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Belangrijke data … 
 

ZONDAG 07 APRIL Sint-Jansstappers - Walk2Gethertocht te Essen 

ZATERDAG 18 APRIL De Stroboeren - Walk2Gethertocht te Brasschaat 

ZONDAG 26 APRIL Vlaanderen Wandelt te Koksijde en Asse 

VRIJDAG 01 MEI Zandstappers - Walk2Gethertocht te Poederlee 

ZONDAG 17 MEI Verrassingsreis 

ZONDAG 24 MEI Korhoenstappers - Walk2Gethertocht te Oud-Turnhout 

DONDERDAG 04 JUNI Uilentrektochtje te Herselt  

ZONDAG 07 JUNI Superaanbieidng Haacht 

ZONDAG 05 JULI Sint-Michielstappers - Walk2gethertocht te Wuustwezel 
 

 

 

Inschrijven Verrassingsreis vanaf donderdag 09 april 2020 (ALLEEN telefonisch) 
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Wsv De Ranstuilen vzw 
 
Aangesloten bij: 
Wandelsport Vlaanderen vzw 
onder het lidnummer 1017 
 

Lidgeld 
1 persoon 17,00 euro 

           + 14 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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!!!Belangrijke mededeling!!! 
 

Wandelclubs nu ook geveld door het coronavirus 
 

2020 heeft de wandelclubs nog niet veel goeds gebracht.  Eerst waren er de stormen en de vele 
regen waardoor sommige wandelingen noodgedwongen niet konden doorgaan.  Waar ze toch 
konden doorgaan, waren de parcoursverantwoordelijken soms tot het laatste moment bezig om hun 
reeds lange tijd vooraf geplande parcours in te korten of om te leggen . 
En net nu de weergoden de wandelaars goed gezind zijn en het dus aangenamer wordt om te 
stappen, is daar het vreselijke ‘Coronavirus’ dat heel de wereld in de ban heeft. 
 

Door de veiligheidsmaatregelen die de overheid ons (gelukkig maar) oplegt, valt daardoor ook het 
verenigingsleven stil.  Zo dus ook het organiseren van wandelingen. 
Wandelsport Vlaanderen beslist hierdoor om alle wandelingen al minstens tot en met 03/04/2020 te 
schrappen.  Zij volgen, samen met alle clubbersturen, de situatie nauwgezet op.  Het is dus zeker niet 
uitgesloten dat deze maatregel kan/zal nog worden verlengd. 
 

Het bestuur van de Ranstuilen heeft daarom de koppen even bij mekaar gestoken om alle pro’s en 
contra’s even op een rij te zetten. 
 

 Van de gemeente Ranst kregen wij hert bericht dat alle gemeentelijke zalen (dus ook den 

Boomgaard) zo wie zo gesloten zijn tot en met 31 maart 2020.  Verdere informatie zal ten 

gepaste tijde volgen. 

 Als we moeten afwachten tot begin april dan komt onze tocht wel gevaarlijk dichtbij. Normaal 

zijn wij nu al volop bezig met aankopen en bestelling voor de dag.  Als die niet kan doorgaan 

zou dit een fiasco voor de clubkas zijn.  En zitten we met een voorraad die we niet kunnen 

gebruiken. 

 Wat met het risico voor onze medewerkers en onszelf? 

 Zullen er überhaupt wel wandelaars komen?  En als ze al komen, zullen ze dan iets 

consumeren of alleen maar even binnenwippen om in te schrijven? 
 

We hadden ons het feestjaar ’40 jaar Ranstuilen’ enigszins anders voorgesteld maar het voltallige 
Ranstuilenbestuur heeft daarom besloten dat onze 
 

40
e

 Internationale wandeltocht 

NIET doorgaat !! 
 

Aangezien dit clubblad al zo goed als klaar was om te laten drukken en tijdig te kunnen verdelen, 
werd zowel aan de ‘Warm Aanbevolen’ als aan de andere teksten over wandelingen zo goed als niets 
gewijzigd. 
Gelieve daarom de nieuwsberichten te volgen en indien mogelijk de website van de federatie 
www.wandelsportvlaanderen.be te consulteren om te zien of de door u gekozen wandelingen al dan 
niet doorgaan. 
 

Na het ‘Woord van uw voorzitter …’ vind je enkele voorbeelden waarmee je je zondagen toch een 
leuke invulling kan geven.  Maar beperk je tot alleen wandelen of met je gezin. EN … ook heel 
belangrijk: vergeet je niet te voorzien van een drankje en eventuele picknick want alle horecazaken 
zijn gesloten. 

Uw Ranstuilenbestuur 

http://www.wandelsportvlaanderen.be/
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Woord van uw 

 voorzitter … 
 
 

Beste Ranstuilen, 
 

In Coronatijden moet een bestuur soms moeilijke beslissingen nemen.  Het zal jullie niet verbazen dat ook wij 

besloten hebben om onze 40e Internationale Wandeltocht te annuleren.  We vinden het absoluut niet 

verantwoord om te organiseren.  We willen de veiligheid en de gezondheid van onze medewerkers/wandelaars 

niet in het gedrang brengen!!!  

Niks belet ons echter om te gaan wandelen.  Wandelknooppunten en wandelroutes zijn een optie.  Doe het op 

een verantwoorde manier.  Ga alleen wandelen of in een kleine groep.  We hebben allemaal toch wel wat nood 

aan frisse lucht.  Dus geniet van de kleine dingen, de bloemenpracht, de eerste zonnestralen,… 
 

Op de eerste zondag van het nieuwe jaar hadden we de superaanbieding in Kwaadmechelen.  Heel wat uiltjes 

hadden precies nood aan wat frisse neus en beweging na die feestdagen.  Zo maar eventjes 81 leden trokken 

richting Limburg alwaar we een mooi stukje natuur onder de voeten geschoven kregen.  Een bomvolle startzaal, 

een drukte van jewelste op het parcours en in de rustpost was het aanschuiven voor een heerlijke tas soep, het 

deerde ons niet.  Lag het aan het droge niet al te koude weer of waren het die goede voornemens… op de 

allereerste zondag van 2020 waren liefst 147 Ranstuilen op stap!!! 

Onze busreis naar Marke was er eentje met heel veel natuurgeweld.  Voetbalwedstrijden en de Superprestige 

veldrijden werden afgelast, vele parken werden afgesloten maar de wandeltochten gingen door, weliswaar met 

een aangepaste versie van het parcours.  51 dappere uiltjes stapten ’s morgens goedgeluimd op de bus.  Een 

twintigtal leden lieten zich afschrikken door de weersvoorspelling, toch viel de storm tijdens de wandeling wel 

mee.  We besloten een kilometerke minder te wandelen, waren wat vroeger in de startzaal en genoten daar van 

een verse warme chocomelk vergezeld van een goudbruin gebakken wafel rechtstreeks uit het hete wafelijzer.  

Een mens zou voor minder “Ciara” trotseren.  Heel uitzonderlijk vertrokken we een uurtje vroeger dan normaal 

weer naar Ranst. Het was een genietbare wandeldag! 

Zo maar eventjes 148 leden waren aanwezig op ons ledenfeest … om een lekker stukje te eten … een glaasje te 

drinken … een babbeltje te doen en de beentjes te strekken op de dansvloer.  Uiteraard ook om leden te 

huldigen.  Niet enkel de 80 jarigen werden gehuldigd, ook leden die 40 jaar lid zijn van onze wandelclub 

werden in de bloemetjes gezet!  

Ik was aangenaam verrast bij de interesse voor het Zwarte Woud.  41 geïnteresseerden schreven zich in.  De 

vooropgestelde prijs kunnen we laten zakken.  Het programma is in grote lijnen opgemaakt.  Het wordt 

grandioos.  Tijd om een weekend voor te bereiden! 
 

Wat brengt ons het tweede kwartaal? 

Dat kunnen we helaas niet meer voorspellen want er zijn geen zekerheden meer! 

