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Wsv De Ranstuilen vzw 
 
Aangesloten bij: 
Wandelsport Vlaanderen vzw 
onder het lidnummer 1017 
 

Lidgeld 
1 persoon 15,00 euro 

           + 12 euro voor elk ander lid 

uit hetzelfde gezin 
 

Bankrelaties 
FORTIS BE30 0010 9881 7111 
 

Parcoursverantwoordelijken: 
Danny Vanparrys 

Adressen, telefoonnummers en E-Mail 
 

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

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

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

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

Website 
www.ranstuilen.be 

Het bestuur in beeld… 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Vlnr boven: Felix Verswijvel, Partick Melis, Karin Labens, Danny Vanparrys, Patrick Braem, 

Viviane Brits, Peter Cootjans en Marc Peeters 

Vlnr onder: Tania Matthyssen, Daisy Buyle, Christel Janbroers, Rosita Van Der Stee,  

Kris Mariën en Irène Kreydt 
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Woord van uw 

 voorzitter … 
 

 

 

 

 

 

 

 

Beste leden, 

 

’t Is weer voorbij die mooie zomer… die zomer die begon zo wat in mei… ah, je dacht dat er geen einde aan kon 

komen… maar voor je het weet is heel die zomer al weer lang voorbij!!!  
Een seizoen, waar iedereen meestal naar uitkijkt, is precies nog maar net begonnen en is alweer uitgezongen. 

Studenten weer naar school, valiezen terug op zolder, dagelijkse routine, alles verloopt terug een beetje 

“normaal”!  
 

Even een terugblik 
 

Je hoeft helemaal niet ver te rijden om van een flinke brok natuur te kunnen genieten.  Op 17 juni wandelden 

liefst 116 uilen op Itegems grondgebied, langs de prachtige vallei van de Grote Nete.  Er werden tekenkaarten 

uitgedeeld door de wandelfederatie.  Een mooi initiatief.  Hopelijk hebben jullie er allemaal ééntje kunnen 

bemachtigen! 
 

Op zondag, 1 juli hebben wij de grote vakantie ingezet met een superaanbieding in Lokeren.  De zomer liet zich 

van zijn tropische kant zien.  Om de hitte te ontlopen, hadden we onze wekker om 5 u gezet.  Aan natuur zeker 
geen gebrek.  De Buylaers, het Molsbroek en het Bospark zorgden voor adembenemende plaatjes.  Aan het 

bezoekerscentrum Molsbroek, tevens rustpost, hebben we zelfs een visdiefje gespot!  33 uiltjes zijn de 

inschrijftafel gepasseerd.  Een groot verschil met de vorige superaanbieding.  Waarschijnlijk speelde de 

extreme temperatuur hier een rol. 
 

Op ons tweede uilentrektochtje mochten we 30 leden verwelkomen.  Eerst langs de “cremerie” want daar was 

het weer voor.  Daarna verder langs de Kleine Nete, aan een rustig tempo richting De Beemden.  Na een frisse 
pint wandelden we kwebbelend verder over de Kesselse Heide terug naar het vertrekpunt.  De sfeer en 

gezelligheid tijdens het avondwandelingetje was zeer aangenaam.  Wil jij ons ook graag laten kennismaken met 

je favoriete wandelroute…laat het ons weten!  Vereiste is wel dat er ergens een “rustpost” is voorzien! 
 

65 uilen wandelden in Soumagne.  Gelukkig was er een aangename zomerse bries en was de temperatuur ietsje 

koeler dan de dagen ervoor.  Want zeg nu zelf, 38 graden is toch écht geen wandelweer meer! 

Een gezellige bedoening was het ook op ons zomerfestijn.  Een mix van zon en wolken, een mooi wandelingetje, 
een heerlijk stukje vlees, een lekker ijsje…op de kop 100 uilen keerden tevreden huiswaarts! 
 

Op “moederkesdag” wandelden 41 uiltjes door de bosrijke omgeving van Koersel.  De Lus van het Zwarte 

Goud stond in het teken van de oude Beringse mijn.  Al stappend konden we kennis maken met de Mijncité, de 
Mijnkathedraal,…en voor de sportievelingen was er nog de klim op de terril. 

 

En dan was er de langverwachte Willingenreis … voor mij was het de allereerste keer dat ik met onze 
wandelclub op reis ging!!! ES WAR…ECHT SUPER , TOP UND SPITZE… 

 

Dan blikken we nu even vooruit! 
 

Het laatste kwartaal kondigt zich al aan.  Van “rustig uitbollen” is zeker geen sprake.  Met nog 3 

superaanbiedingen, een uilentrektochtje, 1 busreis EN onze eigen tocht in het verschiet, gaan we ons zeker niet 

vervelen!  We hopen dat jullie op zondag, 9 december massaal afzakken naar Oelegem…om te wandelen, te 
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helpen of gewoon om te supporteren … en niet vergeten, om jullie nieuwe lidkaarten en wandelkalenders af te 

halen.  Want het is weer “dé tijd van het jaar” om het lidmaatschap te vernieuwen…  

Voor onze penningmeester breekt dus een drukke periode aan: verwerking lidgelden, klaarmaken nieuwe 
lidkaarten, invullen mutualiteitspapieren… en dit allemaal tegen onze uilentocht.   

Het zou dan ook fijn zijn, dat jullie niet wachten tot de laatste minuut om alles in orde te brengen.  Zo vermijden 

we een overbelasting voor “het secretariaat”. 
 

Dagen beginnen te korten, korte broeken en t-shirts maken plaats voor fleeces en lange broeken, de meest 

gezellige periode van het jaar is in aantocht.  Van najaarswandelingen tot sinterklaastochten, van 

winterwandelingen tot kerst- en nieuwjaarstochten, allemaal heel charmant, gezellig en sfeervol.  
Maar eerst aftellen naar onze uilentocht.  Hopelijk doen we het beter dan vorig jaar, maar dit zal grotendeels 

afhangen van de weergoden.   

 

Dus alle hens aan dek, lees:  

ALLE UILEN OP POST  

op 9 december in Oelegem! 

We verwachten jullie. 
Tot dan! 
Christel 

 

 

 
 

 

 

Woordje van uw penningmeester… 

Hallo Ranstuilen, 

In het vernieuwde bestuur ben ik wel een "ouwe rot"!  Toch wil ik me even 
voorstellen aan al die nieuwe leden van de laatste jaren die mij waarschijnlijk 

niet kennen. 

 
Ik ben Rosita, reeds lid bij de Ranstuilen sinds januari 1982! De club was toen 

nog heel jong en was slechts een jaar actief.  Ik en mijn man Willy werden reeds 

vlug aangesproken om in het bestuur te komen wat wij ook deden.  Ik was toen 
nog relatief jong, 38 jaar, en we werden beiden fervente wandelaars die heel wat kilometers aflegden. 

 

In 1989 werd mijn man voorzitter en ik bleef gewoon bestuurslid. 

In 2004 werd ons aangeraden de feitelijke vereniging te ruilen voor een vzw.  Wat wij voor de veiligheid van de 
club en haar bestuur en haar financiën toen ook gedaan hebben.  Maar een vzw worden en blijven heeft 

natuurlijk ook een administratief kaartje en dat was niet zo evident voor de oudere bestuursleden en zo werd ik 

in 2008 penningmeester en die taak ben ik blijven doen, nu reeds gedurende bijna 10 jaar. 
 

Spijtig genoeg zien jullie mij niet zo veel op de wandelingen want ik kan door de ziekte van mijn man zelf niet 

meer gaan wandelen, doch ik blijf wel actief achter de schermen en dat hoop ik nog meerdere jaren te kunnen 

doen.  Geloof me de financiën van de Ranstuilen zijn in goede handen. 
 

Tot ziens op een van onze wandeltochten want die wil ik voor geen geld van de wereld missen. 

 
Groetjes, 

Rosita 

 



[5] 

 

 
 

Reizen om te wandelen … 
 
Voor dit kwartaal hebben we maar liefst drie 
superaanbiedingen in petto. 
De eerste superaanbieding is al op zondag 07 
oktober.  Dan trekken we naar Ramsel.  De Lustige 
stappers vzw organiseren die dag hun 16e Wandeling 
tussen  Demer en Nete in.  Starten doen ze hier 
vanuit de Parochiezaal gelegen aan de Stationsstraat 
te Ramsel.  Afstanden zijn 6-8-13-18-22 en/of 30km 
en vertrekken kan tussen 7.00-15.00u. 
 
Ramsel is een dorp in de provincie Antwerpen en een 

deelgemeente van Herselt.  Het heeft een oppervlakte van 11,81km² en telde (anno 2006) 4646 inwoners.  
Deze gemeente situeert zich ergens halverwege tussen Herselt en Aarschot. 
 
Op 1 januari 1977 werd Ramsel een deelgemeente van Herselt.  Merkwaardig want Ramsel was tot 1865 een 
gehucht van Herselt en werd dat jaar een zelfstandig gemeente.  Vanaf de 18e eeuw was Ramsel vooral 
bekend voor zijn steenbakkerijen, waarvan de sporen in het landschap nog merkbaar zijn.  Deze economische 
activiteit bleef bestaan tot eind 20e eeuw. 
 
Ramsel werd vanaf eind 19de eeuw van noord naar zuid doorgesneden door de oude Spoorlijn 29 Aarschot-
Herentals.  Deze spoorlijn werd aangelegd in 1860-1861 maar is sinds 1989 omgevormd tot een fietspad. 
 
Bezienswaardigheden 

 Sint-Hubertuskerk 

 De beschermde pastorij uit 1910 

 Een eind-19de -eeuwse kapel aan de Kapelleweg is beschermd 
als monument. 

 De Strokapel: In 1662 werd er een klein veldkapelletje 
opgericht voor het Onze-Lieve-Vrouwe beeldje dat miraculeuze 
in een eik in Ramsel opgehangen was.  Van de 17e tot de 19e 
eeuw was Ramsel met zijn Strokapel een bekend 
bedevaartsoord.  Meermaals per jaar trok men in stoet naar de 
kapel.  Er zouden verschillende genezingen gebeurd zijn.  Al in 
1664 moest het kapelletje uitgebreid worden naar een houten 
kapel wegens de toeloop van bedevaarders. Begin 18e eeuw 
werd de houten kapel vervangen door een stenen kapel met 
dak van stro – vandaar de naam van de kapel.  Tijdens de 
bouw van de nieuwe Sint-Hubertuskerk tussen 1788-1791 moest de Strokapel dienen als kerk.  Om 
voldoende plaats te kunnen bieden aan de kerkgangers, moest de kapel verlengd worden en werd het koor 
afgebroken. 
De Strokapel werd in 1985 beschermd als monument.  
Anno 2016 staat de Strokapel in verval, het dossier voor de restauratie van de kapel is ingediend en sinds 
november 2017 zijn de restauratiewerken gestart. 

 
Bekende inwoners 
Geboren te Ramsel: Erwin Vandenbergh, voetballer 
Woonachtig (geweest): Garry De Graef, voetballer 

 

Van de organiserende club ontvingen wij de volgende informatie over deze tocht: 

 

‘Op zondag 7 oktober richt wandelclub “De Lustige Stappers”, al voor de 16e maal, de 

wandeltocht “Tussen Demer en Nete” in.  Je wandelt op de grens van de Zuiderkempen 

en het Hageland. Zoals bij de vorige tochten wordt er gestart vanuit de Parochiezaal in 

de Stationsstraat 39 te Ramsel.  Er is in de onmiddellijke nabijheid voldoende 

parkeergelegenheid. 

 

Superaanbiedingen 
 

 

 

 

 

 
De strokapel in verval 
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Een kort woordje uitleg over de vertrek gemeente.  Ramsel is een deelgemeente van Herselt en is door zijn 

talrijke bossen en natuurgebieden gekend als groene gemeente.  Vanaf de 18e eeuw was Ramsel vooral 

bekend voor zijn steenbakkerijen.  De sporen in het landschap zijn nog merkbaar.  Deze economische activiteit 

bleef bestaan tot het eind van de 20ste eeuw. 

 

Alle afstanden vertrekken via de oude spoorwegbedding Aarschot-Herentals-Turnhout, gekend als lijn 29, in 

1863 geopend en uitgebaat door de “Grand Central Belge”.  Deze spoorlijn was belangrijk voor de 

steenbakkerijen van Ramsel, voornamelijk om deze te voorzien van 

grondstoffen en het vervoeren van de bakstenen.  De spoorlijn 

werd in 1986 gesloten.  Nu doet de oude spoorwegbedding dienst 

als wandel- en fietspad, de zogenaamde “Hageland-Kempenroute”. 

 

Onmiddellijk na de start is er een eerste splitsing.  De 6km en de 

10km (2de maal) vertrekken in de richting van de wijk 

“Steenovens”. 

Na een mooie wandeling door enkele van de vele boomkwekerijen 

rond Ramsel, keer je via het wandel- en fietspad “Hageland-

Kempenroute”, terug naar de startzaal. 

 

De andere afstanden vertrekken ook langs de “Hageland-

Kempenroute” in de richting van Aarschot.  Je kan kiezen uit de afstanden 4 - 1ste maal 10 – 13 – 20 - 22 en 

28km. 

De 4km en de 10km (1ste maal) keren via de “Ramselberg” en de nieuw aangelegde paden rond de oude 

kleiput, terug naar de startzaal. 

 

De 10km is een combinatie van de 4 en de 6km, je hebt dan de startzaal als rustpost. 

 

De 13-20-22 en 28km lopen door “de Blakers” en “Gijmelhoek” naar het rustpunt in zaal “St. Pietersvrienden” in 

de Gijmel Langdorp.  Van hieruit maken de 20 en de 28km (1ste maal) een lus van 6,1km naar de Heimolen.  

De wandeling gaat vervolgens verder door de Langdorpse bossen om daarna terug te keren naar de rustpost in 

de Gijmel. 

 

De 22km (1ste maal) en de 28km (2de maal) maken van hieruit een bijkomende lus van 8,2km.  Deze lus loopt 

via de gehuchten Elzen en Rozendaal naar het natuurgebied “de Langdonken”.  Na een tocht door de 

Langdonken keer je door de Langdorpse bossen terug naar de rustpost. 

 

Na de rust keren alle afstanden vanuit de rustpost terug via de natuurgebieden “Blakers” en “Langdonken” terug 

in de richting van de wijk “Roteinde” in Ramsel.  Je vervoegt na de Ramselberg de 4 en de 10km (1ste maal), 

om terug te keren naar de Parochiezaal in Ramsel 

 

Wij hebben opnieuw een mooie wandeling uitgestippeld.  Hopelijk is de zon van de partij om onze prachtige 

wandeling nog wat extra in de verf te zetten.  

Wij verwachten u alvast.’ 

