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Belangrijke data …
ZONDAG 3 APRIL
ZONDAG 10 APRIL
ZATERDAG 16 APRIL
WOENSDAG 18 MEI
ZONDAG 22 MEI
DONDERDAG 26 MEI
ZONDAG 12 JUNI
ZONDAG 19 JUNI

De Sint-Jansstappers – Walk2Gether te Essen
42e Int. Wandeltocht – Walk2Gethertocht –
Superaanbieding te Broechem
De Stroboeren – Walk2Gether te Brasschaat
Uilentrektochtje te Halle-Zoersel
Korhoenstappers - Walk2Gether - Oud-Turnhout
Zandstappers - Walk2Gether - Poederlee
Superaanbieding Hoegaarden
Verrassingsreis

Inschrijven Verrassingsreis vanaf maandag 30/05/2022 (ALLEEN telefonisch)
betaling voorschot Verrassingsreis binnen de 8 dagen na inschrijving!!
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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

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:
Xavierlaan – Brecht
0476/68 21 39
Tapas13@hotmail.be
Secretaris:
Zavelstraat 11 – 2242 Pulderbos
0477/47.01.75
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
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Woord van uw
voorzitter …
Beste leden,
Eindelijk zijn die donkere, koude winterdagen voorbij. De lente
kondigt zich aan. Voor de natuur is dit een nieuw begin. De vogels
fluiten al vrolijk in het rond, nog even en we kunnen ook weer genieten
van betoverende bloesems, kleurige krokussen, prachtige tulpen, gele paasbloemen, heerlijk geurende hyacinten,
een gezellig terras met een frisse pint, een weldadig warm zonnetje op onze snoet…het is weer tijd om buiten te
komen!
En die zon doet al goed zijn best, dat ondervonden we al op ons eerste uilentrektochtje van 2022 in Wommelgem.
We vertrokken met 38 uiltjes (wat een opkomst!!!) richting Brieleke, genoten daar op het terras van zon en drank,
om daarna terug te keren langs landelijke wegen, tussen de velden, de zelfpluktuin en als kers op de taart nog een
rondleiding op het Fort. William en Jef zorgden samen voor het goede verloop van dit tochtje, waarvoor dank.
Maar nu … op 10 april is het terug onze beurt om een wandeltocht in te richten. Weken, zelfs maanden, zijn we
met de voorbereidingen bezig. Een tocht voorbereiden is niet min. Er komt zo veel bij kijken, dat je soms het
noorden verliest. Gelukkig kunnen we weer rekenen op vele helpende handen. Jullie enthousiasme om er terug in
te vliegen was geweldig. Het doet deugd te zien dat er zoveel uilen met de club begaan zijn om de organisatie
perfect te laten verlopen.
Natuurlijk perfectie bestaat niet en er zullen altijd mankementen zijn, we kunnen niet meer doen dan ons uiterste
best!

Ik hoop vele Ranstuilen in de Evenementenhal te mogen begroeten.
Om te helpen, te wandelen of gewoon om een goeiedag te komen zeggen.
Afspraak dus op 10 april en laat ons er een topdag van maken.
Stilaan kunnen we ook weer wat vooruit kijken. In het tweede kwartaal zit dan ook al een beetje meer “Schwung”.
Twee superaanbiedingen (De Ranstuilen en Trip Trap Kumtich), een uilentrektochtje EN een BUSREIS. Deze
busreis is een uitgestelde verrassingsreis, een onbekende bestemming, een onbekend programma, maar het wordt
zeker een onwaarschijnlijk plezante dag. Zorg dat je erbij bent!
Hou zeker ook onze website en facebookpagina in de gaten. Naast het uilentrektochtje zouden we (in de week)
mekaar meer willen ontmoeten op georganiseerde wandelingen. Een regelmaat zal hier niet inzitten. Het aanbod
en de job bepalen de momenten. We spreken een tijdstip en afstand af om dan in groep te wandelen. Zo trokken
we vandaag (donderdag, 17/3) onze wandelschoenen aan en ontdekten we de mooiste wandelpaden van Herselt.
Een zaligheid om je vrije dag optimaal te benutten.

GOOI DE RAMEN OPEN
LAAT DE WERELD BINNEN
DE WINTER GEEFT ZICH OVER
DE LENTE KAN BEGINNEN (Stef Bos)
Christel
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Reizen om te wandelen …
Superaanbiedingen
Superaanbiedingen
anbiedingen

Voor dit kwartaal hebben we 2 superaanbiedingen in
petto. De eerste hiervan is onze 42e Internationale
wandeltocht in april waarover je in een apart artikel op
pagina 8 en 9 meer kan lezen.
De daarop volgende superaanbieding staat ingepland
op zondag 12 juni 2022.

We trekken dan naar Hoegaarden. Trip Trap Kumtich
richt dan de Kloostertochten in. Starten kan hier tussen
07.00u en 15.00u; vertrekplaats het Mariadalinstituut
gelegen aan Klein Overlaar 3 te Hoegaarden. Hier kan je kiezen voor een afstand van 4, 6, 12, 17, 21, 26 en/of
30km.
Hoegaarden ligt in de provincie Vlaams Brabant
We bevinden ons dan in ‘Haspengouw’, een landstreek die zich uitstrekt over de provincies Limburg, Luik, Namen,
Vlaams-Brabant, Waals-Brabant en eerder de Nederlandse provincie Limburg. Deze regio wordt gekenmerkt
door een glooiend landschap met zeer vruchtbare gronden die gebruikt worden voor landbouw en veeteelt. Het
is een deel van de Leenstreek (löss) en valt deels samen met het Haspengouwse Plateau. Naar landschapstype
wordt het onderscheiden in Droog-Haspengouw (ten zuiden van de lijn Eigenblizen-Tongeren-Sint-Truiden) en
Vochtig-Haspengouw, waartoe historisch gezien ook Maastricht behoort, gelegen ten westen van de Maas. De
Nederlandse gebieden worden gewoonlijk niet meer tot de Haspengouw gerekend.
De Maas vormt de oostelijke grens van het gebied. In het Limburgse deel bevinden zich de steden Bilzen,
Borgloon, Herk-de-Stad, Maastricht, Sint-Truiden en Tongeren; het Luikse deel omvat de streek rond Borgworm
en Hannuit. De steden Geldenaken, Landen, Tienen en Zoutleeuw liggen in het Brabantse deel van Haspengouw.
Ten westen van dit Brabantse Haspengouw ligt de streek Hageland.
Hoegaarden is gelegen op de samenvloeiing van de Grote Gete en
de Schoorbroekbeek en ligt op een Romeinse heerbaan van Tienen
naar Bavay in Noord-Frankrijk. Overblijfselen van deze periode
werden aangetroffen in een aantal Romeinse villa’s die in de jaren
1980 werden opgegraven. Het huidige dorp werd in 981 gesticht
door de laatste heerseres van het graafschap Bruningerode (in het
Frans Brunengeruz), waarvan Hoegaarden het centrum zou
geweest zijn. Bruningerode betekent: gerooid bos van de lieden
van Bruno. Gravin Alpaïdis (Alpeide) schonk haar graafschap en
burcht (die stond op de plaats van de huidige Sint-Gorgoniuskerk)
aan de prins-bisschop van Luik. Tot aan de Franse Revolutie bleef
het dorp een Luikse enclave in het Hertogdom Brabant.
Naast de dorpskern van Hoegaarden zelf heeft de gemeente nog
twee andere woonkernen, namelijk Meldert en Outgaarde.
Op het eind van het ancien régime werd Meldert een gemeente. In
1965 fusioneerde Meldert met de gemeenten Opvelp, Neervelp en Willebringen.
Over de naamgeving van de nieuwe fusiegemeente was er onenigheid en als compromis werd de naam Honsem
gekozen, de naam van het landbouwgehucht ten zuiden van de dorpskern van Willebringen.
Deze nieuwe gemeente was echter geen lang leven beschoren onder meer omdat een grote dorpskern met
groeimogelijkheden ontbrak. In 1977 werd de fusiegemeente opgeheven en opgesplitst over drie nieuwe
fusiegemeenten: Meldert werd bij Hoegaarden gevoegd, Opvelp werd bij Bierbeek gevoegd en Neervelp en
Willebringen (met het gehucht Honsem) behoren sindsdien bij Boutersem.
Minder bekend zijn de Hoegaardse gehuchten Nerm, Aalst (deel van Nerm), Schoor (verdwenen als bewoond
gebied), Elst, Altenaken en Egypte (nu Brouwerij Loriersstraat). In 1977 werd het gehucht Overlaar opgesplitst,
het grootste gedeelte ervan ligt nu op grondgebied van de stad Tienen.
Marktplein - het centrum van Hoegaarden

