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Superaanbieding en Walk2Gether te Oelegem 

ZONDAG 04 DECEMBER De Stroboeren Walk2Gether te Merksem  
 

 

Inschrijven busreis Achel vanaf maandag 03/10/2022 

Bestelling wandelkalenders vóór 31/10/2022 
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Wsv De Ranstuilen vzw 
 
Aangesloten bij: 
Wandelsport Vlaanderen vzw 
onder het lidnummer 1017 
 

Lidgeld 
1 persoon 18,00 euro 

           + 15 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 7, 2960 Brecht  
0476/68 21 39 
Tapas13@hotmail.be 
 

Secretaris: 
Xavierlaan 7, 2960 Brecht  
0476/68 21 39 
Tapas13@hotmail.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: Irène Kreydt, Kris Mariën, Tania Matthyssen, Patrick Braem, Christel Janbroers, 

Partick Melis, Marc Peeters en Danny Vanparrys,  

Vlnr onder: Sonja Mariën, Karin Labens en Daisy Buyle 

Ontbreekt: Monique Lanslots 
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Woord van uw 

 voorzitter … 
 
 

Beste leden, 
 

’t Is weer voorbij, die (veel te) mooie zomer …  

Puffen en zweten waren de regelmatige werkwoorden van het derde kwartaal. Geen wandelweer meer voor mij, 

jullie hebben me dan ook niet veel gezien op zondag! Als ik nog maar naar mijn wandelschoenen keek, kwam er 

uit elke porie wel een zweetdruppel …  

Zo was er begin augustus ons uilentrektochtje, om 18.30 u was het nog steeds 33 graden!!! De opkomst was dan 

ook iets minder, begrijpelijk.  De glazen vloeiden rijkelijk achteraf, de echte wandelaar was te herkennen aan de 

twee glazen voor zijn neus … En wat werden we daar nog verwend in dat cafeetje in Kessel … hot-dogs, taarten 

allerlei, theekoeken, eclairs … we vonden allemaal wel iets lekkers … of hoe heerlijk een “après” wel kan zijn! 
 

De dagen worden weer wat korter en de nachten dus langer … Het najaar is dan ook het ideale wandelseizoen. 

De gouden gloed van de herfst en vooral de paddenstoelen kunnen me zeker bekoren. Dus die wandelschoenen 

worden weer stevig opgeblonken en we zullen mekaar terug tegen het lijf lopen! 

Het laatste kwartaal is er traditioneel ook eentje van organiseren. Op zondag, 27 november zetten we de deuren 

in Oelegem dan ook open voor de wandelaar. Het parcours is ondertussen tot in de puntjes uitgewerkt door 

onze parcoursmeester. De wandelaar trekt richting Massenhoven, ook daar worden ze met open armen 

ontvangen door onze medewerkers.  

Dus we verwachten jullie! 

Om te wandelen, om de paperassen af te halen voor het nieuwe wandeljaar, 

om te supporteren of om de handen uit de mouwen te steken. 

Beste vrijwilliger, medewerker, we weten dat we op jullie kunnen rekenen  

en zeggen nu al … DANK JE WEL! 
 

Ook je lidmaatschap is weer aan vernieuwing toe. Hopelijk doen jullie dit ook nu weer massaal. We vertellen 

niks nieuws als we zeggen dat wandelen goed is voor je gezondheid om nog maar te zwijgen van het sociale 

aspect … Mag ik wel vragen om de inschrijvingsformulieren volledig en correct in te vullen?! Dit bespaart ons 

een hele hoop werk. Bedankt alvast. 
 

Er is een tijd van komen en er is een tijd van gaan. Peter, onze secretaris, en Viviane verlaten hun post binnen 

ons team. Wij zouden hen graag oprecht bedanken voor de vele jaren van inzet. Het was fijn met jullie samen te 

mogen werken en we wensen jullie heel veel voldoening met jullie andere interesses.  

Meteen wens ik onze nieuwe secretaris veel succes met zijn nieuwe uitdaging. Patrick Braem, ik weet zeker dat 

je je nieuwe functie met heel veel overtuiging zal doen! De juiste persoon, op de geschikte stoel … 
 

Enkele weken geleden kreeg ik een bijzondere vraag … Of ik het zag zitten om mensen met een arbeidsbeperking 

aan het wandelen te krijgen. Tja, zulke initiatieven kunnen we alleen maar toejuichen. De komende 9 weken (als 

ik dit schrijf, is er al 1 initiatie voorbij) ben ik dan wekelijks te vinden in Lier bij de Mivas. De eerste initiatie 

was meteen een schot in de roos. Deze mensen waren zo enthousiast, werkten (wandelden) zo goed mee, waren 

zelfs wat competitief dat ik er helemaal warm van werd … De deelnemers kregen bij aanvang een T-shirt en een 

regenjas, na de 4de sessie krijgen ze een stappenteller en als ze de 10 sessies tot een goed einde hebben 

gebracht, krijgen ze nog een gezondheidskaart waarmee ze in het bedrijfsrestaurant gezonde voeding 

aangeboden krijgen. Een gezondheidsactie waar over nagedacht is!  

En op 27 november … gaan ze de uitdaging aan om, onder begeleiding natuurlijk, op onze tocht wat kilometers 

te komen vreten. Mivas on the move … Go for it! 
 

En ondertussen, trek ik verder de natuur in, op zoek naar een mooi pad, die mijn energie een flinke duw in de 

rug geeft. 

Wandel ze. 

Christel 
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Reizen om te wandelen … 
 

Busreizen 
Het is reeds het laatste kwartaal van 2022 MAAR oef … eindelijk 
kunnen we terug van start gaan met onze gewone busreizen … 
Want, met uitzondering van onze Verrassingsreis eerder dit jaar, 
is dat zowaar al 3 jaar geleden. 
 
Zoals in de vorige editie van ‘Ons Uiltje’ al werd aangekondigd, 
trekken we op zondag 16 oktober 2022 naar Achel. Wsv De 
Grevenbroekers richt dan hun Achelse kluiswandeling in. 
Vertrekken kan tussen 08u00 en 15u00 vanuit Parochiezaal De 
Statie gelegen aan de Sint-Odillalaan 58 in Achel.  Je kan kiezen 
voor een 6, 9, 13, 17 en/of 20km-wandeling. 

 
Van deze club kregen we onderstaande tekst en uitleg over de streek en de wandeling die zij ons aanbieden. 
 
Achelse Kluiswandeling zondag 16 oktober 2022 
 
Hamont-Achel is gelegen in het noorden van de provincie Limburg 
tegen de Nederlandse grens en telt ongeveer 14.300 inwoners 
waarvan 1/3de de Nederlandse nationaliteit heeft. Hamont zelf is een 
“stad” en telt 9.000 inwoners, Achel is een dorp en heeft er meer dan 
5.000. Hamont-Achel is ook gelegen aan het Kempisch kanaal 
(Bocholt – Herentals) en aan de IJzeren Rijn (spoorweg Antwerpen 
– Münchengladbach).  
 
Reeds in de prehistorie was Hamont-Achel bewoond. Getuige 
hiervan zijn de gerestaureerde grafheuvels uit de Bronstijd en de 
IJzertijd. Tijdens de middeleeuwen kende Hamont-Achel vele 
stadsbranden, epidemieën, innames en inkwartieringen door vreemde troepen waardoor er bittere armoede 
heerste. Een heropbloei was er in de 17de en de 18de eeuw toen Hamont een belangrijke halteplaats was voor het 
postverkeer van de Hollandse steden naar Maastricht en Luik, en Achel een kruispunt voor diligences van Noord 
naar Zuid en West naar Oost.  
 
