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ZONDAG 08 SEPT. TOT VRIJDAG 13 SEPT.  Reis Beilstein Duitsland 
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Woord van uw 

 voorzitter … 
 

 

 

 

 

 

 

Beste wandelvrienden, 
 

Geluk zit in kleine dingen, meestal zijn dat heel eenvoudige dingen zoals een gezellige wandeling in Renesse, 
droog weer terwijl we eigenlijk regen hadden verwacht, een ontbijt met poffertjes, een ongedwongen sfeer onder 

onze leden, prachtige lunchadresjes zoals een pannenkoekenmolen of een strandpaviljoen, een rondje pondje 

met gelukkig goede afloop … deze kleine dingen maakten ons weekend groots.  Je kan nog meegenieten van 

onze sappige wandelverhalen verder in dit clubblad.  Voor de mooie fotoreportage kan je terecht op onze 
website.  Terwijl we nog steeds nagenieten, kunnen we ook al heimelijk dromen over een volgende 

wandelvakantie.  Niet alleen onze eigen vakantie maar ook de Ranstuilenvakantie is in zicht.  Zomertijd = 

vakantietijd en dit nemen wij au serieux …  Zomertijd is ook barbecuetijd en ook dit nemen we in onze club 
“ernstig”.  Dus laat die vakantiemaanden maar komen, we zijn er helemaal klaar voor! 
 

Door het heerlijke weer op 14 april mochten we liefst 2214 wandelaars verwelkomen.  Uit alle hoeken van het 

land mochten we de sportievelingen ontvangen.  Liefst 6 wandelclubs hadden hun superaanbieding bij ons, ook 
2 bussen uit de Ardennen kwamen over de vloer.  Met 101 verschillende wandelclubs, 668 niet-aangesloten 

leden (ik snap nog steeds niet waarom deze mensen zich niet aansluiten bij een wandelclub) waren wij de best 

organiserende club van die dag!!!  En daar mogen we fier op zijn!  75 medewerkers hebben hun uiterste best 
gedaan om alles in goede banen te leiden.  Ook de complimenten vlogen weer in het rond.  Zowel van de 

“buitenstaander” als van onze eigen leden …’goei organisatie’, ‘mooi parcours’, ‘lekkere soep’, ‘vriendelijke 

medewerkers’ … Ik werd er bijna verlegen van.   
 

DAAROM VRIJWILLIGERS … BEDANKT VOOR JULLIE INZET! 

JULLIE ZIJN TOPPERTJES! 

OOK ONZE LEDEN DIE KWAMEN WANDELEN, 

BEDANKT VOOR JULLIE DEELNAME EN DE COMPLIMENTEN! 
 

En volgend jaar … wordt het een feesteditie want dan zijn we toe aan de 40ste Internationale Wandeltocht.  Zie 

dat je erbij bent op zondag, 12 april 2020 (Pasen) want we gaan knallen! 
 

Op paasmaandag was er de superaanbieding bij Kadee Bornem.  Het was een mooie lentedag met zomerse 
toetsen.  Met korte broek aan en zonnebril op trokken 61 uiltjes naar buiten.  In het domein van de Notelaer 

konden we niet enkel genieten van de natuurpracht en de rust.  We troffen er tussen de bomen ook gedichten 

aan.  Gedichten die je konden beroeren of tot nadenken stemmen!  In de startzaal lag er voor elke wandelaar 
nog een geschenkje klaar omdat deze wandelclub hun 50-jarig bestaan vierde. 
 

Een fris lentezonnetje, maar ook hagel en regen wisselden elkaar, op 5 mei, af in Huizingen.  We hoopten bij 

deze superaanbieding nog te kunnen genieten van een paarsblauwe bloemenzee in het Hallerbos.  Maar het bos 
kleurde groen!  De wilde hyacinten waren verwelkt.  Enkel op de plekjes waar het zonlicht nog tot op de 

bloemen geraakte, hadden ze nog hun paarse kleur.  De mooie bloeiperiode van de hyacinten was voorbij.  Dit 

wil echter niet zeggen dat we niet genoten hebben van dit prachtige, heuvelachtige parcours.  Het hoogtepunt 
was de doorgang van het provinciaal domein met zijn prachtige rotstuin.  Watervalletjes, meertjes, rozenperken, 

tulpen, azalea’s, rododendrons … de tuin lag er stralend bij en verspreidde lekkere geuren.  35 uiltjes genoten 

van deze natuurbeleving! 
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Op 16 mei nam onze club deel aan de ‘Sportdag voor Ranstse scholen’.  Ongeveer 400 jongens en meisjes van 

het vijfde en zesde leerjaar namen hieraan deel.  Het weer zat mee.  Na een stevige opwarming mochten de 

leerlingen aan de slag.  Er was voor hen een verplichte fietsactiviteit.  Ondertussen konden de andere een keuze 
maken uit verschillende sporten: korfbal, voetbal, roeien, bubbelbal, lasershooting, WANDELEN … En wij 

hadden, net zoals die leerlingen, veel plezier.  De voormiddag was direct voorbij!!!  
 

De uilentrektochtjes zijn ook in trek bij onze leden!  Op woensdag, 29 mei was het weer zo ver!  We kregen niet 
alleen een portie groen te verwerken, we hadden ook nog een fantastische gids onder de arm genomen.  Zo, we 

werden weer wat wijzer.  Ons volgende tochtje heeft ook alweer vorm.  Van dienst zijn Patrick en Tania. 

Vertrekken doen we bij onze sponsor… 
 

Wat brengt ons het derde kwartaal? 

Voor de superaanbiedingen trekken we op 28 juli naar Mol en op 1 september naar Schelle.  

Op de Nationale feestdag van Zwitserland (1 augustus) is er ons volgende uilentrektochtje.  

Een weekje later, op 10 augustus, gaan we wandelen en smikkelen op ons barbecuefestijn.  
Op 18 augustus is er Antwerpen Wandelt.  Dit keer georganiseerd door Wandelclub Zandstappers.  Zij vieren 

hun 25-jarig bestaan.  Wechelderzande en deze wandelclub kennende, zal dit een topwandeldag worden.  Niet 

vergeten dat deze tocht ook nog een stempel geeft op de W2G-spaarkaart! 
We trekken er weer gezamenlijk met de bus op uit op 25 augustus, naar Sourbrodt. 
 

Tijdens de vakantiemaanden gaan we weer proberen de Ranstenaren in beweging te krijgen.  Dit doen we door 

een ‘start to walk’ te organiseren in het Vrieselhof … Deze sessies gaan telkens door op maandagavond en zijn 
gratis.  Startschot wordt gegeven op maandag 29 juli, de laatste sessie gaat door op 26 augustus!  Leden die 

hun medewerking willen verlenen … welkom!!! 
 

In een bekend Duits liedje wordt gezongen: ‘O Mosella!  Du hast doch so viel Wein’.  En dat klopt natuurlijk, 
maar de Moezel heeft nog veel meer te bieden: het gevoel voor genot en cultuur, oorspronkelijk eten en drinken, 

ingebed in een landschap dat altijd nieuwe perspectieven biedt … dat is het programma dat vakantiegangers 

langs de Moezel te wachten staat. 
 

En als afsluiter van dit weeral overvolle kwartaal gaat in het laatste weekend van september de tweede editie 

van de Wandelbeurs door.  Ook daar valt weer van alles te beleven … Als lid van Wandelsport Vlaanderen heb 

je gratis toegang, mits voorlegging van je lidkaart! 
 

Ik wens jullie allemaal een zalige, zonnige, deugddoende en welverdiende vakantie toe … 

 

Christel 
 

Woordje van uw parcoursmeester … 
 

Hoi, 
 

wij zijn Daisy en Danny en sinds 1999 bij de Ranstuilen. 
Wandelen hebben we altijd graag gedaan.  Na onze vakantie in de bergen samen 

met onze zoon Kevin en onze viervoeters wilden we hier ook meer wandelen en in 

onze zoektocht naar een club heeft Charel ons over de streep getrokken om bij de 

Ranstuilen te gaan.  
Van het een kwam het ander: meehelpen in de grote zaal en dan mee in het bestuur 

gestapt.  Na een tijdje werden ons enkele taken toevertrouwd zoals het kerstfeest voor onze jeugdige Uiltjes, 

verantwoordelijke controlepost … eerst samen met mijn man Danny. 
Maar ondertussen heeft Danny de taak van parcoursverantwoordelijke overgenomen van Paul. 

Ikzelf help samen met Karin bij de voorbereidingen voor ons ledenfeest en de barbecue. 

Wij hopen dit nog vele jaren te mogen doen. 
 

Vele wandelgroeten! 

Daisy en Danny 
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Reizen om te wandelen … 
 
Voor dit kwartaal hebben we twee superaanbiedingen in 
petto. 
De eerste superaanbieding gaat door op zondag 28 juli 
2019.  Dan trekken we naar Mol.  WSV Mol organiseren 
die dag hun Zomertocht.  De start is voorzien in het Hof 
van ’t Rauw gelegen aan de Kiezelweg 181 te Mol.  
Afstanden hier zijn 4, 6, 10, 13, 20 en 24km; vertrekken 
kan tussen 07.00-15.00u. 
 
Mol is een gemeente gelegen in het noordoosten van de 
provincie Antwerpen en ligt op de overgang tussen de 

Noorder- en Zuiderkempen.  Deze Kempense gemeente telde in december 2017 36.506 inwoners.  Qua 
oppervlakte is het de op een na grootste gemeente in de provincie Antwerpen, na de stad Antwerpen.   
De gemeente is voortgekomen uit de Voogdij Mol, Balen en Dessel, die in de Napoleontische tijd werd 
opgeheven en waarbij Balen en Dessel zelfstandige gemeenten werden.  Het gebied van Postel, tot dan toe 
zelfstandig bezit van de Abdij van Postel, werd bij de gemeente gevoegd en in 1818 werd ook de Geelse 
enclave Millegem aan Mol toegevoegd, waarmee het de meest uitgestrekte gemeente van België werd.  De 
bijnaam van de Mollenaars is: “Sopweikers”. 
Hoe lang Mol bestaat, is niet geweten, maar het gebied wordt al duizenden jaren bewoond.  In de 
middeleeuwen was de streek gekend als Molle.  De eerste lettergreep (Mol) verwijst naar mulle zand.  De 
tweede lettergreep (le) betekent “beboste hoogte”.  Sinds wanneer het gebied omschreven werd als Molle is 
evenmin geweten, maar men vermoedt rond 54 voor Christus na de opstand van de Eburonen. 
Zoals reeds eerder gezegd is Mol een uitgestrekte gemeente en bestaat buiten Mol zelf nog uit 11 gehuchten: 
Achterbos, Donk, Ezaart, Ginderbuiten, Gompel, Heidehuizen, Millegem, Rauw, Sluis, Wezel en het uitgestrekte 
en dunbevolkte Postel in het noorden dat slechts door een smalle strook met de rest van Mol verbonden is.  
Tussen het centrum en het gehucht Ezaart bevindt zich de woonwijk Heidehuizen wat, gezien de vele 
speculaties hieromtrent, door de gemeente Mol wel degelijk aangezien wordt als een gehucht.  Desondanks 
staat het gehucht niet vermeld op de diverse officiële kaarten en is er geen naambord dat de bebouwde kom 
aanduidt. 
Naar schatting bedroeg de beboste oppervlakte van de gemeente Mol 4725 hectare in 1900.  In 1950 was er, 
op basis van het kadaster, een bosareaal van 4062 hectare.  In 1995 bleef nog 3750 hectare  
bos over. 
 
Bezienswaardigheden:  

 Monument voor de gesneuvelden van de Eerste Wereldoorlog 

 Molen van Ezaart 

 Sint-Jan Berchmanscollege 

 Kapel Het Beleken 

 Het voormalig fabrieksschooltje van het glasfabriek Glaverbel te Gompel 

 Abdij van Postel 

 Treinstation Mol 

 Sas 2 

 Sunparks De Kempische Meren – Rauwse Meer 

 Podium binnen de Galaxy Studio’s 

 Sint-Antoniuskapel en wegkruis 

 Het oude, ommuurde kerkhof in het centrum 

Burgerlijke bouwwerken: 

 Sluizencomplex langs het kanaal Dessel-Schoten 

 Baileybrug (Postel) 

 Casino (Gompel) 

Religieuze bouwwerken: 

 Sint-Pieter en Pauwelkerk 

 De Abdij van Postel 

 De 15 kapellekens in Achterbos 

 Sint-Willebrorduskapel (Ezaart) 

Superaanbieding 
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 Lourdesgrot (Sluis) 

 Sint-Bernarduskerk (Sluis) 

 
Museum:  

 Jakob Smitsmuseum in Sluis. Smits was een van de kustenaars van de Molse School. 
 