Op 17 mei hebben we een bijzondere busreis!  Met een verrassingsbestemming … een verrassingsprogramma … 

met hopelijk verrassend veel leden.  We zijn wat karig met informatie maar verder in dit blad kom je “alles” te 

weten wat je moet weten.  En we duimen dat deze daguitstap écht wel kan doorgaan! 

De regionale wandeldag in Antwerpen is afgelast.  Je poncho of rugzak afhalen kan dus ten vroegste op 26 april 

met Vlaanderen Wandelt.  Je hebt de keuze uit 2 startlocaties: Koksijde, bekend omwille van zijn ligging ten 

midden van de duinen en Asse, met zijn prachtige vergezichten.  In mei zijn er ook 2 regionale wandeldagen 

waar deze gadgets afgehaald kunnen worden. 

Ons uilentrektochtje gaat door in Herselt begin juni. 
 

Af en toe bereikt ons soms ook slecht nieuws.  Leden die gehospitaliseerd zijn of thuis ziek zijn.  We wensen al 

deze mensen heel veel troost, moed en kracht om door te gaan. 
 

In deze bizarre tijden wensen we jullie veel positivisme en een goede gezondheid.  Zorg goed voor jezelf en 

elkaar.  En blijf bewegen. 
 

Christel 
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Enkele alternatieven … 
 
We kunnen er niet omheen…de laatste weken beheerst het Coronavirus wereldwijd het nieuws.  Ook in ons 
land is het virus toegeslagen.  Hierdoor zijn alle wandeltochten tot en met 3 april 2020 geannuleerd.  Er zal tot 
dan geen enkele wandeling van wandelclubs die aangesloten zijn bij Wandelsport Vlaanderen vzw doorgaan.  
Op de website van WV kan je alle informatie vinden omtrent de vorderingen van deze maatregel.  Hou zeker de 
berichten “last minute” in de gaten.   
 
Gelukkig zijn er nog de wandelknooppunten.  Wil je alsnog naar buiten, blijven bewegen, een frisse neus halen, 
genieten van de ontluikende lente…doe dit dan gewoon !!!  Hieronder alvast een paar mogelijkheden op een 
rijtje. 
 

 Blommerschotpad Malle (8km) 

Knooppunten 76 – 73 – 72 – 74 – 76 

Deze wandeling vertrekt aan de grens van Oostmalle en Wechelderzande (knooppunt 76, op 1km van de N153 
Oostmalle-Lille).  Tussen eeuwenoude beuken voert dit wandelpad je de stille Kempen in.  We komen in het 
hart van Blommerschot, met zijn prachtige landduinen, afgewisseld met buntgras.  Ondanks het nabije NAVO-
reserve-vliegveld kan je hier met wat geluk reeën, fazanten en ander wild ontmoeten. 
De plaatsnaam “Blomonscote” wordt al in 845 vermeld in de oorkonde van de abdij van Corbie.  In 1380 zou 
hier een burcht gebouwd zijn op een oud feodaal slot uit de 12de eeuw.  Alleen de slotgrachten bestaan nog 
gedeeltelijk. 
 

 Tuimelaarspad Zoersel (11km) 

Knooppunten 3 – 13 – 5 – 15 – 84 – 77 – 74 – 73 – 70 – 72 – 67 – 69 – 75 – 83 – 76 – 5 – 3 
Deze wandeling vertrekt aan De Castelijnshoeve, Kasteeldreef 52, Halle-Zoersel.  De naam van de wandeling 
verwijst naar de naam van een Hals bier, ‘De Halsen Tuimelaar’, dat vroeger gebrouwen werd in brouwerij Sint-
Martinus.  Deze brouwerij/herberg lag aan het huidig pleintje met kiosk aan de kerk van Halle.  Het bier werd 
vroeger onder andere in het Boshuisje gedronken. 
 

 Jukschotpad Zoersel (12,50km) 

Knooppunten 83 – 82 – 72 – 73 – 86 – 87 – 89 – 97 – 60 – 69 – 41 – 64 – 96 – 83 
Deze wandeling vertrekt aan De Vier Seizoenen, Raymond Delbekestraat 179, Zoersel.  Jukschot is de oude 
naam van deelgemeente Sint-Antonius, een ver afgelegen deel van de vroegere hoofdgemeente Brecht.  
‘Jukschot’ betekent een afgesloten stuk grond dat door een juk (koppel) ossen kon bewerkt worden.  Hier vond 
deze wandeling haar naam. 
 

 Viersels gebroekt Zandhoven (4,5km) 

Vertrekplaats, kerk Viersel, volg de bordjes met het groene ruitje.  
De Kleine Nete ontspringt op de grens van de provincies Antwerpen en Limburg.  Vervolgens stroomt ze door 
de Kempen tot Lier waar ze samenvloeit met de Grote Nete en de Beneden-Nete.  De slingerende, 
oerkempense rivier bepaalt het landschap van bloemrijke graslanden en ruigten, venige moerassen en 
mysterieuze broekbossen.  De vallei is doorspekt met tal van zijriviertjes.  De vroegere vloeibeemden herbergen 
zeldzame dieren en planten van waterrijke gebieden.  
Het systeem van vloeibeemden is een oude landbouwtechniek, waarbij hooilanden langs rivieren regelmatig 
bevloeid werden met vruchtbaar makend rivierwater.  De bevloeiing zorgde voor een hogere hooiopbrengst.  Dit 
systeem raakte in onbruik. 
Opgelet:  
Als je deze wandeling zou willen maken is het noodzakelijk dat je hoog waterdicht schoeisel draagt.  Door de 
voorbije regendagen staat een groot gedeelte onderwater.  Zo kan het knuppelpad op dit ogenblik niet worden 
bewandeld (het staat volledig onder water en is dus niet meer zichtbaar. 
 
 

Vergeet je echter niet te voorzien van een drankje en eventuele picknick 
want alle horecazaken zijn verplicht gesloten!! 
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Reizen om te wandelen … 
 
 
 
De enige superaanbieding is toebedeeld aan 
Wandelclub Tornado vzw die op zondag 07 juni 
2020 hun boerentocht organiseren.  Starten kan 
tussen 06u00 en 15.00 vanuit Zaal Onder Den Toren 
gelegen aan de Markt z:n te Haacht.  Zij laten de 
wandelaars de keuze tussen een afstand van 5, 8, 
12, 15, 20, 25, 32 en 42km. 
 
Haacht ligt in de provincie Vlaams-Brabant, meer 

bepaald in de landstreek Dijleland in de Brabantse Kempen en telt ruim 14.000 inwoners.  Sinds de fusie van 
1977 bestaat de gemeente Haacht uit de deelgemeenten Haacht, Wespelaar, Tildonk en verder de gehuchten 
Wakkerzeel en Kelfs die respectievelijk van Werchter en van Herent werden afgescheiden en bij Haacht 
gevoegd.   

 
De naam “Haacht” werd voor het eerst gebruikt in een document uit de eerste 
helft van de 12e eeuw. Hach, wat haag betekent, wordt gecombineerd met het 
verzamelende -t.  Hacht zou dus een plaats geweest zijn waar hagen groeiden.  
Een ander argument voor deze naamverklaring is dat als Haacht in het dialect 
van de wijde regio wordt uitgesproken, namelijk “Hoght”, krijgt men het 
dialectwoord voor haag. 
De vondst van twee weefgewichten getuigt van bewoning in Haacht nog voor het 
begin van de jaartelling, terwijl uit pollenonderzoek blijkt dat er in het oosten van 

de gemeente al 1500 jaar daarvoor graan werd geteeld.  Potscherven wijzen dan weer op bewoning tijdens de 
Gallo-Romeinse periode. 
 