 

 
Ergens op de Hageland-Kempenroute 

 
Natuurgebied “Langendonken” 
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5e wandelzoektocht voor kinderen 

Voor de 5e maal richten wij ook een wandelzoektocht voor de jeugd in.  

Onder het thema “kids op stap” kunnen jongeren van 6 tot 12 jaar (die vergezeld moeten zijn van een 

volwassene) aan een wandelzoektocht deelnemen.  

Reglementair ingeschreven jongeren en hun begeleiders zijn bij hun deelname ook verzekerd. 

Bedoeling is de jeugd op een aangename manier kennis te laten maken met de wandelsport.  

De afstand bedraagt 4,0 km.  

Onderweg wordt er op een ludieke manier voorzien in zoek- en speurtocht. Dit jaar gaan de jongeren samen 

met onze speurneus Jan op zoek.  Samen met enkele archeologen heeft hij opgravingen gevolgd naar 

Dinosaurussen. 

Inschrijven voor de zoektocht kan vanaf 10 uur tot 15 uur. 

 

Zo, Beste Uiltjes, dat was wat meer informatie over de streek waar je vertoeft en het parcours van die dag 
indien je deelneemt aan deze superaanbieding.   
En vergeet niet: Je superaanbiedingskaart laten afstempelen (+ het controlestrookje van je inschrijvingskaart 
bijvoegen) betekent op het einde van het jaar een klein spaarcentje vanwege de clubkas.  (lees hierover meer 
op pag. 20) 
 
 

 
 
 
De tweede superaanbieding is toebedeeld aan Wsv De Schorrestappers uit Boom die op zondag 11 
november 2018 Walk for Life organiseren.  Starten kan tussen 08u00 en 15.00 vanuit Kantine Rupelboom FC, 
gelegen aan de Acacialaan te Boom.  Zij laten de wandelaars de keuze tussen een afstand van 6-7-10-13-16-
17 en/of 23km. 
 
Boom is een gemeente in de provincie Antwerpen, ligt aan de 
rivier de Rupel en telt ruim 17200 inwoners. 
 
Vermoedelijk bestond Boom al in de Romeinse periode.  Deze 
gemeente behoorde aanvankelijk tot de parochie Kontich, 
waarvan het voor 1309 werd gescheiden.   
Boom maakte deel uit van de bezittingen van de familie Berthout 
en hun jongere tak, de Heren van Grimbergen.  In 1920 werd 
Boom, samen met Rumst, Terhagen, Willebroek, Ruisbroek en 
Heindonk afgescheiden van het Land van Grimbergen en 
verenigd in een aparte heerlijkheid, het Land van Rumst.  Boom 
kwam samen met de rest van het Land van Rumst in handen van 
de geslachten van Vianden.  Zo kwam het Land van Rumst in 
opeenvolgende periodes in verschillende handen terecht onder andere de Ligne, de Béthune, Huis Bourbon, 
Huis Nassau.  Tot Karel van Baume in 1663 de gemeente Boom verkocht aan Joris Boschart als een 
afzonderlijke entiteit los van het Land van Rumst. 
Omstreeks 1410 werd, naar aanleiding van de stapelkwestie tussen de havens Antwerpen en Mechelen, door 
Anton van Bourgondië een bolwerk opgeslagen om de Rupel en de vaart op Mechelen te controleren. 
Tijdens de Oostenrijkse Successieoorlog lagen de Oostenrijkers in mei 1766 in de twee forten tussen Rumst en 
Boom om de Rupellinie tegen de Fransen te verdedigen. 
Boom werd tijdens de Boerenkrijg van 20 tot 27 oktober 1798 het hoofdkwartier van de “Brigands” van het Land 
van Boom. 
 
In 1976 bleef Boom buiten de grote fusieoperatie van de Belgische gemeenten.  Hierdoor is het qua oppervlakte 
een van de kleinste gemeenten van de provincie Antwerpen.  Boom heeft sinds de 19e eeuw een eigen 
ziekenhuis, maar dit is sinds 1959 juist over de gemeentegrens gevestigd ( in Reet, Rumst).  Sinds het begin 
van de 21e eeuw is er een toenemende druk op de kleinere buurgemeenten (zoals bijvoorbeeld Niel) om te 
fuseren met de gemeente Boom. 
 
Gedurende de Eerste Wereldoorlog verwierven de Boomenaars de bijnaam ‘hondenfretters’.  Dit kwam doordat 
ze bij gebrek aan ander vlees, honden slachtten om te eten.  Alleen werd dit hondenvlees niet in Boom gegeten, 
want men verkocht dit namelijk in Mechelen en Antwerpen.  Een fietsroute, het hondefretterspad, is hiernaar 
vernoemd. 
 

 
Zicht op Boom aan de Rupel 
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Piet Van Aken, een schrijver geboren in Terhagen, met zijn bekendste werk de novelle “Klinkaart” uit 1954.  De 
titel van het boek ‘Klinkaart’ verwijst naar een harde steen die in de fabriek gemaakt werd. Hier schrijft hij over 
een twaalfjarig meisje op haar eerste werkdag in de steenbakkerij. 
 
Een aantal bezienswaardigheden in Boom zijn: 

 Pidpa-watertoren van Boom 

 Tuyaertsstraat 65 

 Rijksbasisschool 

 Voormalige Bloemmolens Rypens, nu wooncomplex 

 Steenbakkerij Frateur, thans steenbakkerijmuseum ’t Geleeg: 
Boom kende al steenbakkerijen in de 14de eeuw en 
kalkovens in de 15de eeuw, die in de 15de en 16de eeuw tot 
hoge bloei kwamen ingevolge de voortdurende vraag vanuit 
de Antwerpse bouwwerven.  Daarnaast droeg ook het graven van het Kanaal Rupel-Brussel, die vanaf 
1561 Antwerpen met het binnenland verbond, ertoe bij om van Boom het centrum te maken van de 
steennijverheid vanaf de tweede helft van de 16de eeuw.  Aan het EMABB-museum was tot 2007 een 
ambachtelijke steenbakkerij in werking te zien (site Lauwers). De oude Steenbakkerij Frateur wordt volop 
gerestaureerd. 

 Provinciale en Technische Scholen 

 Kunstbrug: De kunstbrug, ook wel ‘one world’ genoemd, is een werk van Arne Quinze.  Het is terug te 
vinden in de schorre in Boom.  De brug werd voor het eerst tentoongesteld op 12 oktober 2014 aan het 
publiek.  Vooral de kostprijs van het kunstwerk maakte veel reacties los, de bouw ervan kostte 4.6 miljoen 
euro.  In het midden van de brug staat een ijzeren structuur van 25 meter hoog. 

 Natuur: 
De Schorre is een provinciaal recreatiedomein 
uitgebaat door de provincie Antwerpen gelegen 
in Boom.  Het 75 ha grote domein is 
beschikbaar voor recreatie, sport en 
evenementen. Het recreatiedomein werd 
aangelegd rond een aantal buiten gebruik 
genomen oude kleiputten.  Op het domein zijn 
een brasserie, binnen- en buitenspeeltuin,  een 
recreatievijver met waterfietsen en een paar 
stelplaatsen voor mobilhomes.  De 
sportinfrastructuur omvat een voetbalveld, 

hockeyveld, omnisportveld, recreatievijver voor kajakpolo, deltahelling en judozaal.  Het congrescentrum De 
Pitte biedt vergader- en eventaccommodatie voor kleinere groepen.  Het domein kreeg bekendheid door de 
organisatie op het domein van festivals als het Kinderrechtenfestival, Schorremorrie en werd 
wereldberoemd door de organisatie sinds 2005 van Tomorrowland in het park.  Op het domein is ook het 
stadion van de veldhockeyclub Braxgata waar in augustus 2013 de Europese kampioenschappen hockey 
voor mannen en vrouwen werden georganiseerd. 
Het Gemeentepark van Boom is gelegen tussen de straten ’s Herenbaan, Beukenlaan en Spoorweglaan. 

 
Boom kent heel wat evenementen zoals  

 Het Ubuntufestival is de opvolger van Mano Mundo festival.  Bij de eerste 3 edities maakte het festival nog 
deel uit van een meerdaags gebeuren met onder meer ook het straattheaterfestival Theater Aan Twater op 
de kaai te Boom.  De eerste editie kende een opkomst van 6.000 bezoekers.  In 2016 won het de 
GroeneVent Award van de Openbare Vlaamse Afvalstoffenmaatschappij (OVAM), waarmee het bekroond 
werd als duurzaamste middelgroot festival van Vlaanderen.  Sinds 2017 gaat dit festival door in het 
Gemeentepark van Boom op het tweede weekend van september.  Ubuntu Festival programmeert artiesten 
en dj’s met roots in alle werelddelen.  Die brengen Rumba, Salsa, Soul, Hiphop, Jazz en Reggae.  Naast 
een muziekpodium biedt het festival aandacht aan mondiale vorming, een wereldmarkt, animatie rond 
Duurzame ontwikkelingsdoelen en een food- & cocktail-corner.  Het festival mikt op duurzaam ketenbeheer 
en duurzaam gebruik van materialen en grondstoffen. 

 Tomorrowland 

 Putteke Winter 

 Planten en Ambachtendag 

 de Spartacus Run. 
 
Over de wandeling zelf heeft de redactie tot op heden eigenlijk geen informatie gevonden.  Maar deze streek is 
meer dan de moeite waard om er een wandelzondag aan te spenderen.  Temeer daar deze tocht je als 
Ranstuilenlid ook nog eens centjes opbrengt.  Dus met z’n allen daarheen zou ik zeggen. 

 
Steenbakkerij Frateut – Nu Museum 

 
Oude kleiput in De Schorre 
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Voor de derde superaanbieding trekken op zondag 02 december 2018 naar Moerbeke-Waas.  Wandelclub De 
Lachende Klomp, die ondertussen 45 jaar bestaan richt die dag zijn Sinterklaaswandeling in.  Vertrekken kan 
hier tussen 08.00-15.00u vanuit  het Parochiecentrum gelegen aan de Crevestraat 31 te Moerbeke-Waas.  Ze 
laten de wandelaars de keuze uit een afstand van 4-10-15-21 en/of 30km. 
 
Moerbeke is een gemeente in de provincie Oost-Vlaanderen en telt ruim 6000 inwoners, waarvan 131 inwoners 
met de Nederlandse nationaliteit. 
Moerbeke was in de omstreken vooral bekend om zijn suikerfabriek, die deel uitmaakte van de groep Iscal 
Sugar.  Op tweede kerstdag 2007 kondigde het bedrijf echter aan dat het de vestiging  in Moerbeke sloot. 
De officieuze naam ‘Moerbeke-Waas’ wordt soms gebruikt om onderscheid te maken met het andere 
Moerbeke, een deelgemeente van Geraardsbergen. 
De naam Moerbeke komt van enerzijds het Germaanse woord ‘mora’ wat veenmoeras (of later turf-
ontginningsterrein) betekent en anderzijds het Germaanse ‘baki’ wat beek betekent.  De naam wordt voor het 
eerst vermeld in 1271.  Reeds in de Romeinse tijd bestond er al een woonkern aan de noordelijke Heirbaan. 
 
Moerbeke is een karakteristieke landelijke gemeente.   
In het zuidelijke deel van de gemeente, onder de Moervaart, bestaat 
het landschap uit meersen gevormd tijdens de laatste ijstijd, waarin 
moeraskalk en hoogveen ontstond.  Het gebied is ingedeeld in 
akkers die afgezoomd worden door typische rijen canadapopulieren.  
In de Moervaartdepressie werd turf gewonnen.   
Boven de Moervaart ligt een zandrug, die tussen de naaldbossen 
ruimte biedt aan het unieke natuurdomein Heidebos, dat zich 
uitstrekt over Moerbeke en Wachtebeke.   
Noordelijker (boven de Expressweg Antwerpen-Knokke) bestaat het 
landschap uit uitgestrekte polders met twee kreken, de Grote Kreek 
en het Pereboomsgat. 
Hoewel Moerbeke in tegenstelling tot de meeste andere nu overblijvende gemeenten geen extra territorium 
heeft bijgekregen bij de fusie van ’77, bestaat het toch uit drie aparte woonkernen die voor de duidelijkheid geen 
deelgemeenten zijn, aangezien ze nooit zelfstandig geweest zijn. 
Moerbeke is van de drie het grootst en zo goed als alle diensten zijn dan ook daar gevestigd.  Koewacht is een 
grensdorp dat deel uitmaakt van drie verschillende bestuurlijke eenheden: naast het deel op het grondgebied 
van Moerbeke bevinden er zich ook nog delen van het dorp in de buurgemeente Stekene en de Nederlandse 
gemeente Terneuzen.  Als laatste is er Kruisstraat, een lintdorp gelegen langs de Oost- en Weststraat, beiden 
zijstraten van de Kruisstraat naar welke de woonkern vernoemd is. Koewacht als geheel is veel groter dan 
Kruisstraat maar als de delen van Stekene en Terneuzen buiten beschouwing worden gelaten zijn beide kernen 
ongeveer gelijkwaardig. 
 