Ook Meldert heeft een aantal gehuchten, het grootste ervan is Babelom, de andere zijn Gaat, Keulen en Overhem.
Outgaarden, dat Nederlandstalig is, maakte van 1810 tot 1922 deel van de gemeente Zittert-Lummen, dat
Franstalig is. Bij wet van 26 juli 1922 werd Outgaarden een zelfstandige gemeente en in 1977 werd Outgaarden
ook een deelgemeente van Hoegaarden.
Outgaarden kent, in tegenstelling tot Hoegaarden en vooral Meldert, een erg compacte nederzettingsstructuur;
er zijn dan ook geen aparte gehuchten te onderscheiden.
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De akkerbouw is de belangrijkste landbouwtak in Hoegaarden. De teelten zijn hoofdzakelijk tarwe, maïs en
suikerbieten, hoewel de laatste jaren ook alternatieve gewassen ingang vinden.
De streek rond Tienen staat bekend om zijn suikerproductie maar ook in Hoegaarden waren tot voor kort diverse
suikerraffinaderijen te vinden. De bekendste was ongetwijfeld de 'Grand Pont' die in de jaren 1950 sloot. De
laatste raffinaderij in het dorp sloot eind jaren 1980 haar deuren. Van deze fabriekslocatie blijft niets over,
brouwerij De Kluis bouwde er een bottelarij en een waterzuiveringsinstallatie.
Hoegaarden staat dan ook vooral bekend als een echte biergemeente. Ooit waren er meer dan 35 brouwerijen
(boer brouwers), maar sinds 1966 is er nog maar één, te weten Brouwerij De Kluis, gesticht door Pierre Celis. De
brouwerij maakte onder meer Hoegaarden (witbier), De Verboden Vrucht, Hoegaarden Grand Cru, Julius en Das.
De brouwerij werd in de jaren tachtig overgenomen door Interbrew (nu AB InBev). Op 30 november 2005 maakte
InBev bekend dat alle brouwactiviteiten van Hoegaarden verplaatst zouden worden naar Jupille (sur-Meuse) in
de provincie Luik. Niet alleen zou dit tot ontslagen leiden, maar ook tot het verdwijnen van de laatste Hoegaardse
brouwerij. In september 2007 besloot hetzelfde InBev echter het Hoegaarden bier weer in Hoegaarden zelf te
brouwen.
In december 2006 startte Brouwerij “Nieuwhuys” in het gelijknamige café met het brouwen van het nieuwe bruine
bier "Alpaïde”, genoemd naar de laatste gravin van het graafschap Bruningerode. Ondertussen brouwen zij
verschillende bieren.
Hoegaarden is echter niet alleen bekend van zijn brouwerijen maar ook van de monumentale hoeven en kerk in
witte Gobertange zandsteen. De meeste van deze gebouwen dateren uit de helft van de achttiende eeuw, de
gouden eeuw van het dorp.
Omstreeks 1750 werd de vervallen romaanse kerk vervangen door een nieuwbouw in een ingehouden rococostijl.
Deze kerk is een van de weinige religieuze gebouwen in deze stijl in de Lage Landen. Bij deze kerk hoorde
vroeger ook een kapittel van kanunniken. Deze huisden in een patriciërswoning in een park, vlak bij de SintGorgoniuskerk, waar nu de Tuinen van Hoegaarden, een geheel van 26 thematuinen, gevestigd zijn.
Deze tuinen vormden oorspronkelijk een park achter het Kapittelhuis. Dit park werd aangelegd in de jaren 1880
en was toen 3 hectare en 16 are groot. Het Kapittelhuis en de tuinen waren destijds privé-eigendom van de
brouwersfamilie Dumont. Hoewel het geheel "hof" genoemd werd, was het geen moestuin, maar veeleer een
lusthof. Stelselmatig volgde aanplanting. Dymphna Dumont trouwde in 1911 met Albert Charles Bail, waardoor
het geheel in handen kwam van de familie Bail. Hun zoon Paul
Bail werd meteen de laatste privéeigenaar van het park: in 1980
werd hij vermoord. Bail was ongehuwd en kinderloos en had
geen erfgenamen. Op die manier werd de staat eigenaar van
de gronden. Enkele jaren later kocht de gemeente Hoegaarden
het geheel aan en stelde het open voor publiek.
In 1990 werden de tuinen samen met andere elementen
beschermd als dorpsgezicht. In juni 1991 werden de Tuinen
van Hoegaarden officieel geopend door de toenmalig voorzitter
van de Vlaamse Executieve (later werd deze functie "ministerpresident van de Vlaamse Regering" genoemd). De tuinen
heetten oorspronkelijk de Vlaamse Toontuinen. In 2004 werd
de naam gewijzigd in De Tuinen van Hoegaarden.
Bij de aanleg van de autosnelweg Brussel-Luik midden jaren ’70
werden de versteende resten van een prehistorisch bos
blootgelegd. Dit gebeurde opnieuw bij de aanleg van de HST Brussel-Keulen eind jaren ‘90. In tegenstelling tot
de eerste keer werd nu beslist om een deel van de Geosite Goudberg te bewaren en open te stellen voor bezoek.
Hoegaarden is ook bekend om zijn palmprocessie. Deze palmzondagtraditie wordt georganiseerd door het
Genootschap der Twaalf Apostelen waarvan de statuten dateren uit 1631. Elk jaar op palmzondag wordt een
beeld van Christus gezeten op een ezel, in processie rond het dorp gedragen. Kinderen verkopen palmtakjes
aan de gelovigen. Deze traditie was tot aan de Franse Revolutie wijd verspreid in Europa. Anno 2016 is de
Hoegaardse traditie een van de laatst overgeblevene van West-Europa.
Van de organiserende club kregen volgende info over de wandeling doorgestuurd:
Zondag 12 juni 2022 organiseert wandelclub Trip-Trap Kumtich (Tienen) haar jaarlijks Kloostertochten.
Kloostertochten, want het vertrek is vanuit Mariadal, Klein Overlaar 3, Hoegaarden. Momenteel is dat een Vrije
Basisschool maar ooit was het een groot klooster van de “Soeurs de l'Union au Sacré-Coeur” of de Zusters van
het Heilig Hart. Ze spraken inderdaad Frans want ooit behoorde Hoegaarden tot het Prinsbisdom Luik. De
gemeente ligt nog steeds op de taalgrens.
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Maar we kunnen ons voorstellen dat jullie
Hoegaarden eerder associëren met zijn
internationaal bekende witbier.
De kloosterwandelingen lopen voor de helft
over Waals grondgebied. Er is een rustpost in
Zétrud-Lumay, dat tot 1962 nog ZittertLummen heette.
We voorzien 6 afstanden : 6, 10, 13, 15, 22 en
27km.
De 6km loopt langs de “Toontuinen” naar de
visvijvers van de Grand Pont-vissers en dan
via een stukje Ravel richting Celismolen (beschermd monument, lag aan de Getelinie in WO I, ooit nog van Pierre
Celis de Hoegaardenbrouwer, nu een B&B).
De 10km loopt via de Toontuinen zuidwaarts door het gehuchtje Nerm en dan de taalgrens over naar de oude
watermolen van Zétrud-Lumay waar zich de rustpost bevindt. Langs de oevers van de Gete gaat het verder
noordwaarts om samen met de wandelaars van de 6km richting Celismolen te stappen.
De 13km vertrekt zoals de 10km maar doet er vanuit Nerm nog
een stukje bij, doorheen een mooi gebied van velden en bosjes,
omhoog naar een wijds uitkijkpunt over deze vruchtbare
landbouwstreek.
Dan is het afdalen naar Zétrud-Lumay om even te rusten en
vervolgens het parcours van de 10km terug te nemen.
Vanuit de rustpost kan je nog een rustig toertje maken door de
uitgestrekte velden en zo geraak je aan de 15km.
De wandelaars van de 22km volgen eerst de 13km naar de
rustpost in Zétrud-Lumay. Daar doen ze een extra lus naar de
drie dorpjes Saint-Rémy-Geest, Sainte-Marie-Geest en SaintJean-Geest.
Deze deelgemeentes van Jodoigne zien er heel anders uit dan
onze Vlaamse dorpjes. Zo is St.Rémy-Geest bekend om zijn
prachtige huizen in de plaatselijke Gobertangesteen.
Vanuit de rustpost loopt de weg terug samen met het parcours
van de 13km.
De 27km is voor de die-hards die er niet genoeg van kunnen krijgen. Zij mogen vanaf de rustpost in Zétrud de
twee extra lussen doen en kunnen daarna trots vertellen dat ze de ganse streek gezien hebben.
Om de hongerigen te spijzen voorzien wij bij de aankomst een lekkere portie witte of zwarte pensen uiteraard aan
een democratisch wandelprijsje … met of zonder een Hoegaarden, ze zullen smaken!
En op 12 juni … dan schijnt waarschijnlijk de zon !

