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Wsv De Ranstuilen vzw 
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Wandelsport Vlaanderen vzw 
onder het lidnummer 1017 
 

Lidgeld 
1 persoon 18,00 euro 

           + 15 euro voor elk ander lid 

uit hetzelfde gezin 
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FORTIS BE30 0010 9881 7111 
 

Parcoursverantwoordelijken: 
Danny Vanparrys 
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Redactie: 
Kerkstraat 58A bus 4, 2240 Massenhoven 
03/484 59 07 (na 19u00) 
0475/29 12 09 
kris.kras@skynet.be 
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Woord van uw voorzitter… 
 

 

 

Beste Uiltjes, 

 

Ieder jaar opnieuw maken we goede voornemens.  Meestal sneuvelen ze al 

halfweg januari.  

Staat er bij jullie ‘uitdaging’ op je lijstje?  Dan heb ik goed nieuws!  Op 15 april 

organiseren we, samen met de andere 6 clubs van W2G, onze allereerste trail.  De Antwerpse Kempentrail start 

in 2023 aan het Fort van Merksem.  De afstanden zijn 20, 35 en 55 km.  Bedoeling is dat de 7 clubs organiseren 

in een beurtrol zodat de langeafstandswandelaar telkens een ander stukje Kempens landschap ontdekt.   

De inschrijving voor deze trail is gestart op 25.11.2022 en loopt nog steeds.  De praktische info vind je op 

www.antwerpsekempentrail.be.  Je betaalt voor een trail uiteraard wat meer maar er is bevoorrading van spijs en 

drank en je ontvangt nog een uniek aandenken.  Ik vind het best wel spannend om aan deze organisatie mee te 

werken en ben echt wel benieuwd of dit gesmaakt gaat worden! 

 

Op de superaanbieding in Ravels kwam ik één van onze leden tegen.  Je slaat een babbeltje en je krijgt de 

mededeling dat hij zeer graag wandelt in Ravels.  En dan denk ik, we hebben toch weer een goeie keuze 

gemaakt om deze streek te selecteren als superaanbieding.   

Voor 2023 zit er opnieuw een “spaarkaart” achteraan in dit clubblad.  Bewust hebben we gekozen om enkel 

Antwerpse clubs te bezoeken.  We willen jullie namelijk stimuleren om meer te gaan wandelen bij Antwerpse 

clubs, gewoon omdat ze het nodig hebben!!!! 

 

Dat de voorbereiding van onze Uilentocht niet van een leien dakje liep, hebben jullie wellicht opgevangen.  Het 

kwakkelweer in combinatie met het WK (België – Marokko) bezorgden me een benauwd gevoel.  Maar als je 

dan ’s avonds stikkapot in je zetel ploft en je gaat neuzen op de wandelblog en de uitslagen bekijkt, dan kan ik 

alleen maar tevreden zijn. 

Wandelblog: Naar Ranst gereden voor de Uilentocht van Wsv De Ranstuilen. Bij aankomst hangt er in de 

startzaal een eerlijke mededeling dat het parcours minder natuurpassages zal omvatten dan voorzien door een 

plots verbod van gemeente Zandhoven omwille van een MTB-evenement. Heel jammer natuurlijk voor de 

organiserende club, zeker gezien de wandelorganisaties toch lang op voorhand worden aangekondigd. Met een 

schrikske rond het hart vertrokken: vertrekken we voor 22 km uitgeregende asfalt? Niets blijkt gelukkig minder 

waar. De eerste lus is misschien wat meer huisjes kijken dan me lief is en de derde lus heeft een lange passage 

langs een grote baan, maar hoe mooi is de tweede passage na de startzaal. Puur wandelgenot! Uiteindelijk een 

mooie en diverse 22 km gedaan en helemaal niet het gevoel dat ik een ‘reservetocht’ gedaan heb. Hoe mooi 

moet dan de oorspronkelijke tocht geweest zijn, zeker een reden om ooit nog eens terug te keren! Nog een 

speciale Uilenpluim voor de mooie decoratie van de startzaal. Altijd fijn als de organiserende club oog heeft 

voor kleine en gezellige details die hen ook meer persoonlijkheid en herkenbaarheid geven. (dank u voor deze 

mooie woorden C.H.) 

Uitslagen: net als in april waren we weer de beste van de klas.  Ben ik competitief?  Dat weet ik niet, maar als je 

ook De Padstappers achter je kan laten ... We mochten afsluiten met 972 wandelaars.  En ik ben dan ook 

superblij en heel trots met deze uitslag.  

 

Aan alle uiltjes, die kwamen wandelen, merci voor jullie enthousiaste deelname. 

Een dikke merci voor wie actief betrokken was. Jij medewerker, bent een topper van jewelste! 

 

Maar ook een merci beaucoup voor onze bestuursleden, slapeloze nachten, tot in de late uurtjes doorwerken (na 

het werk), we werden er wat humeurig van. MAAR KIJK, WE STONDEN ER!!!  

 

En er waren nog vedetten op onze tocht.  De mensen van de Mivas.  10 weken lang mocht ik hen begeleiden 

tijdens de initiatie Start to Walk.  Op onze tocht tekenden ze present.  13km hadden ze in de beentjes.  Trots en 

dankbaar dat ik met hen deze weg mocht afleggen. 

 

 

http://www.antwerpsekempentrail.be/
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Het eerste kwartaal van het nieuwe jaar zit meteen gezellig vol.  2 superaanbiedingen, 1 busreis en het 

ledenfeest kunnen jullie alvast in je agenda zetten.  Het ledenfeest is anders dan anders!!!  Alle informatie over 

dit feest staat verder in dit blad! 

 

Tijd om wat te bekomen.   

Tijd ook om die kerstboom te zetten en te genieten van de warmte en gezelligheid.  

Tijd ook om verder plannen te maken voor onze club …  

 

Het ganse bestuur wenst jullie  

een sfeervolle Kerst en een vreugdevol 2023.  

Een goede gezondheid op de eerste plaats  

en veel activiteit en blijheid in het komende jaar. 

 

Christel 
 

 
 

Sfeerbeelden Uilentocht 2022… 
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Reizen om te wandelen … 
Voor dit kwartaal hebben we twee superaanbiedingen 
voorzien. 
De eerste gaat door op zondag 22 januari 2023.  We 
trekken dan naar Sint-Amands.  Ibis Puurs richt dan z’n 
1e Ibis-Winterserietocht in.  Starten kan hier tussen 
08.00u en 15.00u; vertrekplaats is GC De Nestel gelegen 
aan de Buisstraat 19C te Sint-Amands.  Ze laten de 
wandelaars de keuze tussen een afstand van 4, 6, 10, 16 
en/of 21km. 
Sint-Amands ligt in de provincie Antwerpen, op de 
rechteroever van de Schelde.  Het heeft een landelijk 
karakter 

en maakt deel uit van de regio Klein-Brabant, een streek die zich 
uitstrekt langs de Schelde en de Rupel in de stedendriehoek die 
wordt gevormd door Antwerpen, Brussel en Gent en is een 
substreek van Zandig Vlaanderen op haar beurt ook Noord-
Vlaanderen of Houtland genoemd. 
Het grondgebied van deze deelgemeente heeft de vorm van een 
vijfhoek, en wordt langs 3 zijden omgeven door de provincie Oost-
Vlaanderen en grenst enkel aan de noordzijde en de oostzijde aan 
de provincie Antwerpen.   
Naar Sint-Amands werd vroeger reeds verwezen als "Sint-
Amands bij Puurs", deze naam stond ook op het oude 
stationsgebouw.  Dit had te maken met de ligging binnen het 
voormalige kanton Puurs en niet omdat het bij de gemeente Puurs 
hoorde. 
De gemeente werd voor het eerst in de historische documenten vermeld in het jaar 822.  Van die tijd zijn er echter 
geen monumenten overgebleven.  Wel is er de Sint-Amanduskerk die uit de 17e eeuw stamt.  Ook staan er in de 
Kerkstraat nog enkele huizen waarvan de 17e- en 18e-eeuwse gevels bewaard gebleven zijn. 
 
Hieronder een leuk weetje over de bewoners en hun bijnaam per deelgemeente: 
Puurs   Puursenaars  Gordijngluurders 
Ruisbroek  Ruisbroekenaren Kabals 
Liezele   Liezelenaren  Pieren 
Breendonk  Breendonkenaren Mëttes/Meuttes 
Kalfort   Kalfortenaren  Kalfskoppen 
Sint-Amands  Sint-Amandsenaren Grote Gloren 
Oppuurs  Oppuursenaars  Tessen 
Lippelo   Lippelonaren  Patattendestereirs 
 

In Sint-Amands bevindt zich, langs de oever van de Schelde, het praalgraf 
van de Belgische schrijver Emile Verhaeren (1855-1916).  Hij was dichter, 
schreef korte verhalen, kunstkritiek en toneel.  Zijn werk is vertaald in 28 
talen (waaronder Engels, Russisch, Duits, Chinees en Japans). 
 
Bezienswaardigheden in Sint-Amands zijn onder meer: 
1. Provinciaal Museum Emile Verhaeren: Museum gewijd aan dichter Emile 
Verhaeren. Ook zijn grafmonument en geboortehuis bevinden zich in de 
gemeente. 
2. Het Molenmuseum (Sint-Amands) of Museum voor Molinologie. 
3. De toeristische spoorlijn Dendermonde-Puurs. In de zomer kan men dus 
vanuit Baasrode of Puurs met de oude stoomtrein naar Sint-Amands 
sporen. 

 
Van de organiserende club kregen wij volgende informatie over de tocht: 
 
Hallo, 
 
Eerst en vooral wil ik u, in naam van ons bestuur, danken voor de interesse die u toont in onze wandeltocht. 