Bezienswaardigheden 

- Sint-Antonius-Abtkerk 
- Ophaalbrug over de Moervaart 
- Straatzicht 
- Koewacht-Moerbeke, Sint-Filippus en Sint-Jacobuskerk 
- Stationsgebouw oktober 2014 

Het neutrale België werd in augustus 1914 meegesleurd in een conflict tussen Frankrijk en Duitsland. 
Dit gebeuren zal de geschiedenis in gaan als “DEN GROOTEN OORLOG 1914-1918”. Bij de inval van 
de Duitse troepen in België, op 4 augustus 1914, was een verdediging opgeworpen om de neutraliteit 

van België te beschermen. De strijd was ongelijk, de ene stad na de 
andere viel in de handen van de Duitsers. Een massale exodus van 
burgervluchtelingen kwam op gang. Een deel van de terugtrekkende 
troepen trachtte zich te reorganiseren om Antwerpen te verdedigen. De 
rest van het Belgisch leger, onder bevel van koning Albert I, bood 
weerstand om zo de oprukkende Duitse troepen zolang mogelijk op te 
houden. Zij kregen daarbij, rondom Antwerpen, versterking van Engelse 
soldaten van drie Naval Brigades. Uiteindelijk moesten ze deze 
verdediging opgeven. Op bevel van koning Albert I trokken ze de 
strijdkrachten zich terug richting kust om daar een volledige reorganisatie 
van het Belgisch leger tot stand te brengen. 
De spoorweg van St-Gillis-Waas over Moerbeke-Waas naar Zelzate was 

op 8 oktober 1914 één van de twee opties om te ontsnappen uit de dreigende omsingeling van de 
Duitsers. De andere mogelijkheid voor de militairen was de vlucht naar Nederland met internering als 
gevolg. 
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Op 9 oktober 1914 werd het station van Moerbeke-Waas beschoten vanuit Eksaarde. Een aankomende 
trein met militairen en vluchtelingen ontspoorde. Ze zaten in de val. ’s Avonds wilde de Duitse 
bevelhebber onderhandelen om zoveel mogelijk bloedvergieten te vermijden. In de duisternis loste 
men, vanuit de trein, schoten op de Duitse onderhandelaars. Bij deze schermutseling vielen tien Duitse 
soldaten. Daarop schoten de Duitsers bewust met kanonnen over de trein om een eventuele overgave 
af te dwingen. Er werden onderhandelingen aangeknoopt met de oversten van de Britse troepen. Die 
waren reeds meer dan drie dagen ononderbroken onderweg en uitgeput. Vervolgens stemden ook de 
bevelvoerende officieren van de Belgische soldaten in met een overgave. 
Die nacht werden duizend Britse en driehonderd Belgische soldaten gevangen genomen en 
ondergebracht in de kerk van Eksaarde. De Duitsers maakten ook verscheidene wagons legermateriaal 
buit. Op de laatste wagons zaten ook ongeveer achthonderd burgervluchtelingen die overgedragen 
werden aan burgemeester Maurice Lippens. 
Ondanks het overleg van alle betrokken partijen vielen bij de gebeurtenissen op en rond 9 oktober 1914 
in Moerbeke-Waas en Eksaarde toch 34 slachtoffers te betreuren: twaalf Duitse, tien Britse en vijf 
Belgische soldaten samen met vijf burgerslachtoffers. Het mag een wonder heten dat in die 
omstandigheden zo’n gering aantal doden te betreuren vielen. Het menselijke, dat in een oorlog 
meestal ver weg is, heeft hier toch de doorslag gegeven. 
Mag deze de waanzin van de oorlog bevestigen. Daarbij gaat ook de blijvende aandacht naar alle 
slachtoffers van deze beschieting. Een conflict kan alleen een menselijke oplossing vinden door overleg 
en rede van alle betrokken partijen. 
Moerbeke-Waas, 9 oktober 2014. 

 
Meneer Pheip uit de stripverhalen van Nero van Marc Sleen komt 
uit deze gemeente.  Hij zou gebaseerd zijn op Jean Lippens, 
directeur van de suikerfabriek, waarnemend burgemeester in de 
periode 1915-1918 en burgemeester in de periode 1938-1967. 
 
Eén van de meest bekende (ex) inwoners van Moerbeke is de 
acteur Frank Van Nerum – voor de kijkers van de soapreeks ‘thuis’ 
beter bekend als Renzo. 
 
Deze info vond de redactie terug op de webpagina van De 
Lachende Klomp: 
‘Op het einde van elk jaar, sluiten we traditiegetrouw af met onze 
Sinterklaaswandeling. Vanuit Moerbeke trachten we dit jaar onze 
gasten-wandelaars te verwennen met een afwisselend parkoers 
door de Wase Polders.  
Tevens mogen wij allen het bezoek van de grote kindervriend 
Sinterklaas verwachten, samen met zijn knecht(en). Hij heeft ons 
alvast vorig jaar beloofd ook dit jaar aanwezig te zullen zijn. Voor de 

eerste 1000 deelnemers ligt er tevens een pakje speculaas te wachten.  
Dit jaar wordt het een tocht door de natuur in en rond Moerbeke.  De Moervaart, het Heidebos, het Anton van 
Wilderode wandelpad, natuurreservaat de Turfmeersen, Eksaarde liniewegel enz...  
We hopen jullie alvast te kunnen verwelkomen!’ 
 
In het Heidebos vind je een unieke afwisseling van naaldbos, verlaten akkertjes, heide, schrale graslanden en 
dreven. Door het gevarieerde mozaïeklandschap biedt het natuurgebied onderdak aan tal van dieren en planten 
die zowel van het bos als van meer open heide houden. 
 
Al van op de parking krijg je een indruk van het Heidebos: je staat met je 
stapschoenen in het blote zand. Overal loopt prikkeldraad eindeloos langs het 
gebied. Aan de toegangsborden wordt het duidelijk waarom: als je het poortje 
binnengaat, is de kans groot dat je gallowayrunderen ontmoet. Een vijftiental dieren 
wandelen het hele jaar door van de ene plek naar de andere en helpen mee met het 
beheer. 
 
Het wandelpad slingert door het bos en er zijn veel open plekken. Het begin van de 
wandeling toont de grote troeven van dit landschap: variatie en verrassingen. Na 
elke bocht beleef je iets nieuws: dreven met oude beuken, open stukken met struikhei of percelen beplant met 
dennen. De route door het bos is bovendien uitgestrekt en zo aangelegd dat je ondanks de soms tientallen 
wandelaars, toch het gevoel hebt alleen te zijn. 
 

 

 
Het Heidebos 
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Busreis 
 

 

In geen enkel Oost-Vlaams natuurgebied van Natuurpunt is er de laatste tien jaar zoveel werk verzet als in het 
Heidebos. De Amerikaanse vogelkers had er over grote oppervlakten alle inheemse soorten verdrongen. Nu 
schieten er nog steeds zaailingen van de bospest op, maar die worden vakkundig met de hand verwijderd. Via 
een LIFE-project kon Natuurpunt saaie aanplantingen van sparren en dennen omvormen tot inheems loofbos 
waar zomereiken en berken weer in volle glorie groeien. 
 
Dat was in een notedop wat meer info over Moerbeke en over de wandeltocht.   
En Ranstuiltjes vergeet daarbij het volgende niet: 
 

naar Ramsel, Boom en Moerbeke-Waas gaan we om te wandelen weliswaar 
maar je wordt ook door de clubkas verwend 

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

 
 
 
 
 
De enige busreis van dit kwartaal  zal doorgaan op zondag 25 
november 2018 naar Binche.  Les Marcheurs de la Police de Binche 
richten die dag de 42e Marche de la Police de Binche in.  Starten kan 
hier tussen 06u30 en 15u00 vanuit Salle Saint Ursmer gelegen aan de 
rue Saint Jacques 35 te Binge. Je hebt de keuze tussen een afstand 
van 4-6-12-20 en/of 30km 
 
Binche is een stad en gemeente in de provincie Henegouwen.  De 
gemeente telt zo ‘n 33000 inwoners.   

Naast Binche zelf bestaat deze gemeente sinds de fusie van 1977 nog uit de deelgemeenten Bray, Waudrez, 
Buvrinnes, Epinois, Leval-Trahegnies, Peronnes-lez-Binche en Ressaix en het dorp Battignies. 
 
Binche is in de middeleeuwen ontstaan aan de Chaussée Brunehaut, een deel van de “Via Belgica” tussen 
Bavay en Tongeren.  De oudste vermelding van de plaats luidt Bincium (1124), latere zijn Binchium (12e eeuw) 
en Binc (1181).  Nederlandse exoniemen zijn Bing, Bins en Bijns.  Binche was een verblijfplaats van de 
Henegouwse graven, het kreeg in de 12e eeuw stadsrechten van Yolanda van Gelre en werd door haar zoon 
Boudewijn IV “de Bouwer” tot een vesting omgebouwd.  In de 14e eeuw kreeg Binche haar huidige stadsmuren. 
Tijdens de Italiaanse Oorlog (1551-1559) werd de stad in 1554 door de Fransen in brand gestoken.  Nadat Don 
Juan en Parma eerder in 1578 het stadje hadden heroverd op de Staatsen, werd in de herfst van 1578 Binche 
twee weken belegerd en ingenomen door de hertog van Anjou. Al op 6 januari 1579 echter sloten de Staten van 
Henegouwen, Artesië en Rijsels-Vlaanderen de Unie van Atrecht, waarbij ze afstand namen van de 
Nederlandse Opstand en zich onder voorwaarden weer verzoenden met de 
Spaans-Habsburgse regering.  Bij de Vrede van Aken (1668) verwierf Frankrijk 
Binche, maar met de Vrede van Rijswijk (1697) moest het dat weer afstaan aan de 
Spaanse Nederlanden. 
 
Bezienswaardigheden: 

 Het belfort van Binche, het is tegelijk de toren van het Stadhuis, uit de 14e-16e 

eeuw staat op de lijst van belforten die als werelderfgoed zijn erkend door 

UNESCO. 

 De Sint-Ursmaruskerk: deze kapittelkerk van Binche is een van de oudste 

gebouwen van de stad.  Het oudste, nog bestaande gedeelte is romaans en 

dateert uit de 12e eeuw. In die tijd was het gebouw onderdeel van een 

klooster, Moustier-Sainte-Marie genaamd, en gewijd aan de maagd Maria. 

In 1409 verhuisde het seculier kapittel van de abdij van Lobbes naar Binche. 
De kanunniken namen ook de relikwieën van de patroonheilige en eerste abt 
van Lobbes mee. De nieuwe kapittelkerk werd daarna aangeduid als Sint-
Ursmaruskerk. 
In de loop der eeuwen vonden diverse verbouwingen en uitbreidingen plaats. In de 16e eeuw vond een 
grote bouwcampagne plaats, waarbij met name het koor en de zijkapellen in laatgotische stijl werden 
vernieuwd.  In 1552 werd ook de toren grotendeels vernieuwd. In 1622 werd het schip vernieuwd en in 1682 
kreeg de toren een barokke torenspits. 

 
Het Belfort 
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Omstreeks 1850 werd het gebouw gerestaureerd, waarbij onder andere nieuwe gebrandschilderde ramen 
weren geplaatst. 

 De ruïnes van het paleis van Maria van Hongarije 

 De restanten van de 13e-eeuwse stadswallen 

 
Binche is vooral bekend om zijn eeuwenoude carnaval.  Vooral de 
Gilles met hun traditionele kostuums zijn wereldvermaard.  Lange tijd 
dacht men dat het carnaval voor het eerst in 1549 georganiseerd werd 
door Maria van Hongarije ter ere van een bezoek van haar broer 
keizer Karel V en zijn zoon Filips II, maar deze theorie is niet langer 
houdbaar, want er zijn al verwijzingen naar een carnaval in Binche in 
1395.  Sommige verwijzingen naar de Nieuwe Wereld vinden mogelijk 
wel hun oorsprong in de feestelijkheden die Maria destijds in haar 
paleis inrichtte.  Hovelingen zouden zich toen hebben verkleed als indianen, ter ere van de veroveringen van 
Francisco Pizarro op de Inca’s. 
In 2003 plaatste de UNESCO het carnaval van Binche op de Lijst van Meesterwerken van het Orale en 
Immateriële Erfgoed van de Mensheid. 
 
In Wallonië zijn er verschillende steden waar Gilles bestaan, onder andere in Binche, La Louvière en Jemappes.  
Ook in Waals-Brabant, in Nijvel en Rebecq kent men het fenomeen van de Gilles. 

Maar De Gilles van Binche zijn het bekendst.  Er zijn verschillende 
verenigingen die elk hun eigen leden hebben, maar sowieso 
mogen enkel mannelijke inwoners Gille worden.  Ook vele 
kinderen zijn Gille.  Een Gille kan men eenvoudig herkennen aan 
zijn kostuum: een linnen pak met kleurrijke leeuwen en kronen, dat 
wordt opgevuld met stro, zodat vooraan en op de rug een bult 
ontstaat.  Ze dragen klompen en een witte kraag.  Op hun gezicht 
dragen ze een masker (zo is iedereen anoniem), en op hun hoofd 
een witte muts; daarop soms een grote hoed met 
struisvogelpluimen.  Rond hun middel dragen ze de 'apertintaille', 
een gordel met zes tot negen bellen.  Gilles kondigen de lente 
aan; ze stampen met hun klompen op de aarde om deze 
vruchtbaar te maken; ze worden begeleid door tamboers die een 

karakteristieke bezwerende cadans aangeven.  Ook de bellen moeten de boze geesten verjagen.  Een Gille 
mag alleen bewegen op muziek.  De Gilles dragen een mand met sinaasappels; deze worden in de menigte 
gegooid. 
 
Binche is mogelijk de stad van herkomst van de vader, de kleermaker Jan Bijns Lambertsz, of voorvader(s) van 
de Antwerpse schrijfster Anna Bijns (1493-1575). 
Er bestaat ook een kantsoort die ‘Binche’ heet. 
 
Over de wandeling zelf heeft de redactie tot op heden niet meer informatie kunnen bekomen dan deze die je 
terug vindt in de Walking in Belgium. 
Maar de streek alleen al doet ons vermoeden dat het de moeite loont om naar deze club af te zakken en er een 
wandelzondag aan te spenderen. 
 
Inschrijven voor deze busreis kan vanaf maandag 29/10/2018 (tussen 20.00 en 22.00u) bij Christel Janbroers 
op het nummer 03/4856068. 
 
De prijs bedraagt nog steeds 7 euro/persoon of 3 euro + een volle 20-wandelingenkaart.  Kinderen jonger dan 
14 jaar betalen slechts 4 euro (in deze prijzen is de inschrijving voor de wandeling inbegrepen). 
Betalen doe je binnen de 8 dagen na reservatie rechtstreeks bij een bestuurslid of per overschrijving op 
rekeningnr. BE30 0010 9881 7111 van WSV De Ranstuilen vzw met duidelijke vermelding van ‘Busreis Binche 
+ aantal personen. 
Vertrekken doen we stipt om 7.30u te Ranst (parking Aldi), de terugreis vanuit Binge vatten we even stipt aan 
om 16.00u. 
 

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

zodat je stress en parkeerproblemen kan vermijden!! 
 

 
De Stadwallen van Binge 
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Uilentocht dd 9/12/2018… 

 

Beste uiltjes, 
 
Op zondag, 9 december is het weer zover.  Onze uilentocht met als startplaats de Parochiezaal in Oelegem.  
De mogelijke afstanden zijn 5, 8, 12, 18, 20 en 25km. 
 
De kleinste afstand heeft geen rustpost en vertrekt naar de Antitankgracht.  Deze gracht vormt een langgerekt 
element van het Vlaamse Waternetwerk doorheen het zogenaamde bebouwd perifeer landschap en is daardoor 
een natuurverbindingsgebied voor een aantal grote en kleinere natuurgebieden en boscomplexen waaronder 
het Provinciaal Domein Vrieselhof in Oelegem - een kasteeldomein met bossen en graslanden - en het Fort van 
Oelegem, een belangrijk vleermuizenreservaat.  

