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Belangrijke data … 
ZONDAG 20 JANUARI Superaanbieding Lommel 

ZONDAG 10 FEBRUARI Busreis Westende 

ZONDAG 24 FEBRUARI Natuurvrienden Zoersel - Walk2Gethertocht 

ZATERDAG 02 MAART Ledenfeest te Nijlen 

ZATERDAG 09 MAART Sint Michielstappers - Walk2Gethertocht 

ZONDAG 17 MAART Superaanbieding Rijkevorsel 
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Inschrijven Busreis Westende vanaf maandag 07/01/2019 (ALLEEN telefonisch) 

Inschrijven buitenlandse reis naar de Moezel vanaf maandag 14/01/2019 (ALLEEN telefonisch) 
 

Betaling voorschot buitenlandse reis Moezel vóór 22/01/2019 

Betaling saldo weekeind Renesse vóór 15/03/2019 
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Wsv De Ranstuilen vzw 
 
Aangesloten bij: 
Wandelsport Vlaanderen vzw 
onder het lidnummer 1017 
 

Lidgeld 
1 persoon 15,00 euro 

           + 12 euro voor elk ander lid 

uit hetzelfde gezin 
 

Bankrelaties 
FORTIS BE30 0010 9881 7111 
 

Parcoursverantwoordelijken: 
Danny Vanparrys 

Adressen, telefoonnummers en E-Mail 
 

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

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

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

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

Website 
www.ranstuilen.be 

Het bestuur in beeld… 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

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

Viviane Brits, Peter Cootjans en Marc Peeters 

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

Kris Mariën en Irène Kreydt 
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Woord van uw 

 voorzitter … 
 

 

 

 

 

 

 

 

Beste leden, 
 

DE TIJD VLIEGT SNEL, GEBRUIK HEM WEL… Een spreekwoord alom gekend! En inderdaad, het 

wandeljaar 2018 is voorbij gevlogen.  En zo zit ook het eerste werkjaar van het vernieuwde bestuur er op!  We 

hebben het overleefd!  En daar ben ik trots op!  BEDANKT bestuursleden voor jullie fantastische 
samenwerking.  Maar ook aan de leden BEDANKT voor jullie vele positieve, lovende en enthousiaste reacties!  

 

Even een terugblik op 2018  
Op de 8 superaanbiedingen hadden we steeds goed weer, een mooie opkomst en kregen we telkens een prachtig 

parcours voorgeschoteld.  Onze 4 bussen zaten steeds eivol.  Onze uilentrektochtjes werd nieuw leven 

ingeblazen en met succes. Onze eigen clubactiviteiten waren ook zeker geslaagd: Bbq, ledenfeest, … aan 

ambiance ontbrak het zeker niet.  We zochten en vonden nieuwe traiteurs voor het medewerkersfeestje en het 
ledenfeest.  

 

We kwamen in 2018 “naar buiten” met onze club.  Zo waren er tijdens de maanden juli en augustus de 
wandeluurtjes in het Vrieselhof.  Bedoeling hiervan was mensen in beweging te krijgen.  In augustus stonden 

we op de avondmarkt in Ranst. Met veel tamtam werden er “Ranstuilekes” en cocktails verkocht.  Eind 

september was er de allereerste wandelbeurs van Wandelsport Vlaanderen waar we twee volle dagen opstonden.  
Op deze 3 activiteiten konden we telkens nieuwe leden inschrijven!!! 

 

Maar “het neusje van de zalm” was toch wel onze buitenlandse reis.  Een toporganisatie (dit zijn jullie 

woorden), waar ik momenteel nog altijd van nageniet!  De maandenlange voorbereiding was een hele 
“beleving”, een “belevenis” was het om met zo een bende uilen een week lang op te trekken… 

 

Er waren onze eigen wandeltochten… in april kregen we 2365 wandelaars over de vloer.  In december kwamen 
amper 775 moedige wandelaars opdagen.  Oorzaak van deze magere opkomst moesten we niet ver gaan zoeken.  

Regen, hevige stortbuien, plensbuien, windstoten, van ’s morgens vroeg tot ’s avonds laat!  De inschrijvingen 

kwamen dan ook écht traag op gang!  Zelfs de doorwinterde wandelaar liet het afweten.  Er was ook positiviteit 
… des te slechter het buiten werd, des te gezelliger werd het in de startzaal.  We mochten weeral 15 nieuwe 

leden inschrijven en voor het weekend Renesse was er ook nog belangstelling. 

 

Een citaat van een wandelreporter: “De Ranstuilen hebben hun best gedaan om een mooi parcours te maken en 
dat is zeker gelukt.  Ondanks de regen was het een leuke wandeling met op sommige plaatsen echte 

modderbaden.  Goed voor de huid”.  Wegens de hevige regen heeft hij bijna geen foto’s kunnen nemen en zal er 

geen reportage komen in de ‘Wandelgazette’.  Jammer maar niks aan te doen! 
 

EEN DIKKE MERCI AAN DE DAPPERE WANDELAAR! 

EN NOG EEN DIKKERE MERCI AAN DE MEDEWERKERS 

DIE OOK DEZE KEER WEER HET BESTE VAN ZICHZELF HEBBEN GEGEVEN. 
WAT ZOUDEN WE DOEN ZONDER JULLIE? 

 

In 2019 gaan we verder op de ingeslagen weg.  Busreizen en superaanbiedingen werden met heel veel zorg 
uitgekozen.  In april hebben we een weekendje Renesse gepland.  Zo krijgen de mensen die nog “mogen” 
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werken ook eens de kans om er met De Ranstuilen op uit te trekken.  In september trekken we naar de Moezel 

met hopelijk ook weer een volle bus. 

 
Het leven binnen onze wandelclub wordt ook een ietsiepietsie duurder.  We zien ons genoodzaakt om de 

busreizen met één €’tje te verhogen.  Zowel de busmaatschappij als de inschrijvingsgelden bij sommige 

wandelclubs zijn opgeslagen.  In de toekomst betaal je dan 8€ of 4€ + een volle 20-wandelingenkaart. 
 

Het eerste kwartaal van 2019 kondigt zich aan.  Wat hebben we voor jullie in petto?  

Op 20 januari trekken we naar de Lommelse Sahara voor een superaanbieding, op 10 februari gaan we 

strandjutten in Westende en op 17 maart eten we pensen in Rijkevorsel.  Op 2 maart is er ons ledenfeest, terug 
in Nijlen, met een nieuwe traiteur en weerom keuze uit vlees EN vis! 

 

In naam van het ganse bestuur wens ik jullie 

een goede gezondheid, 

veel wandelplezier, 

prachtige vriendschappen, 

gezonde buitenlucht, 

fabelachtige parcours, 

wonderachtige wandelpaden, 

magische plekjes… 

We hopen dat jullie met heel veel zin aan het nieuwe wandeljaar zullen beginnen. 
 

 

PROOST 
Christel 
 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

Woordje van uw secretaris… 

Hey Ranstuilen, 

 

Ik ben een Ranstuil sinds 2004.  In het vernieuwde bestuur houd ik mij vooral 

bezig met het secretariaat.  Dat houdt in: aangifte van belastingen, briefwisseling 

met de rechtbank van koophandel, reserveren van zalen voor de tochten en 

feesten, materiaal aanvragen aan de gemeente….. 

 

Als je etiketten nodig hebt voor de inschrijvingskaarten kan je deze bij mij bestellen. Een seintje of een mailtje is 

wel handig.  

Viviane, mijn vrouwke, helpt een handje met de administratie.  

Moge de Ranstuilen een warme club zijn waar iedereen zich thuis voelt. 

Ik zal mijn steentje daartoe zeker bijdragen! 

 

Groetjes, 

Peter en Viviane 
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Reizen om te wandelen … 
 
Voor dit kwartaal hebben we twee superaanbiedingen 
in petto. 
De eerste superaanbieding is op zondag 20 januari.  
Dan trekken we naar Lommel.  WSV Milieu 2000 
organiseert die dag 38e edelweisstocht in.  Starten 
doen ze hier vanuit Feestzaal het Klosterhof gelegen 
aan Oude Diestersebaan te Lommel.  Afstanden zijn 
4, 7, 13, 17, 21 en/of 25km en vertrekken kan tussen 
08.00u en 15.00u. 
 
Lommel ligt in de provincie Limburg, tegen de 

Nederlandse grens aan, op de waterscheiding van de stroomgebieden van Schelde en Maas, en binnen deze 
stroomgebieden van Nete respectievelijk Dommel.  Deze Kempense stad telt meer dan 34.000 inwoners en 
behoort tot het kieskanton en het gerechtelijk kanton Lommel-Neerpelt. 
 
De naam Lommel komt van Loemelo.  Loem betekent vochtig, moerassig en Lo staat voor woud of bos. 
Het Dialect van Lommel – het Lommels – hoort tot het Oost-Brabants, en niet tot de West-Limburgse dialecten, 
hetgeen samenhangt met de bijzondere geschiedenis van de plaats. 
 
In 1990 vierde Lommel zijn 1000-jarig bestaan.  In de vroegste periode maakte Lommel deel uit van de 
zogenaamde Eninge van de Kempen, een bepaald territorium in de Kempen waar hetzelfde recht gold.  Het 
geheel ressorteerde onder een vaag Utrechts hoogheidsgezag en werd in leen gehouden door Brabant.  In 
1203 kwam de Eninge onder de suprematie van de hertogen van Brabant. 
Met de Brabantse expansie naar het noorden werd Lommel onderdeel van de Meierij van 's-Hertogenbosch en 
bleef het ressorteren onder het kwartier Kempenland.  In 1332 kreeg Lommel stadsrechten van Hertog Jan III 
van Brabant. Lommel was een vrijheid.  Eind 16e eeuw ging het slecht met de Meierij.  Tijdens de Gelderse 
Oorlogen plunderde en brandschatte de Gelderse hoofdman Maarten van Rossum de Meierij.  Ook tijdens de 
Tachtigjarige Oorlog had de Meierij te lijden onder oorlogsgeweld. 
 
Sinds 1648 was Lommel onderdeel van de Republiek der Zeven Verenigde Nederlanden, aangezien de Meierij 
van 's-Hertogenbosch en al haar toebehoren werd toegewezen aan de Staten.  
Pas in 1795, toen de Fransen binnenvielen, kreeg Lommel zijn vrijheden terug en toen de Fransen vertrokken 
waren werd het een volwaardig onderdeel van het koninkrijk der Nederlanden.  Lommel bleef tot de Meierij 
behoren, tot het op 19 november 1817 officieel bij Koninklijk Besluit overging van Noord-Brabant naar Limburg 
als ruil tegen Luyksgestel dat in 1819 van de provincie Antwerpen op Noord-Brabant overging.  Luyksgestel, dat 
als een geïsoleerde enclave in de Meierij lag en tot het Prinsbisdom Luik behoorde, maakte Lommel voorheen 
tot een Meierijse exclave. 
 