Tot dan …
Het bestuur
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Verrassingsreis
Beste Ranstuilen,
In 2020 bestond onze wandelclub 40 jaar!!!
Dit wilden we aangenaam in de kijker zetten! Doch dat
ding dat Corona wordt genoemd, kwam roet in het eten
strooien. Maar niet getreurd … vieren zullen we alsnog …
hoe kunnen we dat beter doen dan met zijn allen op uitstap
te gaan met de bus?!
…."Een busreis, 'anders
verrassingsprogramma”!

dan anders', met een heus

Wanneer?
op zondag, 19 juni 2022

Vertrek?
om 07u30 stipt aan de Aldi in Ranst. De bus brengt ons naar onze bestemming waar we vermoedelijk
om 09u00 aankomen.

Kostprijs?
55 €. 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 …
… en je goede humeur!

Leeftijdscategorie voor deze uitstap?
ALLE LEEFTIJDEN
Moe maar voldaan keren we terug richting Ranst om 19u15. Rond 20u45 zullen we terug in Ranst aankomen.
OPGELET: Er zijn slechts 50 plaatsen beschikbaar dus
BUSJE VOL = IS VOL !!
Inschrijven voor deze busreis kan vanaf maandag 30 mei 2022 tussen 20u00 en 22u00 bij Christel Janbroers op
het nummer 03/4856068.
De prijs bedraagt 55€. 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!
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42e Internationale Wandeltocht
Zondag 10 april 2020 is het eindelijk weer zover.
Na 2 gedwongen sabatjaren zijn jullie van harte welkom op onze 42e Internationale wandeltocht – Walk2Gether
tocht welke naar gewoonte vertrekt vanuit de ruime evenementenhal Den Boomgaard gelegen aan de
Antwerpsesteenweg in Broechem.
De te bewandelen afstanden zijn:
5 (5,0) geschikt voor rolstoelen en kinderwagens, 5 (4,7), 8 (8), 13 (12,7), 14 (14,1), 19 (18,8), 23 (23,0), 28 (27,7),
en 37 (37,1).
Inschrijven kan tussen 6u30 en 15u00 aan de prijs van 3,00€ - voor leden van officiële wandelclubs 1,50€. Laatste
aankomst: 18u00. Mogen we vriendelijk vragen de starturen te willen respecteren, waarvoor onze dank.
De afstand van 5km voor rolstoelgebruikers en kinderwagens verkent Broechem en omgeving maar loopt volledig
over verharde wegen en heeft geen rustpost.
De andere afstand van 5km heeft ook geen rustpost en blijft dicht bij het vertrekpunt doch de wandelaars zullen
zeker niet klagen over de geboden natuur en wandelen over het golfterrein langs het sprookjesachtige Kasteel
Bossenstein (1346). Het was de waterburcht van Joannes de Busco of van Den Bossche, vandaar de benaming
‘Bossenstein’. Het kasteel is in de loop van de geschiedenis verrassend goed gespaard gebleven. Alleen in de
Eerste Wereldoorlog werd het beschadigd. Een stoere donjontoren
domineert deze burcht, die is opgetrokken in traditionele bak- en
zandsteenstijl.
De 8km wandelt door Broechem en omgeving richting Emblem en
keren daar terug via uiteraard andere wegen terug naar de startplaats
in Broechem. Ook hier is geen rustpost voorzien.
De 13km volgt eerst de omloop van de 5km langs het golfterrein en
Kasteel Bossenstein. Daarna nemen ze een verdiende rust in de
startzaal om vervolgens de 8km-wandeling te doen.
De 14km gaat vanuit Broechem gaat langs de (hopelijk) bloeiende
Zicht op het Safipad
boomgaarden naar de rustpost
in Kessel-Statie (7,5km) om daarna terug te wandelen naar Broechem
langs een stuk natuurgebied en het Safipad. Het Safipad is een fiets- en
wandelroute die Broechem met Lier verbindt.
De 19km is een combinatie van de 5km over het Golfterrein en de 14km.
Dus hierop zijn 2 rustposten voorzien: in de startzaal (5km) en in KesselStatie (7,5km).
De 23km stapt samen met de 14km naar de rustpost in Kessel-Statie
(7,5), van daaruit trekken ze via het Soldatenbos naar de rustpost in
Kessel-Dorp (5,4km) om daarna langs het fort van Kessel-statie terug
naar de rustpost aldaar te wandelen (3,5km). Na deze laatste rust keren
ze terug naar de startplaats in Broechem.
De 28km volgt eerst de 5km langs het golfterrein om, na een eerste rust in de startzaal dezelfde paden als de
23km te doen.
De 37km loopt gelijk met de 28km maar maken na een eerste rust in Kessel-Dorp, een lus van 9km richting Nijlen
om van daaruit langs de Netedijk en het Elzenbos een tweede keer in de rustpost van Kessel-Dorp aan te komen.
Onze parcoursverantwoordelijke heeft ook nu weer zijn uiterste best gedaan om de wandelaars zoveel mogelijk
door de natuur te loodsen en liefst over onverharde wegen.
En onze medewerkers … die zullen jullie, zoals altijd met open armen ontvangen zowel in de startzaal als op
onze rustposten.
Bereikbaarheid: met de auto, te voet of met de fiets.
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Kom je met het openbaar vervoer naar deze wandeldag dan maak je gebruik van De Lijn: vanaf Berchem-station
busnumer 420 of 421, vanaf Herentals busnummer 420, afstappen Van Den Nestlaan (start op 100m), vanuit Lier
busnummer 1, eveneens afstappen Van Den Nestlaan.