Kerkelijk behoorde de gemeente eeuwenlang tot het bisdom Luik, meer bepaald tot het aartsdiakonaat Brabant.  
Zo zorgde de vroeger bedding van de Dijle, die zuidelijker liep, voor een kerkelijke scheiding van de gemeente.  
De rivier vormde de grens tussen het bisdom Luik (Haacht) en het bisdom Kamerijk 
(Wespelaar en Tildonk) en zelfs een grens tussen de 2 kerkprovincies, respectievelijk 
het aartsbisdom Keulen en het aartsbisdom Reims.  Na de hervorming van 1559 
behoort de gemeente Haacht kerkelijk tot het aartsbisdom Mechelen-Brussel.  
Het bestuur van de gemeente werd uitgeoefend door de ridders van Rotselaar, die 
tussen de 14e en de 16e eeuw ook een kasteel te Haacht verkregen, het Kasteel van 
Roost, dat sinds de 16e eeuw verdwenen is.  Rotselaar en Haacht vormden dus één 
heerlijkheid, die in de 16e eeuw in de handen van de hertogen van Croÿ kwam.  In de 
17e à 18e eeuw verhuisde de macht naar de hertogen van Arenberg. 
 
Bezienswaardigheden zijn onder andere: 

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

 

 De anti-tankgracht, die gebouwd werd in 1939 als onderdeel van 
de KW-stelling in de aanloop naar de Tweede Wereldoorlog.  De 
gracht had weinig nut, omdat het Duitse leger een wijde 
omtrekbeweging rond het verdedigingswerk maakte.  Sinds 1997 
beheert Natuurpunt er 10ha natuurgebied.  Anno 2005 verkozen 
de lezers van de krant Het Nieuwsblad de gracht tot mooiste plekje 
van Vlaanderen in de categorie ‘Rivieren en beken’. 

 
 

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

 

 

 

 

Superaanbiedingen 
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 Het Arboretum Wespelaar vormt een uitbreiding van het Domein 
Herkenrode, dat net ten zuiden ervan ligt.  Er staan meer dan 
2000 verschillende bomen, struiken en andere planten.  De 
eerste aanplantingen in het arboretum dateren van 1984.  
Reizen en expedities naar alle windstreken brachten met zich 
mee dat heel veel wild plantenmateriaal werd ingezameld.  
Ondertussen is Arboretum Wespelaar uitgegroeid tot een 
plantencollectie van wereldformaat.  Ze telt ongeveer 2000 
verschillende taxa (struiken en bomen).  Daarvan staan er 169 
op de Rode Lijst van bedreigde planten.  Deze bijzonder grote 
verzameling is te danken aan een gepassioneerd dendroloog, 
Philippe de Spoelberch.  De Stichting Arboretum Wespelaar is 
er in 2007 bij schenking eigenaar van geworden en zorgt voor 
de verdere uitbreiding, onderhoud en openstelling.In de plantencollectie zijn er enkele geslachten die 
bijzondere aandacht krijgen: Acer, Magnolia, Rhododendron en Stewartia. Naast deze geslachten zijn er 
nog talrijke andere die je vindt in het arboretum: Betula, Carpinus, Euonymus, Ilex, Tilia, Viburnum, 
Quercus, Styrax enz.  Van grote waarde zijn ook de geelbloemende magnolias, waarvan er vele cultivars 
aanwezig zijn in het arboretum.  De botanische tuin is aangesloten bij Botanic Gardens Conservation 
International, een non-profitorganisatie die botanische tuinen samen wil brengen in een wereldwijd 
samenwerkend netwerk om te komen tot het behoud van de biodiversiteit van planten.  Sinds 2011 is het 
arboretum op bepaalde dagen opengesteld voor het publiek. 

 

 Station Haacht ligt ten zuiden van het centrum en is een belangrijk 
lokaal vervoersknooppunt met verbindingen tussen Leuven en 
Mechelen, Sint-Niklaas en Gent.  De halte aan spoorlijn 53 had tot 
juli 2015 loketten maar is sindsdien een stopplaats.  Bij het station 
is ook een stelplaats van bussen van De Lijn.  Verderop lijn 53 
liggen ook haltes Wespelaar-Tildonk en Hambos.  Deze worden 
echter minder frequent bediend.   Er was sprake van het 
aanleggen van een tramlijn naar Brussel in het kader van 
Brabantnet maar anno 2013 is dat idee afgevoerd wegens niet 
rendabel. 

 
Ondanks het landelijk karakter van de gemeente, zijn er op veel niveaus onderwijsvoorzieningen aanwezig.  Op 
het niveau van kleuteronderwijs en lager onderwijs zijn er gemeentescholen in Haacht en Wespelaar.  De 
katholieke vrije basisscholen bevinden zich in Haacht, Haacht-Station, Wakkerzeel en Tildonk.  Bovendien is er 
ook een Freinetschool in Haacht. 
Op het middelbare onderwijsniveau bestaat er zowel Aso-, Tso- als Bso-onderwijs in Don Bosco Haacht en 
Sint-Angela Tildonk. 
 
Ook sport staat in Haacht hoog in het vaandel: 

 Sinds 2007 vindt de Haachtse Stratenloop plaats.  De wedstrijd is zowel voor mannen als vrouwen.  Er is 
keuze uit 5km, 10km en 15km.  Ook de kinderen komen aan bod. 

 

 Sinds 2011 eindigt de eindejaarsklassieker Primus Classic Impanis-Van Petegem in Haacht.  Sinds 2015 
behoort deze wedstrijd tot de hoogste categorie.  De afgelopen jaren werd de koers steevast gewonnen 
door een grote naam met André Greipel, Sep Vanmarcke en Greg Van Avermaet op de erelijst. 

 

 De gemeente Haacht bezit sedert 2003 een moderne en complete sporthal (Den Dijk gelegen in 
Wespelaar), met een aparte gymnastiekhal. 

 

 In september 2012 opende het gemeenschapscentrum Den Breughel de deuren. 
 
En Ranstuiltjes vergeet daarbij het volgende niet (zie ook pag. 18): 
 

naar Ranst en Haacht 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 centjes klaar!! 
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 Verrassingsreis 

      

 
 
 
 
Beste Ranstuilen, 
 
 
Onze wandelclub bestaat 40 jaar!!!   
Dit moeten we aangenaam in de kijker zetten!  Hoe 
kunnen we dat beter doen dan met zijn allen op uitstap 
te gaan met de bus?!  
 

…."Een busreis, 'anders dan anders', met een heus 

verrassingsprogramma”! 
 
 

 

Wanneer? 
op zondag, 17 mei  

 

Vertrek? 
om 08u00 stipt aan de Aldi in Ranst.  De bus brengt ons naar onze bestemming waar we vermoedelijk 
om 09u30 aankomen. 

 

Kostprijs? 
45 €.   Dit is wel wat meer dan anders maar … in het programma van de dag is dan ook volgende inclusief:  

 ontvangst met koffie/thee en gebak 

 lunch 

 avondmaal 
 

Dresscode voor deze dag? 
sportieve kledij + wandelschoenen 

 

In onze rugzak stoppen we: 
- Regenkledij bij slecht weer 

- Zonnecrème, zonnebril bij goed weer 

- Flesje water 

- Zakcentje voor drankje onderweg  

- Vergeet zeker je wandelboekje niet voor je stempel en sticker … 
 
 

Leeftijdscategorie voor deze uitstap? 

ALLE LEEFTIJDEN 
 

Moe maar voldaan keren we terug richting Ranst om 20u00.  Rond 21u30 zullen we terug in Ranst aankomen.  
 

Inschrijven voor deze busreis kan vanaf donderdag, 9 april 2020 tussen 20u00 en 22u00 bij Christel Janbroers 
op het nummer 03/4856068. 
 

De prijs bedraagt 45€ of 41€ + een volle 20-wandelingenkaart.    Betalen doe je binnen de 8 dagen na 
reservatie per overschrijving op rekeningnummer BE30 0010 9881 7111 van WSV De Ranstuilen met 
vermelding van ‘Verrassingsuitstap + aantal personen.’ 
 
 

NU NOG EEN STRALENDE ZON EN DEZE DAG KAN NIET MEER STUK !!!   
NEEM DE TIJD OM TE GENIETEN VAN MOOIE DINGEN SAMEN MET UW WANDELCLUB! 