Na veel getouwtrek tijdens de Belgische Opstand bleef Lommel onder Belgisch bewind.  Hoewel Nederland dit 
stukje Meierij als voormalig deel van Staats-Brabant terugeiste, had het stadsbestuur van Lommel zijn trouw al 
aan de Belgische regering gezworen.  Op 19 april 1839 werden dan uiteindelijk de definitieve vredesverdragen 
ondertekend door België en Nederland. Datzelfde jaar werd Maaseik als een nieuw administratief 
arrondissement in het leven geroepen en werd Lommel hieraan toegevoegd.  Daarmee komt er een radicale 
wending in de geschiedenis van Lommel: de van oudsher Brabantse plaats wordt nu als Limburgse plaats 

aangeduid en is het enige stukje Meierij, dat in België ligt.  Hoewel 
men Lommel juridisch tot Limburg rekent, blijft de rest van Limburg 
in de ogen van de echte Lommelsen nog altijd: het Luikse of 
"Luiksland".  De Meierijse geschiedenis van Lommel blijft in ieder 
geval voortleven in de talrijke beschrijvingen. 
 
Lommel, vooral de wijk Barrier was tijdens de Tweede 
Wereldoorlog een spil in Operatie Market Garden.  Door de 
verovering van Joe's Bridge, brug nr. 9 over het Kempisch Kanaal, 
door de Irish Guards op 10 september 1944, beschikten de Britse 
troepen over een bruggenhoofd richting Nederland.  Op 17 
september 1944 staken ze de Nederlandse grens over. 
 

Superaanbiedingen 
 

 

 

 

 

 
Brug 9 -Joe’s Bridge – Wereldoorlog II 
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Op het marktplein staat een standbeeldje van een teut, een typisch historisch 
fenomeen uit de streek.  Teuten waren rondreizende handelaars en ambachtslui die 
vanaf de 16e tot 20e eeuw met hun koopwaar (koperwaren, textiel, aardewerk ...) 
op de rug naar Nederland, Duitsland, Frankrijk en Luxemburg trokken. 
 
Een aantal andere bezienswaardigheden zijn: De Sint-Pietersbandenkerk, Het oude 
stadhuis (1845), De Leyssensmolen te Kattenbos, Duitse Militaire Begraafplaats 
(bijna 40.000 graven) te Kattenbos, Het Pools soldatenkerkhof (257 graven), Het 
bedevaartsoord Mariapark te Lommel-Werkplaatsen, De Groote Hoef, Kiosk en 
waterpomp op Lommels marktplein (1905), Huis Aerts, dorpswoning uit 1805, Het 
Burgemeestershuis met park, De Kroon - oudste kroeg van Lommel (anno 1898), 
Bovendien kent Lommel wel een dertigtal kapelletjes die over de diverse gehuchten 
verspreid zijn. 
 
 
De stad Lommel kent ook een aantal bossen, natuur- en heidegebieden waaronder het Pijnven, de Watering en 
de Lommelse Sahara: 

 

 De Watering  is een natuurgebied met bijzondere fauna en flora op de 

grens tussen België en Nederland, bij Lommel-Kolonie en behoort tot 

het bosgebied Bosland. Door een ingenieus bevloeiingssysteem werd 

de zandgrond omgevormd tot vruchtbare vloeiweiden. In het 

Wateringshuis wordt de ontstaansgeschiedenis en natuurwaarden van 

dit gebied  

 

 De Lommelse Sahara is een zand- 

en duinlandschap met een grootte 

van 193 hectare. In het midden ligt een meer en rondom vindt men 

naaldbossen. Dit landschap behoort tot het bosgebied Bosland. De 

Lommelse Sahara is gelegen in de onmiddellijke omgeving van het 

Kempisch kanaal waarover de voetgangersbrug een poort tot dit 

zanderig gebied vormt. Het gebied is Europees beschermd als 

onderdeel van Natura 2000-gebied ‘Valleigebied van de Kleine Nete met 

brongebieden, moerassen en heiden’. 

 
In Lommel vind je uiteraard ook een aantal specialiteiten waaronder: 

 Lommelse zandkoeken: droge koekjes gemaakt van zanddeeg met een laagje kokos 

 Saharataart: Lommelse streektaart gevuld met abrikozengelei 

 Klotsenbos: een lokale likeur op basis van vlierbessen.  De naam komt van het lokale woord voor 

vlierbessen, namelijk klotsen 

 Teutenbier: bier op oude wijze gebrouwen 

 Lommelkoffie: koffie die als hoofdbestanddelen de klotsenbosjenever en -likeur heeft 

 Lommelse bieren: Lommel Brouwt, Loemelaar, Trappieter. 

 
Op de website van Milieu 2000 vonden we over de edelweisstocht het volgende terug: 
“Wanneer de heide nog slaapt en het eerste rijp zich op de twijgen vastzet of een toefje sneeuw het weidse 

landschap streelt, levert dit een sprookjesachtig mooi winterbeeld en wordt 
het tijd om er op uit te trekken. 
Als daarbij een mild zonnetje haar mantel over de Kattenbosserheide 
spreidt, zal niemand ons tegenspreken dat 20 januari 2019 weer een 
wandelhoogdag wordt. 
Op Kattenbos ligt de bakermat van het wandelen in Lommel, de natuurstad 
van Vlaanderen. Men zal weer eindeloos kunnen combineren om het 
mooiste uit Kattenbos te ontdekken. 
Starten doen we via diepgroene naaldbossen van het Katrijt, de werken 
van natuurkunstenaar Wil Beckers en zo naar de Kattenbosserheide. De 
13 en 21 km maken een ommetje naar het Duits Militair Kerkhof (40.000 
graven uit de beide wereldoorlogen) waarna we samen de ruime rustpost in 

het gehucht Gelderhorsten opzoeken. De wandelaars van 18 en 21 km maken van hieruit een ommetje richting 
Kanaal van Beverlo, de bossen van de Keiheuvel en het natuurgebied De Most waarna ze een tweede maal op 
adem kunnen komen in feestzaal Den Horst in Gelderhorsten. 

 
Lommelse Teut 

 
De Watering 

 
Lommelse Sahara 

 
Het kattenbos 
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Terugkeren doen we opnieuw langs de Kattenbosserheide, de Leyssensmolen, de bossen van de Katterijen en 
de spoorweg De IJzeren Rijn. 
 
38e Edelweisstocht, zeker een wandeltocht die tot de verbeelding 
van menig wandelaar spreekt. 
 
Start: Feestzaal Klosterhof, Oude Diestersebaan z/n, 3920 Lommel-
Kattenbos 
Vertrek: van 8 tot 15 u 
Afstanden: 4 – 7 – 10 – 13 – 18 – 21km 
 
Bewegwijzering: Naar de startplaats toe, op de invalswegen naar 
Lommel en vanaf de N71 (ring rond Lommel-Centrum), is er 
bewegwijzering voorzien door midden van borden met als opschrift “WANDELTOCHT”. 
De startplaats Klosterhof ligt op 200 meter van het NMBS station Lommel, tevens stopplaats lijnbus 58 
Leopoldsburg-Lommel.” 
 

 
 
De tweede superaanbieding is op zondag 17 maart.  We trekken dan naar Rijkevorsel.  Beerke Beerse richt 
dan z’n Pensentocht in.  Starten kan hier tussen 07.00u en 15.00u; vertrekplaats is de Parochiezaal gelegen 
aan de Pastoor Lambrechtsstraat 1, Sint-Jozef-Rijkevorsel.  Hier kan je kiezen tussen een afstand van 4, 6, 7, 
12, 17, 22, 25 en/of 30km. 
 
Rijkevorsel ligt in de provincie Antwerpen.  Deze gemeente behoort tot het gerechtelijk kanton en kieskanton 
Hoogstraten.  In de volksmond wordt van Veussel gesproken.  De Kempense gemeente telt ruim 11500 
inwoners. 
De parochie van Vorsel, later Rijkevorsel, dateert uit de middeleeuwen.  In 1194 werd ze door Jean d’Antoing, 
deken van Kamerrijk, afgestaan aan de kanunniken van de collegiaalkerk van Antwerpen.  Van de heerlijkheid 
Rijkevorsel is reeds sprake in de 13de eeuw, toen ze aan Weinemar van Gemenich toebehoorde.  In 1358 vindt 
een overdracht plaats van Jan, heer van Kuyk en Hoogstraten, aan zijn broer Hendrik.  In 1581 werd 
Hoogstraten een graafschap onder Antoine de Lalaing. Rijkevorsel maakte er deel van uit maar behield zijn 
eigen bestuur. 
Binnen de grenzen van Rijkevorsel liggen enkele kleinere woonkernen.  Namelijk Sint-Jozef, Achtel, Gammel en 
Keirschot. 
 
Bezienswaardigheden in deze gemeente zijn onder meer: 

 De Sint-Willibrorduskerk in het centrum.  De oude kerk werd tijdens de Bevrijdingsdagen van de Tweede 

Wereldoorlog verwoest, er bleef enkel een gevelfragment en de restanten van de toren over.  Dit 

gevelfragment werd op 28 maart 1956 geklasseerd en de toren werd heropgebouwd. 

 

 De Stenen Bergmolen is een maalvaardige windkorenmolen en de laatste van de Rijkevorselse molens.  De 

huidige molen is de opvolger van een standerdmolen uit 1842 die in de 

nacht van 13 op 14 mei 1861 afbrandde.  Vlak bij de locatie van de 

afgebrande molen kreeg Josephus Brusselaers een machtiging van de 

Bestendige Deputatie van de provincie om een nieuwe stenen molen neer 

te zetten.  De bouwer van de romp was metselaar Jan Hoppenbrouwers-

Mostmans.  De molen heeft bijzonder veel ramen in de romp, alsook drie 

toegangsdeuren vanaf de Molenberg.  Tijdens de Eerste Wereldoorlog 

werd hier tijdelijk olie geslagen en rond 1927 werd een dieselmotor in de 

molen geplaatst voor de aandrijving.  Tot ca. 1960 werd hier professioneel 

gemalen, het laatst door Jan Van Opstal-De Koninck.  Vervolgens werd de 

molen tussen 1966 en 1981 verhuurd aan een café- en discotheekuitbater.  

In de loop van de jaren zeventig werd het gevlucht afgehaald, en het verval 

van de molen nam toe.  In 1996 kocht de gemeente Rijkevorsel de molen, 

en voorbereidingen tot restauratie werden in gang gezet.  Op 13 en 14 april 

2002 werd de maalvaardig gerestaureerde molen officieel in terug gebruik 

genomen.  Zij wordt sindsdien bemalen door vijf gediplomeerde vrijwillige molenaars.  De Stenen 

Bergmolen werd 24 juni 1993 monumentenstatus toegekend. 

 De Sint-Jozefkerk, deze neogotische driebeukige kerk met kruisbeuk en koor werd ontworpen door architect 

Taeymans en dateert uit 1909. Zij werd ingewijd op 12 september 1912. 

 De kapel Onze-Lieve-Vrouw van 7 Weeën te Achtel. 
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 De Sint-Luciakapel, gelegen tussen Molen-  en St.-Willibrordusstraat op ommuurd plantsoentje met drie 

grote lindebomen.  Toegewijd aan reeds vanouds in Rijkevorsel vereerde beschermheilige. 