 
De 5 – 12 – 25km doorkruisen het Vrieselhof.  Dit ongeveer 80ha 
grote gebied is eigendom van de provincie Antwerpen en wordt 
ook door haar beheerd.  Het domein heeft een grote biologische 
waarde, zowel qua planten als dieren.  In het Sterbos achter het 
kasteel staan oude eiken en beuken.  Hierin broeden veel vogels, 
voornamelijk holenbroeders zoals spechten: zowel de groene 
specht en de grote bonte specht als de kleine bonte specht en de 
zwarte specht komen er voor.  Maar ook allerlei andere vogels, 
insecten en zoogdieren leven er.  De bunkers op het domein zijn 
vrijgemaakt, en speciale toegangen voor vleermuizen zijn 
voorzien. 
De meeste plaatsen op het domein zijn toegankelijk voor 

wandelaars.  Een uitzondering vormt het deel aan de overzijde van het Groot Schijn, het Goor met het 
blauwgrasland, omdat dit te kwetsbaar is.  Op het domein, niet ver van het kasteel is een bezoekerscentrum 
opgericht waar educatieve activiteiten georganiseerd worden. 
 
De 8km is 8.3km en vertrekt richting Albertkanaal – Spaarbekken – waterzuivering – Schildepark met na 4km 
een rustpost in Schilde. Na de rust hebben de wandelaars nog 
4.3km af te leggen. 
 
De 12km is 12.4km heeft na 4km een controlepost in Schilde en 
gaat daarna richting Fort van Oelegem. Dit fort is in privébezit en 
wordt beheerd door de werkgroep van Natuur 2000.  Het fort doet 
dienst als overwinteringsreservaat voor vleermuizen.  Blijkens 
tellingen begin 2015 overwinteren er ca 1320 exemplaren van een 
tiental soorten.  Het fort is sinds 2014 het grootste 
vleermuizenoverwinteringsreservaat van Vlaanderen.  Voor enkele 
bedreigde soorten zoals de “franjestaart” is fort Oelegem al jaren 
de belangrijkste overwinteringsplaats. 

 
De 18km is 18.1km en vertrekt richting Albertkanaal naar 
Wijnegem, door het park en heeft na 7.5km een rustpost in 
Wijnegem.  Daarna langs het sluizencomplex naar Schilde waar 
na 6.3km kan gepauzeerd worden.  De wandelaars hebben 
daarna nog 4.3km af te leggen. 
 
Een zeer gevarieerde omloop, die menig wandelaar zal bekoren. 
 
In de gezellige start- en aankomstzaal wordt de wandelaar 
verwend met spek met eieren, heerlijke Glühwein, soep, taart… 
tegen zeer democratische prijzen.  Ook op onze ruime 
controleposten worden deze democratische prijzen gehandhaafd. 
 

We wensen alle deelnemers heel veel wandelplezier! 
 

Uw Ranstuilenbestuur 
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Overzicht van de afstanden en rustposten 
 

5km =     5.0km  OELEGEM - OELEGEM     5.0km 
 

8km =     8.3km  OELEGEM – SCHILDE      4.0km 
   SCHILDE-OELEGEM      4.3km 

           8.3km 
 

12km = 12.4km  OELEGEM - SCHILDE      4.0km 
   SCHILDE - OELEGEM      8.4km 

         12.4km 
 

18km = 18.1km  OELEGEM - WIJNEGEM     7.5km 
   WIJNEGEM - SCHILDE      6.3km 
   SCHILDE – OELEGEM      4.3km 

         18.1km 
 

20km = 20.8km  OELEGEM - WINEGEM     7.5km 
   WIJNEGEM - SCHILDE      9.0km 

SCHILDE – OELEGEM      4.3km 

         20.8km 
 

25km = 24.9km  OELEGEM - WIJNEGEM     7.5km 
   WIJNEGEM - SCHILDE      9.0km 
   SCHILDE – OELEGEM      8.4km 

         24.9km 
 
 

Ranstuilen,  
wij verwachten jullie allemaal op 09 december 2018 in Oelegem 

en wensen jullie alvast veel wandelgenot toe !! 
 
 

 

 
 

Uilentrektochtjes … 
 

De volgende editie gaat door op donderdag 8 november 2018. 
We verzamelen bij Liers Cultuurcentrum De Mol, Aarschotsesteenweg 3, 
2500 Lier vanaf 13 u. 
De wandeling zal stipt om 13.30 u vertrekken voor weer + 6km. 
Organisator van dienst: Wellens Herman, waarvoor onze welgemeende 
dank !!! 
Ergens onderweg zal Herman een stopplaats voorzien om daarna terug 
te keren naar het vertrekpunt. 
 

Om organisatorische reden zouden we graag weten hoeveel sportievelingen meegaan zodat we de eigenaars 
van onze stopplaats vooraf kunnen informeren wat hen te wachten staat.  Gelieve dus je deelname te 
bevestigen aan een bestuurslid en dit ten laatste op 7 november 2018. 
 

Belangrijk om te weten:  
We wandelen in groep.  Dus wees gerust, het tempo wordt aan een ieders kunnen aangepast.  Buiten de 
organisator kent niemand het parcours dus ‘uiltjes-de-voorsten’ moeten waarschijnlijk toch worden terug 
gefloten. 
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Weekeindje er tussenuit … 
 

Van vrijdag 26 april tot zondag 28 april 2019 trekken we erop uit!   

Bestemming: Renesse.  

 
Vermits dit maar een uurtje hiervandaan is, hebben we besloten om met de auto te gaan.  Voor diegenen die 
geen “eigen vervoer” hebben, kan er afgesproken worden om te carpoolen. 
 

Dit gezellige toeristendorp in Zeeland ligt op het eiland Schouwen-
Duiveland.  Renesse heeft prachtig schone stranden en zeer mooie 
landschappen en uitzichten.  Het is een levendige, maar geen 
onaangename kustplaats.  
Volgens de meteorologen heeft de provincie Zeeland de meeste 
zonuren van heel Nederland in het zomerseizoen.  Een ideale plek 
voor wandelaars en natuurliefhebbers.  En ook voor diegenen die 
aan de stress van het dagelijkse leven willen ontsnappen is een 
verblijf op of rond het eiland de juiste keuze. 
 
Prachtige wandeltochten 
Veel wandelaars laten Renesse links liggen.  Dat is een grote 
vergissing.  Als je rust, ruimte en schitterende landschappen zoekt 
kun je hier prachtige wandeltochten maken.  Er is hier een heerlijke 
frisse zeelucht. 

 
De Renessesekust heeft brede stranden en biedt magnifieke uitzichten over de zee.  Vanaf de toppen van de 
duinen heeft de kust een prachtige aanblik.  Het strand ligt te blinken in de zon en loopt met een vriendelijke 
boog met de zee mee, de duinen vertonen de grilligheid van een bergketen en de zee kan soms 
onwaarschijnlijk blauw oplichten.  En langs de vloedlijn lopen altijd mensen, weer of geen weer. Renesse is met 
al zijn horeca een uitgelezen pleisterplaats voor wandelaars. 
 
We verblijven in het Hampshire Hotel – Renesse.  Een comfortabel hotel met sfeervolle kamers.  Het hotel is 
goed bereikbaar en heeft een ruime parking (gratis), WI-FI (gratis), een bar, op aanvraag huisdieren 
toegestaan, terras, rookvrije kamers en rookvrij hotel. 
 
Prijs per persoon 175€.  Toeslag 1 persoonskamer: 20€ 
Hierin is begrepen:  

- 2 x overnachting 

- 2 x uitgebreid ontbijtbuffet 

- 2 x culinair 3 gangen diner 

- Lunch op vrijdag  

- Lunchbuffet op zondag 

- Onze gidsen 

- Toeristenbelasting 

 
Geïnteresseerden kunnen zich enkel telefonisch inschrijven vanaf maandag, 3 december 2018 vanaf 20u bij 
Christel Janbroers op het nummer 03/4856068.  Je kan enkel voor je eigen gezin inschrijven!!! (dus niet mee 
voor je vrienden) Gelieve niet op het antwoordapparaat te reserveren! 
Je inschrijving is pas definitief na overschrijving van het verschuldigde voorschot van 75 euro per persoon op 
het rekeningnummer BE44 0018 2696 0745 van Wsv De Ranstuilen en dit ten laatste op 10 december 2018, 
met vermelding van naam + aantal personen zodat we deze reis definitief kunnen vastleggen. (ons weekend 
begint vrijdag middag!) Verdere info verschijnt in ons volgende clubblad! 
 
 

Reis je graag in groep maar liever toch met eigen wagen? 
Dan zal dit weekeindje Renesse je zeker behagen!! 

 

 
Zicht op Renesse vanaf de kerktoren 
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Ranstuilenwinkeltje … 
 
Het is alweer een tijdje geleden.  Dus de hoogste 
tijd om nog eens te vermelden wat je zoal kunt 
aanschaffen in ons Ranstuilenwinkeltje. 
Voor nieuwe leden zeker geen overbodige 
informatie. 
 
Bij Patrick en Tania Braem-Matthyssen, 
Zwaantjeslei 61, Merksem 
(Tel.: 0476/68.21.39) kan je terecht voor: 

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

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

vooraf even telefonisch contact op te nemen met 
deze mensen. 
Al deze artikelen zijn eveneens te bekomen tijdens 
de meeste clubevenementen (zomerfestijn, 
ledenfeest, …) maar zeker en vast in de vertrekzaal 
tijdens onze eigen wandeltochten. 
20-delige wandelkaarten zijn gratis te verkrijgen bij 
ieder bestuurslid. 
 
Even belangrijk om te vermelden is dat een volle 
20-delige wandelkaart recht geeft op: 
 Een korting van 4€ op een busreis 
OF 
      Een korting van 4 € in onze Ranstuilenwinkel 
(slechts één wandelkaart per aankoop) 
 
 
 

Een 
gekleed 

Uiltje is er  
twee waard! 
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Lidmaatschap 2019 … 
 

Inderdaad, het is weerom zover!  Als dit artikel in 
het clubblad verschijnt, wil dat zeggen dat het jaar 
bijna verstreken is en dat uw lidmaatschap dient 
hernieuwd te worden – tenminste indien je lid wenst 
te blijven van onze wandelvereniging. Het kon 
echter niet uitblijvern (door een verhoging van de 
bijdrage lidgeld die de wandelfederatie vorig jaar 
heeft doorgevoerd) zien wij ons genoodzaakt het 
lidgeld ook voor het wandeljaar 2019 nogmaals te 
verhogen (wij kozen dus voor een verhoging in 2 
stappen zodat deze verhoging voor onze jullie 
verspreid werd over twee jaren). 
 
HOEVEEL gaat het je dan nu kosten? 
 

 

15,00 euro voor 1 lid 

+ 12,00 euro voor elk volgend lid uit  

                 hetzelfde gezin 
 

 

WANNEER ons lidmaatschap hernieuwen? 
 

Hernieuwingen van het lidmaatschap worden tot en 
met onze Uilentocht op 09 december 2018 
aanvaard zonder meerprijs. 

 
 
 
 
 
 
Hernieuw je je lidmaatschap na deze datum dan 
zijn wij genoodzaakt om administratiekosten aan te 
rekenen.  Deze bedragen 5 euro per lid. 
 
HOE hernieuwen we ons lidmaatschap? 
 

ENKEL EN ALLEEN op volgende wijze (!): 
Achter in dit clubblad is een inschrijvingsformulier 
toegevoegd.  Dit dient volledig ingevuld te worden 
en samen met het verschuldigde bedrag 
overhandig je dit aan één van de bestuursleden. 
OFWEL 
Zend je het ingevulde formulier naar onze 
penningmeester Rosita Van der Stee, 
Boterlaarbaan 280, 2100 Deurne en betaalt het 
overeenstemmende bedrag per overschrijving op 
het rekeningnummer: BE30 0010 9881 7111 van 
WSV De Ranstuilen met vermelding: Lidgeld 2019 
+ aantal personen. 

 

Het is voor het bestuur hééééél belangrijk het inschrijvingsformulier volledig ingevuld terug te krijgen, 
dit om de administratie te vereenvoudigen en mogelijke fouten (in naam, adres, geboortedatum …) op 

de lidkaart te vermijden. 
 

 
 

 
 

Wandelkalenders … 
 
Bijna een nieuw wandeljaar dus ook een nieuwe WALKING IN BELGIUM. 
Deze wandelkalender bevat alle organisaties van Wandelsport Vlaanderen vzw, alsook de tochten van 
F.F.B.M.P. en V.G.D.S.  Alle gepubliceerde tochten zijn I.V.V.-tochten.   
Prijs: € 8.00  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Elk Ranstuilengezin kan 1 Walking in Belgium bekomen tegen de verminderde prijs van € 7.00. 
Bijbestellen kan aan de normale prijs van  € 8.00. 

 
In beide gevallen maak je gebruik van het bestelformulier dat je achteraan dit clubblad terugvindt. 
Gelieve dit zorgvuldig in te vullen en, samen met het verschuldigde bedrag, af te geven aan één van de 
bestuursleden vóór 31 oktober 2018.  Alleen zo ben je zeker dat deze kalenders ook voorhanden zullen zijn 
(de club zal slechts een beperkt aantal kalenders aankopen en OEP is natuurlijk OEP). 
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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 heeft 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 
formule van de laatste twee jaar verder gezet. 
 

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

Voor 2018 werden volgende tochten uitgekozen: 

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

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

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

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

 Op woensdag 15/08/2018 De Mijnlamp Beringen (Lus van het Zwarte Goud – vertrek te Koersel) 
 Op zondag 07/10/2018 De Lustige stappers (16e Wandeling tussen Demer en Nete  

vertrek te Ramsel) 

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

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

Dit jaar dus nog 3 tochten te gaan. 
 