Hamont heeft als voornaamste bezienswaardigheden de St.-Laurentiuskerk, het Ursulinenklooster, het klooster 
van de Zwartzusters, de Napoleonsmolen (een windkorenmolen uit 1804), het kasteel Beverbeek, een dertiental 
Teutenhuizen (Een teut was een rondreizende handelaar of ambachtsman die vanuit zijn thuisbasis in Duitsland 
of de Kempen met zijn koopwaar op de rug naar Nederland, Duitsland, Frankrijk, Luxemburg of zelfs 
Denenmarken trok. Ze kenden een grote bloei in de 18de en de 19de eeuw en werden de welvarendste burgers 
van de stad.) en enkele reconstructies van de “Draad” (Electrische draadversperring tijdens W.O.I) 
 
Verder vinden we in Achel de zeer gekende kaasboerderij Catharinadal (Achelse blauwe), het kasteel 
“Genenbroek”, de molen of versterking  “de Tomp” en uiteraard “de Achelse Kluis”.  

 
De Sint-Benedictusabdij, beter bekend als de Achelse Kluis ligt in 
een ruim natuurgebied van akkers, bossen en heide, aan de oevers 
van de Warmbeek, pal op de grens met Nederland. 
De geschiedenis van de Achelse Kluis gaat terug tot 1686, toen de 
uit Eindhoven afkomstige Petrus van Eijnatten er een 
gemeenschap van kluizenaars stichtte.  
Tijdens de Franse Revolutie werden de kluizenaars verdreven, 
waarna de monniken van de Cisterciënzerorde of Trappisten er in 
1846 hun intrek namen.  
In de Eerste Wereldoorlog werd het klooster door de Duitsers 
bezet. Dwars door de kloostertuin werd de Dodendraad 
gespannen, waarvoor nota bene het klooster zelf de rekening 
gepresenteerd kreeg.  
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Aan de ingang van de Kluis getuigt een reconstructie met infoborden van de plaats waar deze draad door de 
muren liep. 
Ook tijdens de Tweede Wereldoorlog werd de Kluis door de Duitsers bezet. 
Na de Tweede Wereldoorlog werd gestart met de bouw van een nieuwe abdij. Slechts twee van de vier geplande 
vleugels werden gerealiseerd. De gemeenschap telde toen om en bij de honderd monniken. 
Ze speelden jarenlang een voortrekkersrol op het gebied van landbouw en veeteelt en oefenden allerlei 
ambachtelijke activiteiten uit.  
Zo ontwikkelde het klooster zich tot de huidige belangrijkste toeristische trekpleister van de streek met 
voorzieningen als een zeer uitgebreide abdijwinkel, een herberg-brasserie met een groot vernieuwd terras en een 
expositieruimte.  
Er verblijven momenteel geen  monniken meer. 
Sinds 1998 wordt er weer bier gebrouwen. Achel behoort tot de zes bieren in België, die de naam Trappist mogen 
dragen.  
 
Hamont-Achel maakt ook deel uit van “de Groote Heide”, een 6000 
ha. groot natuurgebied vanaf het zuiden van Eindhoven tot over de 
Belgische grens. Bos, heide, vennen, beekjes, boerenland, … 
ruimte, rust, stilte en bovenal … het is er ontiegelijk mooi! En hier 
gaan we wandelen! 
Wandelclub “WSV De Grevenbroekers VZW” belooft een rijke 
combinatie van historische bezienswaardigheden en een heel erg 
mooie  natuur. Startplaats is het Michielshof gelegen aan de kerk 
van Achel-Centrum.  
Komen zo aan bod, naargelang de gekozen afstand:  
“de Warande” (alle wandelafstanden), een prachtig natuurgebied 
dat bestaat uit vloeiweiden, weilanden, poelen en jonge 
aanplantingen van diverse boomsoorten.  
“De Waag”: hier liggen de restanten van een “waaghuis” waar tot 1800 het graan en het meel diende te worden 
gewogen vooraleer het naar de molen werd gebracht. Hier ligt ook een geologische tuin. Langs de bosweg voor 
dit Waaghuis wandel je langs een stukje van het planetenpad met een mooie voorstelling op schaal van de 
afstanden in ons  zonnestelsel. 
Vervolgens gaan we door de bossen richting onze rustpost aan het scoutsheem. Hier hebben de wandelaars de 
mogelijkheid om uit een tweetal extra lussen te kiezen. 
 
Je kan daarna terugkeren richting startplaats of je kan kiezen voor de langere wandeling tot aan de Achelse Kluis. 
In dit laatste geval bekom je een totale wandeldagafstand van een kleine 18 km (zonder de lussen aan de 
rustpost).  Aan de Kluis is er geen rustpost van onze vereniging voorzien, maar je hebt er uiteraard de mogelijkheid 
om er op eigen gelegenheid het mooie terras op de binnenkoer te bezoeken en er te genieten van een trappist of 
een ander drankje.  Let wel op: zonder een pauze hier is de afstand van de rustpost aan het scoutsheem over de 
Kluis en retour startplaats een 12,5 km! 
Voor je aan de Kluis aankomt, zie je onderweg nog de Beverbeekhoeve, een voormalige laathoeve gelegen aan 
een kastanjedreef. Dit is het oudste gebouw van Hamont-Achel. Het is een nog werkende boerderij, eigendom 
van de Universiteit Leuven. 

 
Na je bezoek aan de Kluis wandel je langs de opnieuw meanderende 
Warmbeek. Daarna passeren we het domein De Bever, gelegen in de vallei 
van de Warmbeek. Al van de jaren ’60 is het een recreatieoord voor jong en 
oud. In 2018 werd door de stad Hamont-Achel, het Regionaal Landschap 
Lage Kempen en het Agentschap voor Natuur en Bos het domein weer in 
topconditie gebracht met onder andere een belevingspad van ongeveer 2 
km. Hier staat ook de 13 meter hoge sterrenwachttoren. 
 
Verderop komen we nog langs De Tomp, gelegen in een moerasvlakte op 
een licht opgeworpen heuvel. Dit is een overblijfsel van een oude torenmolen 
uit het begin van de 15de eeuw. De Tomp werd foutief als slottoren (met 
kantelen) gerestaureerd in 1968. De naam is mogelijk afgeleid van 'teump', 
wat 'spits' betekent. 
 
 
We vervolgen onze route terug naar het startpunt van de wandelingen. 
 

Tot dan, 
Wsv De Grevenbroekers 
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Inschrijven voor deze busreis kan vanaf maandag 03/10/2022 (tussen 20.00 en 22.00u) bij Christel Janbroers 
op het nummer 03/4856068. 
 
Het leven wordt alsmaar duurder … zo ook de prijs voor de huur van een autobus.   
Daarom zijn wij genoodzaakt om ook aan onze leden een iets grotere bijdrage te vragen.  

De prijs bedraagt vanaf nu 11 euro/persoon of 7 euro + een volle 20-wandelingenkaart (in deze prijzen 

is de inschrijving voor de wandeling inbegrepen). 
Betalen doe je binnen de 8 dagen na reservatie rechtstreeks bij een bestuurslid of per overschrijving op 
rekeningnr. BE30 0010 9881 7111 van WSV De Ranstuilen vzw met duidelijke vermelding van ‘Busreis Achel + 
aantal personen en namen’.  (Als je betaald voor leden buiten je gezin, gelieve dit dan ook mee te vermelden.) 
Vertrekken doen we stipt om 7.30u Parking DEN BOOMGAARD in BROECHEM, de terugreis vanuit Achel vatten 
we even stipt aan om 16.00u. 
 
 

 
 

 
Voor het laatste kwartaal van 2022 hebben we nog 2 
superaanbiedingen in petto.   
 

De eerste is voorzien op vrijdag 11 november 2022 

naar Ravels.  De Ravelse Wandelclub richt dan hun 14e 
Elfenwandeling – 5e Pierenmarathon in.  Starten kan 
tussen 06u30 en 15u00 vanuit Ontmoetingscentrum De 
Wouwer gelegen aan de Kloostetstraat 4 te Ravels. 
Mogelijke afstanden: 6-8-12-18-23-30-35 en/of 42km. 

 
Ravels ligt in de provincie Antwerpen.  Hoewel de gemeente vernoemd is naar de grootste deelgemeente, Ravels, 
staat het gemeentehuis in Weelde omdat dat centraler in de gemeente ligt. De inwoners van Ravels, de 
Ravelsenaars of Ravelaars, dragen de bijnaam Ravelse Pieren. 
 