 
Ook hier vind je Streekproducten terug:  

 ‘Het Veusseltje’ is een likeur op basis van graanjenever, afkomstig van Rijkevorsel. 

 
En ook aan cultuur ontbreekt het hier niet. 
Elk jaar wordt er in het gebuurt Kleine Gammel ‘Spek- en eierenfeesten gehouden, waaronder een 
kruiwagenkoers, fuif, jokprijskamp en een paaptornooi. 
Elk jaar passeert in het dorpscentrum de Halfvastenstoet, georganiseerd door de Rijkevorselse Rederijkers. 
 
Van de organiserende club kregen wij over de tocht het volgende doorgemaild: 
 
 
Zondag 17 maart 2019 – Pensentocht Wandeling 
 

Het aan Beerse grenzende plaatsje Rijkevorsel of zoals wij zeggen 
Veussel ligt in de provincie Antwerpen.  Rijkevorsel, waar de gitarist 
van de Golden Earring, George Kooymans zijn woonstede heeft, 
Parochiezaal Sint Jozef Rijkevorsel is gelegen in een gehucht van 
Rijkevorsel.  
De startzaal ligt op 100 meter van het kanaal Dessel – Schoten of 
het Kempisch kanaal genoemd.  Sint Jozef Rijkevorsel heeft een 
hoge brug over het kanaal voor wandelaars en fietsers, daardoor 
kan men ook aan beide zijden van het kanaal parkeren. 
 
Tijdens de wandeling passeer je diverse natuurgebieden: 
 

Abtsheide: Dit is eigendom van Campine nv, het Agentschap voor 
Natuur en Bos staat in voor het beheer.  De Lange Kwikstraat scheidt Abtsheide van het natuurgebied De 
Pomp-Poelberg, beide natuurgebieden zijn een restant van de historische Ab(t)sheide, die zich over het 
grensgebied van de gemeenten Beerse, Rijkevorsel en Merksplas uitstrekte.  Abtsheide heeft zowel droge als 
natte heide.  Een aantal vennen maken het plaatje compleet.  Hier groeien typische planten als veenpluis, 
kruipwilg, loos blaasjeskruid en tormentil.  Naast heide vind je er ook gemengd loofbos, dennenbos, struikgewas 
en meerdere poelen.  De Abtsheide is populair bij zeldzame dieren zoals heidesabelsprinkhaan, bont dikkopje, 
boompieper en boomleeuwerik. 
 
De Pomp: bestaat uit een gelijknamige kleiput, een restant van de vroegere baksteenindustrie, die omgeven is 
door gemengd loofhout en dennenbos.  Poelberg is een mozaïek van struikgewas, ruigtes, poelen en schrale 
graslanden.  Beide gebieden zijn van elkaar gescheiden door het aardgastracé en een fietspad: een brede, 
boomloze strook waar zich een soortenrijk schraalgrasland ontwikkelt. 
Hier vind je nog zeldzame dieren en planten.  Zo komen in de poelen van Poelberg alle inheemse 
salamandersoorten voor.  Op de kleiput De Pomp broeden futen en groeien zeldzame plantensoorten als loos 
blaasjeskruid en vlottende bies. 
Van mei tot december kan je wandelen tussen grazende gallowayrunderen en konikpaarden.  Grote grazers en 
honden gaan niet samen.  Honden en andere huisdieren, zelfs aangelijnd, zijn daarom niet toegelaten.  Houd 
afstand van de grazers en voeder hen niet. 
 
Hoge Bergen Ekstergoor: of Eksterheide genoemd.  In dit uitgestrekt natuurdomein kan je vanuit drie 
verschillende kijkhutten watervogels, reeën en andere dieren bewonderen.  Daarnaast zijn er ook (andere) 
gevleugelde vrienden zoals havik, zwarte specht en het bont dikkopje (dagvlinder) aanwezig in het domein.  De 
ecologische waarde van de Eksterheide zal de komende jaren nog verhogen door gerichte ingrepen.  Hou dit 

stukje groen dus zeker in de gaten! 
Vroeger was in dit domein een vliegveldje met de bedoeling het uit 
te bouwen naar een industrie, in de jaren tachtig is dit gesloten.  
De Vlaamse overheid heeft het heidelandschap opnieuw de kans 
geven om zich volop te ontwikkelen.  Het vernieuwde natuurgebied 
is in sinds 2008 toegankelijk voor het publiek.  
 
Blakheide: ligt in een Europese beschermingszone, een 
zogenaamd Natura 2000-gebied, waarbij heideherstel één van de 
belangrijkste doelen is.  Intussen zijn de werken die tot dit 
heideherstel moeten leiden, gestart. 
Hierin liggen nog heel wat heidezaden te rusten, de zogenaamde 
zaadbank.  Omdat struikheide (en andere heideplanten) veel licht 
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en weinig voedingsstoffen nodig heeft, kunnen deze zaden kiemen en opgroeien tot een dichte heidevegetatie.  
Tegelijkertijd met die plagwerken zal ook een ven, dat in het vroegere bos lag, geruimd worden zodat dat op 
korte termijn weer een geschikt leefgebied wordt voor typische vensoorten zoals de poelkikker, de viervleklibel 
of de vleesetende kleine zonnedauw. In de zones voor heideherstel groeien naast struikheide en andere 
kruiden ook veel zaailingen van berk en den op.  Wanneer er niet ingegrepen wordt, groeien die zaailingen snel 
uit tot een dicht bos. Daarom worden de herstelde heidezones binnenkort begraasd door heideschapen en 
worden die zones ook nog voorzien van een Ursus-raster.  Alle wandelpaden blijven buiten die rasters zodat 
wandelaars of hondenliefhebbers (met een aangelijnde hond!) overal welkom blijven.  De werken zullen 
onvermijdelijk tot enige hinder leiden, maar die trachten we tot een minimum te beperken. 
 
Luysterborg: is gelegen in het noorden van Beerse in de Vossenbrugstraat.  Het gebied van 26 ha groot wordt 
gekenmerkt door een kunstmatig vennetje en een gemengd bos: eik, beuk, grove den met een struiklaag van 
berk, lijsterbes, vuilboom. Tot de bodemvegetatie behoren bramen, varens, blauwe bosbes, smelen en 
pijpenstrootje.  Verschillende knaagdieren, amfibieën en insecten zijn er goed vertegenwoordigd. 
Het domein werd reeds vermeld in 1294 als "Lusterborck".  In 1311 gaf Jan II van Brabant het noordelijk deel 
van Beerse aan de Sint-Michielsabdij.  In 1782 werden de Gasthuiszusters van Turnhout eigenaar.  Het gebied 
wordt beheerd door de afdeling Bos en Groen van het Vlaams Gewest. 

 
Alle afstanden zijn voorzien van controle-rustposten, in de zaal 
kan men “Zwarte Pens” met of zonder appelmoes bekomen tegen 
wandelvriendelijke prijs. 
Zwarte pensen, trippen, saucissen.  Elke streek heeft er een 
naam voor, maar het verschijnsel is nationaal, in de oude 
betekenis van het woord.  Het eten van pensen verenigt Waal en 
Vlaming.” 
Wat zijn Pensen…. 
Voor de zwarte pensen is het hoofdbestanddeel varkensvlees, 
bloed, brood, spek, ui en sjalot gekruid met kruidnagel, 
muskaatnoot, peper en zout.  Pensen hebben een vrij vaste 
structuur. Aha…Pensen zijn dus BLOEDWORST…. 
 

Extra info 
4 - 10 - 15 - 20 - 25 – 30km - Minstens één parcours geschikt voor kinderwagens en minstens één parcours 
geschikt voor rolstoelen 

Wij als wandelclub ’t Beerke Beerse vzw 1019, 
heten jullie allen van harte welkom. 

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

Naar Lommel en Rijkevorsel  
gaan we om te wandelen weliswaar … 

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

liggen op het einde van het jaar de centjes klaar!! 
 

Renesse … 
 

Mogen we jullie vragen het saldo van 100€ per persoon (voor een tweepersoonskamer) of 
120€ per persoon (voor een éénpersoonskamer) te storten op rekeningnummer BE44 0018 2696 

0745 van Wsv De Ranstuilen en dit ten laatste op 15/03/2019 met vermelding van naam + 
aantal personen. 
 

Het programma van dit weekend zal verschijnen in ons clubblad van het tweede kwartaal. 
Met vriendelijke groeten, 

het Ranstuilenbestuur 
 

 

 

https://nl.wikipedia.org/wiki/Beerse
https://nl.wikipedia.org/wiki/Eik
https://nl.wikipedia.org/wiki/Beuk_(boom)
https://nl.wikipedia.org/wiki/Grove_den
https://nl.wikipedia.org/wiki/Berk
https://nl.wikipedia.org/wiki/Lijsterbes
https://nl.wikipedia.org/wiki/Vuilboom
https://nl.wikipedia.org/wiki/Braam_(plant)
https://nl.wikipedia.org/wiki/Varens
https://nl.wikipedia.org/wiki/Blauwe_bosbes
https://nl.wikipedia.org/wiki/Smele_(geslacht)
https://nl.wikipedia.org/wiki/Pijpenstrootje
https://nl.wikipedia.org/wiki/Knaagdier
https://nl.wikipedia.org/wiki/Amfibie%C3%ABn
https://nl.wikipedia.org/wiki/Insecten
https://nl.wikipedia.org/wiki/Jan_II_van_Brabant
https://nl.wikipedia.org/wiki/Sint-Michielsabdij
https://nl.wikipedia.org/wiki/Turnhout
https://nl.wikipedia.org/wiki/Vlaams_Gewest
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Busreis 

 

 
 
De enige busreis van dit kwartaal gaat door op zondag 10 
februari 2019 naar Westende.  Hier richten de Spoetnikstappers 
hun 20e Strandjutterstocht in.   
Starten kan hier tussen 07.00 en 15.00u vanuit Calidrise gelegen 
aan se Strandlaan 1 te Westende. Je hebt de keuze tussen een 
afstand van 5, 7, 9, 13, 14, 16 en/of 22km. 
 
Westende ligt in de provincie West-Vlaanderen en is een 
deelgemeente van Middelkerke.  Het centrum van Westende zelf 
ligt op enkele honderden meters van de kust, vlak tegen de kust is 
een nieuwe kern Westende-Bad gegroeid. 

 
In de middeleeuwen lag Westende op het westelijke punt van het 
eiland Testerep.  De plaats werd in 1087 reeds vermeld.  Het werd 
een afzonderlijke parochie in 1196.  Tot in de 19e eeuw was het 
duinen- en strandgebied ten noorden van het dorp haast onbewoond.  
Dit is te zien op de Ferrariskaarten uit 1777, waar Westende 
(Westhende) op te zien is.  Er stond een windmolen en enkele ver uit 
elkaar staande boerderijen. 
De badplaats Westende kwam pas echt tot ontwikkeling toen in 1888 
de Brusselse industrieel Edouard Otlet 64 hectare duinen aankocht en 
er een zeedijk liet bouwen in 1897.  Alles werd met privékapitaal gebouwd en de plaats kreeg tennispleinen, 
een kerk, een postgebouw, een kursaal, een elektriciteitscentrale en de tramlijn Oostende-Middelkerke werd 
doorgetrokken tot in Westende.  Een tweede uitbreiding van de badplaats kwam vanaf 1905 oostwaarts tot 
stand met het nieuwe Grand Hôtel Bellevue, beter bekend als ‘De Rotonde’.  Aan de vooravond van de Eerste 
Wereldoorlog was Westende een mooie en elitaire badplaats geworden, met twee Grand Hotels en honderden 
villa’s in de meest uiteenlopende stijlen. 
 