Het parcours op 10/04/2022
5km

BROECHEM - BROECHEM

5.0km

5km =

4.7km

BROECHEM - BROECHEM

4.7km

8km =

8.0km

BROECHEM– BROECHEM
(via EMBLEM)

8.00km

13km = 12.7km

BROECHEM - BROECHEM
BROECHEM – BROECHEM
(via EMBLEM)

4.7km
..8.0km
12.7km

14km = 14.1km

BROECHEM – KESSEL-STATIE
KESSEL-STATIE – BROECHEM

7.5km
6.6km
14.1km

19km = 18.8km

BROECHEM - BROECHEM
BROECHEM – KESSEL-STATIE
KESSEL-STATIE – BROECHEM

4.7km
7.5km
6.6km
18.8km

23km = 23.0km

BROECHEM – KESSEL-STATIE
KESSEL-STATIE – KESSEL-DORP
KESSEL-DORP – KESSEL-STATIE
KESSEL-STATIE – BROECHEM

7.5km
5.4km
3.5km
6.6km
23.0km

28km = 27.7km

BROECHEM – BROECHEM
BROECHEM – KESSEL-STATIE
KESSEL-STATIE – KESSEL-DORP
KESSEL-DORP – KESSEL-STATIE
KESSEL-STATIE – BROECHEM

4.7km
7.5km
5.4km
3.5km
6.6km
27.7km

37km = 37.1km

BROECHEM – BROECHEM
BROECHEM – KESSEL-STATIE
KESSEL-STATIE – KESSEL-DORP
KESSEL-DORP – KESSEL-DORP
KESSEL-DORP – KESSEL-STATIE
KESSEL-STATIE – BROECHEM

4.7km
7.5km
5.4km
9.4km
3.5km
6.6km
37.1km

A
F
S
T
A
N
D
E
N
EN
R
U
S
T
P
O
S
T
E
N

Ranstuiltjes,
wij verwachten jullie op 10 april 2022 te Broechem
en wensen jullie alvast veel werk- en/of wandelgenot toe !!
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Uilentrektochtje …
Ons tweede uilentrektochtje van 2022 gaat door op woensdag 18 mei.
Vetrekpunt is Halle-Zoersel.
We verzamelen vanaf 13u00 aan kerk in het centrum van Halle-Zoersel.
We vertrekken om 13u30 stipt.
Het grootste gedeelte van de wandeling loopt door de Halse bossen. De afstand bedraagt 8,4km en onderweg
verpozen we bij taverne De Stroopop.
Groetjes en tot dan,
Uw gids van dienst: Christel

Een Ranstuil in de kijker …
Naam: Sonja Mariën
Woonplaats: Massenhoven
Leeftijd: een kranige 60-plusser
Hobby: wandelen, fietsen, natuur …
Geboren in Zandhoven maar sedert begin jaren 80 trotse inwoner van
Massenhoven. Altijd deed en doet ze bijna alles met de fiets. Winter en
zomer, zon of regen … niets houdt haar tegen. Zelfs in de tijd dat ze in
Antwerpen werkte, stapte ze ’s morgens gezwind op de fiets voor zo’n goeie
20km. Ze is ook erg begaan met de natuur en is dan ook al jaren lid van
Natuurpunt waar ze vaak haar handen uit de mouwen steekt bij
beheerswerken in het Viersels Gebroekt en de Lovenhoek.
Ze is reeds jaren actief lid van de Ranstuilen, niet alleen om te wandelen
maar ook op onze tochten steekt ze haar handen uit de mouwen in de
keuken. Ook aan de buitenlandse reizen nam ze lange tijd, samen met haar
zus Kris (redactie), deel. Door familiale omstandigheden heeft het wandelen
en reizen een tijdje op een laag pitje gestaan maar onlangs werd de draad
terug opgenomen.
Tijdens het begin van corona is ze, met spijt in het hart, op pensioen moeten
gaan. Maar stilzitten is niet aan haar besteed en omdat ze nogal goed
vertrouwd is met computerprogramma’s, heeft ze de website van onze club onder handen genomen en het
resultaat mag gezien worden. Bedankt daarvoor Sonja!
Hopelijk mogen we jou en je wederhelft Staf nog heel dikwijls ontmoeten op wandelingen, op onze reizen en op
alle andere evenementen van onze club.
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Belangrijke mededelingen …
Nieuwe werkwijze Verzekering vanaf
01/01/2022…
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.
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 hebt
(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
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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 2022 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 2022 werden volgende tochten uitgekozen:


Op zondag 20/03/2022







Op zondag 10/04/2022
Op zondag 12/06/2022
Op zondag 03/07/2022
Op zondag 21/08/2022
Op zondag 18/09/2022




Op zaterdag 29/10/2022
Op zondag 27/11/2022

Samen uit Samen Thuis (Midden-Limburg-tocht – vertrek te
Houthalen-Helchteren)
De Ranstuilen (42e Internationale Wandeltocht – vertrek te Broechem)
Trip Trap Kumtich (Kloostertochten – vertrek te Hoegaarden)
St-Michielsstappers (Wolfheuveltocht/Walk2Gether - vertrek te Wuustwezel
De Lummelse Dalmatiërs (Kermistocht – vertrek te Lummen)
De Natuurvrienden (Wandelen tussen Salphen en Renesse - vertrek te
Oostmalle)
De Ravelse Wandelaars (14e Elfenwandeling – vertrek te Ravels)
De Ranstuilen (Uilentocht/Walk2Gether – vertrek te Oelegem)

In het 2e kwartaal 2022 zijn er dus 2 superaanbiedingen voorzien die hopelijk doorgaan.

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 (onze eigen tocht op 27/11/2022) 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.

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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Het georganiseerd wandelen kan weer…Het aanbod is gelukkig al veel minder schaars, de meeste clubs starten
voorzichtig weer op.
We raden jullie echter aan om, voor je naar een van de aanbevolen wandelingen zou trekken, eerst even de
vertrekplaats te verifiëren want sommige clubs hebben noodgedwongen een andere locatie moeten zoeken!!
RAADPLEEG DE WANDELKALENDER OP DE WEBSITE VAN WANDELSPORT VLAANDEREN of NEEM
CONTACT MET DE ORGANISERENDE CLUB (gegevens vind je terug in de ‘Walking in Belgium’) OM NA TE
GAAN OF WANDELINGEN WEL OF NIET DOORGAAN en om de STARTPLAATS TE KENNEN.

April 2022
Zondag 03 april 2022
DE SINTJANSSTAPPERS
Den Ouwen Uiltochten
Walk2Gethertocht

A

SPORTON VZW
Sint-Engelbertustocht

VL-BR

Parchielaan
Dreveneind 1
ESSEN

4-7-12-16-19-25-35km

07u00-15u00

SOK
Hasseltsebaan 43
DEURNE (3290)

57-13-20-25-32-43km

06u00-15u00

KLJ-Lokaal
De Reiger 29
ZOERSEL

6-11-17-20km

07u00-15u00

Ons Huis
Battelse bergen 28
MECHELEN

7-14-21-28KM

08u00-15u00

5-8-13-19-23-28-37km

06u30-15u00

Donderdag 07 april 2022
DE NATUURVRIENDEN
ZOERSEL
Paastocht

A

Zaterdag 09 april 2022
DE
VAARTLANDSTAPPERS
Lentetocht

A

Zondag 10 april 2022
WSV DE RANSTUILEN
42e Internationale
Wandeltocht
Walk2Gethertocht

A

Evenementenhal ‘Den
Boomgaard’
Antwerpsesteenweg
BROECHEM
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Zaterdag 16 april 2022
DE STROBOEREN
Tweedaagse Maria ter
Heide
Walk2Gethertocht

A

Parochiezaal d’ Oude
Kerk
Lage Kaart 644
BRASSCHAAT

6-8-11-17-22-28-3340km

07u30-15u00

Zondag 17 april 2022
WVK PUURS
35e Lippeloboswandeling

A

PZ Sint-Stefaan
Broekstraat 22
LIPPELO

6-10-15-20km

07u30-15u00

DE DOMMELTRIPPERS
NEERPELT
23e Kolisboswandeling

L

OC De Vranken
Herent 122
NEERPELT

5-7-10-13-17-22km

07u00-15u00

PZ DE WAL
Waltraat
WERCHTER

5-8-12-20-25-30km

06u30-15u00

WK WERCHTER
Aspergegabberstocht

VL-BR

Maandag 18 april 2022
KADEE BORNEM
Paastochten
AL KONTENT GROOT
EVERGEM
Paastocht