 
 

Superaanbiedingen 
 

 

 

 

 

Superaanbiedingen 

 
 

Zicht op Den Dam 

 
 

Praalgraf van Emile Verhaeren 
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Graag leg in u in kort overzicht uit, wat de wandelaars kunnen genieten op onze 1e winterserietocht. 
 
We vertrekken vanuit een ruime startzaal. 
Alle afstanden kunnen het kleinste en pittoreske kunststraatje van dit dorp bewonderen, den Dam.  
Ook maken alle wandelaars kennis met de mooiste bocht van de schelde, dewelke in Sint-Amands ligt.  Langs 
deze boorden van de schelde ligt immers het graf van de gekende 
schrijver en dichter Emiel verhaeren. 
Vanaf de 12km gaat men richting het gekende vissersdorpje Mariekerke.  
We zorgen ervoor dat deze dag het streekmuseum voor scheepsvaart en 
visserij zal geopend zijn. 
Men zal via bord aanwijzen waar dit zich bevind, aangezien de 
wandelaars even moeten afwijken van het parcours om dit te bezichtigen  
De 16km gaan verder en maken in Branst kennis met het Nonnenbos, 
terwijl de 21km nog een extra lus krijgt aangeboden in het Graafschap 
van Sint-Aldegonde. 
 
Hopende u met deze elementen te kunnen laten genieten van een mooie 
winterzondag, 
Mvg, 
Van Reck Hendrik 
secretaris wsv ibis puurs vzw 
 

 

 
 
 
Voor de tweede superaanbieding trekken we op zondag 05 februari 2023 naar Wuustwezel alwaar WK 
Noordergouw Brasschaat de 23e Wintertocht inricht. 
Starten is hier mogelijk tussen 08.00u en 15.00u vanuit zaal Harmonie Concordia gelegen aan de Bosduinstraat 
5 in Wuustwezel.  Je kan kiezen voor een wandeling van 5, 9, 12, 16, 22 en/of 28km. 
 
Ook nu weer bevinden we ons in de provincie Antwerpen doch deze keer helemaal noorderlijk tegen de grens 
met Nederland aan, meer bepaald in de Noorderkempen.  De plaats is in Nederland bekend omdat zij voor de 
aanleg van de A16/E19 de plaats was waar je uit het westen van Nederland België binnenkwam. 
Wuustwezel heeft naast het centrum nog een deelgemeente, Loenhout.  Daarnaast liggen in Wuustwezel-centrum 
nog het dorp Gooreind en de gehuchten Sterbos, Westdoorn en Braken. 
Zoals reeds gezegd ligt Wuustwezel in de Noorderkempen, op een hoogte van 15-25 meter.  Waterlopen zijn de 
Kleine Beek die via de Kleine Aa in de Aa of Weerijs uitmondt.  Een belangrijk natuurgebied met heide en vennen 
is het Groot Schietveld, ten zuiden van Wuustwezel.  Een ander natuurgebied is het Uilebos. 
 
Van deze club kregen wij, zoals je hieronder kan lezen, een iets uitgebreidere omschrijving van hun tocht: 

 
Welkom op onze 23ste Wintertocht in Gooreind-Wuustwezel! 
Hierbij de beschrijving van onze wandeling: afstanden 5 - 8 - 12 - 16 - 20 en 28km. 
 
Onmiddellijk na het vertrek uit onze startzaal van harmonie “Concordia” gaan alle 
afstanden naar het voormalig domein van Koch.   
Tussen 1846 en 1938 bezat de bankiersfamilie Koch hier een uitgestrekt domein van 
meer dan 230 hectare en een aanzienlijk kasteel.  In 1938 vertrok de familie naar 
Engeland.  Tijdens de Tweede Wereldoorlog werd het kasteel in beslag genomen door 

de Duitse bezetter.  In de bossen werd toen munitie opgeslagen.  Hiervan kan je de uitgravingen nog zien.  Op 
het einde van de oorlog werd het kasteel geheel 
vernield en gesloopt.  Slechts de toegangspoorten 
bleven bewaard.  Gelukkig resten er ons nog de 
mooie bossen en dreven waar wij onze wandeling 
kunnen doorvoeren. 
 
De 5km afstand komt voorbij het standbeeld ter 
nagedachtenis van Karel Biddeloo, tekenaar van de 
stripreeks “de Rode Ridder”.  Aanleiding hiervoor 
was het 50-jarig jubileum van de Rode Ridder in 
2009.  Weldra bereiken wij de eerste rustplaats in het 
voormalig Schoolhuis.  Ook voor de korte afstand!   

 
 

Het scheepvaartmuseum 
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Na de rust vervolgen wij onze wandeling en splitsen de langere afstanden zich af.  
 
De 9 en 16km wandelaars gaan naar het Park Kloosterdomein 
Franciskanessen.  Hier vinden wij een gevarieerd landschap 
van dreven, weilanden en bossen.  Je stuit daar ondermeer 
op religieuze beelden, grotten en een mooie vijver.  In het 
kloostergebouw, nu woonzorgcentrum, werden tussen 1895 
en 2010 meer dan 2000 missiezusters opgeleid om te worden 
uitgezonden over de hele wereld. 
 
De 12km wandelt eerst nog iets verder door de bossen van 
WestBeersgat, ooit bekend als het bos van het OCMW van 
Antwerpen van meer dan 68 hectare in Wuustwezel.  Het 
vormt niet alleen het leefgebied voor heel wat vogels, zoals 
zwarte specht, havik en buizerd, maar biedt ook ruimte voor 
vos, boommarter en ree.  Nu is dit in beheer van Natuur en 

bos opengesteld voor wandelaars.  Aan de oostelijke zijde grenst het aan het militair domein “Groot schietveld“ 
waar in 2021 de grootste bos- en heidebrand van België woede als gevolg van een schietoefening.  Vele gezinnen 
moesten hun woning tijdelijk verlaten.  Sindsdien is de toegang naar het Groot Schietveld volledig afgesloten. 
 
De 20 en 28km gaan na de eerste rust door agrarisch gebied richting 
domein Noordheuvelbos.  Ook de 16km maakt hier nog een mooie 
lus.  Dit gemengd bos is een verzameling van verschillende bossen 
en bosjes.  In het loofbos zijn nog enkele stukken van gekasseide oud 
dreven met grote oude beuken terug te vinden.  
Vervolgens gaat de wandeling verder door de dennenbossen, via de 
weekendzone met zijn vele chaletverblijven, naar het gehucht 
Sterbos waar onze tweede rustplaats gelegen is.  Sterbos is ontstaan 
door de steun van de baron van het gelijknamige kasteeldomein.  Het 
domein zelf, aangelegd in stervorm, is niet toegankelijk maar wel de 
omliggende bos- en veldwegen.   

 
De 28km maakt hier 
nog een mooie lus over het motorcross domein Molenbergen en 
door de “Schietpijp”.  Deze schietpijp is in WO2 aangelegd door 
het Duitse leger en is een uitgraving waar vooral 
schietoefeningen werden gehouden. 
Na deze rust gaan we door het landelijke gebied naar de bossen 
van Beersgat en vervolgens naar het park van kloosterdomein 
Franciskanessen en naderen wij de aankomst in zaal Concordia.  
 
Hier, en ook in onze andere rustplaatsen, kan men nog genieten 
van een heerlijke verse soep, pannenkoeken en rijstpap 
gemaakt van dagverse koemelk tezamen met een heerlijk 
drankje.  
 

Wij danken u voor uw deelname en hopen u nog terug gezien op één van onze andere wandeltochten. 

 
 
Zo, beste Uiltjes, we zijn ervan overtuigd dat deze tochten een superaanbieding meer dan waard zijn. 
Ben je na het lezen van dit alles toch nog niet overtuigd om hier twee wandelzondagen aan te spenderen?  Wees 
dan het volgende indachtig: 
 
 

Naar Sint-Amands en Wuustwezel  
gaan we om te wandelen weliswaar … 

maar je wordt ook door de clubkas verwend 
want voor elk ingeschreven lid met geldig afgestempelde kaart, 

liggen op het einde van het jaar de centjes klaar!! 
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Voor de eerste busreis van dit nieuwe jaar trekken we op zondag 
19 februari 2023 naar Sint-Michiels in West-Vlaanderen.  De 
Brugsche Globetrotters richten dan hun 14e VIVES-Campustocht – 
36e Globetrotteswandeltocht in.  Vertrekken kan hier tussen 08u00 
en 15u00 vanuit VIVES-Campus Sint-Michiels gelegen aan de 
Xaverianenstraat 10 in Sint-Michels.  Je kan hier kiezen voor een 
afstand van 4, 6, 12, 18, 24 en/of 30km.   
 
Sint-Michiels is een deelgemeente van 

de West-Vlaamse hoofdstad Brugge en licht ten zuiden van deze historische 
binnenstad. 
De parochie Sint-Michiels heeft zeer oude wortels.  Ze bevindt zich op een oud 
Karolingisch domein "Weinebrugge", dat was afgesplitst van het oorspronkelijke 
koninklijke domein van Snellegem.  De "kerk van de H. Michaël in Weinebrugge" (in 
1863 gesloopt) is dan ook al rond 800 opgericht.  Vanuit Weinebrugge is de Sint-
Salvatorskerk in Brugge gesticht, wellicht nog in de negende eeuw. 
 
Een groot deel van Sint-Michiels behoorde tot het rechtsgebied van de heerlijkheid "Tillegem".  Dat betekent dat 
tot de Franse Tijd (1795) de burgemeester en de schepenen, namens de heer van Tillegem, dit gebied bestuurden 
en er ook aan rechtspraak deden.  "Tillegem" wordt voor het eerst vermeld in een document van ca. 1120-1130.  
De eerste "heer van Tillegem" die in een bewaard document is vermeld, verschijnt in 1285.  Van 1285 en tot in 
de achttiende eeuw was "Tillegem" in het bezit van Brugse families, die oorspronkelijk tot de hogere burgerij 
behoorden maar opklommen tot de lagere adel.  Sinds de Franse Tijd (einde 18de eeuw) waren de "heren van 
Tillegem" nog uitsluitend eigenaar van het eigenlijke leengoed.  Hun rechtsmacht over het veel ruimere gebied 
van de heer waren ze toen verloren.  Vanaf die tijd ontstond de gemeente Sint-Michiels. 
 