Evenementen: 

 Lichtstoet Mol-Ginderbuiten. Jaarlijks evenement op de laatste zaterdag van september. 

 Lichtstoet in Mol-Centrum/Rozenberg bestaat sinds 1885 en heeft jaarlijks plaats op de eerste zaterdag 

van september. 

Streekproducten: 

 Molse zander, snoekbaarsfilet, vroeger gevangen in plaatselijke zandputten 

 Molse witte, een Molse jenever 

 Kipkap (hoofdkaas) en pensen (bloedworst) zijn erkende streekproducten 

 Postelse abdijkaas 

 Molse zandzakskes: chocolade tabletten (wit, melk of fondant) in kleine jutte zakjes 

 Molder: een streekbier op basis van handgeplukte gagel 

 
Economie 
In de 19e eeuw vestigden zich op het grondgebied van Mol tal van bedrijven: 
De textielindustrie in Mol bloeide.  Er waren meerdere wolfabrieken, waaronder deze van Van Iersel, Van Hoof, 
Krings, en Van Dooren.  De fabrieksgebouwen van Van Dooren werden door de gemeente Mol aangekocht en 
in 1995 verbouwd tot gemeentelijk, cultureel en administratief centrum ’t Getouw. 
In Balen-Wezel nabij de grens van Mol-Wezel vestigden zich een zink- (het huidig Nyrstar) en 
springstoffenfabriek PRB.  Deze bepaalden mee het dagelijks leven in Mol-Wezel.  De historische vervuiling van 
de zinkfabriek liet ook sporen na in Mol-Wezel. 
Einde 19e eeuw begon Sibelco het zilverzand te winnen, wat de grondstof is voor de glasfabricage en in 1922 
werd een flessenfabriek te Donk opgericht (Verlipack, bestaat thans niet meer), terwijl in Gompel een 
vensterglasfabriek van Glaverbel (tegenwoordig AGC Flatglass Europe) ontstond. 
In Mol Donk (in de nabijheid van het op Dessels grondgebied gelegen Eurochemic) werd een conventionele 
elektriciteitscentrale gebouwd.  Deze laatste werd in 2010 buiten dienst gesteld. 
Na de Tweede Wereldoorlog vestigde zich te Mol in 1952 de eerste nucleaire installatie in België.  Aanvankelijk 
bedoeld als proefreactor, werd deze later uitgebreid tot Studiecentrum voor kernenergie (SCK).  Het SCK werd 
in 1990 gesplitst.  Dit gaf het ontstaan van het VITO de Vlaamse Instelling voor Technologisch Onderzoek. 
Mol beschikt over enkele bedrijvenzones.  Een van de grotere werkgevers van Mol is de Mora-fabriek. 
 
Van de organiserende club kregen we onderstaande informatie over deze tocht: 

Mol is na de stad Antwerpen de grootste gemeente qua oppervlakte van de provincie Antwerpen (± 114 km2). 

Voor de fusies was Mol de meeste uitgestrekte gemeente van België. Mol heeft buiten Mol zelf (Mol-Centrum) 

nog 11 gehuchten waarvan Rauw onze startplaats. Ongeveer een derde van de totale oppervlakte van Mol is 

nog bebost. Op het grondgebied van Mol vestigden zich tal van bedrijven: 

 

De textielindustrie in Mol bloeide.  Er waren meerdere wolfabrieken.  Hiervan komt de bijnaam van de 

Mollenaars "Sopweikers". 

 In Balen-Wezel nabij de grens van Mol-Wezel vestigden zich een zink- (het huidige Nyrstar) en 
springstoffenfabriek PRB (Poudreries Réunies de Belgique). Deze bepaalden mee het dagelijks leven in 

Mol-Wezel (denk aan de film 'Groenten uit Balen'). 
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 Einde 19e eeuw begon Sibelco het zilverzand te winnen, wat de grondstof is voor de glasfabricage. 

 In Mol Donk (in de nabijheid van het op Dessels grondgebied gelegen Eurochemic) werd een conventionele 
elektriciteitscentrale gebouwd. Deze laatste werd in 2010 buiten dienst gesteld. −Na de Tweede 

Wereldoorlog vestigde zich te Mol in 1952 de eerste nucleaire installatie in België wat voor bekendheid van 

Mol gezorgd heeft. Aanvankelijk bedoeld als proefreactor, werd deze later uitgebreid tot Studiecentrum voor 
kernenergie (SCK). Het SCK werd in 1990 gesplitst. Dit gaf het ontstaan van VITO de Vlaamse Instelling 

voor Technologisch Onderzoek. 

 Mol beschikt over enkele bedrijvenzones.  Een van de grotere werkgevers van Mol is de Morafabriek. 
 
Rauw is vooral gekend omwille van zijn kanalen en meren.  Maar liefst een zesde van de oppervlakte van Rauw 
bestaat uit water.  Die meren zorgen er voor dat jaarlijks duizenden toeristen Rauw uitkiezen als hun 
vakantiebestemming. 
 
Tijdens de Tweede Wereldoorlog raakte Rauw bekend omwille van ‘spriet’.  Bij het verbreden en verdiepen van 
het Maas-Scheldekanaal in 1928 haalden de baggerboten kastanjebruine brokken hout boven.  Al snel werd 
deze goedkope brandstof door de inwoners opgehaald met kruiwagens.  Vooral tijdens de eerste barre 
Oorlogswinter, toen de steenkolen gerantsoeneerd werden, was 'spriet', voorstadium van bruinkool, enorm 
populair. 
 
In de tweede helft van de 19e eeuw deed ook de industrie, onder de vorm van 
zandwinning, haar intrede in Rauw; de eerste zandgroeven dateren uit de jaren 
1860; aanvankelijk gebeurde de zandwinning manueel. 
De nog steeds bosrijke omgeving omvat een groene, centrale woonzone met sterk 
kwadratisch stratenpatroon.  De parochiekerk Sint-Carolus Borromeus is een 
neogotische kruiskerk van 1893. 
 
Ten noorden van Rauw ligt de grootste Molse ontginningsvijver van wit zand, 
heden ingetekend als recreatiegebied “Sunparks”, ten noordoosten bevindt zich 
het provinciaal Domein “Zilvermeer” en ten zuiden ervan het “Zilverstrand”, beide 
gericht op waterrecreatie.  Het natuurreservaat “De Maat”, 60 hectare, met vijvers 
ontstaan door sprietontginning tijdens de oorlogsjaren, is gelegen in het noorden; het landschap vertoont een 
afwisseling van voornamelijk loofbossen, moerassen, vijvers en heide.  Het beschermde natuurgebied “Meer- 
en Buitengoren”, een kalkmoerasgebied, is gelegen tussen de recreatiegebieden Zilvermeer en Zilverstrand; dit 
complex van natte heide wordt op botanisch gebied beschouwd als het meest waardevolle landschap van de 
Kempen. 
 
De 4 en 6km lopen rond een golfterrein.  De 6km i.p.v. zoals de 4km rechtstreeks naar de startzaal terug te 
keren, gaat even door Sunparks om samen met de andere afstanden langs de 'Put van 't Rauw' terug te komen. 
De andere afstanden gaan via een ommetje naar de 'Put van 't Rauw', langs 't Kristallijn, een sociocultureel 
initiatief van Sibelco voor de integratie van cultuur en natuur.  Het gebouw bestaat in feite uit twee delen 
namelijk 't Kristallijn, een tentoonstellingsruimte (vrij ingang indien tentoonstelling) en het Quartz Experience 
Center, een educatief en interactief project van Sibelco.  Men kan er kennismaken met de geschiedenis van 
Sibelco, de kwartswinning in de streek en het duurzaam ondernemen in al zijn facetten, op zondag van 13u tot 

17u vrij te bezoeken. 
Aan onze rechter zijde bemerken we daar een hoge aardewal met 
ontelbare gaten van oeverzwaluwen. 
 
De afstanden splitsen zich maar lopen rond de Rauwse meren richting 
het natuurreservaat De Maat.  De 12, 18, 21 en 26km komen dicht bij 
een Baileybrug over het kanaal, een restant uit de Tweede 
Wereldoorlog.  Deze noodbruggen werden vernoemd naar de ingenieur 
die ze bedacht, Sir Donald Bailey. 
 

 

Op De Maat zelf heeft vroeger een kasteel gestaan, vandaag bemerk je enkel nog het koetshuis dat werd 

omgevormd tot een jeugdkamp.  Je herkent op het domein ook nog de sporen van het kasteelpark.  De Maat en 
Den Diel aan de overkant van het kanaal herbergen de rijkste libellenfauna van Vlaanderen, ruim 40 soorten.  

Hier leven ook rugstreeppadden, heikikkers en hazelwormen.  De flora is even indrukwekkend.  Typisch 

Kempense planten als moeraswolfsklauw, zonnedauw en blaasjeskruid komen hier voor naast de meer 
kalkminnnende soorten van de wateringen, waaronder sleutelbloem, herfsttijloos en vrouwenmantel. 
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Van hier uit gaan alle afstanden naar de rust op het Ecocentrum 'De Goren'.  De 14km, en de 18/21km hebben 

hier elk een aparte lus, alleen de 26km moet ze beide maken.  Doch wie houdt u tegen om hier zelf uw afstand 
te bepalen en er zelf een lus uit te kiezen, om alzo tot een andere afstand te komen.   

 

De 14 en 26km maken een lus door het Buitengoor, een uiterst waardevol laagveen.  Zoals een laagveen past, 
wordt het Buitengoor gevoed door opwellend grondwater.  Door de ondergrondse menging van zuur grondwater 
en kleine hoeveelheden doorsijpelend kalkhoudend kanaalwater ontstaat een flora die je absoluut niet zou 
verwachten in een Kempens laagveen.  Hier vindt men planten als de gagel en de zonnedauw.   
 
De 18, 21 en 26km maken ook hier nog een lus die hen langs het Zilvermeer en tussen oude zandputten naar 
het Kanaal Herentals – Bocholt leidt.  Langs het kanaal krijgen zij ook een zicht op de vermaarde Baileybrug. 
Beide lussen komen terug samen in het Ecocentrum om gezamenlijk richting Sunparks te trekken.  Om dan nog 
even te genieten van de Put van 't Rauw.  Er zit niet alleen vis in, vroeger zagen de mensen hier 
monsterachtige watergeesten met gezellige namen als de 'pekker', het 'pekmenneke', 'den draaier' of de 
'tenenbijter'.  Na het verlaten van de put en nog wat door bos en over zandwegen gedwaald te hebben bereikt u 
weldra uw einddoel. 
W.S.V. MOL 
(www.wsvmol.be) 
 

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. 21) 
 

 
 
De tweede superaanbieding trekken we naar WZV Schelle.  Op zondag 01 september 2019 organiseren zij de 
42e wandeling door de Rupelstreek.  Starten kan tussen 06u00 en 15.00 vanuit de Gemeentelijke Basisschool 
De Klim gelegen aan de Provinciale steenweg te Schelle.  Zij laten de wandelaars de keuze tussen een afstand 
van 4, 7, 12, 17, 21, 28, 35 en/of 43km. 
 
Schelle is een landelijke gemeente in de provincie Antwerpen en ligt aan de Schelde, nabij de monding van de 
Rupel en wordt voorts begrensd door de Vliet en de Willebeek.  Deze gemeente telde op 1 januari 2019 8522 
inwoners op een oppervlakte van 780ha. 
Schelle ontstond omstreeks 837 als nieuwe plaat in het land van Kontich en behoorde zodoende tot de 
eigendommen van de abdij van Lobbes.  In 1136 of 1147 werd de parochie afgestaan aan het kapittel van Sint-
Rombouts te Mechelen, op burgerlijk gebied bleef het echter tot de 15de eeuw deel uitmaken van Kontich. 
Vervolgens ging het dorp over in de handen van de Berthouts en gaat het deel uitmaken van het land van 
Mechelen.  Tussen 1462 en 1505 komt Schelle in handen van de hertogen van Brabant.  Onder dit bestuur 
werd het dorp in 1487 geteisterd door een zware brand.  Na de Brabantse periode zal Schelle deel uitmaken 
van de eigendommen van de familie Sanders (13de tot 15de eeuw), familie van Berchem (16de eeuw), Garnier 
(einde 16de eeuw), Clarisse (begin 17de eeuw), Suys (17de eeuw), Gansacker (17de eeuw tot midden 18de eeuw), 
Libotton (18de eeuw) en P. Van Brouckhoven, graaf van Bergeyck (eveneens 18de eeuw). 
 