Tijdens de Eerste Wereldoorlog werd Westende echter volledig vernield door beschietingen.  In de jaren 20 en 
30 werd Westende weer opgebouwd.  Het Westend Hôtel werd in 1924 herbouwd als Westend Palace. 
Met de komst van het massatoerisme vanaf de jaren 60, deed ook het flatgebouw zijn intrede.  Dit ten nadele 

van de villa’s die vrijwel allen zijn verdwenen.  Westend Palace werd na jaren 
van verval in 1972 afgebroken.  
In 1971 werd Lombardsijde gefusioneerd met Westende.  Beide werden in 
1977 uiteindelijk een deelgemeente van Middelkerke. 
 
Westende ligt dus aan de Noordzeekust, en beschikt over een zandstrand.  
Het Sint-Laureinsstrand is een natuurgebied, terwijl in het westen, gemeente 
Nieuwpoort, ook het natuurgebied Ijzermonding ligt.  Ten zuidoosten van 
Westende ligt het natuurgebied Schuddebeurze.  Verder naar het zuidoosten 
ligt het Kanaal Passendale-Nieuwpoort.  Hoewel de oude dorpskern een 
kilometer landinwaarts is gelegen, is er een uitbreiding van de bebouwing 
langs de kust in noordoostelijke richting, ook wel Westende-Bad genaamd.  
Deze is op zijn beurt weer vrijwel vastgebouwd aan de kustbebouwing van 
Middelkerke. 

 
Een deel van de dorpskern van Westende-Bad is beschermd als dorpsgezicht en diverse residenties, villa’s en 
appartementsgebouwen in de badplaats zijn als monument beschermd. 
 
Verder vind je hier verschillende bezienswaardigheden terug zoals: 
 

 I can hear it, een kunstwerk van Ivars Drulle aan het oostelijk einde van de zeedijk. 
 

 Villa Les Zéphyrs, met een art nouveau interieur van Henry Van de Velde. Waarschijnlijk het enige 

overblijvende interieur uit de Belgische periode van deze architect. 
 

 De “Camping Cosmos” die nu wordt omgeschakeld tot een natuurterrein, was de filmlocatie voor de 

gelijknamige film ‘Camping Cosmos met o.a. Lolo Ferrari, Jan Decleir en Arno (zanger). 
 

 De Sint-Theresiakapel in Westende-Bad dateert uit 1930 en werd later verlengd. 
 

 De Sint-Laurentiuskerk in Westende-Dorp is een neogotische kerk, die in 1922 werd herbouwd na 

vernieling in de Eerste Wereldoorlog. 
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 Grand Hôtel Bellevue ‘de Rotonde’ een voormalig hotel aan de 

zeedijk in Westende-Bad.  Het is een merkwaardig ontwerp uit 1909 

was van Octave Van Ryssleberghe.  Dit gebouw is één van de 

weinige dat de Eerste Wereldoorlog overleefde.  
 

 De “Kleine Bamburg” is een beschermde historische hoevesite, die 

in 1920 werd herbouwd. 
 

 De veldbatterij “Bamburg” werd door de Duitse bezetter opgericht 

tijdens de Tweede Wereldoorlog, drie kilometer landinwaarts als 

onderdeel van de Atlantikwall.  Ze diende ter verdediging van de haven van Nieuwpoort en is nog steeds 

volledig met bunkers en loopgraven. 

 
Over deze tocht kan de redactie van Ons Uiltje voorlopig alleen maar meegeven wat ook in de Walking in 
Belgium staat vermeldt: “Mooie familie-uitstap naar de kust! Je wandelt door de duinengordel en geniet van de 
zilte zeelucht en de vele vergezichten. Gratis bevoorrading tijdens je wandeling.” 
 
Inschrijven voor deze busreis kan vanaf maandag 07/01/2018 (tussen 20.00 en 22.00u) bij Christel Janbroers 
op het nummer 03/4856068. 
 
De prijs bedraagt vanaf nu 8 euro/persoon of 4 euro + een volle 20-wandelingenkaart.  Kinderen jonger dan 
14 jaar betalen slechts 5 euro (in deze prijzen is de inschrijving voor de wandeling inbegrepen). 
Betalen doe je binnen de 8 dagen na reservatie rechtstreeks bij een bestuurslid of per overschrijving op 
rekeningnr. BE30 0010 9881 7111 van WSV De Ranstuilen vzw met duidelijke vermelding van ‘Busreis 
Westende + aantal personen. 
Vertrekken doen we stipt om 7.30u te Ranst (parking Aldi), de terugreis vanuit Westende vatten we even stipt 
aan om 16.00u. 
 

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

zodat je stress en parkeerproblemen kan vermijden!! 
 
 
 

Uilentrektochtje … 
 

 
Ons eerste Uilentochtje van dit nieuwe wandeljaar gaat door op 
woensdag 20 maart 2019.  We verzamelen op de parking van Café 
Trappisten, Antwerpsesteenweg 487 in Malle vanaf 13 u.  De wandeling 
zal stipt om 13.30 u vertrekken. 
 
Uilentrektochtje … versus bezinningsmoment … 
Een mooie tocht, dwars door de Kempense bossen.  Je start in stilte en de hele weg zul je vooral 
natuurgeluiden horen.  De tijd lijkt wel stil te staan in dit typische erfgoedlandschap.  Je kuiert er door de bossen 
en stapt langs weilanden.  De afstand van deze tocht is ongeveer 8 km.  
 
Voor deze editie is het niet noodzakelijk om vooraf te weten hoeveel Ranstuilen er zullen deelnemen want 
onderweg lassen we zelf een geïmproviseerde rust in.  Dus … last minut toch zin om mee te vertrekken … kom 
gerust af! 
 
Na de tocht kan je nog genieten van een trappist in het café en we sluiten deze namiddag af met een 12 
minuten durende film over het ontstaan en de geschiedenis van de abdij.  Daarna ben je weer helemaal klaar 
om de bewoonde wereld in te duiken. 
 
Belangrijk om te weten:  
We wandelen in groep.  Dus wees gerust, het tempo wordt aan een ieders kunnen aangepast.  Buiten de 
organisator kent niemand het parcours dus ‘uiltjes-de-voorsten’ moeten waarschijnlijk toch worden terug 
gefloten. 
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Het lang verwachte ledenfeest … 

 
Natuurlijk is het wandeljaar voor een Ranstuil niet geslaagd zonder een jaarlijks ledenfeest.  De eerstvolgende 
editie van dit festijn zal doorgaan op  
 

zaterdag 02 maart 2019. 
 

Als je dus wil meegenieten van dit spetterende feest, mag je op deze datum vast geen andere activiteiten 
plannen. 
Net zoals de vorige editie gaat ons ledenfeest door in de Gildenzaal te NIJLEN (nabijheid kerk). 
Alle deelnemende uiltjes worden hier verwacht tegen 18u00 om van start te gaan met het aperitief.  Omstreeks 
18u30 is het dan tijd om onze voetjes onder de tafel te schuiven; we luisteren nog eerst even naar de wijze 
woorden van onze Voorzitter, naar de centenuitslag die ons wordt meegedeeld door Rosita en daarna … 
 

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

Bloemkool/broccolisoep 
 

Kalkoen met portosaus, fruit, gestoofd witloof en kroketjes 
Of 

Zalmfilet hollandaisesaus, asperges en puree 
 

Frambozenbavarois 
 

Al dit lekkers mag je naar believen overgieten met gratis drank (geen sterke drank). 
 

 

 
 

De prijs? 
 

Deelnemen kan aan de prijs van 30,00€ per Ranstuilenlid. 
Ook niet-leden zijn welkom maar betalen 45,00 per persoon. 
Voor alle deelnemers is drank inbegrepen.  Je hoeft die avond dus je geldbeugel niet boven te halen (tenzij je 
iets wenst aan te kopen in ons Ranstuilenwinkeltje). 
 
 

VOORAF inschrijven is HEEL belangrijk!! 
 

Wegens organisatorische redenen zal je inschrijving slechts worden aanvaard tot uiterlijk 17 februari 2019. 
Achter in dit clubblad vind je een inschrijfformuliertje dat je dient in te vullen en af te geven aan één van de 
bestuursleden.   
Betalen doe je via rekeningnr. BE30 0010 9881 7111 op naam van WSV De Ranstuilen, 2520 Ranst met 
vermelding van: Ledenfeest 2019 + aantal deelnemers. 
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Walk2Gether 2019… 
 
Wat betreft de Walk2Gether kan ik je vertellen dat deze ook in 2019 nog altijd wordt verdergezet. 
Voor de goede orde zetten wij alles even terug op een rijtje.   
 

Reglement: 
 

1. Bij inschrijving krijgt iedere deelnemer kosteloos en vrijblijvend een wandelspaarkaart.  Deze kaart is op 
naam, persoonlijk en geldig van 01/01/2019 tot 18/01/2020. 

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

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

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

5. Iedereen die de 7 stempels (uiteraard van de 7 verschillende clubs) binnen bovenvermelde periode 
verzameld heeft, kan PERSOONLIJK op de finaletocht die doorgaat 
op zaterdag 18/01/2020, en enkel op die finaletocht en na 
voorlegging van zijn spaarkaart, een MOOI PAKKET met 
STREEKPRODUKTEN afhalen. 

 

Geldige tochten deelnemende clubs: 

 
24/02/2019 of 15/09/2019 Natuurvrienden Zoersel 
09/03/2019 of 07/07/2019 Sint Michielsstappers 
31/03/2019 of 20/04/2019 De Stroboeren 
07/04/2019 of 13/10/2019 St-Jansstappers 
14/04/2019 of 08/12/2019 De Ranstuilen 
01/05/2019 of 18/08/2019 Zandstappers 
19/05/2015 of 10/11/2019 De Korhoenstappers 
 
De finaletocht zal doorgaan op 18/01/2020 bij de Zandstappers in Wechelderzande. 

Namens het Walk2Getherbestuur 
Christel 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Aan alle Ranstuilen en hun naasten: 
 
 
 
 
 
 

een spetterend nieuw wandeljaar!!” 
De redactie 
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Buitenlandse reis naar de Moezel… 
 

Van zondag 8 september 2019 tot vrijdag 13 september 2019  
reizen we naar het romantische Beilstein. 
 
Steile, door de zon beschenen hellingen met wijngaarden en aan de voet daarvan charmante dorpjes met 
schilderachtige vakwerkhuizen en imposante wijnboerderijen, een slingerende rivier met daarboven 
middeleeuwse burchten en adembenemende uitkijkpunten – de Moezelstreek is zonder enige twijfel een van de 
rijkste cultuurlandschappen in het hart van Europa.  
Frisse riesling en sprankelende, bijna 2000 jaar oude 
Elbling verrijken het leven in deze streek.  Op tal van 
plaatsen zijn overblijfselen uit de Romeinse tijd te 
vinden.  Ook al treedt de Mosella, zoals de Moezel 
door de Romeinen werd genoemd, af en toe met 
vernietigende kracht buiten haar meanderende 
oevers, toch oefent deze streek al eeuwenlang een 
grote aantrekkingskracht uit op bezoekers. 
 