Op het einde van de Tweede Wereldoorlog waren er twee bombardementen op het Kasteel Ter Linden, met veel 
burgerslachtoffers.  In dit kasteel was een belangrijk Duits radiopeilstation ondergebracht dat het 
scheepvaartverkeer in het Kanaal en op de Noordzee in de gaten hield.  Sint Michiels werd bevrijd door een 
Canadese divisie. 
 
In 1971 fuseerde Sint Michiels met Brugge.  Toenmalig burgemeester Michel Van Maele was helemaal niet voor 
die fusie gewonnen, en liet zich bijstaan door de Gemeentedienst van België, teneinde argumenten te verzamelen 
die een dergelijke fusie bestreden.  Hij haalde het evenwel niet en op 1 januari 1971 was de fusie een feit. 
 
Enkele Bezienswaardigheden 

 Sint-Michielskerk gelegen aan de Rijselstraat 

 Sint-Godelievekerk gelegen aan de Sint-Michielslaan 33 vlak naast de Stedelijke Basisschool. 

 Het pretpark Boudewijn Seapark en dolfinarium: is een themapark (dieren- en attractiepark). Het werd 
genoemd naar koning Boudewijn.  Het park bestaat naast de attracties onder andere uit een dolfinarium, een 
dierenpark, een schaatspiste en expohal. 
 

 Het kasteel Tillegem en Tillegembos: is een provinciaal domein in Sint-Michiels.  Het is 144ha groot en is het 
oudste provinciedomein van de provincie West-Vlaanderen.  Het is een gemengd bos met naald- en 
loofbomen.  In het bos is onder andere het kasteel van Tillegem te bezichtigen.  Er is ook een 
boogschuttersvereniging gevestigd. 

 Bloemenoord, het voormalig gemeentehuis. 

Busreis 

 

 

 
Kasteel Tillegem 
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 Het kasteel Leyselebeek, of kasteel Donny, de la Kethulle de Ryhove of Witte Zusters van Afrika (naar 
opeenvolgende eigenaars) is een neoclassicistisch kasteel uit 1803. Het kasteel en het omliggende park zijn 
beschermd als monument. 

 Bij de locatie waar vroeger het kasteel "De Rode Poort" stond, bevindt zich nog een beschermd voormalig 
jachtwachtershuis. Het gebouw zou oorspronkelijk uit de 15de eeuw 
dateren. In de jaren 1980 werd het gerestaureerd. 

 Het Groot Magdalenagoed is een historische hoeve, waarvan de 
  geschiedenis teruggaat tot in de middeleeuwen. 

 De Vives-campus. 

 Het beschermd neogotisch gebouw van het Psychiatrisch  
 Ziekenhuis Onze-Lieve-Vrouw. 

 Het Lappersfortbos.is gelegen aan de Vaartdijkstraat. Hier vind 
je een verrassende mengeling van voormalig parkbos, open plekken, 
hooilanden en moerassig populierenbos.  Het Zuidervaartje meandert 
door het gebied.  Eén van de bruggetjes over dit riviertje is de ideale 
plek om de prachtige ijsvogel en grote gele kwikstraat te spotten.  In 
het Lappersfortbos vergeet je al snel dat je op een boogscheut van 
Brugge zit! 
 

In de Walking in Belgium wordt deze tocht als volgt omschreven:  
“Je verkent de westelijke groene rand van Brugge, afhankelijk van de gekozen afstand bezoek je de kastelen van 
Tillegem, Tudor en Beisbroek.  De grotere afstanden komen langs het kasteel van Loppem.” 
Spijtig hebben wij geen verdere informatie over deze tocht bekomen van de club. 
 
Inschrijven voor deze busreis kan vanaf maandag 06/02/2023 (tussen 20.00 en 22.00u) bij Christel Janbroers op 
het nummer 03/4856068. 
 
De prijs bedraagt 11 euro/persoon of 7 euro + een volle 20-wandelingenkaart (in deze prijzen is de inschrijving 
voor de wandeling inbegrepen). 
Betalen doe je binnen de 8 dagen na reservatie rechtstreeks bij een bestuurslid of per overschrijving op 
rekeningnr. BE30 0010 9881 7111 van WSV De Ranstuilen vzw met duidelijke vermelding van ‘Busreis Sint-
Michiels + aantal personen en namen’.  (Als je betaald voor leden buiten je gezin, gelieve dit dan ook mee te 
vermelden.) 
Vertrekken doen we stipt om 7.30u Parking DEN BOOMGAARD in BROECHEM, de terugreis vanuit Sint-Michiels 
vatten we even stipt aan om 16.00u. 
 
 

 
 
 

Uilentrektochtje … 
 

 
Ons eerste Uilentrektochtje van het nieuwe wandeljaar gaat door op 
woensdag 15 maart 2023.  We verzamelen vanaf 13u00 op de grote 
parking Zuid van Rivierenhof die je bereikt via de Sterckshoflei ter hoogte 
van de brug onder E313. 
De wandeling start, net als de vorige edities, om 13u30 stipt! 
 

Tanja en Michel nemen ons mee op een wandeling van 9km langs de mooiste plekjes in Rivierenhof#onzenhof.  

Het wordt een gevarieerde tocht langs vijvers, rivieren, thematuinen, kastelen en bos.  Halverwege is er een 
rustpost voorzien en er zijn verschillende opties om de route in te korten voor wie dat wenst. 
 

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

Groetjes en tot dan, 
Christel 

  

 
 

 
Het Lappersfortbos 
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Het lang verwachte ledenfeest … 
 

Natuurlijk is het wandeljaar voor een Ranstuil niet geslaagd zonder een jaarlijks ledenfeest.  Dus ook in 2023 mag 
dit clubevenement niet ontbreken en het zal doorgaan op: 
 

zaterdag 04 maart 2023. 
 

Als je wil meegenieten van dit spetterende feest, mag je op deze datum vast geen andere activiteiten plannen. 
 

We kozen deze keer echter voor een volledig nieuw concept.   
Op bovenstaande datum heten we jullie van harte welkom in Brasserie “Hof Van Eisterlee’ gelegen aan de 
Eikenlei 97 te Grobbendonk. 
Alle deelnemende uiltjes worden hier verwacht tegen 18u00 (deuren open om 17u45) om van start te gaan met 
het aperitief.  Omstreeks 18u30 is het dan tijd om onze voetjes onder de tafel te schuiven; we luisteren nog eerst 
even naar de wijze woorden van onze Voorzitter, naar de centenuitslag die ons wordt meegedeeld door onze 
nieuwe kasbewaarster Tania en daarna … 
 

is het uiteraard de hoogste tijd om onze hongerige magen te vullen met wat hierna volgt: 
 

Een lekker bloemkoolsoepje 
 

Warm buffet bestaande uit: 

Varkenswangen / Visserspotje 
Puree / Kroketten / Warme groenten 

 
Dessertenplateau 

koffie en thee 
 
Je hoeft dus deze keer niet vooraf te bepalen of je vlees of vis wenst te eten.  Aangezien het om een buffet gaat 
zal er van beide voldoende voorzien worden. 
 

Al dit lekkers mag je overgieten met wijn / frisdrank … (geen sterke dranken) 
 

 

 
 

De prijs? 
 

Deelnemen kan aan de prijs van 49,00€ per Ranstuilenlid. 
Ook niet-leden zijn welkom maar betalen 65,00 per persoon. 
Voor alle deelnemers is drank na de maaltijd (vanaf 22h00) aan 1€ per consumptie te bekomen (geen sterke 
dranken). 
 

VOORAF inschrijven is HEEL belangrijk!! 
 

Wegens organisatorische redenen zal je inschrijving slechts worden aanvaard tot uiterlijk 12 februari 2023. 
Achter in dit clubblad vind je een inschrijfformuliertje dat je dient in te vullen en op te sturen naar Matthyssen 
Tania & Braem Patrick, Xavierlaan 7, 2960 Brecht of bezorgen via mail : tapas13@hotmail.be 
Betalen doe je via rekeningnr. BE30 0010 9881 7111 op naam van WSV De Ranstuilen, 2520 Ranst met 
vermelding van: Ledenfeest 2023 + aantal en namen deelnemers. 

mailto:tapas13@hotmail.be
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Walk2Gether 2023 … 
 

Wat betreft de Walk2Gether kan ik je vertellen dat deze ook in 2023 wordt verdergezet.  Voor de goede orde 
zetten wij alles nog eens even op een rijtje.   
 

Reglement: 
 

1. Bij inschrijving krijgt iedere deelnemer kosteloos en vrijblijvend een wandelspaarkaart.  Deze kaart is op 
naam, persoonlijk en geldig van 26/02/2023 tot 14/01/2024. 
 

2. Na deelname aan één van de twee tochten van de organiserende clubs vermeld op deze spaarkaart, 
krijgt u, op vertoon van uw controlekaart, een stempel op uw wandelspaarkaart ONGEACHT DE 
AFSTAND DIE JE AFLEGDE. 
 

3. U kan starten wanneer u wil bij elke oragnisatie vermeld op de Walk2Gether-spaarkaart doch de prijs 
wordt enkel en alleen op de finaletocht uitgereikt. 
 

4. Per deelnemer kan er slechts één spaarkaart in aanmerking worden genomen. 
 

5. Iedereen die de 7 stempels (uiteraard van de 7 verschillende clubs) binnen bovenvermelde periode 
verzameld heeft, kan PERSOONLIJK op de finaletocht die doorgaat 
op zondag 14/01/2024, en enkel op die finaletocht en na voorlegging 
van zijn spaarkaart, een MOOI PAKKET met STREEKPRODUKTEN 
afhalen. 