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

Zoals je eerder in dit clubblad kon lezen, blijft de rubriek ‘Reizen om te wandelen …’ 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 betaalt), 
ofwel is de club zo dicht bij onze thuishaven gelegen dat het de moeite niet loont om er met een bus naar toe te 
rijden.  Daarom werd het systeem bedacht om de Ranstuilenleden die op tochten aangeduid met 
“superaanbieding” deelnemen onder de Ranstuilennaam, te belonen.  En zie, het begrip ‘Superaanbieding’ 
heeft ons geleerd dat ‘3 X scheepsrecht is’ want …  
de leden trekken er massaal naartoe, de organiserende club is blij met deze massale deelname en voor de club 
is het financieel draaglijk.  Meer informatie omtrent de werkwijze vind je in het artikel hierboven. 

jullie voorzitter 
Christel Janbroers 
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Oktober 2018 
 
 

 

Zaterdag 06 oktober 2018 
 

ZANDSTAPPERS 
Krawatentocht 

A PC Sint-Pieter 
Kerkplein 3 
LILLE 

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

 
 

Zondag 07 oktober 2018 
 
 

DE LUSTIGE STAPPERS 
VZW 
16e Wandeling tussen 
Demer en Nete 
Superaanbieding 

 

A 
 

Parochiezaal 
Stationsstraat 
RAMSEL 

 
 
 
 
 

 

6-8-13-18-22-30km 

 
 
 
 
 

 

07u00-15u00 
 

 
 

WSV CLUB 76 MERKSEM 
42e Internationale 
Wandeltocht 

A PC Sint Martinus, 
Sint-Jozeflei 
MALLE 

5-10-15-20-30-42km 08u00-15u00 
 

 
OPSINJOORKE 
MECHELEN 
Manebusserswandeling in 
en rondom Mechelen 

A Thomas More Campus 
Mechelen 
Zandpoortvest 60 
MECHELEN 

6-11-16-21-26-31km 07u00-15u00 
 

 
 

Dinsdag 09 oktober 2018 
 

WIJTSCHOTDUVELS 
5e Scota-wandeling 

A Kantine ASKC 
Eksterdreef 10 
SCHOTEN 

4-6-8km 08u00-15u00 

 

 

Zaterdag 13 oktober 2018 
 

DE BOLLEKES 
ROTSELAAR 
Najaarstocht 

VL-BR Montfortcollege 
Aarschotsestnwg 39 
ROTSELAAR 

4-6-10-12-16-20km 07u00-15u00 

 
 

Zondag 14 oktober 2018 
 

DE SINT-JANSSTAPPERS 
27e Rose Gronontocht – 
Walk2Gethertocht 

A Parochiecentrum 
Sint-Jansstraat 146 
ESSEN 

6-12-18-25-35km 07u30-15u00 
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NETELAND DUFFEL 
29e Ter Elsttocht 

A Zaal Gildenhuis 
Stationsstraat 1 
DUFFEL 

6-12-15-20-24-30km 07u30-15u00 

 
 

Donderdag 18 oktober 2018 
 

VAARTLANDSTAPPERS 
Herfstwandeling 

A PC Blaasveld 
Mechelsesteenweg 230 
BLAASVELD 

7-14-21km 08u00-15u00 

 
 

Zaterdag 20 oktober 2018 
 

WSC LANGDORP 
14e Tienbundertocht 

VL-BR Kortakkerzaal 
Kortakker 
RILLAAR 

5-8-12-16-20-30km 07u00-15u00 

 
 

Zondag 21 oktober 2018 
 

WSV BERCHLAER 
29e Nete- en Kastelentocht 

A Ontmoetingscentrum 
PC Ballaer 
Grote Markt 27 
BERLAAR 

4-6-12-18-22-30km 07u30-15u00 

 

WSV WANDELEND PAAL 
46e Internationale tocht 

L Parochiezaal St-Paulus 
Diestersesteenweg 33 
PAAL 

4-7-12-16-20-30-42km 07u00-15u00 

 
 

Zaterdag 27 oktober 2018 
 

BOSGEUZEN 
VOORKEMPEN 
Herfstwandeling 

A Gehandicaptensportclub 
Wapper 
Fort-II straat 
WOMMELGEM 

4-6-10-15-21-26km 08u00-15u00 

 
 

ZONDAG 28 oktober 2018 
 

HERENTALSE WV 
30e Kastelentocht 
Winterwandeling Regio 
Antwerpen 

A Parochiecentrum 
Boerenkrijglaan 
WESTERLO 

4-7-10-15-20-25-30km 08u00-15u00 

 

WSV DE KADODDERS 
22e Jan Kadoddertocht 

A Firma De Coster 
Grondveredeling 
Fortsesteenweg 30 
ST-KATELIJNE-
WAVER 

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

 

WK WERCHTER 
10e Winteruurtocht 

VL-BR Basisschool De Cocon 
Veldonkstraat 10 
TREMELO 

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

 

 
 

NOVEMBER 2018 
 

Donderdag 01 november 2018 
 

DE STROBOEREN 
MERKSEM 
Sterbostochten 

A Sint-Godelievezaal 
Achter d’Hoven 
WUUSTWEZEL 

6-10-12-18-24-28-35km 08u00-15u00 
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Zaterdag 03 november 2018 
 

DE NATUURVRIENDEN 
Ritselende Blarentocht 

A Zaal Zonneputteke 
Zonneputteke 
ZOERSEL 

6-12-20-25-30km 08u00-15u00 

 
 

Zondag 04 november 2018 
 

DE KORHOENSTAPPERS 
13e Klein Peerkenstocht 
Walk2Gethertocht 

A De Heischuur 
Schuurhoven 2 
OUD-TURNHOUT 

5-7-12-16-20-25-32km 07u30-15u00 

 

WSV SCHELLE 
15e Octaaftocht 

A T.A. Den Biezerd 
Wirixstraat 56 
NIEL 

4-7-12-17-21-28km 07u00-15u00 

 

DE GRUUN ZIPKES 
Ijzermaeltocht 

A GC Ijzermael 
Msgr Raeymaekersstr 10 
WEST-MEERBEEK 

4-6-10-14-20km 08u00-15u00 

 
 
 

Donderdag 08 november 2018 

UILENTREKTOCHTJE A Liers Cultuurcentrum 
De Mol, 
Aarschotsesteenweg 3 
LIER 

 
+6km 

 
19u30stipt 

 

 

Zaterdag 10 november 2018 
 

HERENTALSE WV 
Wandel Mee dag 

A Parochiecentrum 
Goorstraat 
Morkhoven 

4-7-15-20km 08u00-15u00 

 
 

Zondag 11 november 2018 
 

WSV 
SCHORRESTAPPERS 
Walk for Live 
Superaanbieding 

A Kantine RupelBoom FC 
Acacialaan 
BOOM 

 
 

6-7-10-13-16-17-23km 
 

 
 

08u00-15u00 

 

WK KADDISH VZW 
4e Vier Notelaarstocht 

A Vzw De Vier Notelaars 
Wijtschotbaan 12 
SCHOTEN 

6-10-13-16-21km 

 
08u00-15u00 

 
 

OLENSE 
POTTENSTAPPERS 
10e Pottenwandeling 

A Domein Teunenberg 
Boerenkrijglaan 51 
OLEN 

5-7-13-20-22-30km 08u00-15u00 

 
 

Zaterdag 17 november 2018 
 

DE 
POMPOENSTAPPERS 
Duivelskuilwandeling 

A MPI De Mast 
P. Damiaanstraat 
KASTERLEE 

4-6-12-18-25km 07u00-15u00 
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Zondag 18 november 2018 

 

 

BOSGEUZEN-
VOORKEMPEN 
Herfstwandeling 

A Zaal Jeugd & Cultuur 
Leo Baekelandstraat 10 
EKEREN 

6-9-12-16-21-25km 08u00-15u00 

 

WSV MOL 
Campinatocht 

A FC Dessel Sport 
Brasel 34 
DESSEL 

4-7-12-15-19-24km 08u00-15u00 

 

DE VOSSEN 
BUGGENHOUT 
Herfsttocht 

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

6-12-16-20km 08u00-15u00 

 
 

Zondag 25 november 2018 
 
     !! Gewijzigde startplaats !! 
 

LES MARCHEURS DE LA 
POLICE DE BINcheE 
42e Marche de la Police de 
Binche 
Busreis 

 

HE 
 

Salle Saint Ursmer 
Rue Saint Jacques 35 
BINCHE 

 
 
 
 
 

 

4-6-12-20-30km 

 
 
 
 
 

 

06u30-15u00 
 

 

WSV DE VOSKES 
Adriaan Ghijstocht 

A Parochiezaal 
Sint-Jozefstraat 41 
VOSSELAAR 

5-8-13-17-21km 08u00-15u00 

 

PASCALE FOR EVER 
Wandel Mee tegen Kanker 

L ’t Goor 
Engsbergseweg 107 
TESSENDERLO 

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

 
 

 
 
 

DECEMBER 2018 
 

 

Zondag 02 december 2018 
 

DE LACHENDE KLOMP 
Sinterklaaswandeling – 
45 jaar wandelclub de 
Lachende klomp 
Superaanbieding 

O-VL Parochiecentrum 
Crevestraat 31 
MOERBEKE-WAAS 

 
 

4-10-15-21-30km 
 

 
 

08u00-15u00 

 

DE STROBOEREN 
Herfsttochten 

A Fort van Merksem 
Fortsteenweg 
MERKSEM 

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

 

WIEKEVORSTSE 
STAPPERS 
11e Kempische Ardennen 
Wandeling 

A Café Sportbar Gem. 
Sportcentrum 
Industriepark 2 
HULSTHOUT 

5-10-15-20-25-42km 08u00-15u00 

 
 

Dinsdag 04 december 2018 
 

DE BAVOSTAPPERS 
Spek- en eierentocht 

A Buurtrhuis Veerle-heide 
Zandstraat 13 
VEERLE 

5-7-10km 07u00-15u00 
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Zondag 09 december 2018 
 

WSV DE RANSTUILEN 
Uilentocht – 
Winterwandeling regio 
Antwerpen 
 

 

A 
 

Parochiezaal 
Venusstraat 10 
OELEGEM 

 
 

4-8-12-17-20-25km 
 

 
 
08u00-15u00 

 
 

Zondag 16 december 2018 
 

SINT MICHIELSTAPPERS 
Smoutebollentocht 

A De Eikel 
Oude Veldstraat 4 
BRECHT 

4-7-11-14-18-22-25km 08u00-15u00 

 

KEIGNAERTTRIPPERS 
11e Wandeltocht Oostende 
met Kerstlicht 

W-VL KTA1 HoTech Oostende 
Leopold-III-laan 3 
OOSTENDE 

6-12-18km  10u00-19u00 

 

 

Zondag 23 december 2018 
 

DE KLEITRAPPERS 
Verdwenen 
Gehuchtjestocht 

A Clublokaal De 
Kleitrappers 
Korte Veerstraat 2 
TERHAGEN 

4-6-10-15-20km 08u00-15u00 

 

BOSGEUZEN-
VOORKEMPEN 
Winterwandeling 

A Openluchtschool 
Dennenhof 
De Rentfort 9 
SCHILDE 

6-12-16-22km 08u00-15u00 

 

RBK ANTWERPEN 
Antwerpen in de winter 

A St-Lievenscollege 
Amerikalei 32 
ANTWERPEN 

4-5-7-9km 10u00-19u00 

 
 

Zondag 30 december 2018 
 
WVK PUURS 
32e Eindejaarstochten 

A Gem-huis Vrededaal 
L. Van Kerckhovestraat 
PUURS 

5-8-14-20-25km 08u00-14u00 

 

DE NATUURVRIENDEN 
Oliebollentocht  
 
         EN/OF 
Driekoningentocht (in groep) 

A F.C. Halle 
Lotelinglaan 
HALLE-ZOERSEL 

6-12-20-25km 
 
 

EN/OF 
7km 

08u00-15u00 
 
 
 

19u15 
 

 
 

Een blond moppeke … 
Aan de toog van een café … 
Twee weken geleden zat ik in de vroege avond aan de toog van een café in ’t centrum.  De televisie stond op 
en het nieuws ging beginnen.  Een knappe blonde jongedame kwam binnen en ztte zich naast mij.  We keken 
beiden naar het nieuws van 19;00 uur dzt begon met een bericht over een kerel die dreigde van een hoog 
gebouw te springen.  De mooie blonde jongedae keek naar mij en vroeg: “Zou hij springen?” Ik zei: Volgens mij 
wel.”  Zij antwoordde: “Wedden van niet.”  Ik legde een briefje van 20 € op de toog en zei: “Afgesproken, we 
wedden.”  Op het ogenblik dat de mooie blonde juffrouw haar 20 €-biljet op de toog legde, sprong de man op de 
tv recht in zijn dood.  De blonde was erg ontdaan en schoof haar briefje in mijn richting: “Eerlijk is eerlijk, hier is 
je geld.”  Ik antwoordde: “Ik kan je geld niet aannemen.  Ik zag dit item al op het nieuws van 18u.  Ik wist dat hij 
ging springen”.  Het blondje antwoorde: “Ja, ik zag het ook, maar dacht zeker dzat hij het geen tweede keer zou 
doen.” 
Toen heb ik het geld maar op zak gestoken …”. 
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Familiegebeurtenissen … 
In memoriam 
 
 
Op 19 maart 2018 overleed Rosa (Rosette) Herman. 
Zij was de echtgenote van Arthur Van Schil.. 
Samen reeds vele jaren actieve Ranstuilenleden. 
 
 
 
Sylvain Verswijvel overleed op 27 juli 2018. 
Hij was de echtgenoot van Marina Herremans. 
Samen ook reeds vele jaren actieve Ranstuilenleden. 
 
 
 
Rosa Peeters overleed op 4 september 2018 
Zij was de moeder en schoonmoeder van onze leden 
Alfons en Lisette Brants-Van Dyck. 
 
 

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

 
 
 

 
 
 
 

 
 

 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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Een Ranstuil in de kijker … 
 

 
Naam: Walter Van Honste 
 
Woonplaats: Wijnegem 
 
Leeftijd: halverwege de vijftig 
 
Hobby: Wandelen en reizen 
 
Reeds lange tijd lid van onze wandelclub en 
bijna wekelijks op pad.  Het liefst bewandeld 
hij het parcours van de 20 kilometer.  Hij 
maakt steeds gebruik van het openbaar 
vervoer.  En hij draait er zijn hand niet voor 
om, om zelfs drie keer te moeten 
overstappen om op zijn bestemming te 
geraken.  Wordt er een busreis 
georganiseerd, dan is hij er steeds bij.  Ook 
op de superaanbiedingen is hij steeds 
paraat.  Feesten en dansen, lekker BBQ ‘en, 

en daarna genieten van een heerlijk ijsje, ook dat doet hij graag.  Een vriendelijk persoontje en als hij een 
Ranstuil tegenkomt op een tocht, zal hij steeds goeiedag gaan zeggen.  Hij is altijd in het gezelschap van zijn 
beste wandelmaatje, een trouwe viervoeter.  Een lid met het hart op de juiste plaats. 
We wensen hem nog heel veel wandelplezier toe.   
Deze foto is getrokken op onze superaanbieding in Beringen bovenop de Terril want ook deze heeft hij 
overwonnen. 
 
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. 
 
 

 

 
 
En dat Walter graag reist dat zie je hieronder.  En zelfs dan draagt hij de Wandelclub in zijn hart!  Want zoals 
jezelf kan lezen had hij graag dit kaartje in het clubblad zien verschijnen.  Dus Walter … bij dezen … 
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Uilenleden schrijven … 
 
Eindelijk nog eens een bijdrage van eigen bodem (lees ‘Ranstuilenleden’),  
dat doet de redactie deugd.  Want geloof het of niet, er is niets minder prettig dan een clubblad te moeten 
maken waarvoor jezelf op zoek moet gaan naar de invulling ervan. 
 

