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Wsv De Ranstuilen vzw 
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Wandelsport Vlaanderen vzw 
onder het lidnummer 1017 
 

Lidgeld 
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Bankrelaties 
FORTIS BE30 0010 9881 7111 
 

Parcoursverantwoordelijken: 
Danny Vanparrys 
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03/485.60.68 
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Woord van uw 

 voorzitter … 
 

 

 

 

 

Beste wandelvrienden, 
 

Ik val meteen met de deur in huis! VEEL LEESPLEZIER!   

Het clubblad is met heel veel zorg samengesteld.  Jammer genoeg merken we, dat er heel wat leden zijn, die het 

niet eens lezen.  Nochtans staat hier heel wat nuttige informatie in alsook mooie reis/wandelverslagen.  Dus 

VEEL LEESPLEZIER, het is trouwens een moment van ontspanning! 
 

We zouden het ook erg op prijs stellen, als adreswijzigingen worden gemeld!  Dit bespaart ons een hele hoop 
werk!  Clubbladen worden op het juiste adres besteld en lidkaarten moeten niet dubbel gedrukt en verstuurd 

worden.  Bedankt voor de moeite! 
 

Voor veel mensen is de zomer de mooiste tijd van het jaar.  Het leven verplaatst zich weer naar buiten en er is 

van alles te beleven.  Zon, lang licht, warm, korte broeken, vakantie, barbecueën, onthaasten…enkele begrippen 
die we de komende maanden dan ook hoog in het vaandel dragen.   

Voor velen komt de jaarlijkse, welverdiende vakantieperiode eraan!  Bij ons zijn het steeds wandelvakanties.  

En we hebben geluk, want we mogen het komende kwartaal twee keer koffers pakken.  Een keertje in juli met de 

echtgenoot, bestemming bij uitstek is Oostenrijk…en in september met de Ranstuilenfamilie…  Willingen komt 
wel heel dichtbij.  Hopelijk willen de weergoden wat mee, dat maakt het allemaal ietsje gezelliger.  Jullie 

“reisbrochure” is reeds gedrukt.  De rode draad hier is natuur, cultuur, ontspanning en vooral heel veel 

GENIETEN. 
 

Eerst even terugblikken 
 

Fier blikken we terug op onze 38ste Internationale Wandeltocht.   
De weergoden waren ons goed gezind.  2365 wandelaars zakten af naar, volgens de wandelgazette, het “stadje” 

Broechem.  En we kregen complimenten….veel complimenten…over de ruime startzaal, over het parcours en 

over de organisatie.  We kregen 2 wandelbussen over de vloer, 3 wandelclubs die hun “superaanbieding” bij 

ons hadden en maar liefst 711 individuelen!!!  Ook hebben we weer wat nieuwe leden kunnen inschrijven.  
Hopelijk vinden zij snel hun weg in onze club.   

En last but not least onze medewerkers.  Maar liefst 87 leden hebben hun beste beentje voorgezet.  Nogmaals 

een dikke merci aan alle medewerkers die deze organisatie in goede (zeg maar in bijna perfecte) banen geleid 
hebben.  Ook de mensen die voor de eerste keer kwamen helpen deden het schitterend.  
 

DANKJEWEL VRIJWILLIGERS,  

JULLIE MAKEN HET VERSCHIL !! 
 

Op 15 april trokken we naar Winksele.  Alle ingrediënten waren aanwezig voor een schitterende wandeldag! 

Een heerlijk lentezonnetje, een prachtig parcours, heel veel groen, mooie vergezichten, wat stevige klimmetjes, 

af en toe moest er ook een hindernis genomen worden en de wilde bosanemonen zorgden voor een vrolijke toets. 
We hebben ze gevoeld, de lente!  63 Ranstuilen waren in hun nopjes. 
 