De gemeente heeft met de Schelde, de Rupel, de Vliet en de Wullebeek een zeer uitgebreide hydrografie.  Al 
deze waterlopen behoren tot het Benedenscheldebekken. 
De Rupelstreek is voornamelijk bekend om haar natuur, wandel- en fietspaden, cultuur en gastronomie.  
Eeuwenlang werd er klei ontgonnen in de Rupelstreek.  De overgebleven steenbakkerijen getuigen daar nog 
van. 
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Schelle heeft geen deelgemeenten.  Het dorp is door lintbebouwing en verkavelingen aaneengegroeid met 
Hemiksem in het noorden en Niel in het zuiden.  De andere buurgemeenten zijn Aartselaar in het oosten, 
Bornem in het zuiden (aan de overkant van de Rupel) en Kruibeke in het westen (aan de overkant van de 
Schelde). 
 

De Sint-Petrus en Pauluskerk is de oudste van de Rupelstreek en wordt gekenmerkt door een gotisch 
achthoekig belfort met een slanke spits welke duidelijk overhellen, ook na de recente restauratie (gestart in 
2000).  Het gerestaureerde Van Pethegem-orgel is, net als het gotische koor en toren, wettelijk beschermd.  
Ook interessant is het schilderij “De marteling van Sint-Sebastiaan” dat wordt toegeschreven aan Antoon van 
Dyck (1599-1641).  Nog zeer opmerkelijk is dat de spits meer dan 1 meter overhelt.  Dit wordt door de 
Schellenaren sinds de restauratie elke drie jaar gevierd tijden de “Schevetorenfeesten”. 
 

In de gemeente bevindt zich het spoorwegstation Schelle aan spoorlijn 52 tussen Antwerpen en Puurs.  Het 
station was gesloten tussen 1984 en 2004.  In dat jaar, op 12 december, werd het weer opengesteld voor het 
publiek. 
 

Economie 
- De hoofdzetel en opnamestudio’s van Studio 100 zijn in Schelle gevestigd. 

- De elektriciteitscentrale Interescaut, opgericht in 1930. 

- Aan de A12 ligt het retail park A12 Shopping. 
 

Van de organiserende club ontvingen wij volgende informatie over de wandeling:  
“Op zondag 1 september 2019 nodigt W.S.V. Schelle vzw alle wandelaars uit om deel te nemen aan de 42e 
wandeling door de Rupelstreek.  W.S.V. Schelle vzw zal net als de vorige edities, je een verzorgd en mooi 
afwisselend parcours aanbieden.  
 

Schelle is een landelijke gemeente.  Het dorp ligt aan de Schelde, nabij de monding van de Rupel en wordt 
voorts begrensd door de Vliet en de Wullebeek.  
De Sint Petrus en Pauluskerk is de oudste van de Rupelstreek.  De toren uit de 13de eeuw wordt gekenmerkt 
door een gotisch achthoekig belfort met een slanke spits die ongeveer 1,25 meter overhelt. In de kerk zelf 
bevinden zich verschillende beelden en schilderijen uit de 17de eeuw waaronder de marteldood van de Heilige 
Sebastian geschilderd door Antoon van Dijck. 
 

We starten met onze wandeling vanuit de ruime turnzaal van de Gemeentelijke Basisschool De Klim, 
Provinciale Steenweg te Schelle.  Deze startplaats is te bereiken met het openbaar vervoer de Lijn, nummers 
290 en 295 met halte Peperstraat.  Ook te bereiken met de trein, lijn 52 Antwerpen - Puurs, station Schelle op 
200 meter van de startplaats.  
 

De mogelijke afstanden zijn 4, 7, 12, 17, 21, 28, 35 en 43km.  Minstens één parcours is geschikt voor 
rolstoelen.  Starten kan vanaf 6 uur tot en met 15 uur.  Laatste afstempeling om 18 uur.  
 
Naargelang de gekozen afstand kom je langs de St. Bernardusabdij te Hemiksem.   

 
Deze Cisterciënzerbadij, opgericht in 1243 en waarvan de huidige 
gebouwen dateren uit de 17e en 18e eeuw, herbergt in het al 
gerestaureerde gedeelte, het gemeentehuis van Hemiksem en 
serviceflats voor ouden van dagen.  Tevens heb je er ook het 
Roelantsmuseum.  Deze kunstenaar is zowel in binnen- als 
buitenland gekend als ontwerpen en samensteller van 
decoratieve keramiekpanelen. 
 
 

Je komt ook langs de Laarkapel te Schelle.  Deze landelijke 
Kapel is toegewijd aan de Moeder van Smarten.  In haar 
huidige vorm dateert ze uit de 17e eeuw, hoewel haar 
oorsprong veel vroeger ligt.  Aan de voorgevel bevindt zich 
boven de oude offerblok een merkwaardige steen met 
gotische inscriptie.  De rondgang aan de buitenkant stelt de 
zeven smarten van Maria voor.  Binnen ziet men het 
eenvoudige barokaltaar met de marteltuigen van de passie 
van ons Heer.  Tot in 1831 was de kapel privébezit van de 
eigenaren van het naburige kasteel het Laarhof of het 
vroegere Hagelsteen. 
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Busreis 

 

De wandeling brengt ons ook recenter in het verleden langs het steenbakkerijmuseum "Het Geleeg". Je wandelt 
er langs de ringoven en door de droogloodsen van de vroegere steenbakkerij Frateur. Deze steenbakkerij, ruim 
4 ha groot, geeft een zeer volledig beeld van een doorsnee steenbakkerij in al haar aspecten.   

 

Een ander aspect van het rijke steenbakkerijverleden van onze streek vind je op een van de rustposten. De 
langere afstanden hebben een rustpost in "De Paardenstal"   
Deze rustpost grenst aan het natuurgebied Walenhoek. Zoals de naam het reeds doet vermoeden, werden in dit 
gebouw vroeger de paarden gestald die in de steenbakkerijen de wagonnetjes met klei en bakstenen trokken. 
Om cultuurhistorische redenen werd een gedeelte in zijn oorspronkelijke staat als paardenstal hersteld.  
 

 
Naast deze historische gebouwen wandel je ook langs verscheiden 
natuurgebieden zoals het Cleydaelbos, het Niels Broek, de Maaienhoek en 
Walenhoek.  Walenhoek ontstond uit voormalige kleiputten.  Vandaag is het 
een heerlijk bos (60 hectare) om door te wandelen.  Vooral aan de mooie 
vijvers (een 20-tal) gonst het van het leven.  Gallowayrunderen helpen mee 
het gebied te beheren.  Hou dus zeker je hond goed aan de leiband.  Als 
toemaatje wandel je naar de startplaats via de kronkelende Bovenvliet. 
 
 

 

Beste wandelaars, 
W.S.V. Schelle vzw hoopt jullie in grote getallen op 
deze 42e Wandeling door de Rupelstreek te mogen 
begroeten.  Wij zijn er van overtuigd dat je aangenaam 
verrast zult zijn van de parcours die wij je kunnen 
bieden.” 
 
 

Zo beste uiltjes, naar onze mening is ook deze superaanbieding de moeite waard.  En vergeet niet: 
 

naar Mol en Schelle 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 (de buitenlandse reis naar Duitsland 
niet meegerekend) zal doorgaan op zondag 25 augustus 2019 en 
leidt ons naar Sourbrodt.  Club des Marcheurs des Hautes-Fagnes 
richten die dag de 46e Marche Internationale des Hautes-Fagnes in. 
Starten kan hier tussen 07u00 en 14u00 vanuit de Salle ‘Al Neure Ewe’ 
gelegen aan de Rue de Bosfagne 2 te Sourbroth.  Je hebt de keuze 
tussen een afstand van 4, 7, 12, 21 en/of 30km.   
 

 

 

 

 



[11] 

 

Weismes (Frans: Waimes; Duits: Weismes) is een faciliteitengemeente (voor de Duitstalige minderheid) in het 
provincie Luik.  Deze gemeente telt ruim 7000 inwoners en wordt tot het gebied van de Oostkantons gerekend. 
 

De Oostkantons, soms ook Oost-België of Eupen-Malmedy genoemd, is de aanduiding voor de kantons Eupen 
(inclusief Kelmis = Neutraal Moresnet), Malmedy en Sankt Vith, alle gelegen in het oosten van de provincie 
Luik, grenzend aan Duitsland, waarvan ze na de Eerste Wereldoorlog werden overgenomen.  Zij vormen 
taalkundig en cultureel een overgangszone tussen België en Duitsland en 
hebben sinds 1815 onder sterk wisselend bestuur gestaan. 
 

Sourbrodt (Duits: Surbrot) is een woonkern in deelgemeente Robertville van de 
gemeente Weismes en heeft een voormalig station aan de Vennbahn.  
 

Weismes ligt ten oosten van de bekende plaats Malmedy.  Het noordoosten 
van het gemeentelijk grondgebied grenst aan Duitsland en bevat een 
belangrijk deel van de Hoge venen.  Het is de hoogstgelegen gemeente van 
België met heuveltoppen die hoogtes van meer dan zeshonderd meter 
bereiken, onder andere het Signaal van Botrange (694 meter).  Door de 
gemeente stromen de rivier de Amblève en de riviertjes de Warche en de 
Warchenne.  De Roer vindt ook zijn bron op het gebied van de gemeente, naast het Signaal van Botrange. 
Weismes herbergt op haar grondgebied onder andere het Meer van Robertville (Lac de Robertville, een 
stuwmeer) en de Burcht Reinhardstein (ook wel Burg Metternich genoemd).  Deze twee regio's plus de 
bijbehorende plaatsjes Robertville en Ovifat maken deel uit van het natuurreservaat de Hoge Venen. 

 
We bevinden ons dus in de Oostkantons.  Wie Oostkantons zegt, 
denkt automatisch aan het ‘dak’ van België en de Hoge Venen.  Die 
hoogvlakte is een van de meest interessante natuurreservaten van 
België, met een wijds landschap, waarin men zich nog verloren kan 
wanen en waar een uitzonderlijke fauna en flora thuis is. 
Maar in de Oostkantons valt uiteraard veel meer te ontdekken.  De 
fraaie burcht Reinhardstein, de chocoladefabriek van Jacques in 
Eupen, de meren van Hoog-België, de Rijnlandse en Waalse 
carnavals, de musea, de gastronomie…het is maar een greep uit het 
rijke aanbod. 
 

De Oostkantons zijn ideaal om te voet of per fiets te ontdekken.  Er 
zijn liefst 2500km bewegwijzerde wandelwegen en er zijn 

verschillende folders met de mooiste wandelingen van de streek beschikbaar.  Fietsers kunnen hun hartje 
ophalen langs de ‘Velo-Tour Hoge Venen-Eifel’, een fietswegennet van 850km dat op basis van het 
knooppuntensysteem werd opgebouwd.  En wie de Oostkantons met de auto wil verkennen, kan kiezen tussen 
drie routes. 
 

Het grootste gedeelte van de Oostkantons ligt in het grensoverschrijdend ‘Natuurpark Hoge Venen-Eifel, waar 
maatregelen gelden ter bescherming van het milieu, in harmonie met de economische ontwikkeling van het 
gebied.  In dat natuurpark liggen de Hoge Venen, sinds 1956 een natuurreservaat, een volledig beschermd top-
wandelgebied voor de bezoekers.  In grote lijnen bevinden de Hoge Venen zich binnen de driehoek gevormd 
door de stadjes Eupen, Malmedy en Monschau.  Het is ongeveer 4500 hectare groot. 
 

