascheuten. 

 
 

Brochettes 
voor lekkerbekken 
Ingrediënten (voor 8 brochettes): 
1 blok halloumikaas (225gr), 1 kleine courgette, 16 
datterino-tomaatjes, 8 sneden ontbijtspek, 3el 
olijfolie, 1el gedroogde rozemarijn. 
 
Werkwijze: 
 Snij de halloumi voorzichtig in 4 plakken en dan 

elke plak in 4 rechthoeken. 
 Wikkel rond elk blokje halloumi een half sneetje 

ontbijtspek. 
 Snij 8 dikke schijven van de courgette en 

halveer dan elke schijf. 
 Maak met dit alles 8 brochettes: steek op elke 

brochette 2 tomaten, 2 stukjes courgette en 2 
rolletjes met kaas. 

 Meng de olie met de rozemarijn en bestrijk de 
brochettes met dit mengsel. 

 Laat de brochettes kort bakken op de barbecue 
of in de pan. 

Serveer ze warm bij het aperitief of als voorgerecht 
met een salade. 
 
 

Piratenpapillot 
Ingrediënten (voor 4 personen): 
600gr zalmfilet (of andere vis naar keuze), 4 
tomaten, 1 blok fetakaas (200gr), 12 ontpitte zwarte 
olijven, 4el olijfolie, 2 takjes dille, 2 takjes munt, 
zout en peper, 4 grote rechthoekige stukken 
aluminiumfolie. 

 

Werkwijze: 
 Vouw de stukken aluminiumfolie in 2 

om vierkanten te bekomen. 
 Snij de zalmfilet in 4 porties, leg ze in 

het midden van de stukken folie en 
kruid lichtjes met peper en zout. 

 Snij de fetakaas in kleine blokjes, 
ontpit en snij de tomaten ook in 
blokjes, snij de olijven in 2 

 Verdeel deze ingrediënten over de 4 
zalmpakketjes, voeg per postie 1el 
olijfolie toe en bestrooi met de 
gehakte kruiden (dille en munt). 

 Vouw de pakketjes dicht en bak ze 
15 minuten op de barbecue (of in de 
oven op 160°C). 

Serveer de papillot warm met brood of Griekse 
pasta. 

Al deze recepten komen van Delhaize 
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Alleen dit formulier gebruiken … 
 
 

  

 Zomerfestijn op zaterdag 19 augustus 2017 
 (inschrijving mogelijk tot uiterlijk 06/08/2017) 
  
 Wij (familienaam en adres) .............................................................................................. 

..................................................................................................................nemen deel aan 

het zomerfestijn van 19 augustus 2017 met …… (aantal) personen 

 en maken de volgende keuze (zie uitleg in artikel op pag. 11): 
  

  x Basispakket(ten) aan 7,50 euro (verplicht/persoon)  = …... euro 

   = groenten, sausjes en brood 

                                                                             + 
Vlees-, vis- en/of veggiebestellingen  

 
      X hamburger (1,5 euro/stuk)                                               =….....euro 

 
      X barbecue worst (1,5 euro/stuk)                                        =.…....euro 

 
      X Griekse kipfilet (2 euro/stuk)                                          =.……euro 

 
      X rundsbrochette (2,5 euro/stuk)                                         =.……euro 

 
      X lamskotelet (3 euro/stuk)                                                 =….…euro 

 
      X scampibrochette (4 euro/stuk)                                          =……euro 

 
      X zalmpapillot (5,5 euro/stuk)                                             =...….euro 

 
      X groenteburger (2,5 euro/stuk)                                          =.……euro 

 TOTAAL                                                              =.…..euro 
  

(Gelieve per keuze het juiste aantal te vermelden in het betreffende vakje) 
 

  Wij betalen het verschuldigde bedrag 

     van ........... euro per overschrijving  

     op rek. BE30 0010 9881 7111 met vermelding ‘Zomerfestijn 2017 + aantal  

     personen’ 
  

  

 Datum en handtekening 

 
  

 