A

CC Ter Dilft
Sint-Amandsestwg 43
BORNEM

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

07u30-15u00

O-VL

OC Ter Gulden Celle
Doornzeledries 57
EVERGEM

4-8-12-16-20km

07u30-15u00

4-7-8-15km

07u30-15u00

4-6-10-20-30km

07u30-15u00

4-6-8-10-12-15km

07u00-15u00

4-6-8km

07u00-15u00

4-6-8-12-20-30-42

07u00-15u00

Donderdag 21 april 2022
NETELAND DUFFEL
18e Kiliaanwandeling

A

Domein De Locht
Liersesteenweg 44
DUFFEL

Zondag 24 april 2022
WANDELEND PAAL
Vlaanderen wandelt lokaal

L

Zaal Sint Baaf
Padbroekweg 1
HEUSDEN-ZOLDER

DE NATUURVRIENDEN
ZOERSEL
Vlaanderen Wandelt lokaal

A

Koetshuis
Kasteeldreef 55
HALLE-ZOERSEL

DE BAVOSTAPPERS
ZITTAART
Vlaanderen wandelt lokaal

A

Parochiezaal Hulsen
Ossenberg 114
BALEN

Zaterdag 30 april 2022
VOS SCHAFFEN
Gildentocht

VL-BR

Gildenzaal
Pastorijstraat 1
SCHAFFEN
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Mei 2022
Zondag 01 mei 2022
DE VOSKES
Emiel Van Hemeldonktocht

A

Zaal Reynazrt
Maurits Pottersstraat 1
VOSSELAAR

5-8-10-13-18-25km

08u00-15u00

DE MIJNLAMP
BERINGEN-MIJN
Sint-Brigidatocht

L

KVV Heusden-Zolder
De Nieuwe Dijk 35
HEUSDEN

4-7-12-1520km

06u00-15u00

RUST ROEST MAASEIK
Meitocht

L

Ontsmoetingshuis De
Riet
Schoolstraat 20
OPOETEREN

4-6-12-21km

07u00-15u00

8-16km

09u00-15u00

Parochiecentrum Sluis
Sint-Bernardusstraat
MOL

4-8-11-16-22-27-31-3745km

07u00-15u00

ZAAL Sint-Maarten
Veldeke 1
ZAVENTEM

5-8-12-15-20-25-30km

07u30-15u00

4-6-8-12-17-20km

07u00-15u00

6-12-18-25km

07u00-15u00

8,4km

13u30 stipt

5-8-12-16-20-28km

07u30-15u00

Donderdag 05 mei 2022
NOORDERGOUW
BRASSCHAAT
1e Kapitteltocht

A

Zaal Born
Azalealaan 1
BRASSCHAAT

Zondag 08 mei 2022
WSV MOL
Boswandeltocht
DE PARKVRIENDEN
ZAVENTEM
Airportwandeling

A

VL-BR

Zondag 15 mei 2022
DE HEIKNEUTERS
51e Promotocht

L

Don Boscocollege
Berm 12
GENK

DE BLAUWVOET
24e
Pannenkoekenwandeltocht

A

PC Voetbalterreinen
Blauwvoet
Ilsestraat 106
OEVEL

Woensdag 18 mei 2022
UILENTREKTOCHTJE

A

Kerk
Halle Centrum
HALLE-ZOERSEL

Donderdag 19 mei 2022
WSC LANGDORP
20e Netetocht

A

Voetbalkan De Vrijheid
Asbroek 3
HERSELT
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Zondag 22 mei 2022
DE KORHOENSTAPPERS
Paterkestocht
Walk2Gethertocht

A

Zweepes Ven
Oude
Aarendonksebaan 73
OUD-TURNHOUT

4-7-12-18-24-32-42km

07u00-15u00

MILIEU 2000 LOMMEL
Saharatocht – 40 jaar Wsv
Milieu 2000 Lommel

L

Buurthuis Het Zand
Fr. Van Eedenstraat 8
LOMMEL

5-8-12-16-20km

07u00-15u00

DE DRAGONDERS
HASSELT
Rondom Lummen

L

OC Kalendries
Meldertsebaan 2
LUMMEN

5-10-12-15-20km

08u00-15u00

Chalet SK Rapid Leest
Pastoor De Heuckstraat
LEEST

8-14-20km

09u00-18u00

Woensdag 25 mei 2022
DE SLAK LEEST
31e Slakkengang

A

Donderdag 26 mei 2022
ZANDSTAPPERS
Meiklokjestocht –
Walk2Gethertocht

A

PC Mollenhof
Lichtaardsesteenweg 1
POEDERLEE

4-6-10-14-19-24-2934km

06u30-15u00

WVK PUURS
Aspergewandeling

A

Gemeenschapshuis
Vredelaan
L. Van Kerckhovenstr.
PUURS

6-10-15-20km

07u00-15u00

Zondag 29 mei 2022
DE POMPOENSTAPPERS
Pompoenstapperswandeling
DE BOLLEKENS
ROTSELAAR
Hagelandtocht

A

VL-BR

OC Lichtaart
Schoolstraat 31
LICHTAART
Montforcollege
Aarschotsestwg 39
ROTSELAAR

4-612-15-20-25-30-4050km
4-6-10-15-20-25-30km

06u00-15u00

07u30-15u00

Juni 2022
Zaterdag 04 juni 2022
BOERENKRIJGSTAPPERS
Heidemeerstocht Puur
Natuur

O-VL

Festivalhal
Donklaan 125
BERLARE

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

07u00-15u00

Zondag 05 juni 2022
SCHORRESTAPPERS
24e Onnefretterstocht

A

Zaal De Kophandel
Noeveren 68
BOOM

5-8-10-13-15-21-23-2729km

07u00-15u00
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TORNADO
Boerentocht
DE SMOKKELAARS
STEKENE
38e Smokkeltochten
Memorial Leo Martens

VL-BR

O-VL

Zaal Onder Den Toren
Markt z/n
HAACHT

6-9-11-14-17-23-27-3135-44km

06u00-15u00

Broederschool
Nieuwstraat 17
STEKENE

6-12-17-23-30-12-50km

06u00-15u00

6-12-18km

08u00-14u00

4-6-12-18-22km

07u00-15u00

4-6-12-17-21-26-30km

07u00-15u00

6-10-12-16-20-30km

07u00-15u00

4-6-10-11km

07u00-15u00

Maandag 06 juni 2022
DE NATUURVIENDEN
ZOERSEL
Risschotwandeling

A

Speelweide Moemoe
Risschotlei
ZOERSEL

DE SCHOVERIK
DIEPENBEEK
Vinkentocht

L

Zaal Terlocht
Helstraat 22
DIEPENBEEK

Zondag 12 juni 2022
TRIP-TRAP KUMTICH
Kloostetochten
Superaanbieding

VL-BR

DE NATUURVRIEDEN
ZOERSEL
Pierentocht

A

Mariadalinstituut
Klein Overlaar 3
HOEGAARDEN

FC Halle
Lotelinglaan 29
HALLE-ZOERSEL

Donderdag 16 juni 2022
DE BAVOSTAPPERS
ZITTAART
26e Pootzaktocht

A

Kantine FC Netezone
Rundershoek 32
EINDHOUT

Zondag 19 juni 2022

Verrassingsreis – Verrassingsreis - Verrassingsreis
IVAS ITEGEM
12e Zegeltjestocht

A

Parochiezaal
Schoolstraat 28
ITEGEM

5-6-9-11-13-17-21-2733-42km

06u00-15u00

DE NOORDERKEMPEN
33e Aardbeientocht

A

’t Markenhof
Koestraat 6
MINDERHOUT

6-12-18-24-30km

07u00-15u00

Zondag 26 juni 2022
WIJTSCHOTDUVELS
14e Wijtschotduvelstocht
DE SCHOOIERS
WICHELEN
14e Meersentocht