De schoonheid van de Moezelstreek valt gedeeltelijk 
alleen te voet te ontdekken.  De regio telt tussen de 
tien en twintig beschermde natuurgebieden met 
zeldzamen planten en dieren, evenals een aantal 
oeroude bossen, vooral aan de Untermosel.  Daarbij 
komt een overvloed aan cultuurmonumenten en 
bezienswaardigheden die alleen via wandelpaden te bereiken zijn.  Het oudste, bekendste en langste van deze 
paden is de Moselhöhenweg, die zich aan beide zijden van de rivier over een lengte van ongeveer 400 km 
uitstrekt.  Aan de kant van de Hunsrück voert hij van Koblenz tot Palzem langs de Duits-Luxemburgse grens, 
aan de kant van de Eifel van Wasserbillig langs de monding van de Sauer naar Trier en van Schweich terug 
naar Koblenz of omgekeerd.  Het kost ongeveer 14 dagen om het hele pad te lopen.  
 
Naast bouwkundige schatten en landschappelijke aantrekkingskracht heeft de Moezel ook een bijna 2000 jaar 
oude wijncultuur te bieden.  In de Romeinse tijd werden hier al wijnstokken geplant.  Als in een natuurlijk 
amfitheater liggen de beste wijngaarden op de steile hellingen, optimaal aan de zon blootgesteld.  In de bocht 
van de rivier bij Bremm is het hellingspercentage ruim 65 percent – de Calmont staat dan ook bekend als de 
steilste helling met wijngaarden van Europa. 
 
Samen met de zijrivieren de Saar en de Ruwer vormt de Moezel het op drie na grootste wijnbouwgebied van 
Duitsland.  Nog steeds is de Moezel de streek waar de meeste riesling vandaan komt.  Op driekwart van de 
voor wijnbouw bestemde grond worden rieslingdruiven aangeplant.  Daarmee is de Moezel het grootste 
aaneengesloten teeltgebied van deze druivensoort ter wereld.  Riesling heeft een heel karakteristieke smaak, 
die te maken heeft met de typische zuren in de druif.  Ook de bodem heeft invloed op de smaak van de wijn: 
aan de Mittelmosel zorgt de leisteen voor een ‘stenig’ aroma, de wijnen van de Untermosel hebben iets 

tintelends, aan de Obermosel gedijt overwegend de 
sprankelende Elbling.  De wijnen van de Saar en de 
Ruwer hebben een prikkelend, kruidig aroma.  Het 
zachte klimaat is overigens niet alleen gunstig voor de 
wijnbouw.  Overal groeien fruitbomen, op sommige 
plaatsen gedijen zelfs sinaasappels en kiwi’s. 
 

We verblijven in hotel Burgfrieden, een 
driesterrenhotel met een heerlijk 
zonneterras.   Dit hotel ligt aan de rand van 
Beilstein.  
 
’s Morgens een uitgebreid “Schlemmerfrühstück” en ’s 
avonds worden we “verwöhnt” met een excellent 
menu onder het motto: Für unsere Gäste nur das 
Beste aus Küche und Keller!!! 
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Deelnameprijs: 
 540€/pers (tweepersoonskamer), 

 590€/pers (eenpersoonskamer),  

 495€/pers (driepersoonskamer).   
Deze prijzen zijn berekend op 20 deelnemers.   
Vanaf 30 deelnemers is er een korting van 50€/pers,  
vanaf 40 deelnemers is de korting 80€/pers. 
 

Deze prijs is inclusief:  
- Bustransfer Ranst – Beilstein – Ranst 

- 6 dagen/5 nachten in Halfpension 

- Onze gidsen 

- Wijnboer: geleide wandeling + broodjeslunch + degustatie van 4 of 5 wijnen 

- Bezoek kasteel Burg Eltz 

- Schnapsdegustatie 

- Veerpont 

- Lunch op donderdag  

- Drinkgeld chauffeur 

- Begeleide wandelingen (2 niveaus) 

NIET INBEGREPEN: ANNULATIEVERZEKERING !!!!! 
 

Geïnteresseerden kunnen zich telefonisch inschrijven vanaf maandag 14 januari 2019 vanaf 20u 
bij Christel Janbroers op het nummer 03/4856068.  
Je kan enkel voor je eigen gezin inschrijven! (dus niet mee voor je vrienden). Gelieve ook niet op het 
antwoordapparaat te reserveren!  
Je inschrijving is pas definitief na overschrijving van het verschuldigde voorschot van 100 euro per persoon op 
rekeningnummer BE44 0018 2696 0745 van Wsv De Ranstuilen en dit ten laatste op 22 januari 2019, met 
vermelding van naam + aantal personen, zodat we deze reis definitief kunnen vastleggen. 
Het saldo van deze reis dient betaald te worden voor 01/08/2019 op dezelfde rekening als hierboven vermeld.  
Hoeveel het saldo juist is, hangt af van het aantal deelnemers en zal later meegedeeld worden. 

Het Ranstuilenbestuur 
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Belangrijke mededelingen … 
 

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

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

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

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

het formulier, dient in te vullen. 

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

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

Email: verzekeringen@wandelsport.be 

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

met alle nodige informatie en uw dossiernummer. 

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

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

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

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

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

 
 

Privacyverklaring (AVG – GDPR)  
WSV De Ranstuilen vzw 
 

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

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

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

 Het versturen van nieuwsbrieven en uitnodigingen 

 Het bekomen van subsidiëring door de overheid 
 

 

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

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

 Rijksregisternummer 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Het Ranstuilenbestuur 
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Werkwijze bij superaanbiedingen … 
 

Met grote getalen zijn we steeds aanwezig op de door het bestuur als 
‘superaanbieding’ aangeduide wandelingen bij de organiserende wandelclubs.   
En natuurlijk is het de bedoeling dat dat zo blijft. 
Omdat het voor de leden van het clubbestuur niet altijd even evident was om 
een ganse dag (van ’s morgens +07u00 tot 15u00 aanwezig te zijn voor de 
uitbetaling van de door jullie aanwezigheid welverdiende premie, wordt de 
formule van de laatste twee jaar 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 2019 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 2019 werden volgende tochten uitgekozen: 

 Op zondag 20/01/2019 WSV Milieu 2000 Lommel (38e Edelweisstocht – vertrek te Lommel) 

 Op zondag 17/03/2019 ’t Beerke Beerse (Pensentocht – vertrek te Rijkevorsel) 

 Op maandag 22/04/2019 Wandelclub Kadee Bornem (50e Paastochten – vertrek te Bornem) 

 Op zondag 05/05/2019 Wandelclub St.Pietersleeuw (Lewe tocht – vertrek te Huizingen) 

 Op zondag 28/07/2019 WSV Mol (Zomertocht – vertrek te Mol) 

 Op zondag 01/09/2019 WSV Schelle (42e wandeling door de rupelstreek – verrtrek te Schelle) 

 Op maandag 11/11/2019 Herentals WV (Wandel Mee Dag – vertrek te Morkhoven) 

 Op zaterdag 21/12/2019 WC Opsinjoorke Mechelen (Gouden Carolus Christmaswandeling – Mechelen  
In de kerstsfeer en de doenker – Vertrek te Mechelen) 

In het 1e kwartaal 2019 zijn er dus 2 superaanbiedingen voorzien. 
 

Hoe deze premie ontvangen? 
Bij elke deelname aan de bovengenoemde tochten schrijf je je uiteraard in als Ranstuilenlid.  Daarna kan je de 
voorziene kaart laten afstempelen.  Bovendien bewaar je van elke betreffende tocht het ingevulde 
controlestrookje van je inschrijvingskaart. 
Na 21/12/2019 (laatste wandeling) lever je de kaart – tesamen met de betreffende controlestrookjes – af aan 
één van de bestuursleden zodat de betreffende premie op je rekening kan worden gestort. 
Je hoeft dus zeker niet aan alle wandelingen te hebben deelgenomen.  Per wandeling ontvang je, zoals eerder 
vermeld 2,50 euro/Ranstuilenlid.  Met een volle kaart kan je dus dit jaar 20,00 euro per ranstuilenlid 
bijeensparen. 
 

Net zoals voorheen blijft de rubriek ‘Reizen om te wandelen …’ onveranderd bestaan. 
 

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

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

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

 

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

jullie voorzitter 
Christel Janbroers 
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JANUARI 2019 
 
 

Zaterdag 05 januari 2019 
 

HERENTALSE WC vzw 
26e Driekoningentocht 

A PZ Sint-Norbertus 
Blauberg 21 
HERSELT 

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

 

 

Zondag 06 januari 2019 
 

WSV IBIS PUURS 
2e Ibis-Winterserietocht 
 

A Zaal Sint Stefaan 
Broekstraat 22 
LIPPELO 

4-7-10-16-21km 08u00-15u00 

 

WSV BEEKAKKERS 
37e Boerenfrikadellentocht 
 

A Parochiezaal St-Jan 
De Nefstraat 19 
GIERLE 

5-8-11-15-20-25-30km 08u00-15u00 

 

WANDELCLUB 
GASTHOFSTAPPERS 
Driekoningentocht 

O-VL PZ De Klingenaar 
Kieldrechtstraat 12 
DE KLINGE 

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

 
 

Zondag 13 januari 2019 
 

’t BEERKE BEERSE 
Berentocht – 
Winterwandeling reio 
Antwerpen 

A Refter Basisschool  
’t Locomotiefje 
Karel Van Nyenlaan 12 
BEERSE 

4-6-10-15-20-25-30km 08u00-15u00 

 

WSV CLUB 76 MERKSEM 
Wintertocht 

A Sportpark Ruggeveld 
Ruggeveldlaan 480 
DEURNE 

5-7-10-12-20-25-30km 
 

08u00-15u00 

 

 

Zaterdag 19 januari 2019 

 

DE ST-JANSSTAPPERS 
Finaletocht Walk2Gether 
2018 
 

A Parochiezaal 
Kerkstraat 62 
ESSEN 

 
 

6-6-12-18-24km 

 
 

08u00-15u00 

 

 

Zondag 20 januari 2019 
 

MILIEU 2000 LOMMEL 
38e Edelweisstocht 
Superaanbieding 
 

L Feestzaal Het 
Klosterhof 
Oude Diestersebaan 1 
LOMMEL 

 
 
 

4-7-13-17-21-25km 

 
 
 

08u00-15u00 
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BOSGEUZEN 
VOORKEMPEN 
Winterwandeling 

A Feestzaal Den Engel 
Kerkstraat 17 
VORSELAAR 

6-9-13-17-22-27km 08u00-15u00 

 

DE KLEITRAPPERS 
Winterheidetocht 

A Basisschool Bisterveld 
Nieuwstraat 26 
KESSEL 

4-7-14-20-25km 08u00-15u00 

 
 