 

Geldige tochten deelnemende clubs: 
 

14/01/2023 Natuurvrienden  Finaletocht 2022 
 

26/02/2023 of 24/09/2023 Natuurvrienden Zoersel 
11/03/2023 of 02/07/2023 Sint Michielsstappers 
02/04/2023 of 08/10/2023 St-Jansstappers 
09/04/2023 of 10/12/2023 De Ranstuilen 
30/04/2023 of 05/11/2023 De Korhoenstappers 
01/05/2023 of 20/08/2023 Zandstappers 
08/07/2023 of 03/12/2023 De Stroboeren 
 

De volgende finaletocht zal doorgaan op zondag 14/01/2024 bij De Ranstuilen in Grobbendonk. 
 

Namens het Walk2Getherbestuur 
Christel 

 
 

Familiegebeurtenissen … 
 

In memoriam 
 

Op 22 november 2022 overleed Robert Paquay. 
Hij was de echtgenoot van Marie-José Somers. 
Robert was, samen met zijn Marie-José een zeer actief Ranstuilenlid.   
Je kwam hen overal tegen op wandelingen, zij gingen mee met busreizen, ook op de buitenlandse reizen waren 
ze wel eens van de partij. 
De ouderen onder ons zullen hen zeker en vast herinneren. 
 

Via deze weg willen wij, namens de ganse Ranstuilenploeg, 
onze steun en medeleven betuigen aan de getroffen familie. 
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Mooie wandelalternatieven … 
 

Twee overstromingsgebieden in Lier 
 

Plaslaar 
In het voorjaar van 2012 beëindigde de provincie Antwerpen de aanleg van acht hectare overstromingsgebied op 
de Duwijkloop in Lier.  Een maatregel die niet enkel de Lierenaars vrijwaart van natte voeten bij hevige regenval, 
maar meteen ook zorgt voor een mooi natuurgebied!  Deze zone werd op een ecologische wijze ingericht met 
een meanderende waterloop en permanente poelen.  Het gebied blijkt een populaire rustplek bij heel wat 
watervogels.  Dankzij een fiets- en wandelpad kan iedereen van dit stukje natuur genieten.  Aan de Plaslaar 
geven twee poorten toegang tot het gebied en ook aan de zijde van de KMO-zone is een ingang. 
 

 
Bogerse Plassen 
Begin 2012 werd ook de aanleg van een overstromingsgebied langs de Lisperloop in Lier voltooid. Behalve droge 
voeten biedt deze investering ook voor natuur en buurtbewoners een grote meerwaarde.  De zone is op 
ecologische wijze ingericht met een meanderende waterloop en permanente poelen.  En fiets- en wandelpad met 
zelfs een brug zorgen voor een aangenaam rustpunt in de stad.  De Bogerse Plassen bereik je via de voetweg 
ter hoogte van de Kreeftstraat 75 in Lier. 
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Nog een overstromingsgebied te Koningshooikt 
 

Jutse Plassen 
Met de aanleg van het provinciaal overstromingsgebied ‘De Jutse Plassen’ heeft de provincie met steun van 
Europa een belangrijke maatregel genomen om Koningshooikt te beschermen tegen extreme overstromingen.  
Ruimtelijke ingrepen binnen het stroomgebied hadden het natuurlijke karakter van de vallei van de Itterbeek 
aangetast.  Het aangelegde overstromingsgebied geeft de Itterbeek weer de benodigde ruimte. 
 
Water is geen zorg voor later 
De aanleiding: overstroming 1998 
Langdurige hevige neerslag met als gevolg ondergelopen straten en huizen deed in september 1998 letterlijk de 
emmer overlopen.  Een eerste maatregel was de plaatsing van mobiele pompinstallaties, die in 2000 werden 
vervangen door 2 definitieve pompen met elk een capaciteit van 1.4 kubieke meter per seconde. 
Een grondige studie toonde echter aan dat een bijkomend overstromingsgebied langsheen de Itterbeek vereist 
was.  De provincie ging over tot de aankoop van gronden, met de bedoeling om er overstromingsgebieden van 
te maken.  In augustus 2006 werd dan ook het nieuwe 
overstromingsgebied ‘De Jutse Plassen’ ingehuldigd. 
 
Het overstromingsgebied ‘Jutse Plassen’ is 11 hectare en 
30 are groot en kan 100 000 kubieke meter water opvangen.  
Je kan dit vergelijken met tien voetbalvelden waarop één 
meter water staat.  Het gebied omvat twee grote poelen die 
permanent water bevatten en enkele kleinere 
amfibiepoelen.  Twee grotere watergangen zorgen ervoor 
dat water in en uit het gebied kan lopen.  Een bos ter grootte 
van 2.47 hectare maakt ook deel uit van het 
overstromingsgebied.  Dit loopt enkel bij grote stormen 
onder water.  10.000 kubieke meter grond is hergebruikt 
voor de aanleg van dijkjes rondom het gebied. 
 
Ruimte voor natuur en recreatie 
Heerlijke habitat 
Behalve bescherming tegen wateroverlast biedt het overstromingsgebied ‘Jutse Plassen’ ook ruimte voor nieuwe 
natuur. 
Zo werd voor het bos een beheersplan opgesteld dat de mogelijkheid geeft aan inheemse boomsoorten om zich 
te ontwikkelen, en door de constructie van een vijfentwintig meter lange verticale wand kunnen oeverzwaluwen 
en ijsvogels zich nestelen. Tenslotte werd een “eco-duiker” aangelegd zodat kleine dieren gemakkelijk en veilig 
de nabijgelegen Pustsesteenweg kunnen kruisen. 
 

Opdat het gebied een aantrekkelijke plaats zou blijven voor vogels, 
maar ook voor amfibieën en insecten, heeft de provincie een 
samenwerking met Natuurpunt (afdeling De Wielewaal) uitgewerkt 
voor het beheer van de retentiezone.  Regelmatig signaleren 
natuurliefhebbers in de Jutse Plassen zeldzame vogelsoorten. 
 
Een bezoek waard 
Al dit natuurlijk schoon vormt natuurlijk een bezienswaardigheid.  
Het overstromingsgebied is daarom ook toegankelijk voor 
geïnteresseerden; rondom het gebied werd een pad aangelegd om 
te joggen, te wandelen of te fietsen.  De ingang van het pad vind je 
aan de overzijde van de Putsesteenweg 28 te Lier.  Voor de 
bezoekers is ook een parkeerplaats aangelegd, ter hoogte van de 
Lierbaan 317 te Putte. Honden aan de leiband zijn ook erg welkom, 
hondenpoep daarentegen niet… 
 
 
Wat hebben deze 3 overstromingsgebieden gemeen? 

Een kunstwerk van Benny De Smet…deze kunstwerken zijn volledig opgebouwd uit recuperatiemateriaal: een 
versleten fietsketting, een kurketrekker, bestek, een moer, een tang… Aan Plaslaar staat de ijsvogel, aan de 
Jutse Plassen staat de reiger en de libel is terug te vinden aan de Bogerse Plassen.  Stuk voor stuk prachtige 
werken, die zeker het bewonderen waard zijn!!! 
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Belangrijke mededelingen … 
 

 Verzekering … 
 

Wandelsport Vlaanderen vzw heeft een uitgebreide sportverzekering 
(lichamelijke ongevallen en burgerlijke aansprakelijkheid).   
Vanaf 01/01/2022 gaat Wandelsport Vlaanderen in zee met een nieuwe 
verzekeraar.  Er werd gekozen voor Ethias via makelaar Callant NV.  Alle 
noodzakelijke formulieren komen op het clubportaal vanaf 20/12/2021. 
 

WAT WIJZIGT ER IN ONZE SPORRVERZEKERING? 

 De verzekerde waarborgen Lichamelijke Ongevallen en Burgerlijke 
Aansprakelijkheid blijven in grote lijnen dezelfde als nu bij Arena NV.  Enkel bij brilschade wijzigt er 
iets.  Brilschade wordt vanaf 01/01/2022 enkel verzekerd indien er tevens lichamelijk letsel is.  Hou hier 
alvast rekening mee en informeer jullie leden hieromtrent.  Brilschade wordt enkel vergoed bij leden; 
niet bij niet-leden. 

 De aangifte moet digitaal gebeuren, enkel het medisch attest wordt nog op papier ingevuld door de arts. 

 Er is een apart formulier voor ongevallen leden en ongevallen niet-leden. 

 Het formulier voor lichamelijke ongevallen (LO) en het formulier voor burgerlijke aansprakelijkheid (BA) 

zijn hetzelfde. (vroeger waren dit 2 soorten formulieren) 

 De werkwijze bij aangifte van ongeval op een georganiseerde wandeling is anders; zie hieronder. 

 

TIJDENS WELKE ACTIVITEITEN IS MEN VERZEKERD? 

 Leden zijn verzekerd als ze individueel gaan wandelen.  Bij de georganiseerde wandeltocht zijn ze ook 
verzekerd op weg naar en van de wandeltocht.  Tijdens die georganiseerde wandeltocht zijn ze enkel 
verzekerd mits ze in het bezit zijn van een geldig inschrijfbewijs. Onze verzekering geldt ook voor leden 
die deelnemen aan een nevenactiviteit zoals een occasionele fietstocht, een bbq, een ledenfeest,… met 
uitzondering van een hoog-risico sport. 

 Onze verzekering geldt ook voor een wandelongeval op reis, zowel in binnen- als buitenland. 

 Niet-leden die deelnemen aan een erkende wandeltocht georganiseerd door een Wandelsport 
Vlaanderen-club of georganiseerd door de federatie zelf, zijn alleen tijdens de wandeling verzekerd. 