De Hoge Venen bestaan vooral uit levend veen, uit heide en turfvlakten.  Zij 
danken hun naam aan het veenmos dat een paar duizend jaar na de laatste 
ijstijd voor het eerst op de hoogvlakte verscheen.  Het mos heeft de 
eigenschap de grond zuur te maken en het kan, net als een spons, veel water 
opnemen.  Mos heeft geen wortels.  Het groeit door in het bovengedeelte en 
sterft onderaan af, a rato van 1 millimeter per jaar.  Tijdens de ontbinding wordt 
turf gevormd.  Sommige turflagen zijn ondertussen tot acht meter dik.  Maar 
het zijn niet de mossen die het meest typisch zijn voor de venen.  Die eer gaat 
naar het pijpestrootje, een typische grassoort.  Vroeger werd de halm van dit 
gras gebruikt voor het reinigen van tabakspijpen, vandaar zijn naam.  Alhoewel 
er vanwege de zure grond geen echt rijke flora is te vinden, zijn er best wel 
interessante ontdekkingen te doen, zoals de kleine witte zevenster, zeldzame 
orchideeën, veenbessen, het alomtegenwoordige veenpluis en wollegras…  
Soms duiken ook unieke planten op, zoals de ronde zonnedauw en dat is … 
een vleeseter. 
Hoewel de venen geen echt oerlandschap vormen, ziet men hier toch een van 
de meest authentieke gebieden van de Ardennen.  Wat daar onder meer toe 

 
Voormalig station Sourbrodt 

 
Dophei, pijpestrootje en beenbreek 

 
Ingang van Burg Reinhardstein 
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bijdraagt zijn de resten van de zogenaamde vorstheuvels uit de ijstijd en de blokken kwartsiet in de valleien, die 
restanten zijn van puin dat na de laatste ijstijd van de hellingen schoof. 
 

Wandelen op de Hoge Venen ontpopt zich tot een echte ontdekkingstocht.  Wie oog heeft voor de natuur kan er 
heerlijke uren beleven. 
 

Heel wat mensen vereenzelvigen de ‘Oostkantons’ met Duitstalig België, maar dat is onjuist.  De verzameling 
van 11 gemeentes kan men opsplitsen in drie kleine enclaves.  Er is het Duitstalige noorden rond Eupen en het 
eveneens Duitstalige zuiden rond Sankt-Vith.  Maar daartussen zit als een spie de streek van Malmedy en 
Waimes waar het Frans de hoofdtaal is gebleven.  Als bezoeker moet men van dat taalgebruik niet wakker 
liggen.  Bij zowat alle toeristische diensten wordt men onthaald en krijgt men brochures in zijn eigen taal en dat 
geldt ook voor Vlamingen en Nederlanders. 
 

Een paradijs voor fijnproevers: 
Belgen noemt men vaak Bourgondiërs en de inwoners van de Ardennen vormen daar geen uitzondering op.  
Het hoeft dan ook niet te verbazen dat goede eetadresjes er als paddenstoelen uit de grond zijn gerezen.  En 
wie kwaliteit brengt, doet gouden zaken.  Menig hotel-restaurant heeft daar handig op ingespeeld en het 
‘gastronomisch weekend in de Ardennen’ is één van de toppers in het toeristische landschap. 
 

Met het devies ‘lekker eten, voor elk budget’, knutselt men arrangementen in elkaar die tafelgenoegens als 
hoogtepunt hebben.  Naast gerechten op basis van bier, buffetten met typische streekproducten, lekkere 
bereidingen met forel, … biedt men soms minder bekende lokale specialiteiten aan, die verrassend uit de hoek 
kunnen komen.  Uiteraard is er ook de geraffineerde keuken, de Gastronomie met grote G, die niet enkel de 
smaakpapillen, maar alle zintuigen verwent.  En dan is er nog de ongekroonde koning van de Ardense 
gastronomie: het wildmenu.  Van de traditionele keuken met marinade en stoofgerechten tot de nouvelle 
cuisine: wild wordt hier in alle mogelijke bereidingen aangeboden.  Laat het U smaken! 

 

Ardense ham 
Men kan het woord gastronomie niet in de mond nemen, zonder 
het even te hebben over de befaamde ‘Jambon d’ Ardenne’.  Die 
heeft al een hele geschiedenis achter de rug.  Wist U dat zelfs de 
Romeinen al gepekelde Ardense gerechten op prijs stelden?  Ligt 
daar de oorsprong van de Ardense hammen?  Zeker is dat ze al 
eeuwenlang geproduceerd worden.  
De Ardense ham geniet vandaag van een ‘Beschermde 
Geografische Aanduiding’.  Die wordt toegekend wanneer 
productie, verwerking en bereiding binnen een bepaald 
geografisch gebied plaatsvinden. 
Het succes van de hammen is te danken aan het handmatig 

(droog) zouten, authentieke kruiden en rust.  Grof zeezout en kruiden krijgen ruim de tijd om tot de kern door te 
dringen.  Vervolgens worden de hammen in huizenhoge rookschouwen gehangen.  Smeulend zaagsel van 
beuk en eik, het kruidige aroma van wilde jeneverbessen, brem, tijm en koriander doordringen de hammen met 
hun milde geur en smaak.  En dan komt het element tijd … maandenlang rijpen ze, tot ze die typische volle 
smaak en tongstrelende zachtheid verkrijgen.  Heerlijk! 
 

De spoorweg werd door de Pruisische staat gebouwd om snel en gemakkelijk steenkool en ijzererts te 
vervoeren. Ook zou ze de economie van verschillende plattelandsgebieden laten opleven en de inwoners ervan 
werk verschaffen in de industriële centra, die door de komst van de lijn makkelijker toegankelijk zouden worden. 
De inwijding vond plaats op 4 november 1889, in de daaropvolgende jaren werd de baan bijna volledig naar 
twee sporen uitgebreid. Om dit mogelijk te maken moesten verschillende hoogteverschillen (tot 1,7 %) worden 
weggewerkt en het spoor op sommige plaatsen worden versmald omdat de beschikbare ruimte naar 
enkelspoornormen was berekend. 
In de Eerste Wereldoorlog kreeg het vanwege zijn ligging aan het westelijk front een nieuwe functie; vanaf 2 
augustus 1914 werden, als onderdeel van het Schlieffenplan, via de lijn soldaten naar de fortengordel rondom 
Luik gestuurd. Vanaf de Vennbahn werden ook verschillende aansluitingen naar andere lijnen gebouwd (lijn 
47A en lijn 163) zodat de spoorweg spoedig een strategische Noord-Zuidverbinding langs het westelijke front 
vormde. 
 

Na de oorlog werden in kader van het Verdrag van Versailles de Pruisische kantons Eupen en Malmedy bij 
België gevoegd.  Dit had tot gevolg dat de spoorlijn de nieuwe grens verschillende keren doorkruiste en er dus 
iedere keer grenscontroles nodig waren. Om dit probleem te verhelpen, werd beslist om de bedding van de 
spoorlijn, de stations en de technische installaties in hun geheel aan België toe te wijzen. Door deze overdracht 
werden vier stukken Duits gebied opeens afgesneden van het moederland, het zijn tot op heden exclaves. 
 

Het belang van het goederenvervoer verminderde sterk na WO I. Lotharingen was een deel van Frankrijk 
geworden, het handelsverkeer met België was beperkt en Luxemburg, inmiddels uit de douane-unie met 
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Duitsland gestapt, ging zich meer op Frankrijk richten. De nieuwe douanetarieven die deze drie landen aan de 
Duitse handelsgoederen oplegden, droegen eveneens tot deze achteruitgang bij. 
 

Tijdens de Tweede Wereldoorlog was de lijn een belangrijk doel van het Ardennenoffensief, het merendeel van 
de bruggen en tunnels werd vernield. De wederopbouw liet op zich wachten en het deel tussen Lommersweiler 
en Reuland werd zelfs niet meer hersteld.  Het resterende stuk kon daarom niet meer voor zijn oorspronkelijke 
doel gebruikt worden.  Beetje bij beetje hield de industrie op om de spoorweg te gebruiken.  Later gebruikt het 
Belgisch leger de spoorweg nog om zwaar materiaal naar het kamp van Elsenborn te transporteren. 
 

De lijn raakte meer en meer in verval.  Na het totaal stopzetten van alle activiteiten werd nog een poging 
gedaan de lijn te exploiteren voor toeristische doeleinden.  Na twaalf jaar kwam hier ook een einde aan. 
 

Op de sectie tussen Stolberg (Rhein) Hbf en Station Stolberg Altstadt 
voorziet DB (Deutsche Bahn) nog 2x per uur een stoptrein die via Aachen 
Hauptbahnhof en Herzogenrath weer naar Stolberg rijdt. 
Op de sectie tussen Aachen Rothe Erde en Walheim (net aan de grens met 
de Hoge Venen) hebben de ongebruikte sporen sinds 2005 plaatsgemaakt 
voor de zogenaamde Vennbahnradweg, een fietspad dat het tracé van de 
oorspronkelijke sporen volgt. Tussen Stolberg, Walheim, Raeren en Eupen 
zullen in de toekomst museumtreinen gaan rijden van de Eisenbahnfreunde 
Grenzland (EFG).  De EFG spant zich in om deze lijn te kunnen reactiveren.  
Hiervoor worden Henschel diesellocomotieven gebruikt.  De vereniging is 
gevestigd op het emplacement van Walheim.  Zij hebben sinds 2017 een 

werkplaatsspoor in Raeren kunnen huren van Rails et Traction.  Een keer per jaar vindt een stationsfeest 
plaats. 
 

Tussen de stations van Kalterherberg en Sourbroth werden in 2004 door een 
Belgische ondernemer spoorfietsen ingelegd.  Dat zijn een soort die voortbewegen 
zoals een fiets.  Het baanvak Sourbrodt - Waimes is begin 2008 opgebroken.  Op de 
bedding is een RAVeL-fietspad aangelegd.  RAVeL is de afkorting van Réseau 
Autonome de Voies Lentes, een Waals netwerk van paden voor langzaam verkeer. 
Het gaat om een welbepaald soort trage wegen, bestemd voor fietsers, wandelaars, 
skaters, ruiters enz.  Het netwerk maakt gebruik van jaagpaden, voormalige 
spoorlijnen en verbindingswegen. Het Waals Gewest is wegbeheerder van het 
RAVeL-netwerk.  Het RAVeL-netwerk bestaat uit 45 lokale routes, 10 regionale routes 
en 4 internationale routes over het hele Waalse grondgebied.  De trajecten zijn 
gemarkeerd met eigen borden. 
 

Inschrijven voor deze busreis kan vanaf maandag 29/07/2019 (tussen 20.00 en 
22.00u) bij Christel Janbroers op het nummer 03/4856068. 
 

De prijs bedraagt 8euro/persoon of 4euro + een volle 20-wandelingenkaart.  Kinderen jonger dan 14 jaar 
betalen slechts 5euro of 1euro + 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 
Sourbroth + aantal personen. 
Vertrekken doen we stipt om 07u00 te Ranst (parking Aldi), de terugreis vanuit Sourbroth vatten we even stipt 
aan om 16u00. 
 
 

EVEN OPGELET !! 
Onze volgende busreis gaat door in het laatste kwartaal van dit jaar, meer bepaald op zondag 20 
oktober 2019 naar Passendale.  Meer over deze wandeling en de streek waarin we vertoeven lees je in het 

volgende clubblad. 

De inschrijving voor deze reis is echter al vanaf maandag 30/09/2019 (tussen 20u00 en 22u00) bij 
Christel Janbroers op het nummer 03/4856068. 
De prijs en de wijze van betaling is net dezelfde als hierboven vermeld – uiteraard dan wel met de vermelding 
“Busreis Passendale”. 
 
 

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

zodat je stress en fille- of parkeerproblemen kan vermijden!! 
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Uilentrektochtjes … 
 

Voor ons zomers uilentrektochtje trekken we donderdag 1 augustus 

2019 naar het hart van de provincie Antwerpen namelijk Grobbendonk.   

Grobbendonk is een tweeledig woord: 'Grobbe' (van het Germaans 

woord: grubjon) betekent gegraven water of gracht; 'Donk' (van het 

Germaans woord: dunga) betekent zandige opduiking uit moeras of 

landtong met water omspoeld.  De gemeente ligt bij de samenvloeiing van de Kleine Nete en de Aa.  De Kleine 

Nete die in het noordoosten van de gemeente haar belangrijkste bijrivier de Aa opneemt, doorkruist het centrum 

van Grobbendonk. 
 

Wij vertrekken aan ‘HET HOF VAN EISTERLEE’, tevens één van onze sponsors. Ooit was dit een herberg en 

rustplaats voor de paarden die de boten over de oude vaart trokken. 