Zondag 27 januari 2019 
 

NETELAND DUFFEL 
28e Witlooftocht  

A Parochiezaal 
L. Kempenaersstr. 16 
SCHRIEK 

7-14-21km 07u00-15u00 

 

WSV MOL 
Wintertocht  
 

A Parochiezaal Hulsen 
Ossenberg 114 
BALEN-HULSEN 

6-8-14-18-22km 08u00-15u00 

 
 
 
 
 
 

FEBRUARI 2019 
 
 

Zondag 03 februari 2019 
 

WSV SCHELLE 
30e Wintertocht –  

A Depot Deluxe 
Nijverheidsstraat 27 
HEMIKSEM 

5-7-12-17-21-28km 08u00-15u00 

 
WK NOORDERGOUW 
21e Wintertocht 
 

A Harmonie Concordia 
Bosduinstraat 5 
WUUSTWEZEL 

4-8-12-16-20-28km 07u00-15u00 

 

 

Zondag 10 februari 2019 
 
 

SPOETNIKSTAPPRERS 
20e Strandjutterstocht 
Busreis 
 

 

W-VL 
 

Calidris 
Strandlaan 1 
WESTENDE 

 
 
 
 
 

5-7-9-13-14-16-22km 

 
 
 
 
 

07u00-15u00 

 

WIJTSCHOTDUVELS 
9e Winterduveltocht  

A Basisschool De 
Notelaar 
Bergenstraat 2 
WIJNEGEM 

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

 

DE NOORDERKEMPEN 
29e Wintertocht  

A Zaal Pax 
Dr. Versmissenstraat 3 
HOOGSTRATEN 

6-12-18-24-30km 08U00-15U00 

 
 

Donderdag 15 februari 2019 
 

HERENTALSE WV VZW 
Psyloswandeling 

A Ontmoetingscentrum 
Smissenhoekstraat 7 
ZOERLE-PARWIJS 

5-10-15-20-25km 08u00-15u00 
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Zondag 17 februari 2019 
 

SINJORENSTAPPERS 
36e Geitentocht 

A Zaal Rozenkrans 
Heistraat 390 
WILRIJK 

4-9-12-16-21-22-28km 07u30-15u00 

 

DE BAVOSTAPPERS 
22e Wintertocht  

A PC Bel 
Wijdbos 39 
GEEL-BEL 

4-7-12-18-25-32km 07u00-15u00 
 

 

 

BOSGEUZEN 
VOORKEMPEN 
Winterwandeling 

A Kasteel Ravenhof 
Oud Broek 4 
STABROEK 

6-10-15-23km 08u00-15u00 

 
 

Zondag 24 februari 2019 
 

DE NATUURVRIENDEN 
36e Trappistentocht–  
10 miles van Zoersel – Te 
Gekke Wandeling 
Walk2gethertocht 

A Gemeenteschool Beuk 
en Noot 
Achterstraat 
ST-ANTONIUS 
ZOERSEL 

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

 

DE SLUISSTAPPERS 
26e Donkerenhamtocht 

VL-BR St-Theresiacollege 
Veldstraat 11 
KAPELLE-op-den-BOS 

6-12-18-24-25 07u00-15u00 
 

 

 

 
 
 

 
 
 

MAART 2019 
 

Zaterdag 02 maart 2019 
 

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

Zondag 03 maart 2019 
 

WSV CLUB 76 MERKSEM 
Lentetocht 

A Parochiezaal 
Torenvenstraat 
KESSEL 

5-7-12-14-21-31km 08u00-15u00 

 

WSC LANGDORP 
45e Mars der 
Zuiderkempen 

VL-BR Sint-Jozefcollege 
Bekaflaan 65 
AARSCHOT 

5-8-12-15-16-20-30-42-
50km 

06u00-15u00 

 

HOIUTHEIMSTAPPERS 
STEENOKKERZEEL 
Jef Pijp Tochten 

VL-BR School Ter Bronnen 
Tiendeschuurstraat 17 
KAMPENHOUT 

5-8-12-15-19-23-28km 07u30-15u00 

 
 

Zaterdag 09 maart 2019 
 

ST-MICHIELSTAPPERS 
BRECHT 
Caterstocht 
Walk2Gethertocht 

A Kristus Koning 
Bethaniëlei 5 
ST-JOB-in’t-GOOR 

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

08u00-15u00 
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Zondag 10 maart 2019 
 

WSV BERCHLAER 
Lentetocht 

A Gildenzaal 
Gemeentestraat 24 
NIJLEN 

4-6-12-16-22km 07u30-15u00 

 

WANDELCLUB KADDISH 
33e Reuze Wandeling 

A Sportcentrum De Zeurt 
Eksterdreef 12 
SCHOTEN 

6-10-13-16-21km 08u00-15u00 

 

DE HEIKNEUTERS 
Jubileumtocht 50 jarig 
clubbestaan 

L Sint-Jozefinstituut 
Kneippstraat 190-204 
GENK 

6-8-12-17-20km 07u00-15u00 

 
 

Zondag 17 maart 2019 
 

’t BEERKE BEERSE 
Pensentocht 
Superaanbieding 
 

A Parochiezaal 
Past. Lambrechtsstraat 
RIJKEVORSEL 

 
 

4-7-13-17-21-25km 

 
 

07u00-15u00 

 

VREUGDESTAPPERS 
HULDENBERG 
4e Voorjaarswandeling 

VL-BR PZ St-Jozef 
Moorselstraat 203 
TERVUREN 

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

 
 
 

Woensdag 20 maart 2019 

UILENTREKTOCHTJE A Café Trappisten, 
Antwerpsesteenweg 
MALLE 

 +8km 13u30stipt 

 

 

Zondag 24 maart 2019 
 

DE VOSSEN 
BUGGENHOUT 
36e Lentevossentocht 

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

6-10-16-21-32km 07u30-15u00 
 

 

DE GRASHOPPERS 
Grashopperstocht 

A ’t Buurthuis 
Zandstraat 13 
LAAKDAL 

6-12-17-20-25-30km 06u30-15u00 
 

 

 
 

 

Zondag 31 maart 2019 
 

DE STROBOEREN 
St-Annatochten 
Walk2Gethertocht 

A Sint-Annacollege 
Oscar De Gruyterlaan 
ANTWERPEN 

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

07u00-15u00 
 

 

WC PAUL GERARD 
BERINGEN 
Paul Gerardtocht 

L Voetbalkantine De 
Weerstand 
Sportlaan 
KOERSEL 

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

 

 

 

TONGERSE 
WANDELVRIENDEN 
Parel van de Jekervallei 

L Zaal alliance 
Steenstraat 12 
KANNE 

4-8-12-16-20km 07u00-15u00 
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APRIL 2019 
 

 

Zondag 07 april 2019 
 

DE SINT-
JANSSTAPPERS 
Den Ouwen Uiltochten 
Walk2Gethertocht 

A Parochiezaal 
Dreveneind 1 
ESSEN (Horendonk) 

4-7-12-16-19-25-35km 08u00-15u00 

 
 

Zondag 14 april 2019 
 

WSV DE RANSTUILEN 
39ste Intern. Wandeltocht –  
Walk2Gethertocht 
 
 

A Evenementenhal ‘Den 
Boomgaard’ 
Antwerpsesteenweg 
BROECHEM 

 
 
 
 

4-7-11-15-20-25-30- 
42km 

 
 
 
 

06u30-15u00 
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Familiegebeurtenissen … 
In memoriam 
 
 
Op 19 september overleed Roni Schippers. 
Hij was de echtgenoot van Maria De Bie. 
Samen reeds vele jaren actieve Ranstuilenleden. 
Hij was ook de schoonbroer van onze leden 
Tony en Denise Verschooten-De Bie. 
 
 
Fonne Melis overleed op 13 november 2018. 
Hij was de echtgenoot van Georgettes Smets. 
Hij was ook de vader en schoonvader van onze bestuursleden 
Patrick en Karin Melis-Labens en de grootvader van onze 
al even actieve leden Mickey en Shannen Melis. 
 
 
 

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

 
 
 

 
 
 
 

 
 
 

 Appartement te huur in 

Winterberg in het hochsauerland. 

Er zijn verschillende 

wandelroutes in het gebied van de 

Rothaarsteig. 
 

 

Het appartement heeft 1 slaapkamer met 4 

bedden en in de woonkamer staat een 

slaapzetel. Het is gelegen op de gelijkvloerse 

verdieping. Er is tevens een staanplaats voor 

de wagen in de gemeenschappelijke garage. 
 

Meer informatie en prijzen kan u bekomen op 

nr 03/475.10.92 of via email 

marc.smets7@telenet.be  
 

 

mailto:marc.smets7@telenet.be
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Een Ranstuil in de kijker … 
 
Naam: Eddy Van Noten 
 
Woonplaats: Wijnegem 
 
Leeftijd: een gezegende … 
 
Hobby: Wandelen en … 
 
Lid van onze wandelclub sinds 2007.  Je komt hem 

niet vaak tegen op een parcours want … hij heeft een 

veel te druk sociaal leven.  Hij is lid van verschillende 

verenigingen (teveel om op te noemen) en helpt altijd 

bij de organisatie van onze tochten.  Afpijlen, 

parkeerwachter, altijd gedreven en met een glimlach.  

Een echte levensgenieter ook.  Reizen, uit eten gaan, 

kaarten…  2018 was een topjaar voor hem.  Hij 

stapte immers op tram 6.  Dit werd dikwijls EN 

uitbundig gevierd.  Ook zijn 20ste huwelijksverjaardag 

is onlangs gepasseerd.  Tegen feesten zegt hij geen 

nee … medewerkersfeest, ledenfeest, bbq … Van 

Noten tekent present … Geef hem dan nog een 

lekkere tripel van Westmalle … en het wordt een écht minifestival!  We wensen hem nog vele mooie, 

onvergetelijke momenten. 

Een mooi gedicht… 
Ik hou het meest van ‘n sprookje 

Van een landschap, zo betoverend puur 
waar zomer en winter bloemen bloeien 

onder ’n stralend blauw azuur 
Dat is natuurlijk maar ’n sprookje. 
Ik hou het meest van ’n sprookje 

Van een princes, met haar als goud, 
met lieve, zachte reeënogen 

zingend, kuierend in het woud 
Dat is natuurlijk maar ’n sprookje 
Ik hou het meest van ’n sprookje 

Van een prins, op z’n glanzend witte paard 
die dapper vecht tegen boze draken 

in harnas, met getrokken zwaard. 
Dat is natuurlijk maar ’n sprookje. 
Ik hou het meest van ’n sprookje 

De prins en princes, zo werd verteld 
die vonden elkaar en waren gelukkig 

ze leefden nog lang en hadden veel geld. 
Maar dat is alleen ’n sprookje. 

Ik hou het meest van ’n sprookje 
Van een vrije, blije levensbaan 

die mensen allen saam bewandelen 
moedig, eerlijk en spontaan. 

Is dat nu wel of niet ’n sprookje? 
Ik hou het meest van ’n sprookje 

Van al wat leeft onder de zon, 
van mensen die daar ook van houden 

en van vrede, als dat maar kon. 
En ik wou echt, dat dit geen sprookje was! 