 

WAT TE DOEN BIJ EEN ONGEVAL? 

Vanaf 01/01/2022 dient een ongevalsaangifte DIGITAAL te gebeuren.  Er zijn dus geen papieren versies van de 
ongevalsaangifte meer.  
Ziehier, in het kort de meest noodzakelijk uit te voeren punten (dit geldt vooral bij wandelingen georganiseerd 
door een club, aangesloten bij “Wandelsport Vlaanderen”). 

- Een verzekerde kwetst zich tijdens een activiteit. 
- De organiserende club levert je een medisch attest af dat je laat invullen door de dokter. 
- Als lid: vraagt u een digitale ongevalsaangifte aan uw eigen club.   

U ontvangt dit via mail want er wordt met een dynamische PDF gewerkt.  Dit is een PDF-document waar de 
velden kunnen worden ingevuld via de pc.  U vult die velden zelf in en stuurt het document door via de knop 
‘verzenden’ (knop staat onderaan het formulier).  Indien je de verplichte velden niet allemaal ingevuld heeft 
(staan in het rood gemarkeerd), dan krijgt je een foutmelding en kan je het formulier niet doorsturen.  
Nog een tip: zorg dat het formulier geopend is in Acrobat Reader en niet via Edge of andere, want dan lukt 
het invullen niet.   
Bij die mail voegt men ook het ingescande medisch attest. (foto van attest toevoegen kan ook). 

- Deze documenten komen op het secretariaat van WSVL terecht waarop wij die controleren.  U krijgt een mail 
met dossiernummer en instructies voor de verdere afhandeling van het dossier.  

- Vanaf 1/1/2021 moeten onkostennota’s ook digitaal doorgestuurd worden. 
Wanneer het ongeval gebeurt op het parkoers en u wordt naar het ziekenhuis gebracht dan is er niet altijd tijd om 
aan de organiserende club een medisch attest te vragen.  In dergelijke gevallen meldt men in het ziekenhuis dat 
dit om een sportongeval gaat.  Op de spoeddienst zal een medisch attest worden geschreven wat later kan 
toegevoegd worden aan het ongevallenformulier. 
 

Maar hopelijk is deze informatie voor U overbodig  
en kan U genieten van vele jaren sportplezier zonder ongevallen. 
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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 
Voor de bovenstaande doelstellingen kunnen wij de volgende persoonsgegevens van u vragen, opslagen, 
verzamelen en verwerken: 

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

 Rijksregisternummer 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Het Ranstuilenbestuur 
  

 

mailto:christel_janbroers@hotmail.com
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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 jaren verder gezet. 
 

Achter in dit clubblad vind je twee nieuwe stempelkaarten welke de 
wandeltochten (clubnaam, tocht en datum) vermeldt waarop je centjes kan 
verdienen.  Over het ganse jaar 2023 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 2023 werden volgende tochten uitgekozen: 
 Op zondag 22/01/2023 Ibis Puurs (1e Ibis-Wintertocht – vertrek te Sint-Amands 

 Op zondag 05/02/2023 Noordergouw Brasschaat (23e Witertocht – vertrek te Wuustwezel) 

 Op zondag 30/04/2023 De Korhoenstappers (Vlaanderen Wandelt – vertrek te Oud-Turnhout)) 

 Op zondag 25/06/2023 Wijtschotduvels (15e Wijtschotduvelstocht – vertrek te Schoten) 

 Op zondag 23/07/2023 De Slak (Antwerpen wandelt/24e Zennetochten – vertrek te Leest) 

 Op zondag 24/09/2023 De Bavostappers (27e Scherpgemetentocht – vertrek te Meerhout) 

 Op zondag 12/11/2023 De Gruun Zipkes (Ijzermaeltocht – vertrek te Westmeerbeek) 

 Op zondag 03/12/2023 De Stroboeren (Herfsttochten/Walk2Gether – vertrek te Merksem) 
 

In het 1e kwartaal 2023 zijn er dus 2 superaanbiedingen voorzien. 
 

Hoe deze premie ontvangen? 
Bij elke deelname aan de bovengenoemde tochten schrijf je je uiteraard in als Ranstuilenlid.  Daarna kan je de 
voorziene kaart laten afstempelen.  Bovendien bewaar je van elke betreffende tocht het ingevulde controlestrookje 
van je inschrijvingskaart. 
Na de laatste wandeling (tocht op 03/12/2023) lever je de kaart af aan één van de bestuursleden zodat de 
betreffende premie op je rekening kan worden gestort. 
Je hoeft dus zeker niet aan alle wandelingen te hebben deelgenomen.  Per wandeling ontvang je, zoals eerder 
vermeld 2,50 euro/Ranstuilenlid.  Met een volle kaart kan je dus dit jaar weer maximum 20,00 euro per 
ranstuilenlid bijeensparen.   
te wandelen …’ onveranderd bestaan. 

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

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

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

 

En nog een woordje uitleg … 
Voor de nieuwelingen onder ons geven we graag wat meer uitleg over het systeem van de ‘Superaanbiedingen’  
We kunnen niet telkens een bus inleggen om een wederbezoek te brengen aan andere wandelclubs die hebben 
deelgenomen aan onze Internationale Wandeltocht in het voorjaar of onze wintertocht.  Dit is voor de clubkas 
financieel niet haalbaar (een bus huren kost immers vééél meer dan de 8 euro/persoon die je als lid betaalt), 
ofwel is de club zo dicht bij onze thuishaven gelegen dat het de moeite niet loont om er met een bus naar toe te 
rijden.  Daarom werd het systeem bedacht om de Ranstuilenleden die op tochten aangeduid met 
“superaanbieding” deelnemen onder de Ranstuilennaam, te belonen.  En zie, het begrip ‘Superaanbieding’ heeft 
ons geleerd dat ‘3 X scheepsrecht is’ want …  
de leden trekken er massaal naartoe, de organiserende club is blij met deze massale deelname en voor de club 
is het financieel draaglijk.  Meer informatie omtrent de werkwijze vind je in het artikel hierboven. 

jullie voorzitter 
Christel Janbroers 
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Ranstuilenwinkeltje … 

 

Hieronder kan je lezen wat je zoal kunt aanschaffen in ons Ranstuilenwinkeltje. 
Voor nieuwe leden zeker geen overbodige informatie. 
 

 Stickers Ranstuilen 
 Badge met clubembleem 
 Lintje ‘De Ranstuilen’ 
 Wandelboekje 
 Plastieken kaftje voor wandelboekje  
 Petje Ranstuilen 

 

Alle kleding die we nog in voorraad hebben, 
kan je vanaf nu bekomen aan een spotprijsje en 

zo lang de voorraad strekt. 
 
 

Nieuwe werkwijze … 
In de toekomst is de kledij in ons Ranstuilenwinkeltje 
alleen nog te verkrijgen op bestelling.   
Voorlopig gaat het dan om: 

 T-shirt geel met ronde of V-hals 

 Fleece 
Uiteraard zullen wij elk soort kledingstuk en elke maat waarin die te verkrijgen is, in voorraad hebben zodat je 
vooraf nog altijd eerst kan passen. 
 

Voor al deze artikerlen kan je terecht bij  
Patrick en Tania Braem-Matthyssen,  
Xavierlaan 7, 2960 Brecht 
(Tel.: 0476/68.21.39) 
 

Wens je één of meerdere van bovenstaande artikelen aan te schaffen, is het aan te raden om vooraf even 
telefonisch contact op te nemen. 
 

Al deze artikelen zijn ook 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 aangekocht stuk) 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Een gekleed uiltje is er 
twee waard!! 

 

 

 
 
Deze t-shirts vormen de perfecte basis 
voor je wandeloutfit! 
 
Ronde hals of liever een polo model? 
 
Zowel het damesmodel als het  
herenmodel zijn in verschillende maten 
bestelbaar. 
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JANUARI 2023 
 
 
 

Zondag 08 januari 2023 
 

BLIJF JONG GENEBOS 
46e Wintertocht 

L Ontmoetingscentrum 
St-Jan 
Genebosstraat 
KWAADMECHELEN 

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

 

Zaterdag 14 januari 2023 

 

DE NATUURVRIENDEN 
Finaletocht Walk2Gether 
2022 

A PZ Sint-Martinus 
Sint-Jozeflei 27 
WESTMALLE 

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

 

Zondag 15 januari 2023 
 

DE KAMPSE 
WANDELAARS 
Wintertocht 

L Buurthuis Heppen 
Heidestraat 65 
HEPPEN 

4-5-6-8-9km 07u00-15u00 

 

Zaterdag 21 januari 2023 
 

VOS SCVHAFFEN 
Hugo Bonnynstocht 

VLBR Gildenzaal 
Pastorijstraat 1 
SCHAFFEN 

4-6-12-20-30km 07u00-15u00 

 

Zondag 22 januari 2023 
 

IBIS PUURS 
1e Ibis winterserietocht 
Superaanbieding 

 

A GC De Nestel 
Bruisstraat 19C 
SINT-AMANDS 

 
 

4-6-10-16-21km 

 
 

08u00-15u00 

 
 

MILIEU 2000 LOMMEL 
Edelweisstocht 

L Parochiezaal Heide-
Heuvel 
Heide 253 
LOMMEL 

4-7-9-15-17-21km 08u00-15u00 

 

Zondag 29 januari 2023 
 

WSV MOL 
Wintertocht 
 

A Parochiezaal Hulsen 
Ossenberg 114 
BALEN 

5-7-9-14-18-24km 08u00-15u00 

 

 
 



 

 

 

20 

 

NETELAND DUFFEL 
30e Witlooftocht 

A Paarochiezaal  
L. Kempenaersstr 16 
SCHRIEK 

7-14-21km 07u30-15u00 

 
 
 
 
 

FEBRUARI 2023 
 
 