We hebben 2 lussen uitgewerkt: lus 1 gaat door het Pidpa-bos en is dus grotendeels onverhard. Na ongeveer 

6km hebben we een verdiende rustpauze (in het Hof van Eisterlee).  

Voor degene die hierna nog graag een stukje de andere kant uitgaan hebben we nog een + 4km-wandeling 

langsheen het jaagpad en weilanden. 

Afspraak zoals steeds samenkomen om 13u00 om stipt om 13u30 te kunnen vertrekken. 
 

Er bestaat de mogelijkheid om na de wandeling een hapje te blijven eten.  Om praktische redenen weet de 

keuken graag ongeveer hoeveel personen.  Gelieve dit dan ook even op voorhand te melden bij één van de 

bestuursleden. 
 

Hopelijk zijn de weergoden ons goedgezind en kunnen we er met een grote ploeg een fijne wandelmiddag van 

maken.   

Vele groetjes en tot dan!  Uw gids van dienst Patrick. 
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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 10 augustus 2019 is het weer zover: Ons jaarlijks zomerfestijn.   
Zoals steeds zal ook deze editie 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. 
Er werd opnieuw geopteerd om slechts 1 wandeling te organiseren, deze keer van + 8km.  De start is daarom 
ook iets later gepland.  We komen samen in de jongenschool vanaf 14u30 zodat we met de wandeling stipt om 
15u00 van start kunnen gaan.  
 

Voor de goede orde:  
Er wordt zoals steeds in groep gewandeld.  Dit betekent dat de snelheid aan ieders kunnen wordt aangepast.  
Als dus blijkt dat sommigen wat achterblijven wordt er van de snellen verwacht dat zij hun tempo verminderen 
en indien nodig wordt er even halt gehouden om de achterliggende wandelaars de kans te geven zich terug aan 
te sluiten.  Bedenk wel dat, wanneer zij zich terug hebben aangesloten dat ook zij heel even op adem willen 
komen alvorens verder te gaan.  Want samen uit, betekent ook samen thuis! 
 

Het programma ziet er dus als volgt uit: 
Wandelaperitief: 
Vertrek: 15u00 stipt! 
 
Diegenen die er voor kiezen om niet te wandelen die dag zijn 
uiteraard eveneens van harte welkom want … 
 

In principe starten we pas als de wandelaars terug gearriveerd 
zijn en ten vroegste om 18u00 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. 
 
 

Prijskaartje: 
9,00 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), ribbekes (3 euro), scampibrochette (4,50 euro), zalmpapillotte (7 euro) en groentenburger (2,5 euro).  
Het aantal stuks dat je wenst bepaal dus je zelf. 
 
Je bij inschrijving je keuze moet vermelden op het inschrijfstrookje dat je als bijlage in dit clubblad 
terugvindt. 
 

Inschrijven (alleen met keuzestrookje) kan tot uiterlijk woensdag 24/07/2019 bij een bestuurslid naar 
keuze!! 
 

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

Nog een ecologische tip:  

Eet je niet graag met plastiek bestek uit een plastiek bord? ... Breng gerust je eigen bord en bestek mee, zo 
help je de afvalberg te beperken … want als wandelaar zijn we toch milieubewust?! 
 

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  
Beilstein – Duitsland 

van 08/09/2019 tot en met 13/09/2019 
 
Graag willen we jullie nog wat toelichtingen geven aangaande onze reis naar de Moezel, het wijnvat van 
Duitsland! 

 
Het vertrek is voorzien op ZONDAG 8 SEPTEMBER op 
de ALDI-PARKING te RANST om 7u30 stipt!!!  Vanaf 
7u10 wordt de bagage ingeladen. 
 
Peter en Viviane, Marc en ikzelf zullen jullie tijdens 
deze reis vergezellen. 
Dus als je vragen/bekommernissen hebt dan kan je bij 
deze bestuursleden terecht.  
 
De afstand Ranst – Beilstein is ongeveer 300km.  We 
hopen rond 11u45 aan te komen (pauze meegerekend).   
 
We beginnen onze wandelweek met een geleide 
wijnwandeling!  We zijn immers in het grootste 
wijngebied van Duitsland!   
 

De wijnboer neemt ons mee in zijn wijngaarden en geeft er uitleg over.  Halverwege krijgen we een 
broodjeslunch en proeven we enkele van zijn wijnen.  De wandeling is gemakkelijk en voor iedereen goed te 
doen.  Slechts 3 km in totaal.  Voorzie eventueel wel wandelschoeisel bij vertrek.  De wandeling begint om 
12u00 en de lunch zal ongeveer om 13u00 zijn.  Einde van 
de wandeling tussen 14 – 14u30, afhankelijk van het weer 
en de ambiance!   
Na deze wijnwandeling rijden we naar het hotel om ons te 
installeren en voor een eerste (individuele) verkenning van 
het levendige toeristische dorpje. 
 
De definitieve prijs bedraagt 460€/persoon voor een 
tweepersoonskamer en 510€ voor een éénpersoonskamer.   
Het voorziene bedrag van de lunch op donderdag werd ook 
in mindering gebracht!!!  We hebben namelijk nog wat 
gesleuteld aan 
het programma.   
Dus de lunch op donderdag is NIET meer inbegrepen! 
 
We genieten van de mooiste dagen van het jaar in het 
familiale hotel “Burgfrieden”.   
Comfortabele kamers en een ligging aan de rand van het 
dorp zorgen voor een rustgevend verblijf.  Alle kamers zijn 
met de lift te bereiken en beschikken over douche/wc, 
haardroger, tv, safe, telefoon en sommige kamers hebben 
een balkon.  Er is ook gratis WIFI in alle kamers.   
 
’s Morgens wacht er ons een uitgebreid ontbijtbuffet met hartige, zoete en krokante lekkernijen.   
’s Avonds worden we verwend met een excellent vijfgangen-menu.  Het gezellige restaurant en het zonneterras 
nodigen uit voor een gezellig samenzijn. 
 
Er wordt een gevarieerd programma aangeboden waar iedereen vrij is om al dan niet mee te gaan.  Indien je 
niet meegaat, gelieve ons wel tijdig op de hoogte te brengen. 
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Ook dit jaar zullen we ons in 2 groepen verdelen: 
 

 1e groep: de mensen die het graag rustig aan doen 

en ook wat van de natuur willen genieten over een 

gemakkelijk begaanbaar parcours. 

 

 2e groep: diegenen die wat sneller de hellingen op 

kunnen en die een moeilijker parcours kunnen en 

willen bewandelen.  Uiteraard staat ook hier 

genieten van de natuur en omgeving centraal. 

 
Voor elke groep is een degelijk schoeisel vereist 
(enkelbeschermend en waterdicht). 
Eventueel wandelstokken meenemen. 
 

Er is voor elke dag een programma voorzien.  Een mix van cultuur en natuur zullen zorgen voor wat afwisseling.  
De “reisgids” zal jullie tijdens de heenreis overhandigd worden.  Het vertrek naar huis is voorzien op vrijdag 13 
september omstreeks 14u30. 

 

 

Belangrijk bericht: 
 

Mogen we jullie vragen het saldo van 360€ per persoon (voor een tweepersoonskamer) of 410€ per persoon 
(voor een éénpersoonskamer) te storten op rekeningnummer BE44 0018 2696 0745 van Wsv De Ranstuilen 
en dit ten laatste op 01/08/2019 met vermelding van naam + aantal personen. 

 

 
 
En voor de thuisblijvers vinden jullie hierbij ook de adresgegevens en website van onze verblijfplaats:  
 

Hotel Burgfrieden 
Familie Herzer 
Im Mühlental 17,  
56814 Beilstein/Mosel 
+49 (0) 2673 93639 
E-mail: F.von.Metternich@t-online.de 
www.hotel-burgfrieden.de 
 
 
 
 
 
 

We wensen iedereen 
een zonnige en deugddoende 

wandelvakantie toe! 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 

 

 

http://www.hotel-burgfrieden.de/


[18] 

 

Een Ranstuil in de kijker … 
 
Naam: Monique Van der Parren 
 
Woonplaats: Ranst 
 

Leeftijd: de 60 gepasseerd 
 
Hobby: Wandelen en tuinieren 
 

Monique is lid van onze wandelclub sinds 2004.  Elke zondag zet ze 
er stevig de pas in op het één of ander parcours.  Ze kiest steevast 
ook voor de ietwat grotere afstanden.  Na het wandelen geniet ze 
met haar wandelvrienden nog graag van een duveltje of 
streekbiertje.  Niet alle biertjes worden gesmaakt door haar, “in vuur 
en vlam” was daar het bewijs van op ons weekend in Renesse.  Ze 
trok een rare snuit en liet hem staan!  
Op onze superaanbieding in januari is ze zwaar ten val gekomen 
met een serieuze polsblessure tot gevolg.  Verschillende operaties, 
kinesitherapie en een veel te lange revalidatie, ze moest het 
allemaal ondergaan.  Niet gemakkelijk voor iemand die geen zittend 
“gat” heeft!  Gelukkig kon ze tijdens haar revalidatie af en toe nog 
een wandelingetje maken om haar zinnen wat te verzetten.   
Met lede ogen moest ze toen ook aanzien dat haar tuin wat begon te 
“verwilderen”.  Verschrikkelijk lastig als je groene vingers hebt!  Ze 
heeft immers een prachtige, zelfaangelegde tuin met vijver.  Een 
waar paradijs waar ze, terecht, trots op is.  Ze kent ook alle plantjes 
bij naam en bij geur, zowel in haar tuin als op een wandeling!  
Binnen de wandelclub steekt ze ook graag haar handen uit de 

mouwen.  Ze is één van onze vaste afpijlers en na de tocht ruimt ze graag mee de zaal op.  Op al onze activiteiten is ze 
steeds aanwezig, en gaan we “op reis” met de club dan staat ze ook alweer op de eerste rij.  Een Ranstuil in hart en nieren 
en met een gouden hart.  Op pensioen gaan?  Geen denken aan, ze blijft doorgaan!  Monique, we wensen je nog heel veel 
wandel- en tuingenot. 
 

Een leuk ideetje hé om zomaar eens een Ranstuil(enkoppel) te kijk te zetten in ‘Ons Uiltje’.  Wil jij ook eens een 

Ranstuilenlid verrassen?  Stuur een leuke foto met uitleg naar de redactie en wij zullen ze graag publiceren. 
 
 

 

 
 

Familiegebeurtenissen … 
 

In memoriam 
 
 
 
Op 25 mei 2019 overleed Hilda Janssen, 
echtgenote van Jack Mariën. 
Lang geleden was ze ook Ranstuilenlid. 
Zij was de schoonmoeder en moeder van onze leden  
Staf en Sonja Geeraerts-Mariën en Franky en Kris Broeckx-Mariën. 
 