Onbekende bron 
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Deelnemers Uilentocht 09 december 2018 
 

1 Wsv De Ranstuilen 162 
 

33 De Pompoenstappers 3 

2 Merksemse Wandelclub De Stroboeren 42 
 

34 Samen Uit Samen Thuis 3 

3 Wsv De Natuurvrienden - Zoersel 36 
 

35 Wandelclub Al Kontent Groot Evergem 3 

4 WSV Neteland Duffel 31 
 

36 WSV De Fonskes 3 

5 Wandelclub De Sint-Jansstappers 28 
 

37 Sinjorenstappers Wilrijk 3 

6 Wc. Zandstappers 27 
 

38 Wiekevorstse Stappers 2 

7 St.-Michielstappers Brecht 20 
 

39 Wandelclub Kwik Bornem 2 

8 Wsv Schorrestappers 15 
 

40 WSV De Trotters 2 

9 W.K. Noordergouw - Brasschaat 13 
 

41 De Grevenbroekers 2 

10 WSV De Kadodders SKW 13 
 

42 WSV De Lachende Wandelaars Aalter 2 

11 De Olympic-Stappers 13 
 

43 Wandelclub 't Hoeksken 2 

12 Wsv Berchlaer 12 
 

44 Reynaertstappers 2 

13 Bosgeuzen-Voorkempen 12 
 

45 Wandelclub De Zilverdistel 2 

14 De Vaartlandstappers 11 
 

46 Wandelclub Tornado 2 

15 Wsv Schelle 11 
 

47 Wandelclub De Parkvrienden Zaventem 2 

16 Wsv Club 76 Merksem 9 
 

48 WSV Horizon Opwijk 2 

17 Herentalse Wv 9 
 

49 Wsv Beekakkers Beerse 2 

18 Wandelclub Opsinjoorke Mechelen 8 
 

50 Les Marcheurs de la Police de Mons 1 

19 Wandelsport Vlaanderen 8 
 

51 WSV Egmont Zottegem 1 

20 De Kleitrappers 8 
 

52 WJC Denderklokjes Lebbeke 1 

21 WSV IVAS Itegem 6 
 

53 Durmestappers 1 

22 W.S.V. Mol 6 
 

54 Les Marcheurs de la Police de Mons H 1 

23 t Beerke Beerse 6 
 

54 De Zennetrotters 1 

24 W.C. De Bavostappers Zittaart 5 
 

55 Singelwandelaars Strombeek-Bever 1 

25 Wijtschotduvels 5 
 

56 De Horizonstappers 1 

26 De Korhoenstappers 5 
 

57 WSV 't Fluitekruid Wolvertem 1 

27 Vosbergstappers 5 
 

58 WVK Puurs 1 

28 Wandelclub De Lachende Klomp 5 
 

59 Wsv De Voskes 1 

29 Wandelclub Temse 5 
 

60 Niet aangesloten wandelaars 173 

30 Wandelclub Kadee Bornem 5 
    

31 Wandelclub De Slak 4 
  

Totaal aantal wandelaars 772 

32 Kon. Harmonie St. Amelberga Zandhoven 4 
     

 
 

IEDEREEN BEDANKT 

VOOR DE KOMST EN …TOT ZIENS 

OP ZONDAG 14 APRIL 2019 

VOOR ONZE 39e INTERNATIONALE WANDELTOCHT 

TE BROECHEM !! 
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Sfeerbeelden van 09 december 2018 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
Fantastische tafelversiering … bedankt Ria 

 
Af en toe konden er toch mooie foto’s gemaakt 

worden 

 
Drijgende regenwolken …’ 

 
Hier zie je een streepje zon … 

 
Zover zijn de meesten zeker niet gegaan vandaag! 

 
Zeker aangespoeld? 

 
En hier zelfs blauwe lucht …  

Wie zegt dat het geregend heeft? 
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Uilenleden schrijven … 
 

Een leuke avond 
Het was op zaterdag 6 oktober 2018 dat we werden verwacht in de Parochiezaal van Oelegem. 
Naar jaarlijkse gewoonte werden daar alle Ranstuilenhelpers verwacht voor een gezellig onderonsje.  Spijtig dat 

niet iedereen die avond aanwezig kon zijn maar uiteindelijk zaten 
we daar toch met een tachtigtal bij elkaar. 
 
Na een klein speechke van onze welbespraakte voorzitster werden 
we deze keer verrast met een heerlijke kaastafel en als dessert 
een lekkere ‘Dame blanche’ met of zonder slagroom en daarbij 
nog een lekker taske koffie of thee. 
 
Ook aan wijn en/of andere drank mochten we ons de hele avond 
tegoed doen.  Er zat blijkbaar onder deze leuke bende een 
weldoener die deze rekening op zich ging nemen omdat hij vanaf 
dan tot de groep van 60-ers mag behoren.  Bedankt Eddy en 
nogmaals een hele dikke proficiat! 
 
Het eten was lekker, het gezelschap was leuk en er hing een 
aangename, gezellige sfeer.  Kortom een avond om ni vlug te 
vergeten.   
Bedankt bestuur en bedankt Uiltjes.  Tot een volgende keer. 

Iemand die erbij was en 
met volle teugen heeft genoten 

 

Busreis Binche 
Men zegt al eens dat was een strontwandeling, wel … deze was 
letterlijk zo’n wandeling! 
Vanuit het vertrek naar het plein met stadhuis en belfort.  Op het 
voetpad lag de ene hondendrol na de andere zodat we meer naar 
de grond moesten kijken dan naar de oude gebouwen, sommige 
gerestaureerd, sommige vervallen en met bollen muren.  
 
Binche is nog een stad met een grote oude omwalling in een vrij 
goede staat.  Vele beelden versieren de stad en dit meestal op 
kruispunten met een mooi bloemenperk er rond.   
Ook heeft Binche vele kapelletjes; aan één ervan bevindt zich de begraafplaats.  
 
Eerste rustpost was een gebouw dat verschillende verenigingen huisvest: een evangelische kerk, een 
kantatelier, de AA, … het was hier even zoeken in welk lokaal we moesten zijn.   

De tweede rustpost hadden wij op een kloostercomplex in één van 
de oude gebouwen.   
 
Hierna moesten we door het slijk ploeteren tot we in de verte de 
kerktoren zagen.  
Het beeld van de Gilles mag natuurlijk niet ontbreken en dit aan de 
kerk en het maskermuseum; daarachter een oude kapel met in de 
tuin oude grafstenen.  Verder in de tuin waren alle stammen van 
de bomen voorzien van zeker 7 tot wel 10 vogelkastjes in 
verschillende kleuren.  
 
Nog even door de omwalling en plots stonden we voor de deur van 
het vertrek en hadden nog tijd om iets te drinken en de 
prijsuitreiking aan de deelnemende clubs mee te maken. 

P.R. 
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Een ‘kletsnatte’ tocht … 
 
Welke wandelaar heeft nog nooit gehoord van de “Wandelgazette”?  Hierin vind je van bijna alle wandelingen 
van Wandelsport Vlaanderen een verslag.  Ik zeg wel bijna … want soms lukt het de reporters niet om aan een 
wandeling deel te nemen … Zo verging het vorige zondag ook ‘De Ranstuilen’!  De reporter was wel ter plaatse 
maar door het barslechte weer was het voor hem onmogelijk om deel te nemen aan de wandeling, laat staan 
om een fotoreportage te maken.  Zo zie je maar dat soms alles ‘letterlijk’ in het water kan vallen! 
Daarom probeer ik nog even zelf iets uit mijn mouw te schudden en deze 
dag in een notendop samen te vatten. 
 
Het was die dag nat, klets-kletsnat!!  Rond de klok van zes viel het 
eigenlijk allemaal nog best mee.  Het miezerde een beetje.  Dus vol 
goede hoop stevende ik op de parochiezaal af.  Zo deden nog een aantal 
vroege Uiltjes mij na en samen trokken we de laatste plooien glad om de 
wandelaars te kunnen ontvangen.  Maar algauw werden de hemelsluizen 
terug opengezet en nog voor de eerste wandelaars toekwamen viel de 
regen al met bakken uit de lucht.   
 
Gelukkig waren er toch een heel aantal die zich in eerste instantie hierdoor niet lieten afschrikken en vol goede 
moed gingen ze op pad.  Ze vertrokken wel voor een kleinere tocht dan ze gewoon waren … Velen kwamen na 
korte tijd echter ook terug in de vertrekzaal aan met de melding: ‘t is gewoon ni te doen!  Zoveel regen en wind’. 
 
Naarmate de voormiddag vorderde werd de hal van de parochiezaal omgetoverd tot een grote vijver … de 
wandelaars die terug toekwamen lekten uit.  Ze brachten zoveel nat mee binnen dat we het water meermalen 
met de veger moesten buiten trekken.   
 
Voordeel van dit alles was wel dat ze enigszins langer in de vertrekzaal vertoefden dan anders en misschien 
een ietsiepietsie meer verteerden.  Maar op onze rustposten was het dus merkelijk minder druk dan anders. 
Rond de middag leek het uit te klaren en een heel schuchter zonnetje probeerde door het dikke wolkendek te 
priemen.  Zou het dan toch nog droog blijven deze namiddag!?  Maar dat was ijdele hoop … niet zo lang nadien 
kregen we de volgende lading hemelwater over ons heen! 
 
Het resultaat op het deelnemersbord was dan ook in verhouding … we klokten af op 772 deelnemers.  Een zeer 
pover resultaat.  Wat een prachtige zondag had moeten worden, viel dus letterlijk in het water!  Ik ben 
ondertussen al 33 jaar bij de Ranstuilen en ik denk dat dit het op één na slechtste resultaat ooit is. 

 
Aan alle moedige Uiltjes die dit weer hebben getrotseerd en 
aan alle noestige Uilenhelpers een welgemeende dank.  En 
deze keer wil ik toch in het bijzonder onze parkeerwachters 
en parcoursmensen extra bedanken.  Want zeker zij hebben 
dat vreselijke weer moeten trotseren! 
 
 
 

Eén ding is zeker, 
we laten ons niet ontmoedigen en draaien lustig door! 

Na zo’n dag als zondag 
kan het in de toekomst alleen maar beter gaan. 

Op dus naar onze Internationale wandeltocht 
 in april volgend jaar. 

Kriskras 

 

 
De groene hesjes hebben, naar eigen zegggen, 

een aangename dag beleefd. 
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Eikenlei 97   2280 Grobbendonk 
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 Uilenpuzzelhoekje … 
Oplossing ‘Sudoku’ 

4e kwartaal 2018 
 

1 8 2 7 4 5 6 9 3 

5 3 7 1 9 6 2 8 4 

4 6 9 2 8 3 5 7 1 

6 4 5 8 3 7 1 2 9 

2 7 1 4 5 9 8 3 6 

8 9 3 6 2 1 7 4 5 

3 1 8 9 6 2 4 5 7 

9 2 6 5 7 4 3 1 8 

7 5 4 3 1 8 9 6 2 
 

En de winnaar is … 
 

Voor deze editie ontving de redactie maar liefst 21 inzendingen 
en deze waren allemaal correct! 