De vroegste benaming van Ravels is Ravenslo en dook reeds op in 
1165. Hiervan is niet met zekerheid geweten of de tussen-s op een 
bezitsvorm wijst ("ravenbos") dan wel op een persoonsnaam. Het 
achtervoegsel -lo duidt op bos. 
De oudst bekende archeologische vindplaats betreft een grafveld met 
een 16-tal grafheuvels uit de vroege- en midden IJzertijd (700-250 
v.Chr.). 
Ravels behoorde tot het Land van Turnhout, dat tot 1096 bij het 
Markgraafschap Antwerpen behoorde en daarna onderdeel werd van 
het Hertogdom Brabant. De heerlijke rechten behoorden tot 1298 aan 
de Abdij van Tongerlo, doch werden daarna "beschermd" door de 
Hertogen van Brabant. Einde 18e eeuw werd Ravels een zelfstandige 
gemeente. 
Omstreeks 1850 begon de ontginning van de uitgestrekte woeste 
gronden in de omgeving van Ravels. Rond deze tijd werd ook het 
Kanaal Dessel-Turnhout-Schoten gegraven, waarbij men kleilagen 
aantrof die interessant bleken voor de baksteenindustrie. Omstreeks 
1900 werden er meerdere baksteen- en cementfabrieken opgericht. 
Deze groepeerden zich uiteindelijk in de Cimenteries et Briqueteries 
Réunies (C.B.R.). De cementfabrieken bereikten hun hoogtepunt 
omstreeks 1925, maar sloten in 1944. 
Omstreeks 1900 werden ook diverse wegen en een tramlijn 
aangelegd. 
 
Sinds 1 januari 1977 bestaat de fusiegemeente Ravels uit de gemeenten Poppel, Weelde, de wijk Kijkverdriet 
van Oud-Turnhout en de oude gemeente Ravels. Op 15 oktober van hetzelfde jaar werd de Ravelse 
heemkundekring Nicolaus Poppelius opgericht. 
 
Sinds 2005 maakt Ravels deel uit van het Land van Turnhout, een toeristisch recreatief samenwerkingsverband 
tussen de gemeenten Arendonk, Beerse, Oud-Turnhout, Ravels, Turnhout en Vosselaar. 
In het wapenschild van de Ravelse fusiegemeente staan de drie oorspronkelijke patroonheiligen zij aan zij 
afgebeeld. Van links naar rechts: Sint-Servatius (Ravels), Sint-Michiel (Weelde) en Sint-Valentinus (Poppel). 

 

Superaanbiedingen 

 
Zicht op de Sint-Servaaskerk 
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Belangrijke natuurgebieden zijn:  

 het Gewestbos Ravels en het Kijkverdriet, ten oosten 
van de kom van Ravels gelegen.  

 De Gewestbossen, gelegen tussen de Jachtweg en de 
Arendonkseweg, zijn een bosrijk gebied van 830 ha groot met 
een variatie van loof- en naaldbomen. Vanaf het begin van de 
twintigste eeuw werden de oorspronkelijke vennen bebost. 
Enkele van de oorspronkelijke vennen bleven bewaard. Het 
belangrijkste ven hiervan is wel het Kesseven. In de bossen kan 
men wandelen in alle rust. De geschiedenis van de bossen wordt 
uitgelegd in het onthaalcentrum, het Boshuis, gelegen op de 
Jachtweg. 
 
 

Bezienswaardigheden: 

 Sint-Servaaskerk: Het betreft een georiënteerd bakstenen basilicaal kerkgebouw in neogotische stijl met een 
voorgebouwde laatgotische westtoren die drie geledingen heeft en een ingesnoerde naaldspits bezit. De kerk 
heeft een driezijdig afgesloten koor.  

Het 17e-eeuws hoofdaltaar werd in 1908 geplaatst en zou afkomstig zijn uit de Sint-Romboutskathedraal te 
Mechelen. De preekstoel in late barokstijl is van 1760. Het hardstenen doopvont is uit de 1e helft van de 16e 
eeuw. 

 Grafveld Het Heike bij Klein-Ravels 

 De molen De Nachtegaal der Maatvennen werd opgericht langs 
de weg naar Arendonk via Ravels-Eel. Hij werd gebouwd in 1869 
ter vervanging van een houten molen die in 1868 omwaaide. De 
windmolen werd volledig gerestaureerd door de gebroeders 
Caers in 1971. Een inschrift in de molen vermeldt dat op 28 
december 1925 in één uur tijd 1315 kg rogge gemalen werd. In 
de molen is nog de standaard hergebruikt van de vroegere 
houten molen. De molen is nog regelmatig in werking. Op de 
muur van de maalzolder staat volgende spreuk: 

 
«Een molenaar schijnt een dief te zijn, 

mij dunkt dit kan niet mogelijk zijn, 
wat behoeft hij om geld te geven, 
daar hij van de wind moet leven.» 

 
Monumenten: 

 De Ravelse Pier in het centrum van de deelgemeente Ravels: 
bijnaam van zowel de Ravelsenaar als de Pierenmarkt 

 Kunstwerk van May Claerhout bij het gemeentehuis in Weelde 
dat de drie-eenheid van Ravels uitbeeldt 

 Standbeeld 'Vriendschap' van beeldhouwer Stan Grooten bij het 
oud-gemeentehuis in Poppel dat de vriendschap tussen Belgen 
en Nederlanders in Poppel symboliseert 

 
 
Van de organiserende club kregen wij volgende belangrijke informatie: 
 
Wij hebben de Elfenwandeling inderdaad verplaatst naar vrijdag 11 november.  De reden hiervoor is dat 
deze wandeling oorspronkelijk altijd op 11 november doorging, maar door teveel concurrentie zijn wij 
daarna naar oktober overgeschakeld.  Omdat ondertussen op 11 november alle andere wandelingen in 
de Kempen zijn weggevallen zijn we terug naar deze datum gegaan. 
 
Meer info over de wandeling kan terugvinden op onze website www.deravelsewandelaars.be onder de rubriek 
‘onze wandelingen’. Hierop vind je het volgende terug: 
Onze wandeling ten voordele van de 11-11-11 actie: Vrijdag 11 november 2022 
14e Elfenwandeling-5e Pierenmarathon vrijdag 11 november 2022: Prachtige, afwisselende natuurwandeling 
door de bossen en over zandpaden van Klein Ravels en Kampheide.  Grondige verkenning van de Gewestbossen 
over brede en smalle, slingerende bospaden en bruggetjes. Langs het Kesseven … 
Enkele weken voordien kan je hier meer lezen over het aangeboden parcours. 
 
 

 
De gewestbossen 

 
Zicht op ‘De Nachtegaal der Maatvennen’ 

http://www.deravelsewandelaars.be/
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Zo Uiltjes, tot hier de beschikbare informatie over deze streek en de aangeboden wandeling.  Niet te min zijn we 
ervan overtuigt dat de streek waar we ons dan bevinden de moeite waard loont om een wandelzondag aan te 
spenderen … temeer als je weet dat je deelname als Ranstuilenlid ook nog eens geld in het laatje brengt.  Zeg 
nu zelf, dat is in deze dure tijden toch leuk meegenomen! 
 

 
 
En ‘last but not least’: de tweede superaanbieding gaat naar onze eigen ‘Uilentocht’ op 27 november 2022.   
Hierover kom je meer te weten in het artikel ‘Uilentocht 2022’ even verder in dit clubblad. 
 
 

 
 
 

Uilentrektochtje … 
 
 

Het uilentrektochtje voor het laatste kwartaal gaat door op  
woensdag 26 oktober 2022.  We trekken dan naar Bevel. 
 

We verzamelen vanaf 13u00 aan ’t Kruiske, gelegen aan de 
Kruiskensbaan 3 te Bevel. 
 

Vertrekken doen we stipt om 13u30,  
De totale afstand is 9,3km.  We wandelen richting Herenthout waar we 
na 6,2km in Prinsenhof een werlverdiende rust houden.  Daarna keren 
we via een andere weg terug richting ’t Kruiske (3,1km).   
Onze gidsen van dienst zijn Herman en Maria. 
 