 
 

Via deze weg willen wij, namens de ganse Ranstuilenploeg, 
onze steun en medeleven betuigen aan de getroffen familie. 
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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 3e 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 6 euro/persoon die je als lid betaald), 
ofwel is de club zo dicht bij onze thuishaven gelegen dat het de moeite niet loont om er met een bus naar toe te 
rijden.  Daarom werd het systeem bedacht om de Ranstuilenleden die op tochten aangeduid met 
“superaanbieding” deelnemen onder de Ranstuilennaam, te belonen.  En zie, het begrip ‘Superaanbieding’ 
heeft ons geleerd dat ‘3 X scheepsrecht is’ want …  
de leden trekken er massaal naartoe, de organiserende club is blij met deze massale deelname en voor de club 
is het financieel draaglijk.  Meer informatie omtrent de werkwijze vind je in het artikel hierboven. 

jullie voorzitter 
Christel Janbroers 
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Eikenlei 97   2280 Grobbendonk 
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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 
 

 

DE VREDEZONEN 
Huttentocht 

A Parochiezaal Zittaart 
Lindestraat 24 
MEERHOUT 

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

 

IJSETRIPPERS VZW 
Bosuiltocht 

VL-BR CC De Bosuil 
Witherendreef 1 
OVERIJSE 

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

 
 

Zaterdag 13 juli 2019 
 

WIEKEVORTSE 
STAPPERS 
Hoevewandeling 
 

A Feesttent 
Itegemseweg 98 
WIEKEVORST 

5-7-14-17-20-25-30km 07u00-15u00 

 
 

Zondag 14 juli 2019 
 

DE STROBOEREN 
Ronde van de 
Voorkempen 

A Feestzaal Fort Merksem 
Fortsteenweg 
Merksem 

5-7-10-16-21-34-42-
50km 

07u30-15u00 

 

DE VAARTLAND-
STAPPERS 
Vriendschapstocht 

A Voetbalchalet Sporting 
Tisselt 
Brielen 5 
TISSELT 

6-11-15-21-30km 07u00-15u00 

 

WSC LANGDORP 
32e Zomertocht – 50km 
van het Hageland 

VL-BR PZ Gelrode 
Rilaarsebaan 134 
GELRODE 

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

06u00-15u00 
06u00-09u00 

 
 

Zondag 21 juli 2019 
 

WK NOORDERGOUW 
17e Poldertocht 

A J.O.S. 
Kerkstraat 89 
HOEVENEN 

5-8-10-14-18-22-25km 07u00-15u00 

 

WSV DE KADODDERS 
Brabantse Kempentocht 

Vl_br Pz Berk en Brem 
Sint-Miechielsstraat 
KEERBERGEN 

6-12-15-20-25km 08u00-15u00 
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Zaterdag 27 juli 2019 
 

DE NATUURVRIENDEN 
ZOERSEL 
Midzomertocht 

A Koetshuis 
Kasteeldreef 55 
HALLE (ZOERSEL) 

6-11-17-20-25-50km 06u30-15u00 

 
 

Zondag 28 juli 2019 
 
 

WSV MOL 
Zomertocht 
Superaanbieding 
 

 

A 
 

Hof van ’t Rauw 
Kiezelweg 181 
MOL 

 
 
 
 

 
 
 

4-6-10-13-20-24km 

 
 
 
 

 
 
 

07u00-15u00 
 

 

 

WSV DAUWSTAPPERS 
Zes-Fortentocht  

A Fort 5 – Hangar 27 
Parklaan 161 
EDEGEM 

4-5-10-12-15-18-20-25-
32km 

07u30-15u00 

 

KVG STAPPERS 
HOOGSTRATEN 
25e Gelmelwandeling 

A Parochiezaal 
Poeleinde 4 
WORTEL 

5-8-12-17-22-30-42km 06u00-15u00 

 
 

 
 
 

Augustus 2019 
 
 
 

Donderdag 01 augustus 2019 
 

UILENTREKTOCHTJE A Hof Van Eisterlee 
Eikenlei 97 
Grobbendonk 

+6km en +4km 13u30 stipt 

 
 

Zondag 04 augustus 2019 
 

WK WERCHTER 
Jan Primustochten 

VL-BR PZ Onder Den Toren 
Markt 4 
HAACHT 

5-10-15-20-25-30km 06u30-15u00 
 

 

IBIS PUURS 
Langs het oog van Puurs-
tocht – 40 jaar Ibis Puurs 

A CC De Binder 
Forum 9 
PUURS-ST AMANDS 

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

 

MILIEU 2000 
38e Internationale 
Teutentocht 

L Provil 
Duinenstraat 
LOMMEL 

5-9-13-16-20-23km 07u00-15u00 
 

 
 

 
 
 

Zaterdag 10 augustus 2019 
 

DE RANSTUILEN 
Zomerfestijnwandeling  
(alleen voor clubleden) 
 

A Refter Jongensschool 
Schildesteenweg 
OELEGEM 

 
 

6km 

 
 

15u00 stipt 
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Zondag 11 augustus 2019 
 

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 

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

 

 

Zondag 18 augustus 2019 
 

ZANDSTAPPERS 
Antwerpen Wandelt 
Walk2Gethertocht 
Hartje der 
Kempenwandeling 

A Zandfluiter 
Tulpenlaan 1 
WECHELDERZANDE 

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

 
 

Dinsdag 20, Woensdag 21, donderdag 22 en vrijdag 23 augustus 2019 
 

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 

 

 

Zondag 25 augustus 2019 
 
 

CLUB DES MARCHEURS 
DES HAUTES-FAGNES 
46e Marche Internationale 
des Hautes-Fagnes 
Busreis 
 

 

LUIK 
 

Salle ‘Al Neure Ewe’ 
Rue de Bosfagne 2 
SOURBRODT 

 
 

 
 
 
 

4-7-12-21-30km 

 
 

 
 
 
 

07u00-14u00 
 

 

DE KLEITRAPPERS 
Zimmertocht 

A Parochiezaal OLV 
Mechelsesteenweg 233 
LIER 

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

 

 
 
 

 
 

September 2019 
 
 

Zondag 01 september 2019 
 
 

WSV SCHELLE 
41e Wandeling door de 
Rupelstreek 
Superaanbieding 
 

 

A 
 

Gem. Basisschool De 
Klim 
Provinciale Steenweg 
SCHELLE 

 
 
 
 
 

 

4-7-12-17-21-28-35-
43km 

 
 
 
 
 

 

06u00-15u00 
 

 

WC DE GRASHOPPERS 
Wittetocht  

VL-BR Sporthal 
Vorststraat 55 
AVERBODE 

6-8-10-12-15-20-25-30-
42-50km 

06u00-15u00 
 

 

WSV DE VOSSEN 
Internationale 
Kwaktochten 

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

4-7-10-14-21km 08u00-15u00 
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Zondag 08 september t/m vrijdag 13 september 2019 - Buitenlandse reis  
naar Beilstein aan de Moezel - Duitsland 

 

Adres voor de thuisblijvers: Hotel Burgfrieden 
Familie Herzer 
Im Mühlental 17,  
56814 Beilstein/Mosel 
+49 (0) 2673 93639 
E-mail: F.von.Metternich@t-online.de 
www.hotel-burgfrieden.de 

 
 

Zondag 08 september 2019 
 

WSV BEEKAKKERS 
43e Rondom Beerse 

A Parochiezaal 
Hoogstraat 
VLIMMEREN 

6-8-13-17-20-25-30-35-
42km 

07u00-15u00 
 

 

KWB SCHRIEK 
Bosuilentocht 

A Parochiecentrum 
L. Kempenaersstraat 
SCHRIEK 

5-9-12-16-20-25-35-
50km 

07u00-15u00 
 

 

WSV WIT-BLAUW 
SCHERPENHEUVEL 
Peiperneutentocht 

VL-BR CC Den Egger 
August Nihoulstraat 74 
SCHERPENHEUVEL-
ZICHEM 

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

 
 

Zondag 15 september 2019 
 

DE NATUURVRIENDEN 
ZOERSEL 
Langs Salphen en 
Renesse 
Walk2Gethertocht 

A Atheneum Malle 
Herentalsebaan 56 
MALLE 

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

 

HEVERLEE-LEUVEN 
Omloop van het Dijleland 

VL-BR GO! Campus 
Woudlucht 
Prosperdreef 3 
HEVERLEE 

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

 
 

Donderdag 19 september 2019 
 

HERENTALSE WV 
Rondom Poederlee 

A Zaal de Kouter 
Heggelaan  
POEDERLEE 

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

 
 

Zondag 22 september 2019 
 

WSV DAUWSTAPPERS 
Najaarstocht 

A Basisschool De Wilg 
Eikhof 20 
LINT 

5-10-12-15-18-20-25-
30km 

07u30-15u00 

 

BAVOSTAPPERS 
23e Scherpgemetentocht 

A PZ Meerhout-Zittaart 
Lindestraat 22 
MEERHOUT 

4-7-12-15-19-25-33-
43km 

07u00-15u00 
 

 

 

http://www.hotel-burgfrieden.de/
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Zondag 29 september 2019 

 

WSV IVAS ITEGEM 
11e Bamiswandeltocht 

A Parochiezaal 
Ter Laken 4 
BOOISCHOT 

4-8-10-12-16-20-25-30-
42km 

06u00-15u00 
 

 

NOORDERGOUW-
BRASSCHAAT 
26e Parkentocht 

A Zaal D’Ouwe Kerk 
Lage Kaart 644 
BRASSCHAAT 

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

07u00-15u00 
 

 

HOUTHEIMSTAPPERS 
STEENOKKERZEEL 
36e Houtheimtochten 

VL-BR Ons Tehuis Brabant 
Perksesteenweg 126 
BERG 

6-7-9-13-15-21-26-
31km 

07u00-15u00 
 

 

 
 
 

 
 

Oktober 2019 
 
 

Zaterdag 05 oktober 2019 
 

ZANDSTAPPERS 
Krawatentocht 

A PC Sint-Pieter 
Kerkplein 3 
LILLE 

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

 

 
 
 

 
 
 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 
 

 

 



[28] 

 

 

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! 

 

 

 
 

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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Uitslag 39e Internationale wandeltocht 
op 14 april 2019 te Broechem 

 
 
 

1410 Wsv De Natuurvrienden - Zoersel vzw 140 1029 Wsv De Voskes vzw 6 

1017 Wsv De Ranstuilen Ranst vzw 126 1404 Wsc De Blauwvoet 6 

1056 Merksemse Wandelclub De Stroboeren vzw 106 2043 W.S.V. Milieu 2000 Lommel 6 

1026 Herentalse Wv vzw 86 4027 Wandelclub Tornado vzw 6 

1059 WSV IVAS Itegem vzw 83 1093 Wsv Ibis Puurs vzw 5 

1287 Wandelclub De Sint-Jansstappers 81 3116 De Wase Steinbockvrienden Sint-Niklaas 5 

1044 Wc. Zandstappers vzw 60 1011 Wsv Beekakkers Beerse vzw 4 

LG042 Marcheurs du Fort de Battice 47 1013 De Kleitrappers vzw 4 

1047 W.K. Noordergouw - Brasschaat vzw 42 1060 De Ravelse Wandelaars 4 

9999 Wandelsport Vlaanderen vzw 42 1192 Wandelclub Kaddish vzw 4 

HT025 Les Marcheurs de la police de Binche 41 3103 Florastappers Gent vzw 4 

1006 Bosgeuzen-Voorkempen vzw 38 4300 WSV Horizon Opwijk 4 

1012 Wsv Schelle vzw 37 1062 De Gruun Zipkes 3 

1037 Wsv Neteland Duffel vzw 37 1225 Wandelclub De Slak vzw 3 

1045 Wsv Berchlaer 35 3003 WSV De Lachende Wandelaars Aalter vzw 3 

1035 St.-Michielstappers Brecht 34 3159 Koninklijke Feestcomité Oosteinde 3 

1031 Sinjorenstappers Wilrijk vzw 33 3163 WSV Egmont Zottegem vzw 3 

1019 't Beerke Beerse vzw 32 3200 Wandelclub De Zilverdistel 3 

1050 De Pompoenstappers vzw 27 3226 WJC Denderklokjes Lebbeke 3 

1055 De Korhoenstappers vzw 27 4096 WSV ’t Fluitenkruid Wolvertem 3 

1007 Wsv Club 76 Merksem vzw 23 4286 De sluisstappers vzw 3 

1033 Wsv De Dauwstappers Edegem vzw 23  21 clubs met 2 deelnemers 42 

1129 Wandelclub Opsinjoorke Mechelen vzw 20  18 clubs met 1 deelnemer 18 

1046 W.C. De Bavostappers Zittaart vzw 16  Individuelen 668 

1057 Vosbergstappers 16  Buitenlandse clubs 106 

1110 De Vaartlandstappers 13  TOTAAL 2289 

1001 W.S.V. Mol 11    

3025 Wandelclub De Lachende Klomp vzw 11    

4006 WSC Langdorp vzw 11  AAN ALLEN 

1038 De Noorderkempen Hoogstraten vzw 10  BEDANKT VOOR JE DEELNAME 

1054 Wijtschotduvels 10  EN 

1018 Wandelclub Kadee Bornem vzw 9  TOT ZIENS OP 

4138 Houtheimstappers Steenokkerzeel vzw 9  ZONDAG 8 DECEMBER 2019 

1058 WC Gedoviba vzw 8  VOOR ONZE 

3313 Durmestappers 8  WINTERTOCHT 

4042 WK Werchter vzw 8  MET STARTPLAATS 

1063 WSV De Kadodders SKW vzw 7  TE OELEGEM 

2040 De Grevenbroekers vzw 7    

3149 Wandelclub De smokkelaars Stekene vzw 7    

4044 WC De Grashoppers vzw 7    

 



 30 

 

Uilenleden schrijven … 
 

Weekend Renesse op 
Schouwe-Duiveland in Zeeland 
 
Dag 1: vrijdag 26 april 2019 
De eerste Ranstuilen waren al rond 10u30 toegekomen op de parking van Westenschouwen.  Net iets later - 
wat niet echt hun gewoonte is - arriveerden Christel en Marc.   