 

 
 
 
 
 

 

 
… en je goede humeur! 

 

40 jaar  
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Uilentrektochtje … 
 
Ons tweede Uilentrektochtje gaat door op donderdag, 4 juni 2020.  We 
verzamelen op de parking van Herberg Mie Maan gelegen aan de Diestse 
baan te Herselt.  We starten zoals steeds stipt om 13u30! 
 
Wandeling – Hertberg: 
Hertberg is een eindeloos lijkend gebied van bos en natuur, gelegen in een regio waar drie provincies elkaar 
raken. Het natuurdomein is naast een bron van plezier en ontspanning voor de vele gebruikers ook een haven 
van rust en kalmte voor de natuurlijke bewoners. 
Het Provinciaal Groendomein baadt in een prinselijke sfeer.  Tot 2004 was Hertberg een onderdeel van de 
uitgestrekte eigendommen van de Prins de Merode.  Sinds die tijd heeft het zijn bijzondere karakter weten te 
behouden. 
 
We maken 2 lussen. De eerste lus is er eentje van 5.7km. Daarna drinken we iets bij Mie Maan en voor 
diegenen die dit wensen vertrekken vandaar uit voor een tweede lus van 5.5km. 
 
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. 
 
Graag wel een seintje (Christel 03/4856068) als jullie willen meegaan.  Zo kunnen we de Herberg verwittigen 
van onze komst.  En vergeet zeker niet onderling af te spreken om te carpoolen. 
 

Tot dan, 
uw gids van dienst Christel 
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Belangrijke mededelingen … 
 

Verzekering … 
 
Wandelsport Vlaanderen vzw heeft een uitgebreide sportverzekering 
(lichamelijke ongevallen en burgerlijke aansprakelijkheid). 
Een "ongeval" is een plotse gebeurtenis, waarvan de oorzaak vreemd is aan 
het organisme van het slachtoffer en die een lichamelijk letsel of de dood 
veroorzaakt.   
 
WAT TE DOEN BIJ EEN ONGEVAL? 

Ziehier, in het kort de meest noodzakelijk uit te voeren punten (dit geldt vooral 
bij wandelingen georganiseerd door een club, aangesloten bij “Wandelsport Vlaanderen”). 
We zetten de te volgen stappen op een rijtje: 
- Een verzekerde kwetst zich tijdens een activiteit. 

- De club/federatie voorziet een ongevalsaangifteformulier. Gelieve de vragen in te vullen. 

- Met het ongevalsaangifteformulier stap je naar de dokter, die het medisch getuigschrift deel uitmakend van 

het formulier, dient in te vullen. 

- Stuur het ongevalsaangifteformulier samen met het medisch getuigschrift naar volgend adres: 

WANDELSPORT VLAANDEREN vzw INDUSTRIELAAN 11/Bus 3 te 9990 MALDEGEM, Tel: 050/405142 - 

Email: verzekeringen@wandelsport.be 

- Eens zij de documenten heeft ontvangen zendt ARENA u binnen de vijf dagen een ontvangstmelding op 

met alle nodige informatie en uw dossiernummer. 

- Alle bijkomende onkostennota’s met vermelding van het dossiernummer kan U best overmaken aan 

ARENA NV zodat zij, als het dossier volledig is, tot vergoeding kunnen overgaan. 

- Mogen wij U ten slotte vragen ons onmiddellijk ongunstige ontwikkelingen in het genezingsproces te 

melden om een zo vlot mogelijke regeling van het dossier te kunnen waarborgen.  

Maar hopelijk is deze informatie voor U overbodig en kan U genieten van vele jaren sportplezier zonder 
ongevallen. 
 
 
 

Privacyverklaring (AVG – GDPR)  
WSV De Ranstuilen vzw 
 

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

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

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

 Het versturen van nieuwsbrieven en uitnodigingen 

 Het bekomen van subsidiëring door de overheid 
 

 

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

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

 Rijksregisternummer 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Het Ranstuilenbestuur 
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Werkwijze bij superaanbiedingen … 
 

Met grote getalen zijn we steeds aanwezig op de door het bestuur als 
‘superaanbieding’ aangeduide wandelingen bij de organiserende wandelclubs.   
En natuurlijk is het de bedoeling dat dat zo blijft. 
Omdat het voor de leden van het clubbestuur niet altijd even evident was om 
een ganse dag (van ’s morgens +07u00 tot 15u00 aanwezig te zijn voor de 
uitbetaling van de door jullie aanwezigheid welverdiende premie, wordt de 
volgende formule nog steeds verder gezet. 
 

In het eerste clubblad van 2020 vond je twee nieuwe stempelkaarten welke de 
wandeltochten (clubnaam, tocht en datum) vermeldt waarop je centjes kan 
verdienen.  Over het ganse jaar 2020 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 2020 werden volgende tochten uitgekozen: 

 Op zondag 05/01/2020 Blijf Jong Genebos (43e wintertocht – vertrek te Kwaadmechelen) 

 Op zondag 22/03/2020 Samen uit Samen Thuis (Midden-Limburg-tocht – vertrek te  
Houthalen-Helchteren) 

 Op zondag 12/04/2020 De Ranstuilen (40e Internationale Wandeltocht – vertrek te Broechem) 

 Op zondag 07/06/2020 Wandelclub Tornado (Boerentocht – vertrek te Haacht) 

 Op zondag 16/08/2020 De Zandstappers (Hartje der Kempen-wandeling – vertrek te Wechelderzande) 

 Op zondag 22/11/2020 Ijsetrippers (Zoniënwoudwandeltochten – vertrek te Hoeilaart) 

 Op zondag 29/11/2020 De Ranstuilen (Uilentocht – vertrek te Nijlen) 

 Op zondag 27/12/2020 De Ravelse Wandelaars (15e Mieke Pap Route – Vertrek te Poppel) 
 

In het 2e kwartaal 2020 zijn er dus ook weer 2 superaanbiedingen voorzien. 
 

Hoe deze premie ontvangen? 
Bij elke deelname aan de bovengenoemde tochten schrijf je je uiteraard in als Ranstuilenlid.  Daarna kan je de 
voorziene kaart laten afstempelen.   
Na 27/12/2020 (laatste wandeling) lever je de kaart in bij één van de bestuursleden zodat de betreffende premie 
op je rekening kan worden gestort. 
Je hoeft dus zeker niet aan alle wandelingen te hebben deelgenomen.  Per wandeling ontvang je, zoals eerder 
vermeld 2,50 euro/Ranstuilenlid.  Met een volle kaart kan je dus dit jaar 20,00 euro per ranstuilenlid 
bijeensparen. 
 

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

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

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

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

 

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

jullie voorzitter 
Christel Janbroers 
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Eikenlei 97   2280 Grobbendonk 
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APRIL 2020 
 
 

Zondag 05 april 2020 
 

DE SINT-JANSTAPPERS 
Den Ouwen Uil tochten 
Walk2Gethertocht 

A Geannuleerd 
  

 

HERENTALSE WV 
37e Perswandeling 

A Geannuleerd 
  

 

 

!!! Inschrijven Verrassingsreis vanaf donderdag 09/04/2020 (20u00 en 22u00) !!! 
bij Christel Janbroers te Broechem (03/485.60.68) 

 
 

Zondag 12 april 2020  

 

WSV DE RANSTUILEN 
40e Internationale 
Wandeltocht – WalkOn 
Walk2Gethertocht 
Superaanbieding 

 

A  

Geannuleerd 

  

 
 

Donderdag 16 april 2020 
 

WSV DE 
NATUURVRIENDEN 
Paastocht 

A K.L.J.-lokaal 
De Reiger 29 
ZOERSEL 

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

 
 

Zaterdag 18 april 2020 
 

DE STROBOEREN VZW 
Tweedaagse Maria ter 
Heide 
tochtenWalk2Gethertocht 

A PZaal d’ Ouwe kerk 
LLage Kaart 644 
BBRASSCHAAT 

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

 