 

 
 
 

Familiegebeurtenissen … 
 

In memoriam 
 

Op 25 juni 2022 overleed Alfons Mertens. 
Hij was de echtgenoot van Clara Schrauwen. 
Alfons was, samen met zijn Clara, sinds het prille begin van de club, een zeer actief Ranstuilenlid.   
Je kwam hen overal tegen op wandelingen, zij gingen mee met busreizen, ook op de buitenlandse reizen waren 
ze steeds van de partij en als er helpende handen nodig waren, waren zij altijd paraat. 
De ouderen onder ons zullen hen zeker en vast herinneren. 
 

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

 

Geboorten 
 

Op 26 augustus 2022 kondigde Nell zich aan. 
Ze is het zusje van Liv en Vic,  
de trotse ouders zijn Ben en Shannen Van der Auwera-Melis, 
de fiere grootouders Patrick en Karin Melis-Labens, de fiere nonkel Mickey Melis 
en last but not least is Karel Labens, een zo mogelijk nog fierdere, overgrootvader. 
Samen één grote actieve Ranstuilenfamilie. 
 

Nell, veel geluk in deze grote ‘Ranstuilenwereld’ en ver daarbuiten. 
En aan zus, broer, ouders, grootouders, nonkel en overgrootvader … Proficiat met deze kleine spruit. 
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Uilentocht 2022 … 

 
 
 

Beste uiltjes, 
 
 
 
Na twee noodgedwongen afgelaste edities is het eindelijk weer zover … 
we kunnen onze Uilentocht weer laten doorgaan. 
 

Dat doen we op zondag 27 november 2022.  Starten doen we zoals 
gewoonlijk vanuit de Parochiezaal in Oelegem gelegen aan de 
Venusstraat 10.  We laten de wandelaars de keuze tussen 5, 8, 9, 13, 14, 
18 en of 23km. Rare afstanden zul je zeggen, maar dat is omdat we met 
combinaties werken.  Daarom zal de startzaal ook dienst doen als 
rustpost. Voor sommige afstanden is er ook een rustpost in Massenhoven 
(zie overzicht van de afstanden op de volgende pagina). 
 

Kies je voor de 5km, dan wandel je binnen het grondgebied Oelegem, 
grotendeels verhard, rolstoel- en buggyvriendelijk. 
 
De wandelaars op de 8km kunnen genieten van heel wat natuur in de vallei van het Groot-Schijn, waar Antwerpen 
eindigt en de Kempen beginnen.  Hier ligt het indrukwekkende, rustige kasteeldomein Vrieselhof.  De stilte is hier 

tastbaar.  Door de verscheidenheid aan biotopen, krijg je hier 
ieder seizoen een andere aanblik. 
De afgelopen maanden is er heel hard gewerkt in het Vrieselhof 
en zijn er ingrijpende natuurbeheerwerken uitgevoerd.  Het 
resultaat mag er zijn: vlonderpaden zijn daar een mooi voorbeeld 
van. 
Ook de heraanleg van de sterdreef werd gerealiseerd.  De 
beuken die vorige winter geveld waren, zijn nu vervangen.  Het 
nieuwe stuk dreef, richting uitgang Staltheater is aangeplant met 
winterlindes en wintereiken. Beide boomsoorten zijn beter 
geschikt tegen de klimaatopwarming. 
Ook het oorlogsverleden liet zijn sporen na in het Vrieselhof, 

bomputten, bunkers en andere sporen uit het verleden liggen op de route. 
 
De 9km-wandelaar trekt langs de Vebusstraat naar de Antitankgracht, volgen die richting Albertkanaal, slaan dan 
af op de weg naar Zandhoven om door het bos van Kasteel Montens tot de rustpost in Massenhoven-centrum te 
wandelen.  Na deze welverdiende rust ga trek je langs het 
Albertkanaal terug naar Oelegem. 
 
Kies je voor de 13km, dan wandel je eerst de 5km waarna je kan 
uitrusten in de startzaal.  Daarna volg je de 8km afstand. 
 
De 14km volgt eveneens eerst de 5km-afstand om na de rust de 
9km richting Massenhoven te volgen. 
 
De 18km is een combinatie van de 8km-wandeling en de 9km. 
 
En de 23km maakt een combinatie van de 5km, 8km en 9km. 
 
In de vertrekzaal kan je achteraf verpozen en je wandelkalender en mutualiteitsattest afhalen. 
 
Op de volgende pagina vind je nog een overzicht van de werkelijke afstanden en de rustposten per gekozen 
afstand. 
 
Oelegem is bereikbaar met het openbaar vervoer: De Lijn 610 (Antwerpen – Oelegem) – halte Nieuwe laan of 
halte Oelegem kerk. (ongeveer 5 min. van de startzaal) 

Uw Ranstuilenbestuur 
 

 

 

 
Montensbos 
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Het parcours op 27/11/2022 
 
 
 
 
 

 OELEGEM - OELEGEM     4.9km   5km         

 
  8km =   8.2km  OELEGEM – OELEGEM 

     (via Vrieselhof)       8.2km 

 
  9km =   9.4  OELEGEM - MASSENHOVEN     5.3km 
   MASSENHOVEN – OELEGEM     4.1km 

           9.4km 

 
13km = 13.1km  OELEGEM – OELEGEM     4.9km 
   OELEGEM – OELEGEM      8.5km 
   (via Vrieselhof) 

         14.1km 

 
14km = 14.3km  OELEGEM - OELEGEM     4.9km 
   OELEGEM – MASSENHOVEN     5.3km 
   MASSENHOVEN – OELEGEM     4.1km 

         18.8km 

 
18km = 17.6km  OELEGEM – OELEGEM      8.2km 
   (via Vrieselhof) 
   OELEGEM – MASSENHOVEN     5.3km 
   MASSENHOVEN – OELEGEM     4.1km 

         17.6km 

 
23km = 22.5km  OELEGEM – OELEGEM     4.9km 

OELEGEM – OELEGEM     8.2km 
(via Vrieselhof) 
OELEGEM – MASSENHOVEN     5.3km 

   MASSERNHOVEN – OELEGEM    4.1km 

         22.5km 
 

 
 
 
 
 

Beste uiltjes,  
hou die dag vrij in je agenda 
en kom massaal naar Oelegem afgezakt 
om te wandelen of te helpen !!! 
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Lidmaatschap 2023 … 
 

Inderdaad, het is weerom zover!  Als dit artikel in het 
clubblad verschijnt, wil dat zeggen dat het jaar bijna 
verstreken is en dat uw lidmaatschap dient 
hernieuwd te worden – tenminste indien je ook in 
2023 lid wenst te blijven van onze wandelvereniging.   
Het leven wordt ook in de wandelsport duurder …We 
zien ons dus genoodzaakt het lidgeld met 1 euro per 
persoon op te trekken. 
 
HOEVEEL gaat het je dan nu kosten? 
 

 

18,00 euro voor 1 lid 

+ 15,00 euro voor elk volgend lid uit  

                 hetzelfde gezin 
 

 

WANNEER ons lidmaatschap hernieuwen? 
 

Hernieuwingen van het lidmaatschap worden tot 
uiterlijk 27 november 2022 aanvaard zonder 
meerprijs. 
 

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

ENKEL EN ALLEEN op volgende wijze (!): 
Achter in dit clubblad is een inschrijvingsformulier 
toegevoegd.  Dit dient volledig ingevuld te worden en 
samen met het verschuldigde bedrag overhandig je 
dit aan één van de bestuursleden. 
OFWEL 
Zend je het ingevulde formulier naar onze 
penningmeester Tania Matthyssen Xavierlaan 7, 
2960 Brecht, en betaalt het overeenstemmende 
bedrag per overschrijving op het rekeningnummer: 
BE30 0010 9881 7111 van WSV De Ranstuilen met 
vermelding: Lidgeld 2023 + aantal personen. 

 

OPGELET: Tijdig hernieuwen is belangrijk want 
na 31/12/2022 wordt je door de federatie uitgeschreven als actief lid  
en zal je op elke tocht het hogere inschrijvingsgeld moeten betalen!! 

 

 

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

geboortedatum …) op de lidkaart te vermijden. 
 