A

Hoeve De 4 Notelaars
Wijtschotbaan 4
SCHOTEN

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

07u00-15u00

O-VL

Sporthal Schellebelle
Spoorwegstraat 26
SCHELLEBELLE

4-8-12-18-25-30km

07u00-15u00
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Mooie wandelalternatieven …
Duinbossenwandelroute De Haan
Vertrekpunt: het beroemde tramstationnetje in De Haan
Afstand: 11 km, meestal verharde paden maar ook een stukje langs het strand
Je volgt: de zeshoekige bordjes met ‘Duinbossenwandelroute’.
Wandelen aan de kust, op een koude winterdag, het heeft wel iets. In
het charmante De Haan ga je terug in de tijd! Niet alleen de belle
époque periode, met zijn elegante woningen die rust en romantiek
uitstralen, deden me tijdreizen … Als kind kwamen we hier ook op
vakantie, we logeerden op Camping Moeder Lambik … Ik zie het weer
helemaal voor me, de ene ouder trok met ons de duinen in, de andere
bleef op de camping om naar de koers te zien, het aapje in ’t café, de
soepauto met op het dak een bel die ’s morgens rondkwam, de
kangoeroebal waarmee we ons al stuiterend op de camping
verplaatsten … puur jeugdsentiment!
Starten deden we aan het prachtige tramstation. Een eerste tram kwam hier voorbij in 1886, een stoomtram die
tussen Oostende en Blankenberge toeristen vervoerde. We trokken verder door de straat waar de kleurrijke
gocarts netjes op een rijtje stonden te wachten op de toerist. Wat verder op een bankje zat Albert Einstein, hij
woonde in 1933 zes maanden in De Haan, dat in die tijd nog vaak ‘Le Coq sur Mer’ wordt genoemd. Al snel
wandelden we op het strand. We genoten van de verkwikkende zeelucht en na een tijdje kwamen we in Wenduine
aan. Tijd om te pauzeren. We stapten een taverne binnen en verwarmden ons aan een lekkere chocolademelk.
Een bezoekje aan paviljoen Spioenkop mocht niet ontbreken. Dit is
ongetwijfeld één van de meest romantische plekjes aan zee. Zijn ligging
op 31 meter boven de zeespiegel, zorgt voor unieke panoramazichten. Op
de terugweg doken we de duinbossen in waar we helemaal tot rust
kwamen. De laatste meters gaven we onze ogen nog de kost in het
mondaine en charmante decor van de ‘Concessie’ met z’n belle-epoque
villa’s. Na de wandeling deden we ons nog te goed aan op z’n vel gebakken
kabeljauw, een glas wijn erbij … om daarna zeer voldaan naar huis te
keren.

Nieuwpoort ontdekken, beleven en genieten
Vertrekpunt: Parking Kaai Nieuwpoort
Afstand: 12 km
Je volgt knooppunten: 88 – 98 – 1 – 3 – 77 – 6 – 85 – 75 – 76 – 77 – 82 – 83 – 84 – 86 – 89 – 93 – 97 – 88
Na een autorit van anderhalf uur, heb je nood aan een toilet en een bakje
koffie. BRASS 15 was omstreeks 10.30 u zowat het enige brasserietje
dat open was. We doken er binnen, nestelden ons aan het haardvuur
en bestelden koffie. Een vers, knapperig croissantje vergezelde de
koffie. Hier wordt je onmiddellijk gelukkig van!
Een halfuurtje later begonnen we aan onze wandeling. We liepen over
de houten voetgangersbrug richting Bezoekerscentrum Westfront.
1914
De wereld is in oorlog.
De vlakte achter de Ijzer staat onder water.
Een zinloze stellingenoorlog is begonnen.
We stapten verder. Een kenmerkend zicht voor Nieuwpoort is de
aanwezigheid van de vele zeiljachten. Met meer dan 2000 ligplaatsen is Nieuwpoort de grootste plezierhaven van
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Noord-Europa. Het natuurreservaat Ijzermonding lag ook op de route. Dit reservaat vormt samen met de
aanpalende jachthavens een prachtige rustplek voor zeehonden.
De Vuurtoren van Nieuwpoort zagen we in de verte staan. Hij werd
in 1881 voor het eerst gebouwd. Deze toren werd in oktober 1914,
tijdens de oorlog, vernietigd. Hij werd heropgebouwd in 1923, ook
deze werd vernietigd door de Duitsers in 1944. De huidige
vuurtoren dateert van 1949.
Op het moment dat je denkt niet meer verder te kunnen … neem je
de veerdienst en zet je je wandeltocht verder aan de andere kant
van de Havengeul. De veerdienst is helemaal gratis. Let op, de
veerboot vaart enkel uit op zaterdag, zondag en wettelijke
feestdagen alsook dagelijks tijdens schoolvakanties. Houdt
rekening met een middagpauze!!!
We liepen richting dijk en hoopten de winterchalet te passeren, je weet wel, die chalets die geuren naar Glühwein
en jenever en typische winterse snacks … maar helaas. We stapten dan maar een taverne binnen en genoten
van een heerlijke warme chocomelk.
Het laatste stuk ging nog langs Maurits Van Nassau, deze beeldengroep verwijst naar de Slag bij Nieuwpoort in
1600 en het Kunstwerk met poolreiziger, ex-Nieuwpoortenaar en ereburger Dixie Dansercour.
We gaven onze ogen de kost aan de vele winterse decoraties maar Nieuwpoort is in elke periode van het jaar
een bezoekje meer dan waard en het vakantiegevoel krijg je wel als je flaneert op de dijk … Een tochtje veelal
verhard maar o zo afwisselend.
En afsluiten deden we, waar we begonnen waren, in datzelfde brasserietje … legendarische garnaalkroketten
met verse frietjes en een glaasje wijn daarbij … aan het gezellige haardvuur …!

Familiegebeurtenissen …
In memoriam
Op 20 december 2021 is Jan Tavernier overleden.
Hij was de echtgenoot van ons lid Erika Bogaert en
De schoonvader en vader van onze leden
Dave en Tina Corthout-Tavernier en de grootvader van Emiel
Robert Cappelle is op 01 maart 2022 zachtjes ingeslapen.
Hij was de echtgenoot van Frieda Verschueren.
Robert is jarenlang een zeer actief Ranstuilenlid geweest, hij heeft letterlijk
en figuurlijk ‘bergen’ verzet … tot zijn gezondheid hem niet meer toeliet
om nog langer te wandelen. Velen onder ons zullen Robert vast nog herinneren.
Via deze weg willen wij, namens de ganse Ranstuilenploeg,
onze steun en medeleven betuigen aan de getroffen families.