Zondag 19 april 2020 
 

WK WERCHTER 
Aspergedabberstocht 

VL-BR De Wal 
Walstraat  
WERCHTER 

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

 

WVK PUURS 
35e Lippeloboswandeling 
 

A Geannuleerd 
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GASTHOFSTAPPERS  
Kommiezentocht 

O-VL Zaal De Klingenaar 
Kieldrechtstraat 12 
DE KLINGE 

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

  
Zaterdag 25 april 2020 

 

WSV HORIZON DONK 
28e Bloesem en 
pannenkoekentocht 

VL-BR De Linde 
Pastorijstraat  
OTTENBURG 

4-7-12-18-25km 07u00-15u00 
 

 
 

Zondag 26 april 2020 
 

WS VLAANDEREN 
Vlaanderen Wandelt 

W-VL Luchtmachtbasis Kosijde 
R. Vandammestraat 100 
KOKSIJDE 

4,5-7-11-15-20-24-33-
37-42km 
50-60km 

07u00-15u00 
 

05u00 
 

WS VLAANDEREN 
Vlaanderen Wandelt 

VL-BR Sportloods 
Pastinekenstraat  
ASSE 

3-5-7-12-14-21-25-30-
35-42km 

07u00-15u00 

 
 
 
 
 

MEI 2020 
 
 

Vrijdag 01 mei 2020 
 

ZANDSTAPPERS 
Meiklokjestocht 
Walk2Gethertocht 

A Mollenhof 
Lichtaartsesteenweg 1 
POEDERLEE 

4-6-10-14-19-24-29-
34km 

06u00-15u00 

 
 

Zondag 03 mei 2020 
 
WSV DE KADODDERS 
Dwars door de 
groentestreek 

A BelOrta 
Mechelsesteenweg 120 
SINT-KATELIJNE-
WAVER 

6-11-16-20-25km 08u00-15u00 

 

DE VOSKES 
Emiel Van Hemeldonck 
tocht 

A Zaal Reynaert 
Pottersstraat 1 
VOSSELAAR 

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

 

WK ST.PIETERS-LEEUW 
Lewe tocht 

VL-BR Zaal Centrum 
Menisberg 7 
HUIZINGEN 

5-10-15-20-25-30-35km 07u15-15u00 

 
 

Zondag 10 mei 2020 
 

SINJORENSTAPPERS 
36e Lange Wappertochten 

A Sportcomplex Ter Beke 
Kantine KSK WILRIJK 
Moerelei 99 
WILRIJK 

4-8-12-16-20-25-33km 07u00-15u00 
 

 

WSVC MOL 
Boswandeltocht 

A Parochiecentrum Sluis 
Sint-Bernardusstraat 
MOL 

4-8-11-16-22-27-31-37-
45km 

07u00-15u00 
 

 

WIT-BLAUW 
SCHERPENHEUVEL 
Meitocht 

VL-BR Sporthal Averbode 
Vorststraat 55 
AVERBODE 

5-8-13-20-30-35km 07u00-15u00 
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Zondag 17 mei 2020 
 
 

!! … Verrassingsreis … Verrassingsreis … Verrassingsreis … Verrassingsreis !! 
 
 

BOSGEUZEN-
VOORKEMPEN 
42e Conciencetocht 

A Dorpshuis 
(feestzaal De Caters) 
Kerstraat 24 
‘s GRAVENWEZEL 

6-9-13-17-21-26-33-
40km  

07u30-15u00 
 

 

WSC DE BLAUWVOET 
24e Pannenkoekentocht 
 

A Sportcentrum Voetbal- 
terreinen Blauwvoet 
Ilsestraat 106 OEVEL 

6-12-18-25km 07u00-15u00 

 

Donderdag 21 mei 2020 
 

DE DAUWSTAPPERS 
30e Internationale 
Poldertochten 

A Gildenhuis Putte 
Partizanenstraat 10 
KAPELLEN 

4-10-12-15-18-21-25km 07u30-15u00 

 

WSV IBIS PUURS 
Aspergewandeling 
 

A Gemeenschapshuis 
Vrededaal 
L.Van Kerkhovenstraat 1 
PUURS 

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

 

Zondag 24 mei 2020 
 

DE KORHOENSTAPPERS 
Paterkestocht 
Walk2Gethertocht 

A Zwepes Ven 
Oude Arendonksebaan 
OUD-TURNHOUT 

4-7-12-18-24-32-42km 07u00-15u00 
 

 

KWIK BORNEM 
Ring Klein Brabant 

A CC Ter Dilft 
St-Amandsestwg 41 
BORNEM 

510-12-15-20-25km 08u00-15u00 

 
 

Zondag 31 mei 2020 
 

SCHORRESTAPPERS 
22e Onnefretterstocht 

A Zaal De Koophandel 
Noeveren 58 
BOOM 

5-8-10-13-15-21-23-27-
29km 

07u00-15u00 

 

DE POMPOENSTAPPERS 
Pompoenstapperswandeling 

A Ligahof 
Schoolstraat 36 
LICHTAART 

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

06u00-15u00 
 

 
 
 
 
 
 

JUNI 2019 
 
 

Maandag 01 juni 2020 
 
HORIZON OPWIJK 
28e Kravaalbostochten 

VL-BR Zaal De Kersenpit 
Dorp 8 
MAZENZELE 

6-12-17-21-28km 07u00-15u00 

 
SPORTON VZW 
De 3-bekentocht 

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

5-8-13-18-21km 06u30-15u00 
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Donderdag 04 juni 2020 
 

UILENTREKTOCHTJE 
Groepswandeling 
Hertsberg 

A Herberg Mie maandag 
Diestse baan 
HERSELT 

 
 

+7 en 5km 

 
 

13u30 stipt 
 
 

Zondag 07 juni 2020 
 
WANDELCLUB 
TORNADO 
Boerentocht  
Superaanbieding 
 

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

 
 

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

 
 

06u00-15u00 

 
     Gewijzigde vetrekplaats 

NATUURVRIENDEN 
ZOERSEL 
Pierentocht 

A Hooidonk - Zaal  
de Hoge Schuur 
Langestraat 170 
ZANDHOVEN 

6-10-12-16-20-30km 07u00-15u00 

 

Zaterdag 13 juni 2020 
 

OLENSE 
POTTENSTAPPERS 
Zomertocht –Memorial Dirk 
Wagemans 

A Domein Teunenberg 
Boerenkrijglaan 51 
OLEN 

4-7-12-18-25km 07u00-15u00 
 

 

Zondag 14 juni 2020 
 

IVAS ITEGEM 
11e Zegeltjeswandeltocht 

A Parochiezaal 
Schoolstraat 28 
ITEGEM 

5-10-15-20-27-33-42km 06u00-15u00 
 

 

OPSINJOORKE 
MECHELEN 
Gouden Caroluswandeling  
De Groene Lus 

A Centrum De Rode 
Planeet 
Doornlaarstraat 9 
RIJMENAM 

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

 

Zaterdag 20 juni 2020 
 

KWB SCHRIEK 
Wandeltocht 

A GC Klein Boom 
Mechelbaan 604 
PUTTE 

4-7-12-18-25km 07u00-15u00 
 

 

Zondag 21 juni 2020 
 

DE NOORDERKEMPEN 
HOOGSTRATEN 
31e Aardbeidentocht 

A Parochiezaal 
Markenhof 
Koestraat 6 
MINDERHOUT 

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

 

WVK PUURS 
39e Zomertochten 

A Gemeenschapshuis 
Vrededaal 
L. Van Kerckhovenstr. 
PUURS 

6-10-15-20km 07u30-15u00 

 

Zaterdag 27 juni 2020 
 

WC GEDOVIBA 
10e Doffense Zomertocht 

A Terrein FC Godeviba 
Gerheze 1 
OLEN 

3-6-13-21-30-42km 07u30-15u00 
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Zondag 28 juni 2020 
 

DE KLEITRAPPERS 
Piet Van Aken-tocht 

A Clublokaal De 
Kleitrappers 
Korte Veerstraat 2 
TERHAGEN 

5-12-15-20-30-50km 07u00-15u00 
 

 

     Gewijzigde vetrekplaats 

WIJTSCHOTDUVELS 
14e Wijtschotduvelstocht 

A Hoeve De 4 Notelaars 
Wijtschotbaan 4 
SCHOTEN 

5-10-15-20-25-30-42km 07u30-15u00 
 

 

 

 

 
 

JULI 2019 
 
 

Zondag 05 juli 2020 
 

ST-MICHIELSTAPPERS 
Wolfsheuveltocht – 
Walk2Gethertocht 

A School Berkenbeek 
Nieuwmoersestwg 113 
WUUSTWEZEL 

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

07u00-15u00 
 

 
 

 
 
 

Ranstuilenwinkeltje … 
 
Het is alweer een tijdje geleden.  Dus de hoogste 
tijd om nog eens te vermelden wat je zoal kunt 
aanschaffen in ons Ranstuilenwinkeltje. 
Voor nieuwe leden zeker geen overbodige 
informatie. 
 