Willingen 
Zondag, 9 september 2018 
We hadden er hard aan gewerkt en lang naar uitgekeken. Maar eindelijk was het zover… Voor de allereerste 
keer gingen wij mee op reis met de Ranstuilen.  Onze wekker liep om 4u45 af (een kot in de nacht) en om 6u 
stonden we aan de parking van Aldi.  En we waren niet de eerste… De bus was goed op tijd en de valiezen 
werden met man en macht ingeladen.  Om 6u30 pünktlich konden we 
vertrekken.  Een rustige rit, met 2 stops onderweg.  Tijdens de rit had ik 
ze aan het werk gezet, er moesten immers keuzes gemaakt worden 
voor de lunch op maandag en woensdag.  Geen gemakkelijke opgave, 
want er waren er enkele bij, die 2 keer hun naam genoteerd hadden 
voor 1 dag!!! 
 
34 uiltjes zaten in de bus, 7 toeristen reden met de auto.  Rond 12u15 
kwamen we in hotel Friederike aan.  Daar werden we onthaald door de 7 
toeristen die voor ons aangekomen waren.  Een heerlijke schnitzel met 
frietjes en salatbuffet werd zeker gesmaakt… Na de lunch richting hotel, 
daar werden de sleutels verdeeld en konden we onze kamer betrekken. 
We kregen wat tijd om uit te pakken en om ons te verfrissen.  Om 16u 
werden we verwacht op de parking van het hotel en konden we voor het 
eerst kennismaken met Willingen. Cultuur, natuur en we hebben zelfs in 
de sneeuw gezeten en met sneeuwballen gesmeten.  
 
Om 18.30u werden we aan tafel verwacht voor het aperitief.  Daarna 
een heerlijk driegangenmenu met als afsluiter een lekker Mascarpone-
Himbeercreme.  Een mooie eerste dag en moe maar voldaan kropen we 
(redelijk vroeg) onder de wol. 

Christel 
 
Maandag 10 september 2018 
Vandaag zijn we met de twee groepen naar de Ettelsberg (838 m hoog) gestapt.  De groep van Danny vertrok 
een kwartiertje vroeger om langs een vrij steile helling naar boven te gaan. De groep van Liesbeth kwam langs 

een makkelijker begaanbaar pad ook aan de kabelbaan toe. 
 
Boven zijn de meesten met de lift tot hoog in de toren geweest, waar je 
kon genieten van een prachtig uitzicht. Vervolgens zijn we richting 
Hochheidehutte gewandeld.  We kwamen bij het Kyrillpad. Hier heeft de 
natuur in 2007 met orkaankracht alle bomen weggemaaid.  Velen 
hebben hier het pad met hindernissen genomen om met eigen ogen te 
zien hoe deze natuurkracht hier zijn werk heeft gedaan!  We stapten 
verder langs de prachtige 
heide om aan te komen 
aan de hütte.  Het 
middagmaal smaakte 
opperbest.   

 
Na het eten zijn we terug in twee groepen vertrokken.  De 
wandelaars met Danny zijn langs de Langeberg gegaan.  De 
hoogste berg van Sauerland.  
Op het hoogste punt stond een kruis waar vorige passanten 
steentjes hadden bovenop gegooid. Een uitdaging natuurlijk! 
Verschillende leden probeerden hun steentje bij te dragen en 
deden een verwoede poging er nog een paar bovenop te 
gooien…. 
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Vervolgens liep het pad naar beneden tot aan een splitsing waar Mark, Leo en Monique de lange weg kozen en 
de rest de kortere weg terug naar Willingen namen. Voor de dorstigen was er nog een stopplaats met een 
prachtige binnenhuisarchitectuur op z’n Oostenrijks.  Bij het buitenkomen stond een tractor en jawel, Fons kon 
zich niet houden en installeerde zich met veel jolijt op deze trekker.  Daarna zijn we terug naar het hotel gestapt. 
 
De groep van Liesbeth wandelde op eigen tempo de weg terug, onderwijl genietend van de mooie natuur. 
Onderweg werd er nog een kort bezoekje gebracht aan een tentoonstelling van glasblaaskunst.  In de 
hoofdstraat van Willingen toegekomen was een biertje drinken op een terrasje een welgekomen afsluiter van 
een toffe wandeldag. 

Viviane en Peter 
 
Dinsdag 11 september 2018 
Weer een dag verder en vandaag een hoogdag, we hebben een jarige onder 
ons, ja ja ons Daisy is jarig en dus eerst nog even voor het ontbijten een 
verjaardag gaan wensen. Na een stevig ontbijt gaan we vandaag naar het 
gebied van de Bruchhauser Steine. 
 
Om 9h30 stipt met de bus vertrokken en al vrij snel kwamen we aan de eerste 
stop.  De Feuereiche, een prachtig kunstwerk van een boom met allerlei 
taferelen in uitgewerkt.  Jammer maar daar hebben we onze eerste 
groepsgenoten met de bus terug moeten meegeven richting het 
bezoekerscentrum terwijl de rest van de groep het tochtje tot daar te voet heeft 
afgelegd.  Maar ja de afspraak van in het begin was zeer duidelijk: ieder op zijn 
eigen niveau en kunde. 
 

Aan het bezoekerscentrum hielden we een korte pitstop en een aantal groepsleden konden het ook niet laten 
om toch al even een glimp op te vangen van het bezoekerscentrum.  Dan met z’n allen terug op de bus om naar 
het vertrekpunt van de wandeling naar de Feldstein te rijden.  
Voor de grote tour een stop langs de weg en uitwaaien maar.  Er 
was er eentje bij die zijn zakdoek hiervoor gebruikte, tja ze 
gingen dan ook op het einde kletteren en de top van de berg 
beklimmen, allee als ze dat wensten natuurlijk. 
 
Die van de kleine tour die gingen nog wat verder met de bus 
maar dit leek bijna mis te lopen, wegversperring, een 
bomenwagen kwam ons plots in de tegengestelde richting 
tegemoet.  Gelukkig wij waren stijgend verkeer en dus hadden we 
voorrang, er kregen er al een paar schrik dat wij met de bus achteruit 

zouden moeten.  Neen, 
neen, die andere mocht de 

klus klaren.  Zonder problemen reed die achteruit en maakte hij de weg 
voor ons vrij.  Oef, we konden verder.  Bijna op het einde van de kleine 
maar zeer gezellige wandeling zagen we de groep van de grote tour al 
tegen de rotswand hangen, ja ze waren bijna boven. 
In de wind op de bankjes beneden aan de rots keken we hoe ze de klus 
klaarden en wachten we geduldig tot ze allemaal veilig terug waren 
afgedaald.  Ondertussen ging Daisy rond met een lekker snoepje als 
traktatie voor haar verjaardag.  Nog even rusten en dan met de ganse 
groep de afdaling volbrengen terug tot bij het bezoekerscentrum. 
 

Tijdens de afdaling kwamen we viewmasters tegen en hierin kon je de geschiedenis van het gebied zien.  Zeer 
leuk en onze gids vertelde dan nog wat extra over het gebied en zijn verleden.  Onderweg konden we zelfs nog 
een stuk van de vroegere omwalling zien.  Na een rotsige afdaling tussen de verschillende vulkaanrotsen 
kwamen we plots een paal met een camera tegen.  Neen, het was 
niet om de mensen in de gaten te houden maar wel om de 
slechtvalken op te volgen die in het gebied broeden.  Vanaf daar 
nog een klein stukje wandelen en ondertussen van de prachtige 
uitzichten genieten.  
 
Om 12h45 kwamen we dan aan op de plaats waar onze lunch al 
klaar stond.  Een zeer lekkere vleesschotel met een leuke 
schnaps en ja het was “aanvallen”, want iedereen had 
honger van de gezonde lucht en de mooie wandelingen die alweer in 
onze beentjes zaten.  Nadat onze innerlijke mens gespijsd was werd 
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door Monique de zang ingezet, zij vond dat het tijd was om eens te laten horen dat we de groep van de vrolijke 
vrienden zijn. 
 
Om 14h00 werd het tijd om de terugtocht aan te vangen, ja zoals voorzien in 2 groepen.  Nog even met 
iedereen op de bus en zorgen dat je snel wist wat je nog wilde doen, nog wat wandelen of met de bus terug 
naar het hotel en genieten van een vrije namiddag. 
Aan iedereen de keuze, het was genieten in de wellness van het hotel of in de winkelstraat of ……. nog van een 
mooie wandeling. 
En, het toekomstige bruidspaar onder ons heeft zich eens goed laten masseren en verzorgen om er op 15 
september stralend uit te zien. Ook voor hen alvast een dikke proficiat! 

Tania en Patrick 
 
Vandaag reeds woensdag 12 september 2018 
De dag start met twee mooie spreuken en een heerlijk ontbijt. 
Op ons programma wandelen naar het dorpje Schwalefeld.   
De groep van Danny vertrekt om 9.15 de tocht gaat over een 
panoramische weg en een mooie afdaling door het bos.  Ikzelf en onze 
twee viervoeters starten met Liesbeths groep een kwartiertje later, Lisa 
heeft ons gelukkig nog ingehaald alvorens we de winkelstraat verlaten.   
We vervoegen onze weg via een breed wandelpad een stuk opwaarts, 
soms wat dalend en stijgend het landschap is hier een open vlakte wat 
een ademruimte.  We vervolgen onze weg en zien een huis met een 
mooie vuurtoren, een vakantiehuis.  Nu wandelen we meer in het bos, 
na een uurtje nemen we een kleine pauze.  

 
Nog een drietal kilometers te gaan volgens de wegwijzer.  Een speciale fiets en 
vogel komen we ook tegen, dan de baan oversteken - een sportieve man laten 
we even voorbij langlaufen.  Eigenlijk maken we een cirkel waardoor we het 
hotel met de speciale fiets terug opmerken aan de overzijde.  We nemen even 
een kleine pauze aan een brugje waarna we afdalend het dorpje binnengaan, 
twee koetsen met prachtige paarden, beetje nostalgie, even later bereiken we 
Landgasthof Göbel waar we verwend worden met een heerlijk middagmaal en 
een honinglikeur.  Ook drie muzikale gasten ieder op hun eigen manier 
verblijden ons met hun lied. 
 
Na de middag gaan we mee met Danny's groep we wandelen tussen de 
weiden met prachtige vergezichten; er staat ons nog een klim te wachten tot 
aan het kruis waar we enkele foto's nemen om daarna al dalend tot aan de 
Brug Willingen te bereiken. 
Wederom genoten van een prachtige dag!       Daisy 
 

 
Donderdag 13 september 
Vandaag met de bus naar het 1200jaar oude stadje Fritzlar geklasseerd 
als monument.  
Vertrek van aan de Grauer toren naar de Marktplaats waar men het 
eerste 4 etagewoning vindt.  Naar de St. Petersdom en dit langs kleine 
steegjes met de meeste van de oude specifieke huizen schots en scheef 
gebouwd.  Even de Dom  bezichtigen.  Op het Domplein het standbeeld 
van Bonifacius.   
 
Van hieruit door een omwallingspoort naar de benedenstad en hier 
volgen we de omwallingsmuur met nog 7 goed bewaarde torens.  Vanaf 

de ingang van de winkelstraat 
vervolgen wij onze weg langs de binnenkant van de muur en komen we 
terug aan de Grauer toren. Naar de markt waar we keuze genoeg 
hadden om iets te eten.  
 
Na de middag naar het kasteel Waldeck waar we vanuit de binnenkoer 
een mooi uitzicht hadden op de Edersee een groot stuwmeer met een 
omtrek van 60km.  nadat de eerste groep te voet naar het meer vertrok 
reden wij verder met de bus naar ons vertrekpunt ergens in het bos.  
Eerst een lichte afdaling door het bos met een avonturenpark en dan 
naar de oever van het meer en zo’n 3km wandelen tot aan de stuwdam.  
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Hier even verpozen en wachten op de eerste groep waarna we terug naar het hotel reden.   
Voor sommige liefhebbers was er ’s avonds nog een dansavond voorzien.    

P.R. 
 
Vrijdag, 14 september 
De wekker gezet om 6.30u want we moesten niet enkel ontbijten, ook de kamers moesten leeg zijn voor 9u… 
Een beetje pijnlijk, want op donderdagavond waren we naar de DorfÄlm geweest, ah ja, we moesten deze week 
toch dansend afsluiten, après-walk…uit den bol gaan…het hoort er toch bij? 

 
Om 9u konden we weer beginnen wandelen, voor diegene die 
nog wilden uiteraard.  Een korte afstand van 6km of de lange 
van 9km.  Beide wandelingen kwamen aan de skischans.  De 
korte enkel onderaan.  De lange afstand kwam eerst langs de 
bovenkant van de schans…indrukwekkend, wetende dat hier 
elk jaar de World Cup schansspringen plaatsvindt.  
 
Om 11.30u kwamen we terug in het dorpje aan.  We kozen 
ervoor om eerst nog iets te gaan eten. Daarna was er amper 
nog een half uurtje over om nog snel wat inkopen te doen.  De 
bus mocht tot 13.30u op de parking van het hotel blijven staan.  
Iedereen was weer stipt op tijd om op te stappen.  We reden 
nog langs de rodelbaan zodat we onze reis al roetsjend konden 
afsluiten.   

 
Om 14u keerden we dan terug huiswaarts.  Jammer, maar 
aan alles komt een eind.  Om 17.10u hielden we nog een 
pauze in Sevenum.  Beentjes strekken, tasje koffie drinken, 
plasje doen… Om 18u vertrokken we terug en om 
omstreeks 19.15u stonden we terug aan Aldi Ranst. 
 
Feit is, dat ik mijn mening over groepsreizen moet 
herzien…het was een zaligheid om met jullie wat tijd te 
mogen doorbrengen… 
 

JULLIE WAREN/ZIJN FANTASTISCH!!! 
 
Het was een prachtige vakantie, we hadden alles mee: het 
weer, het hotel, de gidsen, de chauffeur en de ook de sfeer 
was top.  We kregen van jullie complimenten, dit deed écht 
deugd!  En we gaan jullie nu al verklappen dat we in 2019 
van 8 tot 13 september naar de Moezel trekken. Het 
concept blijft hetzelfde dwz natuur, cultuur en vrije tijd.  Dit 
is de perfecte mix voor jong en oud! 
Ich liebe, du liebst, er liebt, wir lieben… 
 
 

Getekend, 
Een gelukkige voorzitter. 