Geboorten
Op 25 januari 2022 zag Alda het levenslicht.
De trotse ouders zijn Lore en Matthias en Liz is reuzeblij met haar kleine zusje.
Ons Ranstuilenlid Leo Swennen is de fiere grootvader van deze spruit.
Lieve Liz we wensen je veel succes is deze grotemensenwereld
en aan je ouders en grootouders zeggen wij:
‘Van harte proficiat met deze lieve, kleine schat’.
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Verhalen uit de oude doos …
Sinterklaas
Op 3 december jl was het weer zover. Zoals ieder jaar had de Sint beloofd om ook de ‘Ranstuilenkindjes’ te
bezoeken. Steeds waren de Sint en Piet stipt op tijd. Maar wat was er nu aan de hand met Zwarte Piet?
Hij had een veldbed bij zich en moest voortdurend gapen. In plaats van de Sint te helpen, legde hij zich op het
bed. Hij was naar een ‘Pietenfuif’ geweest en had niet genoeg geslapen. Al spoedig viel hij in een diepe slaap
tot grote ergernis van Sinterklaas. Wat moest hij nu beginnen zonder Zwarte Piet? Zwarte Piet moest wakker
gemaakt worden en de kinderen moesten daarbij helpen. Zingen mocht niet helpen, maar toen Zwarte Piet het
geluid van de schudbusjes hoorde werd hij wakker en begon te dansen en te shaken en iedereen danste mee.
Nu Piet eindelijk wakker was kon de bedeling van de geschenkjes beginnen.
Tussendoor traden er echte sterren op:
Elise en Paulien dansten voor ons, ze hadden de pasjes zelf bedacht.
Maartje, Feel, Jorun, Lise, Olaf, Ben, Inne en Morane namen ons meer naar Spanje; ze dansten op een lied van
Belle Perez.
Fleur zong en danste op een liedje van K3.
Aan al deze sterren een dikke proficiat !!
Na een geslaagde namiddag namen we afscheid van de Sint en Zwarte Piet.
Onze dame van Feestelijkheden
Nicole Vervloesem
Uit het clubblad van het 1e kwartaal 2006
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4-daagse van Vielsalm 2006
’t Werd juni en de vierdaagse kriebels kwamen alweer boven. “Wat zou het dit jaar worden?” vroegen we ons
af, want er waren veranderingen op til. De mini mesa (16 km) en de mesa (32 km) zouden ’s morgens vroeg
samen vertrekken. Voorgaande jaren vertrokken de 2 groepen apart. Oei, oei … iedereen samen opstaan, zich
samen wassen en vooral aan de WC stelden wij ons lange rijen wachtenden voor.
20/6
Vroeg in de ochtend staan we op. We vertrekken om 6 uur. ’t Is al redelijk druk op de baan, maar voor 8 uur
staan we aan de sporthal van La Roche. Alleen Paul en Marleen zijn ons voor. Alles bleek er nog heel rustig.
We legden aan de commandant (een heel vriendelijke man) uit dat we zo vroeg waren vertrokken om de drukte
rond Brussel te vermijden en vroegen of we ons plaatske in de sporthal al mochten uitzoeken. Normaal mag dat
maar na 13 uur. Hij twijfelde even, maar herkende ons van vorig jaar en ja hoor, ’t was OK. We maakten onze
bedjes op en installeerden ons. Paul en Marleen chambre séparé;
Naast mij werd een bed vrijgehouden voor een zekere Jerome, een vriend van Ria en Jos. We aten onze
meegebrachte boterhammetjes op en maakten ons een lekkere kop koffie of thee. Alles verliep vlot. ’s Avonds
bij ons eerste avondmaal zagen we veel bekenden van vorig jaar terug. We begonnen aan slapen te denken,
want we waren vroeg op en morgen was onze eerste wandeling Martelange-Martelange.
Intussen was Jerome aangekomen; een heel lieve, vriendelijke man, en ik dacht dat ik het getroffen had en ging
met een goed gevoel de nacht in. Het is er altijd een snurkfestijn: van laag naar hoog, van fluiten en blazen, maar
Jerome naast mij sloeg wel alle records. Wat was me dat? Zo snurken! Maar hij was er zich helemaal van
bewust en ’s morgens excuseerde hij zich.
21/6
Voor half 4 stonden de eerste wandelaars op en kroop de één na de ander de slaapzak uit. Ook wij die de minimesa deden moesten met de bussen mee vertrekken om 10 over 7 (sommige dagen vroeger). Dan moest je
ontbeten en het toilet bezocht hebben, en ik dacht maar aan die lange rijen die zich zouden voordoen! Maar
wonder bij wonder viel dat allemaal best mee. De Ranstuilen, niet van gisteren, hadden een WC ontdekt waar
weinig mensen weet van hadden. Dus geen enkel probleem.
Voor 6 uur gaan we ontbijten in de frisse morgen. We maken onze rugzak klaar en 32 bussen staan te wachten
om ons van La Roche naar Martelange te brengen. Het weer is goed en het zijn altijd prachtige wandelingen in
de Ardennen. Ook de Paul deed de mini-mesa daar hij aan een 100 km-tocht een blessure had overgehouden.
Die zat daar heel de dag opgescheept met de vrouwen, ocharme! Na het wandelen brengen de bussen ons terug
naar La Roche en trekt Paul met zijn harem richting zwembad. Naar jaarlijkse gewoonte dragen we geen badmuts
maar een douchekapje. Magda merkte op dat we precies uit het Oostblok kwamen, hilariteit alom! Goed verkoeld
en fris gaan we avondeten. Het smaakt er altijd even goed.
22/6
Vandaag staat Bastogne op het programma. Het weer is grijs en het is een beetje frisser maar toch is het goed
wandelweer. Tijdens deze tocht word je het meest geconfronteerd met de oorlog.
23/6
De derde dag wordt er gewandeld rond Houffalize en dat was voor mij de schoonste van de 4. Ook het weer is
prachtig: zonnig maar niet te heet. Die avond wordt Marleen haar verjaardag gevierd. We werden uitgenodigd
op de receptie, in soiree nog wel.
Rachel had een laken bij met opengewerkte boord, en met de nodige wasspelden werd voor haar een bourka
gemaakt. Magda werd gedrapeerd met haar bloemekeslaken en Yvonne hing een hoeslaken op haar hoofd en
drapeerde hare slaapzak om (niet om aan te zien!)
en zo trokken we de slaapzaal binnen al zingend van lang zal ze leven. En veel mensen (en dat is nu eenmaal
de vierdaagse) zongen mee en klapten in de handen. Marleen, nog eens bedankt voor de lekkere wijn en de
snoepjes.
24/6
De laatste dag is Vielsalm aan de beurt. Daar logeren de andere Ranstuilen. We moeten extra vroeg opstaan
want voor het vertrek rond 7 uur moet de slaapzaal leeg zijn en alles opgeruimd. Het wordt weer een mooie
wandeling. Het wordt warmer, maar het blijft goed te verdragen. We gaan ons sterretje of medaille afhalen en
zo hoort de vierdaagse 2006 alweer tot het verleden.
Bedankt Nicole, Ginette en Liza, die altijd op ons hebben gewacht en voor ons een plaatske op een terrasje
vrijhielden.
Bedankt Paul en Marleen, voor het vervoeren van onze slaapbedden.
Bedankt Rachel, voor de lift.
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Bedankt Ranstuilen voor de vriendschap en de plezante momenten die we samen mochten beleven. Ik zou
zeggen: bij leven en welzijn tot volgend jaar! (ook voor hen die wegens omstandigheden niet konden meedoen
en allen die zich geroepen voelen).
YDA
Uit het clubblad van het 4e kwartaal 2006

Gelezen op facebook
Het probleem van de jeugd?!
In de rij zegt de caissière tegen een bejaarde vrouw:
 Mevrouw, u moet uw eigen boodschappentassen dragen want deze plastic zakken zijn niet milieuvriendelijk!
De oude dame verontschuldigde zich en reageerde:
 In mijn tijd bestond er niet zo'n "groene golf".
Wel ja, zegt de cassière:
 Dit is ons probleem vandaag, mevrouw. Jouw generatie gaf niet genoeg om het milieu.
Je hebt gelijk, antwoordde de dame:
 Onze generatie gaf te weinig om het milieu. Glazen flessen melk, frisdrank en bier gebruikt om terug te keren
naar de winkel. De winkel zou ze terugbrengen naar de fabriek, waar ze gewassen en gesteriliseerd werden
voordat ze opnieuw en opnieuw werden gebruikt.
Vroeger gaven we echt niets om het milieu. We hebben zelfs de baby luiers gewassen omdat er geen
wegwerp waren. We hebben ze zelf gedroogd, niet in elektrische drogers. Die luiers waren echt aan het
drogen van de wind en zon.
Vroeger gaven we echt niets om de toestand van het milieu. Vroeger hadden we maar één tv en één radio
in huis, niet één tv per kamer. En de tv had een 14 inch scherm, niet zo groot als een stadion, dat als het
kapot ging, uit het niets gegooid zou worden. In de keuken moesten we alles met de hand doen omdat er
geen elektrische apparaten waren om alles voor ons te doen. Toen we iets breekbaars stuurden om in te
pakken, gebruikten we oude kranten, geen nylon bellen en piepschuimballen die 500 jaar duren om te
ontbinden.
In onze tijd gebruikten we geen benzinemaaiers om het gras te maaien, ze waren mechanisch en we
gebruikten onze spieren om ze te verplaatsen. Hun trainingen waren geweldig en we hoefden niet naar de
sportschool om fit te blijven.
Je hebt gelijk, we maakten ons in onze dagen geen zorgen over het milieu. Vroeger dronken we water
rechtstreeks uit de kraan, niet uit de plastic flessen en bekers die nu de oceanen vullen.
Er was niet echt een "groene golf" in onze dagen - toen stapten we allemaal in de tram of bus, jongens
gebruikten fietsen of liepen naar school in plaats van hun ouders te gebruiken als 24-uurs taxidienst.
Dus is het niet verbazingwekkend dat de huidige generatie zoveel praat over "milieu", maar niet bereid is om
iets op te geven en te denken aan leven met weinig zoals ik vroeger deed!
Nu je deze tirade hebt gelezen, stuur het naar je vrienden die ouder dan 50 zijn, en naar jongeren die het allemaal
in de hand hebben en alleen maar kritiek kunnen hebben op ouderen!!!
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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
T-shirt geel (S-M-L-XL & XXL)
Polo geel (S-M-L & XL)
Polo blauw lange mouw (S-M-L-XL)
Sweater polomodel met rits (S-M-L-XL)
Sweater ronde hals (M & L) laatste stuks
Sweater polomodel (M & L) laatste stuks
Petje Ranstuilen

Een gekleed uiltje is er
twee waard!!