Bij Patrick en Tania Braem-Matthyssen 
>> Nieuw adres: Xavierlaan 7, 2960 Brecht  
(Tel.: 0476/68.21.39) kan je terecht voor: 

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

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

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

Een 
gekleed 

Uiltje is er  
twee waard! 
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Een Ranstuil in de kijker … 
 

 
Naam: Nicole Vervloesem 
 
Woonplaats: Wijnegem 
 
Leeftijd: een kranige dame 
 
Hobby: Wandelen, bloemschikken, knutselen … 
 
Reeds meer dan 20 jaar lid van onze wandelclub. 
Vele jaren gewandeld zowel in binnen -en buitenland, vele 
vrienden rijker, ondertussen een heel parkoer afgelegd. 
Na een tijdje samen met Vic mee in het bestuur gestapt, Vic 
zette zijn schouders mee onder het uitstippelen van de 
wandelingen, Nicole werd tot ‘dame van feestelijkheden’ 
gebombardeerd en nam onder andere het Sinterklaasfeest 
onder haar hoede. 
Zij stonden altijd klaar om zowel op barbecue, ledenfeest als 
controle mee te helpen, de bloemstukjes en versieringen 
werden meestal ook door Nicole gemaakt; haar hobby's 
kwamen dus goed van pas. 
Door omstandigheden werd wandelen en helpen in de 
wandelclub meer en meer vervangen door zorgen voor haar 

hulpbehoevende Vic maar toch bleef ze voeling houden met de club. 
Ondertussen is ze fiere overgrootmoeder geworden, zet ze zich terug meer in voor de club en het wandelen 
wordt ook terug opgebouwd. 
Nicole, we wensen je nog ontzettend veel wandelplezier en dat je nog lang een kranige Ranstuil mag blijven. 
 
 
 

Familiegebeurtenissen … 
 
 
Ondanks de bizarre tijden waarin we op dit ogenblik leven heeft de redactie gelukkig tot op heden geen 
meldingen te plaatsen van dierbaren die ons de afgelopen maanden zijn ontvallen.  Dat is dan toch ook weer 
even goed nieuws? 
Mochten wij toch vergeten zijn om iemand te vermelden, laat dan gewoon een seintje op kris.kras@skynet.be 
en het zal dan in het volgende clubblad worden rechtgezet. 
 
 

 
 
 
 

 
 
 

 

 

!! HELP !! ….. Ik ben op zoek naar 

voedsel voor het clubblad van de Ranstuilen !!!! 

mailto:kris.kras@skynet.be
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Uilenleden schrijven … 
 
 

Onze Uilentocht 2019: The day after … 
Of … van een rotdag gesproken! 
 
Vanmorgen met moeite om half zes uit mijn bed gekomen om tijdig naar Antwerpen te kunnen vertrekken.  
Gelukkig niet te druk op de baan zodat ik om halfacht op ’t werk aankom om mijn auto te parkeren.  Snel naar 
het station om zeker de trein van 7u50 te halen.  Nog net tijd genoeg om een koffie en een drankje te kopen … 
en wijle weg. 
Is de trein net vertrokken kom ik tot de conclusie dat mijn paraplu nog in ’t station ligt (als het nu seffes in 
Brussel maar ni regent).  Wat had je gedacht: een echte stortbui!! 
Ik meld mij zeikende nat aan op het hoofdbestuur, men verwijst mij naar de juiste locatie.  Daar toegekomen 
krijg ik dan doodleuk te horen “de opleiding gaat niet door want de lesgeefster heeft zich vanmorgen ziek 
gemeld.  Je mag ofwel van hieruit werken of je kan terug naar je eigen bureau gaan.” 
Ikke dus terug, nog altijd niet opgedroogd, naar het station (gelukkig is het nu over) en de trein op naar 
Antwerpen. 
Eén voordeel: ik kan straks om vier uur in mijne auto stappen zodat ik vroeg thuis ben. 
Net voor mijn vertrek naar huis krijg ik telefoon van Franky dat de grote terrasplant is omgewaaid; resultaat: 
bloempot stuk en terras vol zand (ondertussen natuurlijk slijk geworden!).  Ikke dan maar ineens lang 
Rijmenants om ne nieuwe pot te kopen; resultaat: toch weer laat thuis. 
De plant ligt nog altijd van z’n stokje want ik had de moed niet meer om daar vandaag nog aan te beginnen … 
moet morgen en overmorgen werken (zal dus nog even moeten blijven zoals het is). 
En nu kruip ik onder de wol want ik ben doodmoe! 

Een iets minder krasse Kris 
 

9 februari 2020 
Vandaag was de busreis gepland naar Marke (Kortrijk).  Maar voor zondag 9 februari zou het slecht weer 
worden.  Onze weermannen, zowel op VTM als VRT, verwachtten … een zware storm en raadden iedereen 
aan die dag binnen te blijven. 
Maar … de Ranstuilen zijn niet zo rap bang, die zijn wel wat gewoon wat het weer betreft. 
Dus stonden ze om half acht op de parking van de Aldi.  Toch waren er een 20-tal die het niet betrouwden en 
afgezegd hadden … begrijpelijk!  Eerlijk gezegd heb ook ik er even aan getwijfeld om mee te gaan.  Maar we 
zouden wel zien wat de dag ons bracht. 
Op de autostrade was ’t uitzonderlijk rustig en we waren zo in Marke.  Christel had voorgesteld om een uurtje 
vroeger terug huiswaarts te keren want de zwaarte stormwinden werden ’s avonds verwacht. 
In een cultureel centrum was het vertrek; een heel grote zaal met een groot cafetaria.  Plaats in overvloed dus. 
Wij vertrokken voor de 12km en het weer was droog maar er stond wel een strakke wind.  Maar eens goed 
uitwaaien heeft ook zijn charme, toch?  Na 6km kwamen we aan de rustpost.  We aten er een boterhammetje 
maar toen we weer buitenkwamen verschoten we hoe sterk de 
wind was toegenomen.  Veiligheidshalve hebben we onze tocht 
ingekort. 
In de vertrek- en aankomstzaal aangekomen kwam de geur van 
vers gebakken wafels ons tegemoet … Hoe goed was da !!! 
Om 3 uur vertrokken we huiswaarts met nog steeds die zware 
wind.  Bij aankomst in Ranst kreeg ik nog een lift van een 
vriendelijke Ranstuil.  Tony bedankt. 
Toen ik thuiskwam vielen de eerste druppels; later op de avond 
brak de storm in alle hevigheid los en viel de regen met bakken uit 
de lucht.  Maar ik denk dat toen al de Ranstuilen al veilig en wel 
thuis waren. 
Alles bijeen was het een fijne dag en hadden de afwezigen, zoals 
gewoonlijk, ongelijk. 