 

 
 

Wandelkalenders … 
 
Bijna een nieuw wandeljaar dus ook een nieuwe WALKING IN BELGIUM. 
Deze wandelkalender bevat alle organisaties van Wandelsport Vlaanderen vzw  
Prijs: € 6.00  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Elk Ranstuilengezin kan 1 Walking in Belgium bestellen. 
 

Je maakt gebruik van het bestelformulier dat je achteraan dit clubblad terugvindt. 
Gelieve dit zorgvuldig in te vullen en, eventueel samen met het verschuldigde bedrag, af te geven aan één van 
de bestuursleden vóór 31 oktober 2022.  Alleen zo ben je zeker dat deze kalenders ook voorhanden zullen zijn 
(de club zal slechts een beperkt aantal kalenders aankopen en OEP is natuurlijk OEP). 
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Belangrijke mededelingen … 
 

Werkwijze Verzekering … 
 

Wandelsport Vlaanderen vzw heeft een uitgebreide sportverzekering 
(lichamelijke ongevallen en burgerlijke aansprakelijkheid).   
Vanaf 01/01/2022 gaat Wandelsport Vlaanderen in zee met een nieuwe 
verzekeraar.  Er werd gekozen voor Ethias via makelaar Callant NV.   
 

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 
  

 

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

Achter in het clubblad van het 1e kwaraal vond je twee 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 Samen uit Samen Thuis (Midden-Limburg-tocht – vertrek te  

Houthalen-Helchteren) 

 Op zondag 10/04/2022 De Ranstuilen (42e Internationale Wandeltocht – vertrek te Broechem) 

 Op zondag 12/06/2022 Trip Trap Kumtich (Kloostertochten – vertrek te Hoegaarden) 

 Op zondag 03/07/2022 St-Michielsstappers (Wolfheuveltocht/Walk2Gether - vertrek te Wuustwezel 

 Op zondag 21/08/2022 De Lummelse Dalmatiërs (Kermistocht – vertrek te Lummen) 

 Op zondag 18/09/2022 De Natuurvrienden (Wandelen tussen Salphen en Renesse/Walk2Gether –  
    vertrek te Oostmalle) 

 Op vrijdag 11/11/2022 De Ravelse Wandelaars (14e Elfenwandeling – vertrek te Ravels) 

 Op zondag 27/11/2022 De Ranstuilen (Uilentocht/Walk2Gether – vertrek te Oelegem) 
 

In het 2e kwartaal 2022 zijn er dus nog 3 superaanbiedingen voorzien. 
 

Hoe deze premie ontvangen? 
Bij elke deelname aan de bovengenoemde tochten schrijf je je uiteraard in als Ranstuilenlid.  Daarna kan je de 
voorziene kaart laten afstempelen.  Bovendien bewaar je van elke betreffende tocht het ingevulde controlestrookje 
van je inschrijvingskaart. 
Na de laatste wandeling (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 10 euro/persoon die je als lid betaalt), 
ofwel is de club zo dicht bij onze thuishaven gelegen dat het de moeite niet loont om er met een bus naar toe te 
rijden.  Daarom werd het systeem bedacht om de Ranstuilenleden die op tochten aangeduid met 
“superaanbieding” deelnemen onder de Ranstuilennaam, te belonen.  En zie, het begrip ‘Superaanbieding’ heeft 
ons geleerd dat ‘3 X scheepsrecht is’ want …  
de leden trekken er massaal naartoe, de organiserende club is blij met deze massale deelname en voor de club 
is het financieel draaglijk.  Meer informatie omtrent de werkwijze vind je in het artikel hierboven. 

jullie voorzitter 
Christel Janbroers 
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Oktober 2022 
 
 
 

Zaterdag 01 oktober 2022 
 

DE ZANDSTAPPERS 
Krawatentocht  

A PC Sint-Pieter 
Kerkplein 3 
LILLE 

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

 
 

Zondag 02 oktober 2022 
 

OPSINJOORKE 
MECHELEN 
Maneblusserswandeling – 
Antwerpen wandelt 

A School Busleyden 
Atheneum campus 
Botaniek 
Augustijnenstraat 92 
MECHELEN 

5-10-15-20-25-32km 08u00-15u00 

 

DE LUSTIGE STAPPERS 
19e wandeling tussen 
Demer en Nete 

A Parochiezaal 
Stationsstraat 39 
RAMSEL 

4-7-13-16-18-25-28km 07u00-15u00 

 
 

Dinsdag 04 oktober 2022 
 

WIJTSCHOTDUVELS 
9e Scota-wandeling 

A Gemeenschapscentrum 
’t Gasthuis 
Turnhoutsebaan 199 
WIJNEGEM 

4-6-8km 08u00-15u00 

 
 

Zondag 09 oktober 2022 
 

DE SINT-
JANSSTAPPERS 
Rose Gronontochten 
Walk2Gether-tocht 

A Parochiecentrum 
Den Baptist 
Sint-Jansstaat 146 
ESSEN 

4-6-12-18-25-35km 07u00-15u00 

 

NETELAND DUFFEL 
31e Ter Elsttocht 

A Gem. Technisch 
Instituut 
Rooienberg 20 
DUFFEL 

6-12-18-21-20km 07u30-15u00 

 
 

Zaterdag 15 oktober 2022 
 

WSV  MOL 
Campinatocht 

A Parochiecentrum 
Witgoor 
Meistraat 150 
Dessel 

4-8-12-15-19-24-27km 08u00-15u00 



 

 

17 

 

Zondag 16 oktober 2022 
 

DE GREVENBROEKERS 
Achelse kluiswandeling 
Busreis 

L Parochiezaal De Statie 
Sint-Odillalaan 58 
ACHEL 

 
 

3,5-7-15-22-60-42km 
 

 
 

07u00-15u00 

 
WSV BERCHLAER 
33e Nete- en Kastelentocht 

A Ontmoetingscentrum 
PC Ballaer 
Markt 27 
BERLAAR 

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

 

Donderdag 20 oktober 2022 
 

VAARTLANDSTAPPERS 
Herfstwandeling 

A Volkshuis Blaasveld 
Mechelsesteenweg 173 
BLAASVELD 

7-14-21km 08u00-15u00 

 

Zondag 23 oktober 2022 
 

HERENTALSE WV 
30e Kastelentocht 

A Parochiezaal 
Boerenkrijglaan 24 
WESTERLO 

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

 
 

Woensdag 26 oktober 2022  
 

UILENTREKTOCHTJE A ’t Kruiske 
Kruiskensbaan 3 
BEVEL 

 

+ 9,5km 
 

13u30stipt 

 

 

Zondag 30 oktober 2022 
 

DE KORHOENSTAPPERS 
16e Klein Peerkentocht 
Walk2Gether-tocht 

A De Heischuur 
Schuurhoven 2 
OUD-TURNHOUT 

5-7-12-18-25km 08u00-15u00 

 

DE KADODDERS 
BelOrta-wandeling 

A BelOrta 
Mechelsesteenweg 120 
SINT-KATELIJNE-
WAVER 

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

 
 
 

NOVEMBER 2021 
 
 
 
 
 

Dinsdag 01 november 2022 
 
DE STROBOEREN 
Sterbostochten 

A Sportpark Kattegat 
Bredabaan 280 
WUUSTWEZEL 

6-10-12-18-24-28-35km 07u30-15u00 

 
 

Zaterdag 05 november 2022 
 

DE NATUURVRIENDEN 
Ritselende Blarentocht 

A Zaal Zonneputteke 
Zonneputteke 
ZOERSEL 

6-12-20-25-30km 08u00-15u00 
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Zondag 06 november 2022 
 

DE GRUUN ZIPKES 
IJzermaeltocht 
 

A GC IJzermael 
Msgr Raeymaeksstraat  
WESTMEERBEEK 

4-6-8-12-16-20-26km 06u00-15u00 

 

WSV SCHELLE 
19e Octaaftocht 

A T.A. Den Biezerd 
Wirixstraat 56 
NIEL 

5-7-12-17-21-28km 07u30-15u00 

 
 

Vrijdag 11 november 2022 

 