Zondag 05 februari 2023 
 

NOORDERGOUW 
BRASSCHAAT 
23e Wintertocht 
Superaanbieding 

 

A Harmonie Concordia 
Bosduinstraat 5 
WUUSTWEZEL 
 

 
 

5-9-12-16-22-28km 

 
 

08u00-15u00 

 
Zondag 12 februari 2023 

 

DE NOORDERKEMPEN 
HOOGSTRATEN 
33e Wintertocht 

A Parochiezaal Trefpunt 
Poeleinde 2 
WORTEL 

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

 

WSV SCHELLE 
34e Wintertocht 

A Depot Deluxe 
Nijverheidsstraat 27 

5-7-12-17-21-28km 07u00-15u00 
 

 

 
Zondag 19 februari 2023 

 

BRUGSCHE 
GLOBETROTTERS 
14e VIVES-Campustocht, 
36e Globetrotterstocht 
Busreis 

 

W-VL VIVES-Campus Sint-
Michiels 
Xaverianenstraat 10 
SINT-MICHIELS 

 
 
 

4-6-12-18-24-30km 

 
 
 

08u00-15u00 

 

DE BAVOSTAPPERS 
ZITTAART 
23e Wintertocht 

A PC Bel 
Wijdbos 39 
GEEL 

4-7-12-16-22-27-34km 08u00-15u00 

 

SINJORENSTAPPERS 
39e Geitentocht 

A Zaal Rozenkrans 
Heistraat 390 
WILRIJK 

4-9-12-16-21-25-28km 07u30-15u00 
 

 

 
Zondag 26 februari 2023 

 

DE NATUURVRIENDEN 
40e Trappistentocht –  
10 miles van Zoersel 
Walk2gethertocht 

A Gemeenteschool Beuk 
en Noot 
Achterstraat 
ST-ANTONIUS 
ZOERSEL 

6-12-16,2-21-30-42km 07u00-15u00 
 

 

PAUL GERARD 
BERINGEN 
Wintertocht 

L Sint-Jorisgilde 
Brelaarstraat 
PAAL 

4-6-12-20-25km 06u30-15u00 
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MAART 2023 
 
 
 

Zaterdag 04 Maart 2023 
 

!!Ledenfeest – Ledenfeest – Ledenfeest – Ledenfeest – Ledenfeest – Ledenfeest!! 
 
 

Zondag 05 maart 2023 
 

HARMONIESTAPPERS 
29e Smoutebollentocht 

A Miloheem 
Milostraat 13 
MOL 

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

 

WSC LANGDORP 
49e Mars der Zuiderkempen 

VL-BR Zaal Demervallei 
Langdorpsestwg 319 
LANGDORP 

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

 
 

Dinsdag 07 maart 2023 
 

POMPOENSTAPPERS 
Watermolentocht 

A Ontmoetingscentrum 
Kasteeldreef 34 
TIELEN 

4-6-12-16-20-25-30km 07u00-15u00 

 
 

Donderdag 09 maart 2023 
 

VOS SCHAFFEN 
Sneeuwklokjestocht 

VL-BR Den Amer 
Nijverheidslaan 24 
DIEST 

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

 
 

Zaterdag 11 maart 2023 
 

ST-MICHIELSTAPPERS 
Caterstocht 
Walk2Gethertocht 

A Sporthal BuSO Kristus 
Koning 
Bethaniënlei 5 
SINT-JOB-in’t-GOOR 

4-7-13-16-21-25-29km 07u30-15u00 

 
 

Zondag 13 maart 2023 
 

WIJTSCHOTDUVELS 
12e Winterduveltocht 
 

A BS De Boomgaard 
Lt. Karel Caluwaerts-
straat 41 
WOMMELGEM 

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

 

WSV BERCHLAER 
Lentetocht 

A Parochiecentrum 
Parochiestraat 42 
VIERSEL 

5-7-12-18km 07u30-15u00 

 
 
 

Woensdag 15 maart 2023 
 

UILENTREKTOCHTJE A Rivierenhof 
Parking Zuid  
Sterckslei 
DEURNE 
 

 
 

8 à 10km 

 
 

13u30 stipt 
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Zondag 19 maart 2023 
 

IBIS PUURS 
3E Ibis_Wintertocht 
 

A 
 

JOC Wijland 
Fortbaan 9 
PUURS 

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

 
 

Zaterdag 25 maart 2023 
 

DE MARKSTAPPERS 
Grote Wandel2daagse in 
het land van Mark en 
Merkske 

A Jeugdverblijven de 
Esberg vzw 
Hoekeinde 74 
MERKSPLAS 

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

 
 

Zondag 26 maart 2023 
 

DE STROBOEREN 
St-Annatochten 

A Sint-Annacollege 
Oscar De Gruyterlaan 
ANTWERPEN 

5-8-11-15-21-25-30-35-
42km 

07u00-15u00 
 

 

OPSINJOORKE 
MECHELEN 
Gouden Carolus-
wandeling – Tivolitocht 

A Parochiezaal de Goede 
Herder 
Goede Herderlaan 2-8 
SINT-KATELIJNE-
WAVER 

4-8-12-15-20-28km 08u00-15u00 
 

 
 
 
 

APRIL 2023 
 
 

Zondag 02 april 2023 
 

DE SINT-
JANSSTAPPERS 
Den Ouwen Uiltochten 
Walk2Gethertocht 

A Parochiezaal 
Dreveneind 1 
ESSEN (Horendonk) 

4-7-12-16-19-25-35km 07u00-15u00 

 
 

Dinsdag 04 april 2023 
 

DE NATUURVRIENDEN 
Paastocht 

A KLJ-lokaal 
De Reiger 29 
ZOERSEL 
 

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

 
 
 

Zondag 09 april 2023 
 

WSV DE RANSTUILEN 
43e Intern. Wandeltocht – 
Walk2Gethertocht 
Superaanbieding 
 

A Evenementenhal ‘Den 
Boomgaard’ 
Antwerpsesteenweg 
BROECHEM 

 
 
 
 

4-8-13-16-20-25-30- 
36-42km 

 
 
 
 

06u30-15u00 
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Een Ranstuiltje in de kijker … 
 
 
Naam: Kyirtan Vanhove 
 
Woonplaats: Grobbendonk 
 
Leeftijd: 12 december 2012 
 
Hobby: Wandelen, natuur ontdekken 
 
 
Kyirtan, is samen met zijn ouders, lid van onze wandelclub sinds oktober 
2022.  Deze 10 jarige jongeman is dol op wandelen en de natuur 
ontdekken.  Klimmen in bomen, springen in plassen, op de foto met een 
rund op onze wandeling of met één van de reuze trollen in De Schorre in 
Boom… Na de wandeling vertelt hij honderduit over zijn avonturen.  
 
Hij zit in het vijfde leerjaar en is een graag geziene leerling. Franse les 
vindt hij supertof.  
 
Zijn duimen en vingers likt hij af bij een krokante, knapperige pizza ! 
Hij is in de ban van Harry Potter. Een potje gamen vindt hij ook helemaal 
niet erg ! 
 
Zeker voor zijn vriendjes en kleinere kindjes is hij heel zorgzaam. 
Hij heeft een hekel aan onrecht. 
 
Lieve Kyirtan,  
we wensen je nog heel veel dolle avonturen op je wandelingen. 
 
 
 

 
 
 

Uilenleden schrijven … 
 
 
Spijtig dat de redactie voor dit clubblad geen artikels mocht ontvangen.  Ze is dan maar zelf even in de pen 
gekropen … 
 
 

En toen was er … 

 
… Bad Durkheim in het Duitse Pfalzwalt!  Dat werd voor een hele week onze thuis … en het zag er goed uit! 
 
Alhoewel?  Het ging in ieder geval in mineur van start want Christel liet mij op vrijdag weten dat zij en Marc niet 
zouden meegaan … geveld door corona.   
Of ik de honneurs wilde waarnemen?  Veel keuze had ik niet, hé Christel!  Het bezorgde mij alvast een paar 
slapeloze nachten. 
 
Enfin … gepakt en gezakt vertrokken we op zondag 25 september met de auto richting Duitsland.  Ik had eigenlijk 
zelf nog nooit zover gereden met de auto maar, met uitzondering van veel regen onderweg, arriveerden we, 
weliswaar een ietsie pietsie later dan voorzien, op de afgesproken plek: Restaurant Waldschlöss’l.  Hier werd de 
ganse groep vergast op een heerlijke schnitzel met sla en frietjes. 
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Voila, onze innerlijke mens was versterkt en we konden er weer 
even tegen … op naar het hotel dan maar.  Om de kamers te 
betreden was het nog iets te vroeg dus stond er eerst een korte 
verkenningstocht van 6km op het programma.  Samen met mijn 
zus en schoonbroer besloten we hiervoor te passen en het nog 
even rustig aan te doen.  Voordeel: wij waren al een beetje 
gesetteld toen de groep terug binnenkwam.  Naar verluid was 
het wel een mooie wandeling naar de Romeinse steengroeve. 
’s Avonds hadden we afspraak om 18.30 uur in de bar voor het 
aperitief gevolgd door ons eerste avondmaal.  Moe maar 
voldaan zochten we nadien onze kamers op voor een 
welgekomen nachtrust. 
 
Voor de volgende dagen stond er telkens een andere tocht op 
het programma. 

Zo trokken we op maandag met de trein naar Deidesheim om van daaruit langs het amandelbloesempad naar 
Wachenheim te wandelen.  In restaurant ‘schellack’ verorberden we een heuse tapasteller.  De korte afstand ging 
van hieruit terug met de trein richting hotel, de echte stappers onder ons maakten nog een tocht van 9km alvorens 
de trein terug te nemen. 
 