 
 

4-daagse van de IJzer anno 2018 
 
 
Maandag 20 aug 
Vertrek naar onze 20ste 4-daagse van de IJzer.  Installatie op ons 
normaal plekje.  Na de ceremonie aan het monument kwam het 
ganse gezelschap naar het kamp.  De garnaalvissers te paard, de 
groep van de Ijslandvaarders, een dansgroep die enkele dansen 
uitvoerde en de harmonie van de gidsen.  Daarna werden we 
getrakteerd op met een bordje paëlla bereidt door de 
garnaalvissers. 
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Dinsdag 21 aug 
Wandeling vanuit Oostduinkerke.  Richting duinen en langs het strand naar Nieuwpoort.  Langs de zeedijk en 
de Paul Orbanpromenade; onderweg kregen we een flesje limonade.  Langs het Dancecoermonument naar de 
vismijn en dan naar de Grote Markt waar de reuzen buiten gelaten waren.  Even een rustpauze inlassen en dan 
verder naar het kanaal.  Ditmaal sloegen we af en volgden het Zouavepad naar Oostduinkerke.  Door het 
Sunparks waar de traditionele garnalensoep werd uitgedeeld.  Nog even door de Oostvoornduinen en het eind 
was in zicht en dit aan het visserijmuseum.  Dit jaar gratis voor de wandelaars. 

 
Woensdag 22 aug 
Diksmuide: vanaf de vernieuwde Grote Markt ging het langs het 
Italiëplein met enkele herdenkingsmonumenten en zo naar de 
IJzertoren met een tijdelijk kunstproject van 70 witte 
kinderbeelden met een witte ballon omdat zij meestal de grootste 
slachtoffers zijn.  Daarna langs het provinciedomein 
IJzerboomgaard dat nog in aanbouw is.  Oversteken doen we 
steeds onder begeleiding van de MP’s.  Langs het nieuwe 
industrieterrein naar een oude spoorwegbedding.  Langs Oud 
Stuivekenskerke hier de Grote wacht een oude observatiepost 
opgericht op de overblijfsels van de voormalige kerk en een 
vernieuwde kapel.  Iets verder een gedenkkapel van een 
Canadees.  Op de IJzerdijk vinden we een moderne constructie 

van 2 petroleumtanks uit W.O.I die tijdens de oorlog Diksmuide moest bevoorraden.  Tussen 23-24 okt werden 
ze in brand gestoken.  Daarna de dodengang langs de loopgraven en Duitse bunker nog even langs de vismijn 
en zo terug naar de Grote Markt. 
 
Donderdag 23 aug 

Poperinge: start aan het station naar het Naw Military Cemetry van Poperinge met zo’n 1000 graven.  Langs 
verschillende straten belanden we aan het Lijsenthoek Military Cemetry het 2de grootste Commenwealth 
begraafplaats met +/- 11000 doden, hier liggen mensen gestorven van een ziekte of overleden aan hun 
verwondingen.  Juist op tijd om de herdenkings-ceremonie bij te wonen.  Richting Schreve (Belgisch-Franse 
grens) die volgen we zo’n 3km en dan terug richting Poperinge en dit langs de Vletterbeek en terug naar het 
station. 
 
 
Vrijdag 24 aug 
Ieper: wegens 2 andere manifestaties op de Grote Markt vertrokken we een half uur vroeger.  Van aan de 
Lakenhalle, de Rijselstraat in.  Langs allerlei straatjes komen we in het park en verkennen het” Eiland “en 
steken we de drukke Oudstrijderslaan over onder het controlerend oog van de lokale politie.  We nemen het 
Bijlanderpad langs ket kanaal 
Komen-Ieper en zo richting 
Vormezele waar we de 
oorlogsgraven Enclosure 1, 2 en 3 
passeren.  Hierna nemen we 
richting Palingbeek.  Tijd om even 
te rusten voordat we de wandeling 
door de Expo ComingWorld 
Remember me maken het 
niemandsland en The Buff één van 
de zwaarst bevochten plekken van 
W.O.I.  Eén groot kleien beeld 
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aangevuld met 600.000 kleine kleien beeldjes.  Elk beeldje staat voor een slachtoffer dat in België het leven liet.  
Langs een nieuw aangelegd pad komen we in de Seelbachdreef om uit te komen aan de Zillebeekvijver en 
langs de verdronken Weide onder de ring van Ieper naar de wijk Torrepoort het einde van de 4-daagse. 
 
Alle dagen hadden we een aangenaam weer om te wandelen en niet de voorspelde regen  
’s Avonds zoals de laatste jaren nog een barbecue en nog een nachtje slapen zodat we uitgerust de zaterdag 
naar huis konden rijden. 

PR 
 

 
 
 

Wandelvakantie met Wandelsport Vlaanderen 
 
Zondagavond kwamen er zo’n 10 bussen aan in St.Moritz en werden we verdeeld over twee eetzalen. 
 
Maandag: 
Voormiddag: wandeling rond het meer van St.Moritz. 
Namiddag: langs het meer naar de roltrap die ons naar St.Moritz dorp bracht, hier langs enige 
bezienswaardigheden en winkels met gigantische prijzen.  Dit was een voorbereiding voor de wandelingen van 
de volgende dagen.  ’s Avonds kon men keuze maken van de wandeling voor de volgende dag.  Hele dag 
wandeling of twee halve dag wandelingen of gewoon genieten van de streek. 
 
Dinsdag: 
bij het ontbijt kreeg iedereen een drinkenbus. 
Voormiddag:  aar het meer van Campfer.  Bij het vertrek geen gids te zien zodat de groepsverantwoordelijke 
van deze reis zelf maar gidste.  Dit werd een heerlijke wandeling langs een mooie kapel, een camping waar dat 
weekend polo wedstrijden werden gehouden.  De gids vertelde ons dat er zelfs voor de paarden er luxe stallen 
zijn.  Verder langs de plaats waar ooit een Olympische schans stond die door een gemeentelijke misverstand 
werd afgebroken en er geen middelen waren voor een nieuwe.  Langs het kerkhof en dan het bos in en we 
uitkwamen aan de kabelbaan.  Op tijd voor aperitief en middagmaal. 
Namiddag: langs het meer van Staz door de bossen 
naar Ponterevisa hier namen we de trein terug want we 
hadden ook een pas voor vervoer gekregen. 
 
Woensdag: 
Voormiddag:  met de bus naar Diaboleza en hier met de 
kabelbaan naar boven tot aan de sneeuwgrens, met een 
mooi zicht op de Morteratsch gletsjer en de besneeuwde 
bergen. 
Namiddag/ met de bus naar Sils en dan een wandeling 
langs het Silvaplanameer met onderweg een waterval hier 
splitste de groep langs de waterval en te voet naar het hotel 
of te voet tot het dorp en met de bus terug.  Op de kamers 
lag er voor iedereen een zaklampje. 
 
Donderdag: 
Voormiddag: naar Maloya met de bus, naar de plek waar 
vele van ons de CM vakantie doorbrachten.  Een kleine wandeling langs het palace tot het meer en terug waar 
we met openbaar vervoer terug naar het hotel reden en we verschillende kleine dorpjes doorkruisten. 
Namiddag: met de trein naar Alp Blüm waar we genoten van het prachtig uitzicht.  Helaas pech want de 
trein die verder naar Tirana moest viel in panne met het gevolg dat de volgende trein niet verder kon en al het 
volk van deze trein en van de wachtende in het station en die van de gestrande trein allemaal terug moesten.  
Opeengepakt vertrokken we met onderweg op de stations nog mensen die er nog bij in geduwd werden.  Dit 
duurde tot het station waar een ander spoor naar Tirana ging.  ’s Avonds natuurlijk voetbal! 
 
Vrijdag: 
Voormiddag: Meierei een rustige natuurwandeling met zicht op het meer van St.Moritz.  Langs het ouderlijk 
huis van kunstenares Mili Weber en een pracht van bloemen onderweg. 
Namiddag: met gedrieën namen we deel aan de gratis reis naar Tirana een Italiaans stadje met een mooie 
kerk van de zwarte madonna en enkele oude ingangspoorten.  Een stad waar de trein gewoon over het straat 
rijdt.  De weg hier naartoe gaat langs de Berninapas. 

 
Mooi zicht op de Morteratsch gletsjer 
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Zaterdag:  
Voormiddag: een vrije wandeling met ons twee.  We 
wandelden langs een gedenkplaat van O.S van ’28 met 
maar 6 disciplines één waar skiers voortgetrokken werden 
door paarden en die van ’48.  Daarna de klim naar 
St.Moritzdorp tot aan de Slask turm (scheve toren) zelfs 
schever dan die van Pisa.  Overal mooie bloembakken en 
bloemperken . 
Namiddag: Heidiwandeling, eerst een stevige klim 
waarna we geleidelijk omhoog gingen langs velden met een 
pracht van allerlei bloemen en dit tot aan de hut, deze van 
de gekende Heidi films en series.  Da afdaling ging langs 
het verhaal van URSLI en dit met mooie houtsculpturen.  
Het laatste deel was langs honderden trappen.  Waarna we 
de bus namen tot aan het hotel want de wandeling was 
toch een beetje hevig geweest mede met de warme 
temperatuur. 
 
Zaterdagavond: 
de bussen vertrokken met telkens een kwartier ertussen.  Huiswaarts ging het zo vlot dat we dachten voor het 
vooropgesteld uur thuis te zijn, helaas tot we aan wegenwerken kwamen en we anderhalf uur vast zaten. 
 

PR 
 

 

 

Voor u gelezen … 
 

Oelegem 

Gust en Albert verzamelen met bedevaart naar Santiago de Compostella 8500 euro voor kankeronderzoek 
 
“IK BEN FIER OP MIJN EZELS” 
 
Ruim honderd sympathisanten verwelkomden maandag Gust Van Rooy (69) en Albert de Ghellinck (59) met 
ezels Noortje en Boris aan de kerk van Oelegem.  De twee keerden terug uit Compostella.  Hun bedevaart 
leverde 8500 euro op voor kankeronderzoek.  

 
De kerkklokken begonnen om 18u enthousiast te luiden.  
Ongeveer tien minuten later kwamen Gust uit Oelegem (Ranst) 
en Albert uit Noorderwijk met ezels Noortje en Boris te voet 
aangestapt.  Iedereen begon luid te applaudisseren terwijl Gusts 
kleinkinderen Ella (9) en Vince (3) een spandoek droegen.  De 
bedevaarders kregen direct een Oelegems Titsenbier in de 
handen.  Gust, met dikke baard, herinnerde zich nog zijn blijde 
intrede in Oelegem van zijn vorige voetbedevaart naar 
Compostella.  In 2014 volbracht hij de 2800 kilometer lange 
Camino ook al eens met ezel Boris.  “Deze keer was het heel 
zwaar”, vertelt Gust.  “We zijn vertrokken op 2 april.  De eerste 
weken hebben we veel in de regen gestapt.  Mijn voeten deden 
echt zeer in die natte schoenen.  Als iemand mij toen gevraagd 
zou hebben of ik nog een derde keer naar Compostella wil, had 
ik zeker nee geantwoord.  Nu zou ik het alweer in overweging 
durven nemen”. 
 
Gust verloor zijn vrouw aan kanker, Albert is zelf ex-
kankerpatiënt.  De twee zamelden via de UZA Foundation geld in 
voor kankeronderzoek.  Professor Berneman kwam persoonlijk 
bekendmaken dat 120 sympathisanten in totaal 8500 euro 
hadden gestort.  “Een opsteker voor ons als onderzoekers en alle 

hulpverleners”, vertelde de professor, in het bijzijn van dokter Ann Van de Velde.  “We gaan het geld inzetten 
voor onderzoek om het afweersysteem van kankerpatiënten te versterken”. 

 
Die Heidihütte 
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Lijdensweg 
Gust is fier op zijn ezels.  Dokus Brandt en Marijke Van de Vel kwamen Gust en de ezeltjes met een 
paardentrailer in Compostella ophalen.  Albert was door omstandigheden vorige vrijdag al moeten terugkeren, 
maar Gust, Noortje en Boris kwamen effectief pas maandag in Oelegem aan.  “De ezels zijn al helemaal 
bekomen van hun voettocht”, zegt Marijke.  “Straks mogen ze in de wei bij Gust in het Konijnenbos”. 
 
Ook burgemeester Lode Hofmans (Open VLD) kwam de bedevaarders 
feliciteren.  “Niet elk dorp heeft zo iemand als Gust, die helemaal naar 
Compostella stapt vanuit zijn hart voor het goede doel”. 
 
Voor Albert de Ghellinck was het zijn eerste voetbedevaart naar 
Compostella.  “Dit is niet voor watjes. We stapten zo’n tien à twaalf uur 
per dag, om met de ezels elke dag 25 kilometer verder te geraken. Mijn 
gedachten gingen de hele tijd uit naar kankerpatiënten en de 
lijdensweg die zij afleggen”. 
Albert vroeg een halve minuut stilte voor de mensen die momenteel 
nog aan het strijden zijn of die iemand verloren hebben aan kanker.  
Daarna zong Gust nog een Marialied.  
 
“En nu ga ik mij scheren”, zei Gust.  Maar eerst kreeg iedereen nog 
een tripel en Gusts dochter Katrien, die ijssalon Creme Katrien in 
Essen heeft, trakteerde iedereen op een ijsje. 
 
Kristin Matthyssen Gazet van Antwerpen 14 augustus 2018 
Foto’s: van een enthousiaste Ranstuil 
 
 

Leuke weetjes … 
 
ZORG GOED VOOR JE RUGZAK 
Sneeuw, regen, wind, zon, modder, rotsen en niet te vergeten: heel veel zweet.  Onze rugzakken krijgen heel 
wat te verduren.  Maar met een beetje goede verzorging gaat hij jaren mee.  Dit zijn onze handige tips waarmee 
je je rugzak kan onderhouden. 
 
Stop je rugzak nooit in de wasmachine: 
Een wasmachine gebruikt zoveel geweld, dat is nooit goed voor je rugzak, zelfs niet als 
je hem wast op een programma voor kwetsbaar textiel.  In de wasmachine gaan 
verlijmde onderdelen namelijk kapot, de coating in het textiel van de rugzak kan 
beschadigd worden en de heftige bewegingen in de trommel zijn slecht voor 
voorgevormde onderdelen zoals rugpanden, heupbanden en hengsels. 
 
Droog vuil weghalen: 
Modder en stof kun je het beste laten drogen en er later met een zachte borstel 
afwrijven.  Gebruik liever niet meteen een grote plens water.  Met een vochtige doek kan 
je iets hardnekkiger vuil wegpoetsen.  Oude tandenborstels zijn ideaal om vuil uit de ritsen en naden te 
borstelen.   
Nog een tip: schud je rugzak ook even goed uit, je staat ervan te kijken hoeveel stof er dan al uit komt! 
 