RAVELSE 
WANDELAARS 
14e Elfenwandeling – 5e 
Pierenmarathon 
Superaanbieding 
 

A Ontmoetingscentrum 
De Wouwer 
Kloosterstraat 4 
RAVELS 

 
 

6-8-12-18-23-30-35-
42km 

 
 

06u30-15u00 

 

WSV 
SCHORRESTAPPERS 
Walk for live 

A Kantine RupelBoom FC 
Acacialaan 
BOOM 

6-7-10-13-16-17-23km 08u00-15u00 

 
 

Zondag 13 november 2022 

 

WANDEL MEE 
RUISBROEK 
38e Herfsttocht 

A Familieheem 
Gasthuisdreef 
RUISBROEK 

5-10-15-20-25-30km 08u00-15u00 

 

BOSGEUZEN 
VOORKEMPEN 
Herfsttocht 

A Zaal Jeugd en Cultuur 
L. Baekelandstraat 2 
EKEREN 

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

 
 

Zaterdag 19 november 2022 
 

DE 
POMPOENSTAPPERS 
Duivelskuilwandeling 

A MPI De 3master, 
Pater Damiaanstraat 10 
KASTERLEE 

4-6-12-18-25km 07u00-15u00 

 
Zondag 20 november 2022 

 

SCHORRESTAPPERS 
25e Aawe Kleiretocht 

A APB De Schorre 
Schommelei 1 
BOOM 

7-9-12-15-19-21-28km 
 

08u00-15u00 

 

DE SCHOVERIK 
Sint-Gerardustocht 

L Dienstencentum Sint-
Gerardus 
Sint-Gerardusdreeft 1 
DIEPENBEEK 

4-6-12-16-20km 
 

07u00-15u00 

 
 

Zondag 27 november 2022 
 

DE RANSTUILEN 
Uilentocht 
Walk2Gether-tocht  
Superaanbieding 

A Parochiezaal 
Venusstraat 10 
OELEGEM 

 
 

5-8-9-13-14-18-23km 
 

 
 

08u00-15u00 
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DECEMBER 2022 
 
 
 
 
 

Zondag 04 december 2022 
 

DE STROBOEREN 
Herfsttochten 
Walk2Gether-tocht 

A Fort van Merksem 
Fortsteenweg 
MERKSEM 

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

 

TORENVRIENDEN  
Sint-Niklaastocht  

L Kristoffelheem 
Schoolstraat 10 
OOSTHAM 

5-6-12-18km 06u30-15u00 

 

Dinsdag 06 december 2022 
 

BAVOSTAPPERS 
ZITTAART 
Spek- en eierentocht 

A Buurthuis Veerle-heide 
Zandstraat 13 
VEERLE 

4-6-8-10km 07u00-15u00 

 

Zaterdag 10 december 2022 
 

DE GRASHOPPERS 
Wintertocht 

A Sint-Norbertuszaal 
Blauberg 21 
HERSELT 

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

07u00-15u00 

 

FLORASTAPPERS GENT 
Gent bij Nacht 

O-VL Odisee Technologie-
campus Gent 
Gebr. De Smetstraat 1 
GENT 

6-9km 
12km 

14u30-20u30 
14u30-20u00 

 

HEVERLEE-LEUVEN 
Leuven Eeuwenoud, 
springlevend 

VL-BR Kon. Atheneum 
Redingenstraat 90 
LEUVEN 

4-6-8km 13u00-18u00 

 

Zondag 11 december 2022 
 

SINT MICHIELSTAPPERS 
Smoutebollentocht 

A De Eikel 
Oude Veldstraat 4 
BRECHT 

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

08u00-15u00 

 

DE BOSDRAVERS 
EKSEL 
Wintertocht 

L Basisschool GBS 
Groenstraat 8 
EKSEL 

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

 

Zaterdag 17 december 2022 
 

OPSINJOORKE 
MECHELEN 
Gouden Carolus 
Christmaswandeling 
Mechelen in kerstsfeer en 
in de doenker 

A Zaal De Loods 
Douaneplein 
MECHELEN 

5-10km 15u00-21u00 

 

Zondag 18 december 2022 
 

DE KLEITRAPPERS 
Verdwenen 
Gehuchtjestocht 

A Clublokaal De 
Kleitrappers 
Korte Veerstraat 2 
TERHAGEN 

4-6-10-15-20km 08u00-15u00 
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BOSGEUZEN-
VOORKEMPEN 
Donkeredagentocht  

A Openluchtschool 
Dennenhof 
De Rentfort 9 
SCHILDE 

4-6-11-16-22km 08u00-15u00 

 

Zondag 25 december 2022 
 

WVK PUURS 
35e Eindejaarstochten 

A Gemeenschapshuis 
Vrededaal 
L. Van Kerkhovenstr. 
PUURS 

5-10-14-20km 
 

07u30-15u00 

 

DE ANJERTRIPPERS 
Sylvestertocht 

L Basisschool Ter Duinen 
Rode Kruisplein 
HECHTEL-EKSEL 

4-7-12-20km 
 

08u00-15u00 

 

Maandag 26 december 2022 
 

KWIK BORNEM 
36e Eindejaarstocht 

A Gemeenschapshuis 
Branst 
Luipegem 160 
BORNEM 

6-12-18km 08u00-15u00 

 

HORIZON OPWIJK 
30e Kersttocht 

VL-BR Zaal De Boot 
Heiveld 63 
OPWIJK 

5-10-16-21km 08u00-15u00 

 

Vrijdag 30 december 2022 
 

DE NATUURVRIENDEN 
Oliebollentocht  
 
         EN/OF 
Driekoningentocht (in groep) 

A F.C. Halle 
Lotelinglaan 29 
HALLE-ZOERSEL 

6-12-20-25km 
 
 

EN/OF 
7km 

08u00-15u00 
 
 
 

19u00 

 

Zaterdag 31 december 2022 
 

DE RAVELSE 
WANDELAARS 
16e Mieke Pap Route – 10e 
Marathon ’t Kempens 
Landgoed 

A Gemeentezaal  
Dorp 30 
POPPEL 

5-8-13-18-22-25-30-34-
42-50km 

06u30-15u00 

 
 

 
 

 

Een mooi wandelinitiatief … 
 

Schelle met de belle, dan komt de belleboot…. 
 

De kerktorens van Wetteren, Kalken en Schellebelle bakenen de randen van de Kalkense Meersen af. Dit 
meersengebied, gelegen rond een oude Scheldearm, is een van de grootste overgebleven Scheldemeersen in 
Vlaanderen.  ‘Meersen’ zijn laaggelegen, vochtige graslanden in de overstromingsvlakte van een rivier.  De 
Kalkense Meersen vervulden vroeger de taak van natuurlijk wachtbekken bij overstromingen.  Het overtollige 
Scheldewater werd dus tijdelijk geborgen in het marsland.  Momenteel mogen de Kalkense Meersen deze functie 
door het Sigmaplan opnieuw vervullen.  Een gedeelte is ingericht als overstromingsgebied.  Hierdoor is de ruime 
regio rond Wetteren bij stormvloed beter beschermd.  Het Meersengebied wordt er alleen maar mooier van.  In 
de zomer wiegen de bloemenrijke graslanden mooi mee met de wind.  Deze bloemenzeeën worden als echte 
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kunstwerken ingelijst door sloten en rietkragen bevolkt door taling, waterhoen en blauwborst.  Authentieke 
natuurpracht via een voetveer verbonden met de gezellige drukte van Schellebelle… 
 

Afstand: 10 km 
Parkeren: Op het marktplein van Schellebelle 
Te volgen knooppunten:  
1 – 2 – 94 – 93 – 96 – 98 – 95 – 97 – 23 – 26 – 25 – 16 – 18 – 19 – 21 – 22 – 2 – 1 
 

Vanaf het marktplein stap je naar het veer.  Als het veer aan de andere kant ligt, verwittig dan de schipper met 
behulp van de bel!!!!  De overzet is gratis.  Geen overzetboot tussen 12.30 u en 13.00 u! Verder best even checken 
want er is een winter- en zomerregime.  Aan de overkant stap je rechts de dijk op richting wandelknooppunt 94… 
 

Na een 7-tal kilometer kom je in Kalken.  Tegenover de kerk vind je café De Halve Maan.  Een cafeetje waar de 
tijd is stille blijven staan, ook de café-uitbaatster heeft een gezegende leeftijd, waardoor je je drankje zelf aan de 
toog gaat halen, en dat pintje aan 1.50 euro… het babbeltje met de stamgasten … en de gemoedelijke sfeer, is 
hier doodnormaal. 
 