YDA 
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Enkele sfeerbeelden uit het eerste kwartaal … 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Van links naar rechts: 
 

1e rij: superaanbieding 5 januari Kwaadmechelen 
 

2e rij: ergens op een wandeling 12 januari 
         Finale W2G 18 januari Wechelderzande 

 
3e rij: superaanbieding 19 januari  
         nieuwjaarsfeest Federatie 24 januari 

 
4e rij: ergens op een wandeling 26 januari  
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Van links naar rechts: 
1e rij: ergens op een wandeling 1 februari – 2 februari Schelle 
2e rij: 9 februari busreis Marke 
3e rij: 16 februari Sinjorenstappers Wilrijk 
4e rij: 23 februari Walk2Gether Zoersel 
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Van links naar rechts: 
1e rij: 29 februari ledenfeest – 40e jaar Ranstuilen 
2e rij: 1 maart Trois-Pont - Aarschot – Mol 
3e rij: 7 maart Bomen planten in Oostende (WalkOn en Mooimakers) – 8 maart Koningshooikt 
 

Al deze foto’s komen van Faceboek ‘wsv De Ranstuilen’ 
 

KRISKRAS 
 
 
 
 
 
 

Dit is DE foto die de overige wandelingen 
van maart beschrijft!! 
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Uilenmoppentrommel … 
Leeg 
Noah komt thuis van school en begnt te klagen over maagpijn; 
“Dat komt omdat er niets in zit.  Kom maar gauw eten”, zegt moeder. 
Even later komt vader thuis en die klaagt over hoofdpijn. 
“Dat komt omdat er niets in zit, papa!” zegt Noah. 
 
Luiheid 
“Wat is er mis met je hond.”, vraagt Finn. 
“Oh, niets, hij is alleen maar een beetje lui.” antwoord Lars. 
“Zit hij daarom zo te janken?” vraagt Finn. 
“Nee, maar hij zit op een cactus en hij is te lui om er af te komen en weg te lopen!, zegt Lars. 
 
Dagboek van Jantje. 
“Verjaardagsgeschenk gekregen van oma en opa, knikkers.  Stom speelgoed.  Heb ze op de keldertrap gelegd.  
Opa is naar beneden getuimleld.  Niet erg, hij was toch al oud en versleten.  Er waren geen knikkers kapot.  
Straf gekregen.  Met knikkers spelen mag niet.” 
 
Huichelaar 
“Ik ga nooit naar de kerk”, zei de miljonair tegen de pastoor die op bezoek kwam;  “Dat hebt u toch al wel 
opgemerkt?” 
“Zeker, ik heb dat opgemerkt”, antwoordde de geestelijke ernstig. 
“De rden waarom ik nooit een kerk binnenstap, is dat er zoveel huichelaars ziten” zei de miljonair. 
“Och, lat dat u niet weerhouden” zei de pastoor glimlachend. “Er is altijd nog wel plaats voor één meer.” 
 
Smakelijk 
Een bok passeert langs een filmstudio in Hollywood, vindt er een filmrol en begint die met smaak op te eten.  
Terwijl hij daarmee bezig is, komt er een geit voorbij die hem vraagt: 
“En?  Hoe is de film?” 
“Eerlijk gezegd vond ik het boek beter!” antwoord de bok. 
 
Verbonden 
Een ongetrouwd koppeltje ligt in bed. 
Hij: “Noem de vier woorden die een man en een vrouw voor eeuwig aan elkaar binden.” 
Zij: “Ik ben in verwachting.” 
 
Gebrek 
Een man stapt een café binnen en besteld een dubbele whiskey.  Even later bestelt hij er nog een.  Daarna 
drinkt hij nog enkele glazen bier en hij besluit met een rondje voor de hele zaak.  Terwijl iedereen het glas heft 
op de gulle schenker, stoot die de cafébaas aan en zegt: 
“Eigenlijk zou ik dat niet mogen doen vanwege mijn gebrek …” 
“Hoezo”, vraagt de cafébaas, “welk gebrek?” 
“Geldgebrek … 

Uit De Druivelaar 
 
 

Ken jij deze bloemen en planten … 
de oplossing 
Zoals in het vorige ‘Ons Uiltje’ beloofd, vind je hier de antwoorden in de juiste volgorder: 
klaproos, sneeuwklokje, leeuwenbekje, dovenetel, mosterdzaadje, afrikaantje, kamperfoelie, st. janskruid, 
viooltje, pantoffeltjes, vingerhoedskruid, pijpestrootje, blauwe knoop, madeliefje, ridderspoor, oost-indische kers,  
maagdenpalm, blauwe regen, hulst, gouden regen, guldenroede, jeneverbes, meidoorn, roos, sleutelbloem, 
aaronskelk, judaspenning, margriet, vergeet-mij-nietje, venusschoentje, jasmijn, boterbloem, kattestaart, 
lievevrouwenbedstro, vlijtig liesje, korenbloem, ereprijs, hondsdraf, pinksterbloem, slaapmutsje. 
 
Van één soort werd er geen omschrijving gegeven ‘ster van bethlehem’.  Dat was een instinker. 

De redactie 
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Nog een leuk bloemenraadsel … 
Als je in het rooster onderaan alle bloemennamen juist hebt ingevuld vrschijnt er in de vetomkaderde 
 kolom nog een andere bloem.   
(opgelet: hiermee is geen extra prijs te winnen). 
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Uilenpuzzelhoekje … 
Oplossing ‘Sudoku’ 

1e kwartaal 2020 
 

4 1 3 8 7 6 2 9 5 

6 2 8 5 9 1 3 4 7 

7 5 9 3 4 2 1 8 6 

3 4 2 7 5 9 8 6 1 

9 7 5 1 6 8 4 3 2 

8 6 1 4 2 3 5 7 9 

1 8 7 6 3 5 9 2 4 

2 3 4 9 1 7 6 5 8 

5 9 6 2 8 4 7 1 3 
 

En de winnaar is … 
 

Voor deze editie ontving de redactie maar liefst 20 inzendingen 
en deze waren weer allemaal correct! 

We deden dus alweer beroep op een onschuldige hand om een winnaar aan te duiden 
en het lot is gevallen op Ria Soetemans uit Borgerhout. 

Proficiat!  Je prijs wordt je zo vlug mogelijk bezorgd. 
 
 

 

Nieuwe puzzelopgave 
2e kwartaal 2020 

 

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

 

 3 4  6  8   

  7   4 3   

      7 5  

1     2    

  5 9 8     

 7 8     6  

       2  

  3  1 7    

9 1  8      
 

Inzendingen worden verwacht vóór 31 mei 2020 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 … 
 

Kruidige pastinaaksoep 
Benodigdheden voor 4 personen: 
2 pastinaken, 1 artisjok, 1 sjalot (fijngesnipperd), 2 
teentjes look (geperst), 2kl garam masala, 1kl 
komijn, 1/2kl kurkuma, 250ml kokosmelk, 1l 
kippenbouillon, een halve peer, 1el walnootolie, sap 
van een halve limoen, enkele blaadjes dragon 
(fijngehakt), 1 tomaat, 1 stokbrood, 1 teentje look, 
enkele blaadjes basilicum (fijngehakt), peper en 
zout, olijfolie 
 

Bereidingswijze: 

 Schil de pastinaken en snijd ze in stukken.  

 Verwijder de bladeren van de artisjok en snijd 

het hart in stukjes. 

 Verhit een scheutje olijfolie in een pot en stoof 

hierin de sjalot, de look, de artisjok en de 

pastinaak in aan. Voeg daarna  de komijn, 

kurkuma en garam masala toe.  

 Bevochtig met de kippenbouillon en de 

kokosmelk, breng aan de kook en laat 15 

minuten doorkoken.  

 Mix de soep glad. 
 

 Snijd de peer in brunoise.  

 Rooster de walnoten ongeveer 3 minuten in 

een hete pan. Hak ze vervolgens grof en meng 

onder de brunoise van peer.  

 Besprenkel met walnotenolie en limoensap.  