Een onschuldige hand heeft ook deze keer een winnaar aangeduidt 
en het lot is gevallen op Ria Peeters uit Lint. 

Proficiat!  Je prijs wordt zo snel mogelijk afgeleverd. 
 
 

 

Nieuwe puzzelopgave 
1e kwartaal 2019 

 

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

 

 7  1 5 4    

3 1 4 2      

  9    2   

  1   5 7   

 8 7       

   8   3 9 6 

2       6  

   9  2 4  3 

  6  4 1  2  
 

Inzendingen worden verwacht vóór 01 maart 2019 op het adres van onze redactie: 

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

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

mailto:kris.kras@skynet.be
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Kookrubriek … 
 

Soep van zoete aardappel 
met broodkorstjes, 
granaatappel en feta 
 
Ingrediënten (6 personen): 
1 zoete aardappel, 6 wortelen, 1 ui, 2 teentjes 
knoflook, 1 kruidenboeket, 1 takje rozemarijn, 50gr 
kikkererwten uit blik, 1 ½ l gevogeltebouillon, 2el 
olijfolie, peper en zout 
Voor de broodkorstjes:  
¼ witbrood (ongesneden), 2 el 
za’atar, 1el boter 
Voor de afwerking: 
80g feta, 50g pistachenoten 
(ongezouten), ½ granaatappel, 
enkele takjes basilicum 
 
Bereidingswijze: 

 Snij het brood eerst in sneden van 1 ½ cm en 
dan in blokjes.   

 Zet een pan op het vuur met de boter, laat 
smelten en bak er de stukjes brood in en Kruid 
met za’atar. 

 Schil de zoete aardappel en de wortelen en snij 
in stukken; pel de ui en de knoflook en snipper.  

 Zet een pot op het vuur met de olijfolie en fruit 
de knoflook en de ui aan, doe de komijn erbij 
en roer goed om; voeg de zoete aardappel en 
de wortel toe en fruit kort mee zodat de aroma’s 
goed vrijkomen.  

 Voeg dan de kikkererwten toe, giet de bouillon 
erbij, voeg het kruidenboeket en de rozemarijn 
toe en breng aan de kook.   

 Laat de soep zo’n 25 minuten pruttelen op een 
laag vuurtje zodat de groenten goed gaar zijn.  

 Haal de kruiden uit de soep, mix de soep glad 
en breng op smaak met peper en zout. 

 
Werk de soep af met de korstjes, de feta, de grof 
gehakte pistachenoten, granaatappel en enkele 
blaadjes basilicum. 

 
 

Hongaarse 
goulash 
 
Ingrediënten (voor 4 personen): 
Platte peterselie, 2 el zure room, 2 takjes tijm, 1 
blaadje laurier, 500ml rundsbouillon, 1 teentje 
knoflook, 2 uien, 1 rode paprika – 1 blik gepelde 
tomaten, 4 aardappelen, 750gr rundkarbonade, 1el 
olijfolie, peper en zout, paprikapoeder 

 
Bereidingswijze: 

 Pel de uien 
en snijd ze fijn. Pel en hak de knoflook fijn. 
Snijd de paprika in tweeën. Haal er de pitjes uit 
en snijd het vruchtvlees in fijne reepjes. 

 Schil de aardappelen en snijd ze in grote 
stukken.  

 Verwarm de olijfolie en stoof daarin de uien, de 
aardappelen en knoflook.  

 Voeg het rundvlees toe en bak het even mee 
aan.  

 Voeg er de runderbouillon, paprika, tomaten, 
tijm en laurier bij en kruid met peper, zout en 
paprikapoeder.  Zet het deksel op de pan en 
breng aan de kook. 

 Laat vervolgens één uur sudderen op een klein 
vuurtje. 

 
Verdeel de goulash over diepe borden of kommen 
en garneer met zure room en platte peterselie. 
 
 

Frisse 
citrustaart 
 
Ingrediënten: 
Voor de biscuit: 
6 eieren, 180gr suiker, 
120gr bloem, 60gr 
maïszetmeel, ½kl geraspte 
citroenschil, 1el citroensap 
Voor de afwerking: 
200gr mascarpone, 8gr poedersuiker, 200gr platte 
kaas, 150gr lemon curd, 200ml room, 100gr 
geraspte witte chocolade, eetbare rozenblaadjes 
(optioneel) 
En ook nog: springvorm van 26 cm doorsnee 
 
Bereidingswijze: 

 Verwarm de oven voor op 180°C.  

 Splits de eieren en klop de eiwitten met de helft 
van de suiker stijf. 

 Klop de rest van de suiker samen met de 
eidooiers witschuimig.  

 Zeef er de bloem en het maïszetmeel bij en 
breng op smaak met citroensap en geraspte 
citroenschil.  

 Spatel er voorzichtig de eiwitten door.  

 Beboter een springvorm en bestuif met bloem; 
stort het beslag erin en schuif 35 minuten in de 
oven.  

 Neem uit de oven, laat helemaal afkoelen op 
een rooster en ontvorm. 
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 Roer ondertussen de mascarpone samen met 
de platte kaas, de poedersuiker en 3 eetlepels 
lemon curd los.  

 Klop de room stijf en schep door de kaascrème. 

 Na voldoende afkoeling snij je de biscuit met 
een lang mes horizontaal doormidden.   

 Bestrijk de onderste helft met de rest van de 
lemon curd en de helft van de kaascrème.  

 Leg er de tweede biscuithelft op en bestrijk 
boven- en zijkanten rijkelijk met de kaascrème.  

 Zet de taart minstens twee uur in de koelkast. 
 
Bestrooi de citrustaart met de geraspte chocolade 
en eventueel rozenblaadjes. 

 
Ingezonden door Christel 

 
 

 
 
 

Een oproep … 
 

 

De leden die hun bestelde Walking in Belgium niet hebben afgehaald op onze tocht kunnen 
contact opnemen met onze voorzitter Christel Janbroers op het nummer03/4856068 

 

 
 

 
 
 
 

Ranstuilenwinkeltje … 
Het is alweer een tijdje geleden.  Dus de hoogste 
tijd om nog eens te vermelden wat je zoal kunt 
aanschaffen in ons Ranstuilenwinkeltje. 
Voor nieuwe leden zeker geen overbodige 
informatie. 
 

 Stickers Ranstuilen 
 Badge met clubembleem 
 Lintje ‘De Ranstuilen’ 
 Wandelboekje 
 Plastiek kaftje voor wandelboekje  
 T-shirt geel (S-M-L-XL & XXL) 
 Polo geel (S-M-L & XL) 
 Polo blauw lange mouw (S-M-L-XL) 
 Sweater 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,  
Zwaantjeslei 61, Merksem 
(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 eveneens te bekomen tijdens 
de meeste clubevenementen (zomerfestijn, 
ledenfeest, …) maar zeker en vast in de vertrekzaal 
tijdens onze eigen wandeltochten. 
20-delige wandelkaarten zijn gratis te verkrijgen bij 
ieder bestuurslid. 
 

Even belangrijk om te vermelden is dat een volle 
20-delige wandelkaart recht geeft op: 
een reductie van € 4 op een busreis. 
OF 
een reductie van 4 € in onze Ranstuilenwinkel 
(slechts één wandelkaart per aankoop) 

Een 
gekleed 

Uiltje is er  
twee waard! 
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Uilenmoppentrommel… 
In de klas 
-Ik heeft vannacht bij papa geslapen juf. 
-Ik HEB vannacht bij papa geslapen, Hanne. 
Zegt Hanne: 
-Maar ik heeft u niet gezien, juf!? 
 

Vrouwen 
Mijn vrouw heeft maar twee klachten; 
Ten eerste: ze heeft absoluut niets om aan te trekken. 
Ten tweede: ze heeft te weinig ruimte in de kast om haar kleren op te bergen. 
 

Mannen 
Vlak bij een druk kruispunt valt op een broeïerige dag een man flauw.  Een auto stopt, het portier zwaait open 
en een vrouw snelt de bewusteloze man te hulp.  Wanneer ze probeert de kraag van de man los te maken, 
stapt een man uit de toegestroomde menigte die haar opzij duwt en zegt: 
“Het is goed hoor, mevrouwtje.  Ik heb een cursus EHBO gevolgd. 
De vrouw staat op en kijkt toe hoe de man de polsslag van de flauwgevalleen man meet en zich opmaakt om 
hartmassage toe te passen.  Dan tikt de vrouw hem op de schouder en zegt: 
“Als u een dokter nodig heeft, ik sta hier, hé. 
 

Sterfbed 
Een vader ligt op sterven.  Zijn oudste zoon komt op bezoek.  De zoon kan zich niet concentreren, want in de 
kamer hangt de geur van  vers gebak.  Zegt de oude vader plotseling: 
-Mmmmm, appeltaart.  Ga een s in de keuken kijken of er nog een stuk over is, dan kunnen we het samen 
opeten. 
Even later keert de zoon met lege handen terug.  Hij zegt: 
-Mama zegt dat het haar spijt, maar we mogen de taart niet aansnijden.  Ze heeft ze gebakken voor na de 
begrafenis. 

Uit Kerk en Leven 
 

 

Alleen dit formulier gebruiken 
 

INSCHRIJVINGSFORMULIER LEDENFEEST 02 maart 2019 

Inschrijving mogelijk tot uiterlijk 17 februari 2019 

 

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

wonende te (volledig adres)   ................................................................................................ 

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

nemen deel aan het ledenfeest van De Ranstuilen op 02 maart 2019 met ........... personen. 
 

 

 Wij betalen hierbij ........... x 30,00 euro/lid = .................. euro en/of 

                                  …........ x 45,00 euro/niet-lid = ........ .. euro als deelname in de kosten 

OF 

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

    op rek. BE30 0010 9881 7111 met vermelding ‘Ledenfeest 2019 + aantal personen’ 

 

   ( = aankruisen wat van toepassing is) 

Datum en handtekening 
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SUPERAANBIEDINGEN 

2019 

 

 

       Naam: 

       Adres: 

 

 

       Nr. Bankrekening: 

 

 

 

 

SUPERAANBIEDINGEN 

2019 

 

 

       Naam: 

       Adres: 

 

 

       Nr. Bankrekening: 
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Milieu 2000 
Zo 20/01/2019 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Beerke Beerse 
Zo 17/03/2019 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Kadee Bornem 
Ma 22/04/2019 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Sint-Pieters-Leeuw 
Zo 05/05/2019 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

WSV Mol 
Zo 28/07/2019 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Schelle 
Zo 01/09/2019 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

WC Herentals 
Ma 11/11/2019 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Opsinjoorke 
Mechelen 

Za 21/12/2019 
 

 

 

 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Milieu 2000 
Zo 20/01/2019 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Beerke Beerse 
Zo 17/03/2019 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Kadee Bornem 
Ma 22/04/2019 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Sint-Pieters-Leeuw 
Zo 05/05/2019 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

WSV Mol 
Zo 28/07/2019 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Schelle 
Zo 01/09/2019 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

WC Herentals 
Zo  11/11/2018 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Opsinjoorke 

Mechelen 

Za 21/12/2019 
 
 

 