Op dinsdag met de trein naar Erpolzheim voor een wandeling van ongeveer 
8,5km naar het mooie middeleeuwse stadje Freinsheim.  We verorberden daar 
een heerlijke ajuinsoep met een lekker broodje erbij en gingen verder op pad.  
De slakken onder ons stapten terug naar het station om de trein te nemen en 
de fervente stappers trokken te voet terug naar het hotel (10km). 

 
Op woensdag vertrokken we aan het hotel via het 
wijnleerpad tot aan de ruïnes van een Romeins 
wijngoed.  Nadien nog een stukje verder naar het 
wijngoed voor een heuse wijndegustatie om 
nadien van een hartige vesperteller te genieten in 
het restaurant vlak naast het wijngoed.  Duimen 
en vingers werd afgelikt!  Na al dit lekkers bracht 
de tocht de ganse groep naar de ‘zoutmuur’, een 
imposant bouwwerk waarmee vroeger zout werd 
gewonnen uit het zoutrijke grondwater dat 
opgepompt werd.  Langs het prachtige Kürpark bereikten we terug ons hotel.  
Nadien was iedereen vrij om te niksen, gebruik te maken van zwembad en sauna 
(al dan niet met de juiste zwembroek), een terraske te doen … 
 

Op donderdag moesten we onze auto’s van stal halen om bij het vertrekpunt van onze wandeling te komen: top 
in de bossen.  Aan de parking van Lindemansruhe werden de korte afstand-stappers er uit gezet en reden de 
anderen verder naar de parking van restaurant ‘Waldschlöss’l.  De korte afstand 
wandelde vanaf de parking aan Lindemansruhe in dalende lijn naar de ruïne van he 
Waldschlöss, om dan samen met de grote afstand lekker flammkuchen te eten.  De 
grote afstand maakt nog een bosrijke lus van 8km om dan terug op de parking uit te 
komen.  De korte afstand deed nog een bezoekje aan de imposante ruïne en keerde 
daarna met de auto terug richting hotel. 
 

Op vrijdag stapten we weer in onze auto’s en reden 
nogmaals naar de parking van Lindemanruhe om daar 
met z’n allen een mooie maar vermoeiende tocht te 
maken van ongeveer 7km langs de 
premiumwandelweg ‘Ganeberweg’ met mooie 
bezienswaardigheden zoals de Kanapee, de 
Teufelsbank, de Teufelsmauer … allemaal 
gebeeldhouwde rotsen. 
Na de lunch, die even aan een zijden draadje hing, maar toch goed is uitgedraaid 
was de korte afstand vrij en de grote afstand maakte hier nog een zeer mooie lus 
van 10km. 
Dit was voor een deel van die groep echter niet met hun zin.  Zij wilden nog wel een 
wandeling maken maar zeker geen 10km meer.  Aangezien er vanop die plek 
meerdere wandelingen vertrekken of langskomen, werd voor wie dat wilde een 

 

 

 
Onze eerste proevertjes 
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alternatief gezocht.  Ze kregen een extra wandelkaartje mee en Leon zou die groep op sleeptouw nemen.  Een 
zie … gelukkig en voldaan arriveerden ze terug aan de startplaats.  Iedereen weer gelukkig. 
 
Iedere dag genoten we van een heerlijk ontbijtbuffet en ’s avonds was er telkens warm buffet met voldoende 
keuze tussen vlees, vis en zelfs veggie en een dessertenbufet.  Alleen ‘soep’ die heb ik wel gemist. 
Elke avond voor het eten hadden wij, Peter-Viv-Sonja-Staf en ik, een blistbijeenkomst met onze gidsen Danny en 
Liesbeth om de voorbije dag te evalueren en afspraken te maken voor de 
volgende dag. 
 
Als afsluiter van deze toch wel leuke wandelweek mocht ik op 
vrijdagavond, al die toffe, leuke, dankbare uiltjes nog trakteren op een 
schnapps.  Die werd door de meesten wel gesmaakt zo te zien. 
 
Op zaterdag was er met de ganse groep nog een bezoek aan Speyer 
voorzien waar we een gegidste stadswandeling (door Danny en Liesbeth) 
zouden maken, nog één of ander museum konden bezoeken of gewoon 
op eigen initiatief de stad verkennen of een terraske doen. 
Maar het weer was hier de grote spelbreker …  
er werd namelijk veel wind en regen voorspeld … 
en onzer gids had ons op vrijdag al laten weten dat hij geen 
stadswandeling zou maken en ’s morgens vanuit het hotel direct 
huiswaarts zou rijden! 
Uiteindelijk is er dan van die laatste dag ni veel in huis gekomen en is 
ieder op zich na het ontbijt vertrokken … de ene direct huiswaarts, 
sommigen toch nog met een omweg langs Speyer, weer anderen met een 
tussenstop of een ommetje onderweg. 
 
Ik moet eerlijk toegeven dat ik niet diegene ben die veel heeft gewandeld, fysiek ben ik een nul, maar ik heb mijn 
best gedaan om iedere dag een stukje mee te gaan, te zorgen dat de Uiltjes ’s middags konden eten zonder 
nadien de afwas te moeten doen en ze bij te staan als er vragen waren. Kortom, ik heb er van genoten om na 
lange tijd terug bij de Ranstuilenfamilie te vertoeven. 
Bedankt aan al die Uiltjes dat ik erbij mocht zijn en mij ‘thuis’ mocht voelen.  Ook bedankt voor de leuke attentie 
die ik mocht ontvangen. 
Bedankt Peter, Viv, Sonja en Staf om mij bij te staan gedurende deze week. 
Bedankt Leon om er mee voor te zorgen dat enkelen van jullie, zeg maar de tussengroep, toch een paar mooie 
wandelalternatieven konden afstappen. 
Maar vooral, bedankt Christel (en natuurlijk ook Marc) voor deze weeral ‘prachtige’ organisatie.  Zonder jullie 
enthousiamse was er geen wandelweek geweest! 

Kriskras 
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Sponsoring mede mogelijk gemaakt door 
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Uilenpuzzelhoekje … 
Oplossing ‘Sudoku’ 

4e kwartaal 2022 
 

3 8 5 9 2 6 7 4 1 

7 6 2 4 5 1 8 3 9 

4 9 1 3 7 8 2 5 6 

1 7 4 2 8 5 9 6 3 

6 2 3 7 4 9 5 1 8 

9 5 8 6 1 3 4 7 2 

8 4 7 1 6 2 3 9 5 

5 1 9 8 3 7 6 2 4 

2 3 6 5 9 4 1 8 7 
 

En de winnaar is … 
 

Voor deze editie ontving de redactie maarliefst 16 inzendingen 
en deze waren allemaal correct! 

Een onschuldige hand heeft ook deze keer een winnaar aangeduidt 
en het lot is gevallen op Koen Callens uit Pulle. 

Proficiat!  Je prijs wordt zo snel mogelijk afgeleverd. 
 
 

 

Nieuwe puzzelopgave 
1e kwartaal 2023 

 

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. 

 

7    6 8   9 

  9     3 6 

1        4 

   8 7   2  

6 5 7  1     

  2     5  

 7  1   4   

5  1 6      

3     2   1 
 

Inzendingen worden verwacht vóór 01 maart 2023 aan het adres van onze redactie: 

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

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

mailto:kris.kras@skynet.be
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Kookrubriek … 
 

Minestrone 
 
Minestrone is een rijkelijke groentensoep. Met 
enkele ovenverse boterhammen en wat hoeveboter 
erbij serveer je gezonde en eerlijke kost zonder 
poespas. 
 
Benodigdheden (4 personen): 
3 liter groentenbouillon of kippenbouillon, 150g 
droge witte bonen (geweekt), 200g gezouten of 
gerookt spek (of bacon), 1 dikke ui, 1 teentje look, 2 
ferme wortels, 2 stengels selder, 3 aardappelen (bij 
voorkeur vastkokend), 1 courgette, 200g erwten 
(vers of diepvries), 150g sperzieboontjes, ¼ witte 
kool, 1 busseltje peterselie, 4 blaadjes laurier, 4 
blaadjes verse salie, enkele takjes verse tijm, 80g 
tomatenpuree (geconcentreerd), 400g 
tomatenstukjes in blik, 150g Parmezaanse kaas 
(blok), 150g spaghetti (of pasta naar keuze), een 
scheutje olijfolie, peper & zout 
 
Bereidingswijze: 

 Voor wie graag witte boontjes in de minestrone 
lust: Week de bonen ruim vooraf. Doorgaans 
doe je dit best zo’n 12 uur op voorhand. 
(controleer de aanwijzingen op de verpakking) 

 Maak vooraf ook een keteltje verse groenten- of 
kippenbouillon klaar (het recept kan je in elk 
kookboek terugvinden). 

 Snij de meeste groenten in kleine, maar geen té 
fijne stukjes. In een minestrone mag je de 
diverse groenten herkennen en tegelijk zorgen 
ze voor wat extra beet in de soep. Groenten 
waar mogelijk aarde of zand aan kleeft, was je 
vooraf in voldoende koud water. 

 

 snij de ui en de selder in hapklare stukjes. 

 Zet een ruime stoofpot of een soepketel op een 
matig vuur en verhit hierin een scheutje olijfolie. 

 Stoof eerst de stukjes ui en de selder. Voeg ook 
de gepelde en geplette look toe. Roer regelmatig 
even in de pot tijdens de bereiding. 

 Schil ondertussen de wortels, snij ze in stukjes 
en doe ze in de pot. 

 Rol de sneetjes spek of bacon op en snij ze in 
reepjes. Laat het vlees meestoven. (Verwijder 
vooraf het spekzwoerd en mogelijke stukjes 
kraakbeen.) 

 Snipper de witte kool in reepjes. Schil de 
aardappelen en snij ze in kubusjes. Voeg alles 
bij de stovende groenten. 

 Bind een ‘bouquet garni’ of kruidentuiltje samen, 
met daarin enkele blaadjes laurier, enkele takjes 
tijm, wat peterseliestengels en een paar blaadjes 
salie. 