Lauw water en zachte zeep: 
Hardnekkig vuil zal je toch echt moeten wassen.  Dat betekent: handwassen.  Het beste is een grote teil of een 
badkuip.  In ieder geval iets dat groot genoeg is om alle hoekjes en vakjes aan je rugzak goed uit te spoelen.  
Gebruik daarbij lauwwarm water en geen agressieve synthetische zeep, maar een technisch wasmiddel, of 
anders groene zeep.  Daarmee kun je vlekken verwijderen.  Spoel je rugzak uitgebreid na.  Sommige 
rugzakmerken hebben hun eigen speciale stoffen die op een bepaalde manier behandeld moet worden.  Check 
daarom altijd ook het wasvoorschrift. 
 
Rustig laten drogen: 
Leg je gewassen rugzak nooit op de verwarming of in de felle zon, maar laat hem zo ‘natuurlijk’ mogelijk 
drogen.  Hang hem daarbij op z’n kop, zodat vocht er goed uit kan lekken.  Geef je tas echt de tijd om helemaal 
droog te worden, zodat er geen vocht achterblijft in bijvoorbeeld de gepolsterde delen in heup- en 
schouderriemen en in het rugpand. 
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Je rugzak opbergen: 
Je rugzak is weer fris en schoon, en nu?  Je rugzak op een goede manier bewaren is net zo belangrijk voor de 
levensduur ervan als een goede schoonmaak.   
Bewaar hem op een droge, koele en donkere plek, waar er geen schade kan ontstaan door vocht, zonlicht en 
erger: schimmel.  Zorg er ook voor dat er geen grote gewichten op of tegen je rugzak leunen.  Een voorgevormd 
rugpand kan daardoor aardig uit vorm raken.  En nog een laatste tip voor de baasjes van huisdieren: hou je tas 
ook buiten bereik van je huisdier.  Sommige huisdieren reageren op ‘vreemd’ ruikende rugzakken door er zelf 
een geurvlag op af te zetten.  Kun je weer opnieuw beginnen met schoonmaken… 
 
NATTE VOETEN GEHAD? 
Nat gras, een sneeuwveldje, een beekje of gewoon een ouderwetse regenbui.  Iedereen krijgt vroeg of laat een 
keer te maken met natte schoenen. Maar hoe krijg je je schoenen weer droog, zonder dat ze stuk gaan? 
 
Zo droog je je wandelschoenen: 
We kunnen het niet vaak genoeg herhalen: zet je schoenen nooit bij de verwarming!  Zowel leer als technische 
materialen kunnen daar niet tegen.  Sommige lijmsoorten laten los en leer en suède drogen uit en kunnen 
scheuren.  
Zet je schoenen daarom in een goed geventileerde ruimte met een gewone kamertemperatuur.  Als het droog 
is, kun je je schoenen natuurlijk ook buiten laten drogen.  Zet je schoenen dan wel op een plekje in de schaduw 
en pas op dat ze door optrekkende dauw of een nachtelijke regenbui niet alsnog weer nat worden. 
 

Zooltjes en veters eruit: 
Haal de zooltjes en veters uit je schoenen en trek de tong van je schoen 
goed open.  Zo kan alles lekker luchten en zijn de ruimtes tussen de 
verschillende onderdelen van je schoen ook goed open, zodat alles kan 
drogen.  Je kunt je zooltjes rechtop in je schoenen zetten.  Dan raak je ze 
niet snel kwijt en volgens sommigen creëer je een soort schoorsteeneffect 
waardoor je schoen eerder droog zijn.  
 

Oude kranten: 
Als je schoenen echt doorweekt zijn, kan het helpen een paar proppen oude kranten in je schoenen te doen.  
Die absorberen het vocht in je schoenen.  Ben je bang dat er resten van bijvoorbeeld inkt in je schoenen 
achterblijven?  Doe dan om de proppen krantenpapier een laagje keukenpapier. 
 
Drooglopen: 
Tsja, en soms heb je pech.  Zeker bij meerdaagse tochten kan het voorkomen dat je ’s ochtends wakker wordt 
en je schoenen nog niet droog zijn.  Dan zit er niets anders op dan je schoenen droog te lopen.  Trek dan in 
ieder geval droge wandelsokken aan en verwissel die zo mogelijk onderweg nog een keer om geen blaren te 
krijgen. 

Bron: Bergen magazine, juni 2018 
 

Heb in mijn bureau grote kuis gedaan en heb nog enkele tips gevonden. 
 

Personen die cholesterol op peil willen hebben: 

Meng 2 lepels honing en 3 theelepels kaneel poeder in een theekop, heet water opgieten en goed roeren 

Als je dit 3 maal per dag drinkt, zal uw cholesterol perfect zijn. 
 

 

Als je ‘s avonds een banaan eet,  

heb je meer kans om in slaap te vallen. 
 

Wespenplaag? 

Om wespen op afstand te houden, plaats op tafel een schaal met water waarin je een flinke scheut ammoniak 

hebt gedaan.  De geur zorgt ervoor dat de wespen je niet komen lastigvallen. 
 

Vetstof! 

Het menselijk hart heeft vetstof nodig, “gezonde vetten” weliswaar! 

Eten we onvoldoende gezonde vetten, dan zal ons lichaam gevaarlijke vetten maken uit de suikers die we 
opnemen.  In heel wat voorverpakte voedingsmiddelen worden de gezonde vetten vervangen door suikers en 
koolhydraten, die onze bloedvaten doen dichtslibben.   
Om dit te voorkomen gebruiken we beter elke dag een portie gezonde vetten, zoals roomboter, olijfolie en 

kokosolie. 

Ingezonden door Guy 
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 Uilenpuzzelhoekje … 
Oplossing ‘Sudoku’ 

3e kwartaal 2018 
 

3 2 7 5 9 4 6 1 8 

5 9 8 6 7 1 4 2 3 

6 4 1 8 2 3 7 9 5 

2 8 3 9 4 5 1 6 7 

1 6 4 2 3 7 8 5 9 

7 5 9 1 6 8 3 4 2 

9 1 5 3 8 6 2 7 4 

8 7 6 4 5 2 9 3 1 

4 3 2 7 1 9 5 8 6 
 

En de winnaar is … 
 

Voor deze editie ontving de redactie 18 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 Rob en Maria Nys-Van Hoof uit Lint. 

Proficiat!  Jullie prijs wordt zo snel mogelijk afgeleverd. 
 
 

 

Nieuwe puzzelopgave 
4e kwartaal 2018 

 

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   7   6   

   1  6   4 

    8  5   

6  5  3 7   9 

 7  4     6 

8  3       

 1  9  2   7 

 2  5 7  3   

         
 

Inzendingen worden verwacht vóór 30 november 2018 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 … 
 

Gevulde puntpaprika’s 
Ingrediënten (voor 4 personen): 
250g basmatirijst, 4 puntpaprika’s, ½ komkommer, 
½ gele paprika, ½ rode paprika, 8 ontpitte zwarte 
olijven, 140g zoete mais, ½ rode ui, 125g 
mozarella, enkele blaadjes verse koriander, 1kl 
paprikapoeder, 1kl provencaalse kruiden, 1el 
pompoenpitten, 1el olijfolie, snuifje peper en zout. 
Voor de saus: 1 blokje groentebouillon, 1kl 
citroensap, 1kl fijne korrelsuiker, 70g tomatenpuree, 
1el sausbinder. 
 
Bereiding: 

 Verwarm de oven voor op 180°C.  

 Kook de rijst volgens de verpakking en doe in 
een grote mengkom.  

 Schil ondertussen de komkommer, de gele en 
de rode paprika en snijd ze in blokjes; snijd de 
zwarte olijven in schijfjes; pel en versnipper de 
rode ui en meng alles door de rijst.  Giet de 
maïs af en voeg deze eveneens toe.  

 Breng op smaak met de gedroogde kruiden, 
peper en zout en meng alles nog eens goed. 

 Was de zoete puntpaprika’s en halveer in de 
lengte en verwijder de zaadlijsten.  

 Vul elke helft met het rijstmengsel.  

 Scheur de mozarella in stukken en verdeel over 
de paprika’s.  

 Leg in een ovenschaal, besprenkel met de 
olijfolie en plaats gedurende 20 minuten in de 
voorverwarmde oven. 

 
Maak ondertussen de tomatensaus.  

 Breng hiervoor 50 centiliter water aan de kook.  

 Voeg de groentebouillon, het citroensap, de 
suiker en de tomatenpuree toe en kruid af met 
peper en zout.  

 Voeg de sausbinder toe en roer goed.  
 
Leg de paprikahelften op een bord en werk af met 
de koriander en de pompoenpitten. 
Schenk de saus in een kommetje of giet meteen 
over de puntpaprika’s. 

 
 

Scampisalade met avocado 
 
Ingrediënten (voor 4 personen): 
24 scampi’s, 1 avocado, 1 rode biet (voorgekookt), 
150g gemengde sla, 1 noriblad (sushi), 
preischeuten, 1 limoen, 1el limoensap, 4el maïsolie, 
1el honing, 1kl wasabi, 1el citroenpeper, peper en 
zout. 
 

Bereiding: 

 Maak de scampi’s schoon, maar laat het 
staartje eraan. Leg ze even terug in de 
koelkast. 

 Snij de rode biet in blokjes, halveer de 
avocado, lepel het vruchtvlees eruit en snij in 
partjes, besprenkel met het limoensap, snij de 
limoen in partjes. 

 Maak een vinaigrette met de maïsolie, het 
citroensap, honing en wasabi, roer goed los en 
breng op smaak met peper en zout. 

 Snij het noriblad in fijne repen.  

 Spoel de sla, laat goed uitlekken.  

 Verdeel de sla over de borden en werk af met 
de rode bietblokjes, avocado, norisnippers en 
partjes limoen. 

 Roerbak de scampi’s in olijfolie en kruid ze met 
de citroenpeper en verdeel ze over de borden 
met de sla 

  serveer met de wasabidressing en strooi er 
wat preischeuten over. 

 
 
 

Yoghurtcake 
met blauwe bessen 
Ingrediënten: 
150g ongezouten boter (gesmolten), 220g suiker, 2 
eieren, 140g Griekse yoghurt, 1el geraspte 
citroenschil, 1kl vanille-extract, 225g zelfrijzend 
bakmeel, 125g verse blauwe bessen (+ extra om te 
serveren), poedersuiker om te bestrooien 
Bereiding: 

 Verwarm de oven voor op 160°C.  

 Doe de boter, suiker, eieren, yoghurt, 

citroenschil en vanille in een kom en meng. 

 Doe er het bakmeel bij en mix alles goed.  

 Schep de blauwe bessen erdoor en giet het 

beslag in een cakevorm (22cm) waar je 

bakpapier in hebt gelegd.  

 Strijk de bovenkant glad met een spatel en zet 

de cake ongeveer een uur of tot hij goed gaar is 

in de oven. (Dit test je door een houten prikker 

in het midden van je cake te steken. Komt de 

prikker er droog uit, dan is de cake gaar.) 

 Laat de cake eerst 10min in de vorm afkoelen 

voor je hem omkeert om op een rooster volledig 

af te koelen. 

 
Bestrooi voor het serveren met poedersuiker en wat 
extra bosbessen. 
 

Ingezonden door Christel 
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   Vorming en Onderwijs Ranst 
 

 

                   CONFERENTIES 2018 – 2019 
 

 

29/10/2018 PIETER BOUSSEMAERE 
Eerste hulp bij klimaatverwarring 

 

05/11/2018 TRIO HAUMAN, PEREMANS & VAN LENT 
“De volgende stroof “: hommage aan Wannes Van de Velde 

 

19/11/2018 MANU ADRIAENS  
Veel mannen hebben ondertitels nodig om vrouwen te begrijpen 

 

03/12/2018 PETER VEREECKE  
The Beatles : The Magical History Tour 

 

17/12/2018 ERNA SIEBENS  
Spiegeltje spiegeltje aan de wand 

 

07/01/2019 SABINE DE VOS 
Traliemama’s 

 

21/01/2019 PROF. HENDRIK VOS  
Hoe Europa ons leven beïnvloedt 

 

04/02/2019 NANCY VERMEULEN 
The sky is not the limit 

 

 

 

Telkens om 14.00 uur / voor IEDEREEN toegankelijk 
In GC “ Den Boomgaard” Polyvalente zaal 

Antwerpsesteenweg 43 te Broechem 

Inlichtingen: secretariaat VOR, Gemeenteplein 25, 2520 Broechem 

Tel 03/475 05 33 

Of via Erik Dutoit: GSM 0495/282108 

E-mail:  erik.dutoit@pandora.be 

Abonnement = 40€ 

 
 

 
 

 

                                                                                                                       Verantwoordelijke uitgever V.O.R.  Jan Van Damme 

                                                                                                                                     Gemeenteplein 25 2520 Ranst ( Broechem ) 

mailto:erik.dutoit@pandora.be
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Alleen dit formulier gebruiken 
  

 INSCHRIJVINGSFORMULIER HERNIEUWING LIDMAATSCHAP 2019 

 Hernieuwing tot uiterlijk 09/12/2018 
 (in drukletters a.u.b.) 

  
 Wij, (familienaam)   .............................................................................................................. 

  

 wonende   ..................................................................................................  nummer  .......... 
 postnummer   ................ gemeente  ....................................................................................... 

 Tel. ......../......................................   E-mail ……………………………………………..... 

 blijven ook/worden in 2019 lid bij De Ranstuilen 
   

 Naam en voornaam  

 1)………………………………………………..  

 2)………………………………………………..  

 3)………………………………………………..  

 4)………………………………………………..  

 5)………………………………………………..  

 6)………………………………………………..  
  

  Wij betalen* hierbij 15,00 (1) - 27,00 (2) – 39,00 (3) – 51,00 (4) – 63,00 (5) – 75,00 (6) … 
   (naargelang het aantal leden per gezin) * 

  Wij betalen het verschuldigde bedrag van …...... euro per overschrijving  
    op rek. BE30 0010 9881 7111 met vermelding van ‘Lidgeld 2019 + aantal personen’ 

  ( = aankruisen wat past) 
 Datum en handtekening 

  

 
 

 

Alleen dit formulier gebruiken 
  

 BESTELLING KALENDER WALKING in BELGIUM 2019 

 Bestelling mogelijk tot uiterlijk 31/10/2018 
  

 Hierbij bestellen wij, (familienaam en adres) ......................................................................... 

............................................................................................................................. ................ 

  

  Eén    Wandelkalender      aan 7,00 euro  

  
 Bijbestelling 

  

  ...... (aantal) Wandelkalender(s) aan de prijs van 8,00 euro/stuk           =            euro 
  

  Wij voegen hierbij het verschuldigde bedrag van ............... euro. 
  Wij betalen het verschuldigde bedrag van ............ euro per overschrijving  

    op rek. BE30 0010 9881 7111 met vermelding ‘Wandelkalender 2019 + aantal VWF en  

    Marching’ 
    ( = aankruisen wat past) 
 Datum en handtekening 
  

 