 Voeg nog enkele blaadjes fijngehakte dragon 

toe en kruid af met peper en zout. 

 Snijd de tomaat in blokjes en meng met 

fijngehakte basilicum, look, olijfolie, peper en 

zout.  

 Snijd dunne sneetjes van het stokbrood, bak 

krokant in een hete pan en beleg ze met een 

lepeltje van de tomatenblokjes. 

Schep de pastinaaksoep in kommetjes.  Strooi er 

wat van de peer-walnoot-mengeling in en serveer 

met de bruchetta van tomaat. 
 

Curry van varkensreepjes,  
champignons en lente-ui 
Ingrediënten (4 personen): 
500g varkensreepjes, 500g champignons, 1 bosje 
lente-ui, 1 mini-paksoi, 2 teentjes knoflook, 1 rode 
chilipeper, 500ml kokosmelk, 200ml 
groentebouillon, 2el gele currypasta, 1el 
sesamzaadjes, 250g brede rijstnoedels 
 

Bereidingswijze: 

 Meng de kokosmelk met de bouillon, roer de 
currypasta erdoor en verwarm op zacht vuur. 

 Snij intussen de champignons in vier, snij de 
steel van de paksoi in ringen en snij ook het 
groen fijn, maar hou het apart. 

 Snipper de knoflook fijn, snij de chilipeper 
(zonder de zaadjes) in ringen en de lente-ui in 
schuine stukjes.  

 Voeg de knoflook, chilipeper en lente-ui samen 
met de champignons en de witte paksoiringen 
toe aan de currysaus en laat 5 à 10 minuten 
zacht sudderen.  

 Voeg de laatste 2 minuten ook het groen van 
de paksoi toe.  

 Kook de noedels gaar volgens de instructies op 
de verpakking. 

 Bak intussen de varkensreepjes goudbruin en 
kruid met peper en zout.  

 Lepel de reepjes in de curry.  
Serveer met noedels en werk af met sesamzaadjes. 
 
 

Kip in een romige  
tomatensaus met mozarella 
Benodigdheden (4 personen): 
600g kipfilets, 1 rode paprika, 1 ui, 1 teentje 
knoflook, handvol basilicumblaadjes,500ml passata, 
2el mascarpone, 1 bol mozzarella, 40g geraspte 
parmezaan, 1kl chiliflakes; 1kl gedroogde 
rozemarijn, 1kl gedroogde tijm, olijfolie, peper en 
zout. 
 

Bereidingswijze: 

 Verwarm de oven op 200° C. 

 Snij ondertussen de paprika in blokjes, 
versnipper de ui en pers de knoflook 

 Fruit de ui met de knoflook en de chiliflakes 
glazig in olijfolie. Voeg er de paprikablokjes bij 
en roerbak 5 minuten. 

 Giet de passata in de pan en doe er de tijm en 
rozemarijn bij.  Kruid met peper en zout. Laat 
de saus 15 minuten sudderen.   

 Roer er de laatste 2 minuten de mascarpone 
door. 

 Kruid de kipfilets met peper en zout en bak ze 
op hoog vuur goudbruin in olijfolie.  

 Verdeel de kip en de tomatensaus in een 
ovenschaal.  Beleg met plakjes mozzarella en 
bestrooi met parmezaan.   

 Zet in de oven tot de mozzarella wat kleurt.  

 Bestrooi met vers basilicum en serveer met 
stokbrood, pasta of rijst. 

 

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

Ingezonden door Christel 
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Er was eens …  
Ten huize van … 
Als u dit leest heeft 2007 zijn boeken dichtgedaan en is een gloednieuw jaar begonnen.  Wat zal 2008 ons 
brengen?  We hopen allen op het beste.  En dat is ook de wens van de redactie van ‘Ons Uiltje’. 
Bij deze wens ik jullie daarom een gezond en voorspoedig nieuw wandeljaar. 
 
Spijtig genoeg hebben we niet alleen 2007 achter ons gelaten.  Zoals jullie in het laatste clubblad van 2007 
konden lezen behoort ook de rubriek ‘Ten huize van …’ tot het verleden. 
Ons reporteke van dienst heeft namelijk ontslag genomen.  Ja, zo gaat dat nu eenmaal, je bent getrouwd en in 
het boekje staat vermeld dat de vrouw de man zal volgen … dus Michel, onze penningmeester gaat en 
daarmee ook Ivonne.  En zie … meteen laten zij een leegte achter. 
Eerst had de redactie het idee om onze jarenlange reporter zelf te interviewen maar ten gevolge van gebrek 
aan tijd vond ik het even leuk, en ik denk zij eveneens om hen (nogmaals) op een andere manier in de 
bloemetjes te zetten.  En waar zou dit beter passen dan op de bladzijde die Ivonne altijd op een aangename 
wijze wist te vullen? 
 
Waarom zeg ik nogmaals?  Diegenen onder ons die op het ledenfeest aanwezig waren hebben deze hulde al 
gehoord.  Want het voltallige bestuur heeft op het reeds jaren bestaande ‘Uilenlied’ een aangepaste tekst 
gemaakt en deze toen als eerbetoon voor hun jarenlange inzet als bestuursleden aan Ivonne en Michel 
gezongen. 
Deze tekst luidt als volgt: 
 

 
Wij Uilen zijn hier weer bijeen 
voor ons jaarlijks eetfestijn. 

Ja, wandelen doen wij als geeneen 
maar ook feesten is heel fijn. 

Falderi, faldera, 
falderi, faldera-a-a-a-a-a 

Falderi, faldera 
Ook feesten is heel fijn. 

 
Toch dient er ook iets droefs vermeld 

want Michel en zijn Ivonne: 
Zij hebben hun ontslag gemeld, 

niemand die ze houden kon. 
Falderi, faldera, … niemand die ze houden kon. 

 
Michel beheerde de Uilenkas, 

we zagen hem dat heel graag doen. 
Hij was penningmeester ‘eerste klas’, 

en in tellen kampioen. 
Falderi, faldera, … in tellen kampioen. 

 
Vermenigvuld’gen deed hij in’t kwadraat, 

telde gezwind de centjes op. 
Om te sparen was hij steeds paraat 

zo steeg de Uilenkas ten top. 
Falderi, faldera, … zo steeg de Uilenkas ten top. 

 
 

Wie reporterke roept, die roept Ivonne 
want ‘Ten huize van …’ schreef zij. 

Zij ging steeds hiervoor tot bij de bron 
door ieder weer of jaargetij. 

Falderi, faldera, … door ieder weer of jaargetij. 
 

Al die jaren maakt ze lek’re soep 
en zij stond ook altijd klaar 

voor de wandelende uilentroep 
geen klus was haar te zwaar. 

Falderi, faldera, … geen klus was haar te zwaar 
 

Michel en z’n wederhelft, Ivonne 
gaven samen van katoen 

Deden al voor d’Uilen wat maar kon 
Om de club was’ t hen te doen. 

Falderi, faldera, … Om de club was’t hen te doen. 
 

Besturen is nu van de baan 
ze blijven wel bij d’Uilenploeg 
en helpen is hun lang bestaan 

nu al stoppen is te vroeg. 
Falderi, faldera, … nu al stoppen is te vroeg. 

 

Dit is dus duidelijk geen vaarwel 
want ze stappen vrolijk door. 
Merci Ivonne, bedankt Michel 
zingen wij vandaag in koor. 

Falderi, faldera, … zingen wij vandaag in koor. 

 
Zie je wel, Ivonne, ook al moet de redactie het nu stellen zonder haar ouwe-getrouwe reporterke, toch is het 
gelukt om deze pagina te vullen. 
En hopelijk mogen we nog heel veel wandelverslagen van jouw hand publiceren in de rubriek ‘Uilenleden 
schrijven …’. 
Tot ergens op een wandeling of als helper op onze eigen tochten want je weet … belofte maakt schuld. 

Tot ziens, 
’t Reporterke van dienst 

 

 