We stappen verder en genieten nog van de rust, de prachtige vergezichten en het vogelgezang.  Afsluiten met 
een streekbiertje in café Den Aard, met zicht op de Schelde en het veer.  Ook hier weer heerlijk vertoeven en 
onbeperkt genieten. 
 

Een nostalgisch sfeertje, een ontspannen vakantiegevoel, dit ervaarden wij in de bloementuin van Vlaanderen! 
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Een Ranstuil in de kijker … 
 
Naam: Lutgarde Goyens 
 
Woonplaats: Ranst  
 
Leeftijd: een gemiddelde 60-plusser 
 
Hobby´s: wandelen, fietsen, zwemmen ,line dansen, pingpongen, 
yoga … 
 
Lutgarde is een rasechte Limburgse, geboren en getogen in 
Opglabbeek en komt uit een groot gezin. 
Sedert 81 mag ze zich samen met haar gezin,inwoner van Ranst 
noemen.  Ze draagt zorg voor een ander maar zeker voor haar 
zes lieve kleinkinderen. 
Ze is zeker geen stilzitter: 17jaar heeft ze zich ingezet als 
gemachtigd opzichter aan het kapelleke in Oelegem om de 
kinderen die nauw aan haar hart liggen veilig over te zetten op weg 
naar school.  2 jaar werkte ze voor het BKO in de 
gemeentescholen van Ranst en sedert 1juli van dit jaar is op 
pensioen maar gaat ook nu gezwind verder als vrijwilliger in de 
opvang. 
Kortom, ze is een manusje van alles … 
Haar grootste hobby is tuinieren, dat zie je aan haar mooie tuin... 

Ze is zeer sportief en slaat wekelijks haar balletje op de pingpong in Oelegem. 
Op zondag gaat ze met haar beste vrienden wandelen in de natuur op de uitgestippelde wandelingen van de 
federatie... 
En last but not least … zet ze zich ook in als Ranstuilenvrijwilliger op onze eigen wandelingen. 
 
Lutgard, we wensen je nog veel mooie jaren toe vol van alle leuke dingen en hopen je nog vaak te mogen 
ontmoeten op wandelingen en clubactiviteiten. 
 
 

 
 
 

Uilenleden schrijven … 
 

19/06/2022 
 
’s Morgens vroeg uit de veren want de Ranstuilen gaan op verrassingsreis.   
En wij gaan mee.  Na die lange coronatijd zijn we wat blij dat we weer mee mogen. 
 
We vertrekken aan de Boombaard in Broechem, daar is veel plaats om de auto’s te parkeren.  We rijden richting 
Limburg; Het weer is donker en grijs maar we zijn heel blij dat het niet zo warm is als gisteren. 
 
We worden verwacht in Maasbracht, daar ligt een boot voor ons klaar en wacht er ons een tocht op de Maas van 
1½ uur terwijl we verwend worden met lekkere Limburgse vlaai met koffie of thee. 
We stappen weer de bus op en rijden naar Stevensweert en maken daar een korte wandeling en … daar vallen 
de eerste regendruppels. 
Stevenweert is een prachtig dorpje met + 1660 inwoners, geen bakker, geen beenhouwer, geen winkels … alleen 
heel veel mooie terrasjes aan het water. 
 
Het is ondertussen middag en we worden in een grote zaak verwacht voor de koffietafel.  De naam van de zaak 
ben ik vergeten.  Tijdens het eten komt de zon erdoor en zo kunnen we in de namiddag aan onze wandeling 
beginnen. 
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We worden in twee groepen verdeeld en hebben 2 prachtige gidsen (tevens een koppel) die ons de mooiste 
plekjes laten zien, en mooie plekjes waren er in overvloed.  Onze wandeling sluiten we af op een mooi terrasje. 
Vervolgens mochten we weer aanschuiven voor het avondmaal: Tomatensoep, warm buffet à volonté en tot slot 
een ijsje met warme krieken en erg lekkere room. 
 
Voldaan keren we huiswaarts langs een heel rustige autostrade. 
 
We hebben genoten van een fijne dag!  En wat mij het meest opviel, hoe vriendelijk en content de uiltjes waren; 
hoeveel deugd het had gedaan om elkaar nog eens weer te zien! 
’t Is toch een ferme ploeg hé! 
Proficiat voor Christel en haar medewerkers … ’t Was goed!! Nen dikke, dikke merci. 

YDA 
 
 

 
 
 

Antwerps verklarend woordenboek 
 
Ik heb je er nog voor gewaarschuwd  Kemmetoenogzoegezei 
Hij kon er niets aan doen   Akosterniondoeng 
Zij heeft het niet goed verwerkt   Zissernichoefan 
Hij zei het immers ook    Azeigetoemmesoek 
Dat had je niet gedacht hé?   Dadoddenichedochtei? 
Ze hebben hem in de maling genomen  Zemmenemligge 
Ze was het moe    Zewieretbeu 
Wat doet hij nu weer?    Watoetemnawer? 
Wat sta je daar nu te kijken?   Oestoddernetegoape? 
Was is dát nu weer?    Wafferietisdanna? 
Hij neemt alles mee    Aschaardallesmej 
Het is jullie beurt    Tisonolle 
Kan ik u ergens mee van dienst zijn?  Kannekoewellepe? 
Het is er aan te zien    Geziegeterbegoton 
Hij praat nonsens    Azeiweriswa 
Hij kon er niet opkomen    Akwammerielemolnijoep 
Dat is zeer goedkoop    Dasbekaanstverniet 
Hij heeft het in de gaten    Ajeigeteur 
Heb je het door?    Eddetindemot? 
Een klaploper     Nenapsjaar 
Je moest eens weten    Gemoestetbegotisweete 
Het zit haar hoog    Zeigetnogalissitte 
Een ruitjeshemd    Ekarowenem 
 
 
 

 

Zoekertje … 
 

 
De redactie is op zoek naar leuke anekdotes, wandelverslagen, … om ‘Ons Uiltje’ te bevoorraden. 

Dus uiltjes, kruip in je pen ... bezorg je bijdrage aan de redactie  
die op haar beurt jou bijdrage toevoegt  

aan één van de volgende edities van ‘Ons Uiltje’.   
Je hoeft helemaal geen schrijverstalent te hebben …  

gewoon DOEN!! 
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Sponsoring mede mogelijk gemaakt door 
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Kookrubriek…  
 

Herfstrisotto 
Ingrediënten (2 porties): 
250g risottorijst, 200g bosmengeling, 200g 
pompoen, 10 hazelnoten, 100g Parmezaanse kaas, 
1 blokje groentebouillon, 3 sjalotten, 1 teentje 
knoflook, 50g melkerijboter, 2 takjes tijm, 1 takje 
peterselie, 2el olijfolie, peper en zout. 
 

Bereidingswijze: 

 Breng 750ml water aan de kook en voeg het 

blokje groentebouillon toe 

 Verhit de olijfolie in een pan, voeg de risottorijst 

toe en laat deze bakken tot de korrels glazig zijn 

 Voeg geleidelijk aan de bouillon toer en blijf 

roeren met een houten lepel tot al het vocht 

opgenomen is en de rijst gaar is. 

 Snijd de pompoen in kleine blokjes 

 Pel de sjalotten en de knoflook en snijd fijn 

 Verhit 25g boter in een pan en stoof de sjalotten, 

de knoflook en de pompoen – doe er een takje 

tijm bij 

 Verhit 25g boter en bak de bosmengeling bruin 

 Doe de risotto in een kom en voeg er de stukjes 

pompoen, de sjalotten, knoflook en de 

bosmengeling bij en roer voorzichtig om 

 Schep de mengeling op de borden en bestrooi 

rijkelijk met Parmezaanse kaas en gehakte 

hazelnoten 

 Breng op smaak met peper en zout en werk af 

met de peterselie en tijm. 
 