 Voeg de geconcentreerde tomatenpuree toe. 
Roer de puree onder de groenten en laat alles 

nog een paar 
minuten stoven om 
een zoetere en 
zachte smaak te 
verkrijgen. 

 Voeg ook de ingeblikte tomatenstukjes toe, 
samen met de geweekte witte bonen. 

 Schenk de groentenbouillon bij de groenten, roer 
de soep om en laat ze pruttelen op een zacht 
vuur. 

 
Nu is het de beurt aan de zachtere groenten. 

 Snijd of breek de topjes van de sperzieboontjes 
af, snij ze vervolgens in stukken van zo’n 3 cm 
lang;  de courgette snij in blokjes. Laat ook deze 
groenten meestoven in de soep. 

 Ook de erwten mogen meegaren. Gebruik 
gerust wat diepvrieserwtjes of kies voor de verse 
bolletjes 

 Plaats het deksel op de pot laat het geheel een 
uurtje op smaak komen op een zacht vuur. 

 Breek de droge spaghettislierten in stukjes van 
zo’n 5 cm lengte en laat meekoken tot ze 
beetgaar is. 

 Proef de soep en kruid ze naar smaak met peper 
van de molen en wat zout. 

 Snipper de verse peperselie in fijne stukjes en 
rasp de parmezaanse kaas. 

 
Serveer de minestrone in een groot diep bord en 
strooi er de peterselie en een portie Parmezaanse 
kaas over. 
 
 

stoofpotje van hondshaai 
 
Je zal wellicht zelden ‘haai’ op je bord gekregen 
hebben, en toch is de hondshaai die in Europa 
gevangen wordt een excellente consumptievis. 
Vroeger werd dit product wel eens verkocht als 
‘zeepaling’, maar dat is helemaal onterecht. 
Het loont de moeite om hondshaai eens te 
ontdekken. Je doet er wel goed aan om de vis vooraf 
te bestellen bij de visboer. In dit recept wordt de 
hondshaai verwerkt in een zuiderse stoofpot met 
veel groenten. Wie minder avontuurlijk aangelegd is, 
kan dit gerecht ook klaarmaken met vis naar keuze. 
(Kies dan wel voor vis met stevig vlees, zodat deze 
niet volledig uit mekaar valt tijdens het stoven.) 
 
Benodigdheden (4 personen): 
800g hondshaai (in moten), 2 eetlepels bloem, 2 
uien, een teentje look, een rode paprika, 80g 
tomatenpuree (concentraat), 4 tomaten, een toefje 
harissa (Tunesische kruidenpasta), 2 eetlepels 
zwarte olijven (zonder pit), 2 eetlepels kappertjes, 
1,5dl witte wijn, een blaadje laurier, 2 takjes verse 
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oregano, takjes verse basilicum, olijfolie, peper & 
zout 
 
Bereidingswijze 

 Snij de gestroopte vis in gelijke moten, van 
ongeveer 7 cm lang. 

 Schep de bloem in een schaaltje, en kruid ze met 
een snuif zout en peper van de molen. Wentel 
de mootjes vis even door de bloem. 

 Zet een ruime hoge pan op een matig vuur en 
verhit er een scheutje olijfolie in. (Je kan ook een 
stoofpot gebruiken.) 

 Bak de stukken hondhaai kort in de pan tot de 
vis een lichtbruin korstje krijgt. De vis hoeft 
binnenin nog niet gaar te zijn. 

 Haal de moten vis uit de pan en zet ze even aan 
de kant. Hou de pan met het braadvet en de 
aanbaksels van de vis bij. 

 

 Pel de uien, snij ze eerst middendoor en 
vervolgens in fijne halve ringen. Hak de look in 
stukjes en plet ze tot pulp. 

 Breng intussen wat water aan de kook. (Om 
straks de tomaten te ontvellen.) 

 Stoof de uiringen samen met de look in de pan 
waarin je de hondshaai hebt gebakken. Doe dit 
op een matig vuurtje. 

 Schil de rode parika met een dunschiller, en snij 
het vruchtvlees, zonder de zaadlijsten, in fijne 
lange reepjes; 

 Laat de stukjes paprika meestoven met de uien. 
Roer alles regelmatig even om. 

 Snij een kruisje in de top van elke tomaat en 
dompel ze 12 tot 15 tellen onder in het kokende 
water. Spoel de tomaten onmiddellijk onder koud 
stromend water. Nu kan je het flinterdunne vel 
makkelijk verwijderen (emonderen). 

 Doe de geconcentreerde tomatenpuree bij de 
stovende groentjes, samen met een toefje 
harissa. Let op, dit is een pikante pasta, dus doe 
voorzichtig en gebruik een hoeveelheid naar 
persoonlijke smaak. (Harissa zit vaak verpakt in 
een handige tube, en je kan deze kopen in grote 
supermarkten en gespecialiseerde winkels.) 

 Roer de tomatenpuree en de harissa door de 
groenten en laat deze een paar minuutjes 
meebakken op een zacht vuur. 

 Snij de ontvelde tomaten in kwartjes en verwijder 
de zaadlijsten. Snij vervolgens het vruchtvlees in 
kleine kubusjes, en voeg ze toe aan de pan met 
groenten. 

 Meng de zwarte olijven (zonder pit) en de 
kappertjes onder de groenten. De olijven kan je 
naar keuze ook halveren of in kwartjes snijden. 

 

 Leg de moten hondshaai opnieuw in de pan. 
Giet er ook het braadvocht bij. 

 Schenk de witte wijn in de pan, samen met een 
blaadje laurier. 

 Laat het stoofpotje minstens een kwartier 
pruttelen op een zacht vuur. 

 Voeg vlak voor het serveren de blaadjes van de 
verse oregano en basilicum aan de stoofpot toe. 
(Je kan de kruiden eventueel in stukjes 
scheuren.)  

 Proef en kruid het gerecht naar smaak met wat 
zout en peper van de molen. 

 
Serveer het stoofpotje van hondshaai met bv. 
gekookte rijst of wat pasta naar keuze. (Voor wie rijst 
kookt: Snipper een sjalotje fijn en stoof de snippers 
in een beetje olijfolie. Voeg de rijst toe met 
voldoende water (of lichte bouillon) en kook de 
korrels zacht, cf. de kooktijd die de verpakking 
aangeeft.) 
 

Bron: de website van radio 2 
Twee recepten van Jeroen Meus. 

 
 

Gezond grabbelen in je  
zelfgemaakte 
groentechips 
 
Benodigdheden: 
1 zoete aardappel, 1 rode biet, 1 pastinaak, 1 wortel, 
bakpapier, olijfolie, zout. 
 

Bereidingswijze: 

 Verwarm je oven voor op 180°.  

 Maak de groentes eerst grondig schoon en schil 
ze.  

 Snijd de groentes in dunne schijfjes. Hoe dunner 
je ze kan snijden, hoe beter! Je kan een 
mandoline gebruiken, maar snijd zeker niet in je 
vingers! 

 Leg de groenteschijfjes op wat bakpapier en 
besprenkel met olijfolie en zout. 

 Leg een vel bakpapier op je bakplaat en schik de 
groenteschijfjes netjes naast elkaar. 

 Bak je groentechips voor 10 minuten. 
 

Zo simpel! Smullen maar! 
 

Bron: website van radio 2 
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Alleen dit formulier gebruiken 
 

INSCHRIJVINGSFORMULIER LEDENFEEST 04 maart 2023 

Inschrijving mogelijk tot uiterlijk 12 februari 2023 

 
Wij, (familienaam)   .............................................................................................................. 
wonende te (volledig adres)   ................................................................................................ 
............................................................................................................................................. 
nemen deel aan het ledenfeest van De Ranstuilen op 04 maart 2023 met ........... personen en  
 

 

 Wij betalen hierbij ........... x 49,00 euro/lid = .................. euro en/of 
                                  …...... x 65,00 euro/niet-lid = ........ .. euro als deelname in de kosten 
OF 

 Wij betalen het verschuldigde bedrag van ....... euro per overschrijving  
    op rek. BE30 0010 9881 7111 met vermelding ‘Ledenfeest 2023 + aantal en namen personen’ 
 

   ( = aankruisen wat van toepassing is) 
Datum en handtekening 

 

 
 
 

Een mooi gedicht … 
 
 

Soms voel ik mij verdrietig 
Grijpt het nieuws me naar de keel 
Maakt mijn hoofdpan overuren 
Wordt het allemaal te veel 
 

Maar dan denk ik aan de mama 
die haar dochter niet kan voeden 
Of aan de papa die zijn zoon  
voor oorlog wil behoeden 
 

Dan denk ik aan de jongen 
al jaren wachtend in zijn tent 
Of aan het lieve meisje 
dat nooit vrijheid heeft gekend 
 

Dan denk ik aan mijzelf 
met een huis, een tuin, een hond 
met een man een mooie kindjes 
en nog allemaal gezond 
 

Dan denk ik ‘maak jezelf niet gek’ 
‘Hou het positief en klein’ 
Want je voelt je zo veel vrijer 
als je in het NU kunt zijn 
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Ibis Puurs 

Zo 22/01/2023 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Noordergouw 
Brasschaat 

Zo 05/02/2022 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Korhoenstappers 
Zo 30/04/2023 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Wijtschotduvels 

Zo 25/06/2023 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

De Slak Leest 
Zo 23/07/2023 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

De Bavostappers 
Zo 24/09/2023 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

De Gruun Zipkes 
Zo 12/11/2023 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

De Stroboeren 
Zo 03/12/2023 
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Fietsen De Beuckeleer 
www.fietsendebeuckeleer.be 
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Van den Nestlaan 49 - BROECHEM 

Tel. 03/485.55.42 

info@fietsendebeuckeleer.be 
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