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 aankoop)

Nieuwe werkwijze …
Wij zijn al enkele keren naar een nieuwe leverancier op zoek gemoeten en hebben die ook wel steeds gevonden.
Maar om de prijzen schappelijk te houden moesten we altijd grote bestellingen plaatsen en dat was natuurlijk
telkens een serieuze investering voor de clubkas.
Nu hebben wij een nieuwe leverancier gevonden die ons ook voor kleine hoeveelheden een schappelijke prijs
kan aanbieden.
In de toekomst is de kledij in ons Ranstuilenwinkeltje dan wel nog alleen te verkrijgen op bestelling. 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.

Straffe kortingen
Alle kleding die we nog in voorraad hebben,
kan je vanaf nu bekomen aan de helft van de prijs en
zo lang de voorraad strekt.
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Uilenpuzzelhoekje …
Oplossing ‘Sudoku’
1e kwartaal 2022

3
7
2
1
4
5
9
6
8

9
8
4
3
2
6
5
7
1

6
5
1
9
7
8
2
4
3

8
4
6
5
9
7
3
1
2

5
3
7
8
1
2
6
9
4

2
1
9
6
3
4
8
5
7

1
6
5
7
8
3
4
2
9

4
9
3
2
5
1
7
8
6

7
2
8
4
6
9
1
3
5

En de winnaar is …
Voor deze editie ontving de redactie 10 inzendingen
en deze waren weer allemaal correct!
Een onschuldige hand heeft ook deze keer een winnaar aangeduidt
en het lot is gevallen op Maria Claes uit Olen.
Proficiat! Je prijs wordt zo snel mogelijk bezorgd.

Nieuwe puzzelopgave
2e kwartaal 2022
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.
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5

7

3
1

3
7
2

9

9

3

8
4

4

4
1

2
5
1
6

2
8
9

7

6
2

8

9

Inzendingen worden verwacht vóór 01/06/2021 op het adres van onze redactie:
Kris Mariën, Kerkstraat 58A bus 4, 2240 Massenhoven of
aan het e-mailadres: kris.kras@skynet.be
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Kookrubriek …
Gehaktpannetje met paprika,
wortel en aardappel.
Ingrediënten (4 personen.):
500gr rundergehakt, 1 gele paprika, 4 vastkokende
aardappelen, 2 dikke wortelen, 1 ui, 2 teentjes
knoflook, handvol basilicum.
voor de afwerking: handvol bladpeterselie, 1el
tomatenpuree, 400gr tomatenblokjes uit blik, 1 blokje
vleesbouillon, 1el harissa, 1 kl paprikapoeder, ½ kl
kaneelpoeder, olijfolie, peper en zout.
Bereidingswijze:
 Pel en snipper de ui en de knoflook.
 Bak de ui met de knoflook glazig in olijfolie.
 Voeg het gehakt toe en bak het rul.
 Voeg de tomatenpuree toe en bak ze 1 minuut
mee.
 Voeg nu de tomatenblokjes toe en giet er 250
milliliter heet water bij.
 Brokkel er het bouillonblokje over en breng op
smaak met de specerijen, de harissa, peper en
eventueel wat zout. Roer goed en breng op een
zacht vuur aan de kook.
 Schil de aardappelen en de wortelen en snij ze
in blokjes.
 Maak de paprika schoon en snij hem in blokjes.
 Voeg de groenten toe aan de pan, sluit af met
een deksel en laat 20 minuten op een laag vuur
sudderen.
 Snipper de bladpeterselie fijn.
 Werk het stoofpotje af met het basilicum en de
fijngesnipperde bladpeterselie.
Ingestuurd door Christel

Gegratineerde scampi in
witte wijn
Benodigdheden (voor 4 personen):
½ blokje visbouillon, 1 wortel, 2 soeplepels Cognac,
1 dl slagroom, 1 sjalot, cayennepeper, 2 soeplepels
olie, 1 eierdooier, 1 koffielepel paprika, 1 prei, peper
en zout, 500 gr diepgevroren scampistaarten, 1 dl
witte wijn fijngehakte bieslook,.
Werkwijze:
 Leg de scampistaarten in een zeef en laat een
uur ontdooien op kamertemperatuur.
 Pel de scampi op de staart en het laatste
segment na.












Laat de schalen op een
hoog vuur bakken in een
kleine pan met 1 soeplepel olie.
Draai na 3 minuten het vuur lager en voeg er de
in schijven gesneden prei, wortel en sjalot bij.
Laat 2 minuten fruiten op een zacht vuurtje.
Bestrooi met paprika en een mespuntje
cayennepeper. Men goed en overgiet met de
Cognac, de witte wijn en 1 dl warm water. Voeg
eveneens het halve verkruimelde blokje
bisbouillon toe. Laat dit geheel 10 minuten
sudderen op een zacht vuur.
Doe de bereiding in een zeef en druk goed op de
groenten.
De bouillon zet je terug op het vuur. Voeg er de
room bij, kruid naar smaak en laat nog 3 à 4
minuten pruttelen.
Intussen bak je de scampi snel in een grote pan
met 1 soeplepel olie. Verdeel ze daarna in 4
individuele ovenschoteltjes.
Neem de saus van het vuur en voeg er het eigeel
bij. Meng goed en giet de saus vervolgens over
de scampi.
Zet de schoteltjes nog enkele onder de grill om
een mooie kleur te bekomen.
Bestrooi daarna met gehakte bieslook en dien
onmiddellijk op.

Je kan dit gerecht serveren met knapperig brood.

Bavarois
Benodigdheden:
1 blik peches, 250 gr suiker, 100 gr vocht, 20 gr
gelatine, sap van 1 citroen, ¼ platte kaas, 150 à 200
gr room
Bereidingswijze:
 Pureer de vruchten en voeg het citroensap toe.
 Laat gelatine weken in koud water.
 Verwarm vocht en suiker tot stroop, breng aan
de kook en laat 5 minuten koken en neem van
het vuur.
 Knijp de gelatine uit en roer onder de warme
stroop en laat dit geheel afkoelen.
 Klop de room op.
 Meng de stroop met de vruchtenpuree en de
platte kaas en voeg de slagroom toe.
 Giet de bereiding in een vorm en zet het enkele
uren in de frigo.
 Garneer met fruit en smullen maar.
Uit onze eerste ‘Kookrubriek’
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Mooie Ranstuilenkiekjes …
Allemaal foto’s die in de voorbije maanden door Ranstuilenleden werden gemaakt en op facebook gepost.

1e rij vlnr: club 76 op 9/1, De rakkers Hasselt op 7/3, Edelweisstocht Lommel op 16/1
2e rij vlnr: Uilentrektochtje Wommelgem Fort II op 10/3
3e rij vlnr: maartsebuientocht op 13/3, Wandelend Paal op 13/3, Beerse op 13/3