Gevuld kalkoengebraad met 
mosterdsaus en appel/witloof- 
slaatje 
Ingrediënten (2 porties): 
1 gevuld kalkoengebraad (diepgevroren), 1 zakje 
mosterdsaus (kant en klaar), 1 granny smith appel, 
2 stronkjes witloof, 10 pistachenoten, 20g 
melkerijboter, 2el olijfolie, 100g aardappelschijfjes, 1 
takje oregano, peper en zout 
 

Bereidingswijze: 

 Haal het kalkoengebraad de avond voordien uit 

de diepvries en laat een nachtje ontdooien in de 

koelkast. 

 Verwarm de oven op 180°C 

 Leg het ontdooide kalkoengebraad in een 

ovenschaal, verdeel de boter in blokjes en 

verdeel ze op het vlees 

 Plaats 45 tot 60 minuten in de oven 

 Plaats de aardappelschijfjes na 10 minuten 

eveneens bij in de oven 

 Maak ondertussen 

het witloof schoon, 

halveer in de lengte 

en snijd het harde gedeelte eruit, houd enkele 

blaadjes apart om te serveren en snijd de rest 

fijn 

 Was de appel, verwijder het klokhuis en snijd 

hem in fijn stukjes 

 Meng de appelstukjes samen met het 

fijngesneden witloof in een kom 

 Verwijder de schil van de pistachenoten, snijd ze 

fijn en voeg toe aan het appel-wiloofmengsel en 

breng het geheel op smaak met peper, zout en 

olijfolie 

 Warm de mosterdsaus op, snijd het 

kalkoengebraad in sneetjes en dresseer het 

samen met de aardappelschijfjes, de salade en 

de mosterdsaus op borden. 

Bron: www.Aldi.be 
 

Eenvoudige bessentaart  
met geklopte room 
Een recept voor wie niet graag bakt, maar toch met 
een taart wil uitpakken.  Bakken voor dummy’s dus, 
maar de smaak en het uitzicht zijn er daarom niet 
minder om. 
 

Ingrediënten (taart voor 4 tot 6 personen: 
Voor de vulling:500g zomerfruit: aardbeien, bramen, 
rode bessen, blauwe bessen…, 250ml room, 125g 
mascarpone op kamertemperatuur (zure room kan 
ook), 1/2 vanillestokje (het merg), 2tl poedersuiker 
Voor de koekjesbodem: 200g spritskoekjes, 75g 
gezouten boter (gesmolten en terug afgekoeld) 
Ook nodig: kleine ronde taartvorm, elektrische 
handmixer 
 

Bereidingswijze: 

 Vet de taartvorm in met een beetje van de 
gesmolten boter, gebruik hiervoor een borsteltje. 

 Verkruimel de koekjes met je handen in een kom 
en meng er de rest van de boter onder.  

 Doe in de taartvorm en druk met je handen in 
een gelijke laag op de bodem en langs de rand. 

 Laat minstens een uur opstijven in de koelkast 
 

 Doe de room, mascarpone, suiker en het 
vanillemerg in een kom en klop met een 
elektrische mixer tot half stijve pieken.  

 Plet in een andere kom ongeveer 1/3 van het 
fruit met een vork.  

 Meng voorzichtig onder de room.  

 Lepel in de taartvorm en werk af met de rest van 
de bessen. 

Door Johanna Goyvaerts -DS 25 juni 2022 
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Uilenpuzzelhoekje … 
Oplossing ‘Sudoku’ 

3e kwartaal 2022 
 

2 9 7 3 4 5 6 1 8 

4 1 8 6 2 7 5 9 3 

6 5 3 1 9 8 2 7 4 

3 4 1 5 8 6 7 2 9 

7 2 9 4 3 1 8 6 5 

8 6 5 9 7 2 4 3 1 

1 8 4 2 6 9 3 5 7 

5 7 2 8 1 3 9 4 6 

9 3 6 7 5 4 1 8 2 
 

En de winnaar is … 
 

Voor deze editie ontving de redactie 11 inzendingen 
en allemaal waren ze correct opgelost. 

We deden alweer beroep op een onschuldige hand om een winnaar aan te duiden 
en het lot is gevallen op Hiacintha Cuypers uit Lier. 

Proficiat!  Je prijs zal bechikbaar zijn op onze Uilentocht op 27/11/2022. 
Kan je door omstandigheden niet aanwezig zijn laat dan vooraf een seintje. 

 

 

Nieuwe puzzelopgave 
4e 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. 

 

   9 2  7   

  2     3  

    7  2  6 

1 7    5   3 

     9 5 1  

9  8 6      

8   1   3 9  

  9     2 4 

  6 5      
 

Inzendingen worden verwacht vóór 30 november 2022 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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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 

 
Voor al deze artikerlen kan je terecht bij  
Patrick en Tania Braem-Matthyssen,  
Xavierlaan 7, 2960 Brecht 
(Tel.: 0476/68.21.39) 
 
Wens je één of meerdere van bovenstaande artikelen aan te schaffen, is het aan te raden om vooraf even 
telefonisch contact op te nemen. 
 
Al deze artikelen zijn ook te bekomen tijdens de meeste clubevenementen (zomerfestijn, ledenfeest, …) maar 
zeker en vast in de vertrekzaal tijdens onze eigen wandeltochten. 
20-delige wandelkaarten zijn gratis te verkrijgen bij ieder bestuurslid. 
 
Even belangrijk om te vermelden is dat een volle 20-delige wandelkaart recht geeft op: 
een korting van € 4 op een busreis. 
OF 
een korting van 4 € in onze Ranstuilenwinkel (slechts één wandelkaart per aangekocht stuk) 
 

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. 
 

 
  

 
 

Een gekleed uiltje is er 
twee waard!! 
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Alleen dit formulier gebruiken 
  

 INSCHRIJVINGSFORMULIER HERNIEUWING LIDMAATSCHAP 2023 

  
 (in drukletters a.u.b.) 

  

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

  

 wonende   ..................................................................................................  nummer  .......... 

 postnummer   ................ gemeente  ....................................................................................... 

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

 blijven ook/worden in 2023 lid bij De Ranstuilen 

   

 Naam en voornaam  

 1)………………………………………………..  

 2)………………………………………………..  

 3)………………………………………………..  

 4)………………………………………………..  

 5)………………………………………………..  

 6)………………………………………………..  
  

  Wij betalen* hierbij 18,00 (1) - 33,00 (2) – 48,00 (3) – 63,00 (4) – 78,00 (5) – 93,00 (6) … 

   (naargelang het aantal leden per gezin) * 

  Wij betalen het verschuldigde bedrag van …...... euro per overschrijving  

    op rek. BE30 0010 9881 7111 met vermelding van ‘Lidgeld 2023 + aantal personen’ 

  ( = aankruisen wat past) 

 Datum en handtekening 

  

 

 
 

 

Alleen dit formulier gebruiken 
  

 BESTELLING KALENDER WALKING in BELGIUM 2023 

 Bestelling mogelijk vóór 31/10/2022 
  

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

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

  

 Eén Walking in Belgium (6,00 euro) 

  

  

  Wij voegen hierbij het verschuldigde bedrag. 

         OF 

  Wij betalen het verschuldigde bedrag per overschrijving  

    op rek. BE30 0010 9881 7111 met vermelding ‘Walking in Belgium 2023 

    ( = aankruisen wat past) 

 Datum en handtekening 

 
  

 



 
 

-------------------------------------------------------------- 
 

 

Fietsen De Beuckeleer 
www.fietsendebeuckeleer.be 

 

 

 

         Trek 

         Gazelle 

         Cube 

         L’Avenir 
 

 

 

 

Van den Nestlaan 49 - BROECHEM 

Tel. 03/485.55.42 

info@fietsendebeuckeleer.be 
 

 

 

 

 

 

mailto:info@fietsendebeuckeleer.be


 

 

 

 
 
 