22 april, een zomerse zondag, hadden we de busreis naar Geraardsbergen.  78 uiltjes hebben er gewandeld, 

gezweet en vooral genoten.  Knalgroene natuur om ons heen, een knalblauwe lucht erboven en aan onze voeten 

een bonte verzameling van boshyacinten.  Ze stonden in volle bloei en waren in al hun pracht en glorie te 
bewonderen.  We beklommen De Muur, een unieke ervaring.  Eens boven konden we genieten van prachtige 

vergezichten.  Op de Grote Markt stond Manneke Pis te “blinken” in zijn feestoutfit.  Een heerlijke 

mmm…mattentaart werd ons aangeboden… Het was weer een onvergetelijke dag! 
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Onder een loden lentezon werden 25 Ranstuilen door Danny op sleeptouw genomen voor ons eerste 

“trektochtje”.  We stapten richting Emblem.  In het Badhuis hadden we een pauze voorzien.  Een frisse pint 

bracht enige verkoeling.  Daarna ging het alweer richting Broechem.  We kregen positieve reacties.  Fijn dat 
jullie erbij waren!  Op naar de volgende editie… 
 

En dan een vooruitblik 
 

Twee superaanbiedingen brengen ons naar Lokeren en Koersel.  Soumagne wordt de bestemming voor onze 

busuitstap.  Ook het uilentrektochtje staat op de planning.  Dan is er ook nog het aanbod van W2G- en WalkOn 

tochten. 
 

In augustus is het weer BBQ-time.  Een wandelingetje, een sappig stukje vlees op de grill en ook de ijskar zal 

weer van de partij zijn.  Niets zo zalig als een barbecue met de Ranstuilen. 
 

Op 29 en 30 september is er de eerste editie van een Wandelbeurs.  Een beurs door en voor de wandelaar.  Je 
kan je bezoek combineren met een wandeling in de omgeving van de Nekkerhal.  De toegangsprijs voor leden 

van Wandelsport Vlaanderen is gratis.  Meer informatie vind je op www.wandelbeurs.be 
 

Voor de fans van een weekendje weg….26-27-28 april 2019 trekken we naar Renesse.  Dit gezellige 

toeristendorp in Zeeland ligt op het eiland Schouwen-Duiveland.  De ideale plek voor wandelaars en 
natuurliefhebbers.  Meer informatie zal in ons volgende clubblad verschijnen! 
 

Zoals je merkt, gaan we ons ook tijdens de komende maanden niet vervelen.  Ik wens jullie allemaal een fijne 

zomertijd toe.  

En dan geef ik nu nog even het woord aan Patrick. 
 

Groetjes, 

Christel 
 

 

 
 

Woordje van uw ondervoorzitter … 

Hoi, 
 

Nu iedereen in het vernieuwde bestuur zijn weg wat gevonden heeft, wil ik mijzelf, 
voor diegene die me nog niet kennen, even voorstellen. 
 

Als kind was ik van thuis uit al lid van de Ranstuilen en heel wat jaren later is ook 

Tania (mijn echtgenote) een Ranstuil geworden.  Het leek ons dan ook na al die jaren 

“anoniem” in Ranstuilenkringen te vertoeven een logische stap om deel te gaan uitmaken van het Bestuur.  Zo 
gezegd zo gedaan.  Toen de mogelijkheid zich dan voordeed om een actieve rol op te nemen, heb ik die, met 

beide handen aangenomen.  Het zal zowel voor Tania als voor mij een leerschool worden met vallen en opstaan 

maar we gaan er 100% tegenaan. 
 

Vooral in de zomermaanden vertoeven wij regelmatig in het zuiden van ons landje in ons, nog verder te 

verbouwen, buitenverblijf.  Maar, uiteraard proberen wij, al dan niet met onze nieuwe viervoeter Branco, op 
verschillende Ranstuilen evenementen aanwezig te zijn. 
 

Wij zijn beide 48 jaar jong en wonen al jaren in Merksem.  Het winkeltje van de Ranstuilen kunnen jullie nu ook 

daar vinden want dit heeft Tania onder haar hoede genomen. 
 

Hebben jullie nog vragen/opmerkingen of suggesties spreek ons of andere bestuursleden dan zeker aan! 

Binnenkort zorgen wij ook nog voor een recente foto van de vernieuwde bestuursgroep en hopelijk tot snel 

ergens onderweg. 
 