Onder een stralend ochtendzonnetje verwelkomde Christel hartelijk de twee gidsen 
Danny en Liesbeth en brachten we met z’n allen een toost uit op een zalig Zeeuws 
stapweekend. 
Op de noen vulden we onze magen met een heerlijke Omelet Norvégienne, 
gerookte zalm en oude kaas of een Boerenomelet met groentjes, ham en kaas.  
Voldaan vertrokken we rond 13u30 en wandelden we 8km door een zeer oud, 
bebost duingebied dat in de jaren 20 van vorige eeuw werd aangeplant.  Prachtig 
parcours met hoogtes en laagtes!  Voor Anja en Sonja waren de laagtes soms heel 
laag… 
Halfweg een stop!  Marc verjaarde en trakteerde met een lekker glaasje vanille- of 
chocoladejenever. Iedereen zong uit volle borst ‘Lang zal hij leven!  Hiep, hiep, 
hoera!’   
De zon was nog steeds van de partij en voor we naar Hotel Hampshire reden, 
konden we op het terras van Duinzigt nog even genieten van een speciaal biertje.  

‘Vuur en Vlam’ viel echter hélemaal niet in de smaak!  Geef ons 
dan maar een Pilske!  
Een douchke doet altijd goed na een stevige wandeling 
….Onze voorzitster en haar trouwe levensgezel zetten - 
misschien bij gebrek aan een zwembad - de badkamer onder 
water!  Toch effe wennen aan de Hollandse sanitaire 
voorzieningen. 
Voor het avondeten, dat door iedereen werd gesmaakt, werd 
een aperitiefje aangeboden door onze club.  
Er werd geklonken op deze sfeervolle, heel geslaagde eerste 
wandeldag! 

Peter en Viviane 
 
Dag 2: zaterdag, 27 april 2019 (deel 1) 
We startten de dag met een heerlijk, uitgebreid ontbijt.  Verse boterhammetjes, pistolets, rozijnenbrood, 
verschillende soorten charcuterie, kazen, groenten, fruit, spek, eieren, zelfs poffertjes ontbraken niet aan het 
overweldigende buffet.  Sappen, smoothies, thee en koffie…we kwamen niks tekort.  Dat sommige uiltjes wat 
meer tijd nodig hebben om wakker te worden merkte ik bij mijn tafelgenoot.  Hij speelde op veilig, de 
koffiemachine leek hem net iets te ingewikkeld, hij nam dus een tas met warm water, een theezakje en een 
zakje suiker.  Nietsvermoedend deed hij de suiker in zijn thee, bleek deze suiker oploskoffie te zijn… 

Om 9u30 reden we met zijn allen naar Burgh-Haamstede en vertrokken we gezamenlijk 
voor een 100% natuurwandeling.  We kregen eerst een stukje geschiedenis te verwerken 
en passeerden langs de Atlantikwall met onder andere de commandobunker “de Walvis”.  
Deze Walvisbunker was de commandobunker van de ‘Stützpunktgruppe Schouwen’.  De 
naam Walvisbunker is afgeleid van de vorm.  De lokale bevolking spreekt hierdoor ook 
wel van de vleugel- of vliegtuigbunker.  De bunker is in 1943 bovenop een duin gebouwd 
om de wijde omgeving te kunnen overzien.  
De betonnen wanden zijn extra dik: zo’n drie 
meter in de plaats van de gebruikelijke twee.   
We deden wat energie op in het 
‘Zeepeduinen’; stuifduinen, duinvalleien, 
duinmeren en struweel wisselen elkaar af. In 
het Zeepe bruist het van het leven.  We 
stonden oog in oog met een damhert, ree en 
Schotse hooglander.  We waanden ons 
even op safari.  Na 4km gingen beide 
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groepen hun eigen weg.  De kleine afstand ging links richting 
pannenkoekenmolen, de grote ging rechts om nog een bijkomende lus te 
maken door de duinen van Westenschouwen.  Alvorens we op het strand 
aankwamen moesten we nog eerst een ‘zandstorm’ trotseren.  We deden de 
jassen goed dicht, zetten onze kap op en vochten tegen dit natuurfenomeen, 
elk op zijn eigen manier…ééntje zelfs zonder jas, hij kwam er dan ook 
gezandstraald uit!  We wandelden nog 2km langs het 
strand, ook hier weer prachtige taferelen.  Het schuim van 
de golven vloog omhoog.  In de verte zagen we een 
strandpaviljoen opduiken.  Eindelijk, want ik kreeg echt wel 

honger.  Een broodje kroket smaakte lekker.  Na de lunch moesten we nog 7km stappen.  
Toeval of niet, ook wij kwamen langs de pannenkoekenmolen.  We vierden hier uitbundig het 
verjaardagsfeest van prins Willem-Alexander, bestelden 19 ‘lelietjes van dalen’ (een lekker 
Zeeuws streekbier!) en 1 pannenkoek met appeltjes die we broederlijk deelden.  Ik vroeg 
aan de echtgenoot om te gaan betalen.  Ik hoorde hem zeggen dat hij de ‘Amelietjes’ wilde 
betalen…we gierden het uit!!!  We gingen de pannenkoekenmolen uit met op ons gezicht de 
Nederlandse driekleur…hilarische toestanden.   
We keerden terug naar ons hotel, genoten van een deugddoende douche en schoven 
daarna onze ‘muuge’ beentjes onder tafel.  Carpaccio, zalm met groentjes en als dessert 
cheesecake maakten van deze dag weer een topdag! 

Christel 
 
Dag 2 (deel 2) 
Om 9u30 zijn we naar Burgh-Haamstede gereden om van daaruit te vertrekken voor 8 of 20km wandelplezier.  
Al vlug kwamen we terecht in de mooie natuur en de duinen.  We hadden ook die dag geluk dat het niet 
regende, maar er was wel een stevig windje aanwezig waardoor sjaals wat strakker werden getrokken en de 

kap al vlug werd opgezet.    
Sommigen waanden zich door deze prachtige natuur in andere oorden.  Soms dachten 
we dat we in de woestijn zaten.  Iemand dacht in de Ardennen te zitten, zeker toen ze 
een zogenaamde buffelkoe zag.  En m’n zus dacht zelfs dat ze in Afrika zat. 
Na ongeveer 4km scheidden onze wegen en waren we nog met een groep van 19 op 
weg naar de Pannenkoekenmolen, waar 5 hongerige magen op ons zaten te wachten.  
Maar: daar bij die molen, die mooie molen… stond ons 
nog een zware taak te wachten.  Een menukaart met 
maar liefst 44 soorten pannenkoeken, waarvan 33 
hartige en 11 zoete pannenkoeken.  De keuze was toch 
vrij snel gemaakt en nog geen kwartier later stond alles 
al op tafel. 
Na het eten was iedereen vrij om zijn namiddag in te 
vullen naar keuze.  Aangezien het Koningsdag was, zijn 
de meesten naar het centrum van Renesse getrokken 
om even van de sfeer te proeven.  En ik kan zeggen dat 

ook dit heel gezellig was.  Lekker kuieren door de Hollandse straatjes versierd 
met oranje vlaggetjes.  Winkel in, winkel uit, met op de achtergrond de muziek 
van op het kerkplein.  Ook hieraan kwam een einde en het werd tijd om terug 
richting hotel te gaan en te wachten tot de groep terug was van de 20km.  
Nadien konden we weer samen genieten van het overheerlijke avondmaal. Na 
het eten liepen de tafels weer stilletjes aan leeg om de nachtrust op te zoeken.  
Hopelijk lukte dit beter dan de eerste nacht.  

Anja 
 
Dag 3: zondag, 28 april 2019 
Bij het ochtendgloren was de hemel nog helemaal dichtgetrokken en vielen er zowaar druppels uit de hemel.  
Geen paniek we moesten toch eerst nog dat overheerlijke ontbijt gaan nemen en zorgen dat onze kamers vrij 
waren tegen 09u30.  En ja, enkele onder ons kregen het zelfs klaar dat de bagage nog bij de receptie kon 
blijven om gemakkelijk met de auto tot aan een tussenpunt te geraken om ook een korte wandeling mee te 
kunnen doen. 
Om 9u30 geen regen meer te bespeuren dus vertrokken de stappers voor de 11km.  Om 09u45 vertrok de 
groep voor de korte afstand samen met Lies die we zouden ontmoeten op de plaats waar we nog iets gingen 
drinken.  Dit wisten we echter niet vooraf. 
Tijdens onze wandeling vertrekkende vanuit het hotel en richting zee viel het enorm op hoe open en natuurlijk 
de weg naar de zee nog was.  In tegenstelling tot onze Belgische kust waar er grote betonnen boulevards en 
hoge appartementsgebouwen het zicht belemmeren hebben we hier nog een open zicht van meer dan 7km. 

 

 

 

 



 32 

Een vroegere weg die Renesse verbond met Haamstede werd opgebroken en 
deze werd terug volledig natuur, echt zalig om te wandelen. 
Plots kwam dan Herman even tot bij Patrick en mezelf die vooraan liepen om het 
tempo iets te minderen, ja onze viervoeters hadden er de vaart ingezet met al 
hun energie en het ging toch wel net iets te snel.  Niet erg, want in groep moet je 
je aanpassen aan iedereen en dus zo gezegd zo gedaan.  Op onze tussenpost 
aangekomen kregen we dan nog een leuke verrassing want het drankje dat we 
nuttigden werd ons door de club aangeboden en ja het was zeer lekker, zeker 
voor diegene met een warme drank want daar was een klein glaasje met een 
lekker likeurtje en slagroom bij.  Ons Christel wist het zeker te smaken. 
Na de pauze trokken we weer in 2 groepen verder.  De grote afstand naar het 
strand, zowaar zagen we ook nog een bord met de melding van een 
naturistenstrand.  Ja, hier moest toch iemand naartoe wandelen, NEE, niet om 
zijn kleren uit te trekken (daar was het net iets te koud voor) maar om van daaruit 

een fotootje te nemen. 
Plots kwamen we de groep van de korte afstand terug tegen en 
liepen we de laatste kilometers samen binnen, allee toch bijna.  
Sommigen gingen nog langs een ander weggetje. 

Terug aangekomen in het hotel mochten 
we nog genieten van een lunch met 
natuurlijk de alom gekende kroket.  En de 
chauffeurs van de auto’s die onderweg 
werden geplaatst gingen met Marc ook nog 
eerst even de auto terug ophalen.  Daar er 
reeds een koppel de groep moest verlaten 
na het eten, omdat ze moesten gaan dog-
sitten, werd onze voorzitster tijdens de 
lunch dan ook al even bedankt voor alweer 
de grote inzet die ze gedaan had voor dit weekend. 
Na de lunch trokken we dan nog met z’n allen naar Veere om daar nog een kleine 
stadswandeling te doen en Danny legde ook nog even de geschiedenis uit van het dorpje 
en wees regelmatig op de prachtige gebouwen en hun eigenheid.  Ten slotte nog een 
laatste drankje nuttigen en dan jammer genoeg afscheid nemen van de groep.  
Het was een topweekend en de weergoden zijn ons ook heel goed gezind geweest!  Op 
naar een volgende keer! 

Patrick, Tania, Branco en Aika 
 

En dan nog even een bijdrage over het volledige weekend zoals de buitenbeentjes dit hebben beleefd. 
Eindelijk was het zover!  Na jaren konden we er weer eens van genieten om met de Ranstuilenploeg op reis te 
gaan.  Na enige twijfel besloten we om toch maar met één auto te rijden.  Dit was niet zo simpel omdat de 
rolstoel ook mee moest.  Omdat we, alvorens naar het hotel te trekken, eerst gingen wandelen, was het bij 
aankomst eerst koffers uitladen, de rolstoel uithalen om vervolgens 
de bagage terug in de koffer te zetten. 
Maar het was de moeite waard want samen met de hele bende 
Uiltjes konden we eerst genieten van een heerlijke boerenomelet 
om dan nadien een mooi wandeling te maken.  Weliswaar een 
enigszins aangepaste weg voor rolstoelgebruikers.  Dus die eerste 
tocht hebben we onder ons gevieren afgewandeld.  Na onderweg 
even wat te moeten zoeken naar de juiste richting – want de 
bordjes met vermelding ‘rolwagens’ waren in de verste verte niet te 
bespeuren – hebben we toch een mooie eerste wandeldag gehad. 
Voor we naar het hotel konden rijden hadden we weer hetzelfde 
ritueel voor de boeg: bagage uitladen, de rolstoel demonteren en 
onderin de kofferruimte leggen om dan de bagage terug in te laden. 
Omdat door het zoeken naar de juiste weg, onze wandeling wat 
was uitgelopen en door ons bagageritueel kwamen wij als laatste in Hotel Hampshire aan.  Maar we hadden 
nog alle tijd om, … ja je raad het juist, onze bagage uit te laden en ons wat op te frissen voor we aan tafel 
werden verwacht. 
Moe maar voldaan kropen we rond de klok van tienen in ons bed. 
 
Op zaterdag reden we, na een heerlijk ontbijt, met ze allen naar Burgh-Haamstede.  De wandeling vertrok voor 
de ganse groep vanaf de parking achter Albert Hein behalve voor … de buitenbeentjes.  Wij reden tot op de 
parking van de Pannenkoekenmolen waar onze wandeling begon, deze keer hadden we een duidelijk plannetje 
meegekregen van Danny.  Ter hoogte van de Walvisbunker ontmoeten we de andere Ranstuilen.  Maar onze 
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wegen scheidden zich ook hier weer want met een rolstoel over het strand is geen 
optie.  Sonja en Staf gaan echter even mee naar boven langs een steile trap om 
van het uitzicht te genieten.  Als ze terug beneden komen zetten wij onze weg 
verder, een mooi wandelpad dat ons uiteindelijk terug in het dorp brengt.  Hier is 
het Oranjefeest al op gang gekomen – overal hangen oranjevlaggetjes, er zijn 
verschillende kraampjes opgesteld door de plaatselijke handelaars en er is ook 
een rommelmarktje en een grote feesttent.  We snuiven wel even de sfeer op maar 
vervolgen onze wandeling tot we terug komen aan de Pannenkoekenmolen.  En 
zie, we waren daar niet de enige uiltjes, want Nadia die, door een eerder 
ondergane operatie aan haar voet, het verbod had gekregen om te wandelen was 

ook gearriveerd.  Met z’n vijven genoten we, in 
afwachting dat de groep van de kleine afstand zou 
arriveren, van een heerlijke warme koffie.  En dat 
smaakte want het was vandaag, ondanks de 
aanwezigheid van het zonnetje, een koude en 
zeer winderige dag.  Toen onze achtervolgers 
arriveerden, genoten we met z’n allen van de 
overheerlijke pannenkoeken. 
 
Na de middag was iedereen vrij.  De meesten trokken naar Renessedorp om 
deel te nemen aan de Oranjefeesten.  Omdat die drukte ons niet zo aanspreekt 
en we nog niet aan het strand geweest waren, besloten we om te voet van het 
hotel naar de zee te wandelen.  Enkele rustige straten en een mooi wandelpad 
bracht ons tot op het strand.  Door het stormweer van die dag vloog het zand 
ons om de oren maar het was heerlijk!  We dronken iets warms op het terras 
van een strandpaviljoen en keerden daarna op onze stappen terug naar het 
hotel om weer te genieten van een heerlijk avondmaal.  Tijdens het dessert 

werden twee jarigen verrast met vuurwerk, voor de éne een dag te laat, voor de ander een dag te vroeg maar 
het is het gebaar dat telt hé! 
 
Zondagmorgen: weeral tijd om onze koffers te pakken.  We moesten de kamers ontruimen tegen 09u30.  Na het 
ontbijt stond er echter nog een wandeling op het programma.  Omdat we ’s middags nog terug in het hotel 
kwamen voor een heerlijke lunch, besloten we om onze bagage in bewaring te geven tot dan. 
De 11km-stappers vertrokken in het gezelschap van Danny 
aan het hotel; diegenen die kozen voor de korte afstand 
zouden, in het gezelschap van Lies eerst een eindje met de 
auto moeten rijden.  Wij, de buitenbeetjes hadden ineens 
gezelschap van een hele groep Uiltjes.  We reden naar een 
camping in Burgh-Haamstede.  Alvorens de wandeling aan te 
vatten, dronken we eerst nog iets warms op kosten van de 
club.  Ondertussen arriveerden daar ook de 11km-stappers.  
Voor hen een verrassing. 
Wij vatten onze wandeling aan langs een mooi fiets- en 
wandelpad door de ongerepte duinen, dat eigenlijk gelijk liep 
met het parcours van de 11km doch zij gingen over het strand. 
 
Gelukkig dat we gezelschap hadden van een paar stoere mannelijke Uilen om de rolstoel te duwen want op 
sommige plaatsen was het behoorlijk steil.  Bedankt daarvoor mannen!!  In de laatste rechte lijn troffen we de 
andere groep weer en gingen gezamenlijk verder tot aan het hotel.   

 
Nog even vlug onze auto’s terug ophalen want er wachtte 
ons nog een heerlijke, typisch Hollandse lunch.  En tijdens 
deze lunch bedankten we Christel en Marc voor het op 
poten zetten van dit ongelooflijk prachtige weekend en 
boden hen een verrassing aan.  Ook Danny en Lies, onze 
gidsen van dit weekend, werden bedankt voor de goede 
begeleiding en het aangename gezelschap. 
 
En nog was ons weekend niet gedaan want na het 
inladen van onze bagage reden we nog met de ganse 
groep naar Veere, een mooi stadje aan het Veerse Meer 
op het eiland Walcheren.  Mijn zus en schoonbroer 
mochten tot daar meerijden met Jozef en Lydia zodat wij 
niet weer onze bagage moesten in en uitladen.   
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In Veere aangekomen, moesten we ons weer afscheiden van de groep 
omdat de rondleiding niet volledig geschikt was voor rolstoelen.  Mijn zus 
en schoonbroer gingen wel mee.  Samen met Lies, die verschrikkelijk veel 
last had van haar knie, en Nadia kuierden wij wat rond in het stadje zelf en 
streken ons neer op een bankje aan de oevers van het Veerse meer.  
Nadien zochten we een terrasje op waar we de groep weer opwachtten. 
 
Er werd nog iets gedronken en gesnoept en toen was het tijd om afscheid 
te nemen van iedereen en huiswaarts te trekken.  
Nog een laatste keer onze bagage herschikken en weg waren wij … 
gelukkig en voldaan van dit heerlijk weekendje weg in gezelschap van al 
die toffe Uilen.   
Bedankt dat we erbij mochten zijn, wij zullen hier nog lang van 
nagenieten. 

 
De buitenbeentjes 

(Franky, Kris, Staf en Sonja) 
 

 
 

Nog enkele sfeerbeelden van dit onvergetelijke weekend … 
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Uilenpuzzelhoekje … 
Oplossing ‘Sudoku’ 

2de kwartaal 2019 
 

6 3 4 7 9 5 1 8 2 

2 7 5 4 1 8 9 3 6 

9 1 8 6 2 3 4 7 5 

7 4 6 3 5 1 2 9 8 

5 9 1 2 8 6 7 4 3 

3 8 2 9 7 4 6 5 1 

1 2 3 5 4 7 8 6 9 

4 6 9 8 3 2 5 1 7 

8 5 7 1 6 9 3 2 4 
 

En de winnaar is … 
 

Voor deze editie ontving de redactie 13 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 Maurice Laseur uit Lier. 

Proficiat!  Je prijs wordt zo snel mogelijk afgeleverd. 
 
 

 

Nieuwe puzzelopgave 
3de 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. 

 

 1 4 5   3   

        9 

 8 5  2     

3 5      4  

  7  6   2  

         

8  2 7      

  9   8  5  

   4    1 6 
 

Inzendingen worden verwacht vóór 31 augustus 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 … 
 

Aziatische kippensoep 
 
Ingrediënten (voor 4 personen): 
150g kipfilet, 150g Philadelphia natuur, 1 ui, ½ rode 
paprika, 1,5l vetarme kippenbouillon, 2tl 
kerriepoeder, 1tl paprikapoeder, peper, 8 sneetjes 
bruinbrood. 
 
Werkwijze: 

 Maak de ui en paprika schoon 

 Spoel de kipfilet, dep droog en snij in kleine 
blokjes 

 Doe de groenten in de pot samen met de 
vetarme kippenbouillon en de in stukjes 
gesneden kip 

 Breng de soep aan de kook en laat even 
doorkoken; draai dan het vuur lager en laat de 
Philadelphia, onder voortdurend roeren, 
smelten in soep 

 Breng op smaak met de kerriepoeder en peper 

 Dien op met 2 sneetjes bruinbrood pp 
 
 

Wortel-
Linzenhummus 
 
Ingrediënten (voor 4 personen): 4 wortels, geschild 
en in stukken gesneden, 2el olie, peper en zout, 
100g rode linzen, 4el geroosterde cashewnoten, 2el 
tahinpasta, 2el citroensap, 2el water, 1 teentje 
knoflook fijngehakt, ¼ tl chilipoeder, ½ tl kurkuma, 
½ tl komijnpoeder, ½ bosje fijngehakte 
bladpeterselie, 2el geroosterde pompoenpitten, 
200g feta, 8 sneetjes zuurdesembrood 
 
Bereidingswijze: 

 Verwarm de oven voor op 180 °C. 

 Leg de wortels op een met bakpapier beklede 
bakplaat, besprenkel ze met de olie en kruid ze 
met peper en zout. 

 Bak ze gedurende 30 minuten. Draai ze af en 
toe eens om. 

 Kook ondertussen de linzen volgens de 
aanwijzingen op de verpakking. 

 Laat de wortels en linzen wat afkoelen. 

 Doe de wortels in de blender, samen met de 
linzen, de cashewnoten, de tahinpasta, het 
citroensap, het water, de knoflook en de 
gedroogde kruiden. 

 Mix tot een gladde massa. 

 Doe in een kom en versier met de peterselie, 
de pompoenpitten en de feta. 

 Serveer met het brood. 
 

Runderschotel met groenten 
en aardappelen in de schil 
 

Ingrediënten (voor 4 personen): 500gr runderlappen 
in stukken gesneden, 200gr raapjes in stukken 
gesneden, 400gr wortelen in stukken gesneden, 2 
groene paprika’s in stukken gesneden, 2 
fijngehakte uien, 1 teentje knoflook fijngehakt, 1 
rood Spaans pepertje fijngehakt, 2 muntblaadjes, 2 
korianderkorrels, 2 el fijngehakte bieslook, een 
beetje olijfolie, 4 el maïzena, peper, 600gr 
aardappelen 
 

Bereidingswijze: 

 Verhit de olijfolie en bak de stukjes rundsvlees 

goudbruin 

 Voeg de ui, knoflook, pepertje, paprika, wortel 

en raap toe 

 Breng op smaak met peper, de korianderkorrels 

en muntblaadjes 

 Overgiet met water tot alles onder staat en laat 

op een zacht vuurtje garen 

 Bind de saus met maïzena en bestrooi met de 

bieslook 

 Dien op met aardappelen in schil 
 

 

Tiramisu o.b.v. 
Vitalinea Plus 
 

Benodigdheden (voor 4 personen): 4 potjes (145gr) 
Vitalinea Plus natuur, 2 eieren, 1 bakje frambozen, 
1 bakje blauwe bessen, 8 stuks peperkoek (+2 voor  
de afwerking), 2 koppen sterke koffie, 2 afgestreken 
el tagatesse van Damhert 
 

Bereidingswijze: 

 Splits de eieren 

 Meng het eigeel met de tagatesse tot een licht 

en egaal geheel 

 Voeg de Vitalinea toe en roer goed om 

 Klop in een andere kom het eiwit stijf en voeg 

toe aan het Vitalinea mengsel 

 Dop de helft van de peperkoeken in de sterke 

koffie en verdeel ze over 4 kommetjes of glazen 

 Schenk er de helft van het Vitalinea mengsel in 

 Strooi er frambozen en blauwe bessen over 

 Herhaal dit nog een keer 

 Zet enkele uren in de koelkast zodat het geheel 

opstijft 

 Werk af met enkele grof stukken peperkoek en 

fruit voor het opdienen 

 

 

 