Wandelgroetjes, 
Patrick & Tania 

 

http://www.wandelbeurs.be/
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Reizen om te wandelen … 
 
Voor dit kwartaal hebben we twee superaanbiedingen in 
petto. 
De eerste superaanbieding is, zoals jullie reeds in ons 
vorig Uiltje konden lezen, al op zondag 1 juli 2018.  Dan 
trekken we naar Lokeren.  De Reynaertstappers vzw 
organiseren die dag de 1e Runners Lab Walk Classic.  
De start is voorzien in het Jeugdstadion Sporting 
Lokeren, Daknamstraat 91 te Lokeren.  Afstanden hier 
zijn 7-11-17-23-30-50km en vertrekken kan tussen 6.00-
15.00u (start 50 km is tot 8u.00). 
 

Lokeren ligt in de provincie Oost-Vlaanderen, is gelegen aan de rivier de Durme en de autoweg E17 en telt iets 
meer dan 41.000 inwoners, die Lokeraars worden genoemd. 
Over de oorsprong van de naam Lokeren zijn al heel wat theorieën ontwikkeld, de ene al wat geloofwaardiger 
dan de andere. 
 
Een groep auteurs ziet in de plaatsnaam het element “luken” wat (in)sluiten of toedoen betekent.  Lokeren zou 
verwijzen naar een ingesloten plaats tussen de Durme en een bosgebied met wilde dieren. 
Volgens een recenter, meer wetenschappelijk verantwoorde interpretatie zou Lokeren in oorsprong een 
waternaam zijn die later overging op de daar gestichte nederzetting.  Lokeren zou dan afgeleid zijn van 
enerzijds het Indo-Europese grondwoord leuk dat helder of glanzend betekent en anderzijds het prehistorische 
hydronymische achtervoegsel “arna” wat water betekent.  Probleem is dat er voor ‘Leuk-arna’, hoewel 
taalkundig aannemelijk, geen feitelijke, historische bevestiging te vinden is. 

 
Over de geschiedenis van deze stad vonden we op internet 
het volgende terug: 
De vroegste archeologische bewijzen van bewoning op het 
huidige Lokerse grondgebied stammen reeds uit het 
neolithicum.  Latere vondsten dateren uit de periode van 
het Romeinse keizerrijk.  Zo werden restanten van een 
Romeinse weg langs de rivier de Durme teruggevonden.  
Men kan echter moeilijk stellen dat dit gebied enig belang 
had in deze periode.  De eerste vermelding van de stad 
Lokeren vindt pas plaats in 1114.  In tegenstelling tot 
oudere nederzettingen werd het nieuwe dorp Lokeren 
gebouwd in een bocht op de rechterzijde van de Durme.  In 
het midden van de 12e eeuw was het een onafhankelijke 
gemeenschap met landbouw en vlasnijverheid als haar 

twee economische hoofdactiviteiten.  De textielnijverheid bleef belangrijk ver tot in de 20ste eeuw. 
In 1555 gaf Keizer Karel V Lokeren het recht om een markt te organiseren.  Dit marktoctrooi is een 
scharniermoment in de ontstaansgeschiedenis van Lokeren.  Wat men weet van dit moment uit de Lokerse 
geschiedenis is dat het toenmalige marktplein bestond uit een driehoek die zich uitstrekte van de huidige 
Schoolstraat tot aan de kerk en een smalle strook van de Schoolstraat tot richting het huidige stadhuis.  De 
toenmalige markt was dus niet rechtstreeks verbonden met de Durme die omgeven werd door meersen langs 
beide oevers.  In die tijd was het één van de belangrijkste landbouwmarkten uit de omgeving met een bloeiende 
vlashandel.  Dit wekte wrevel op bij de verscheidene naburige steden.  In 1584 zouden garnizoenen uit Gent en 
Dendermonde mede om die redenen het toenmalige dorpscentrum bestaande uit voornamelijk houten huizen 
en een kerk hebben platgebrand. 
 
 
In de 16e en 17e eeuw lag het Land van Waas in de vuurlinie tussen het protestantse Nederlanden en het 
Katholieke Spaanse Rijk.  In de loop van de 17e eeuw trachtte het stadsbestuur percelen aanpalend aan de 
Lokerse markt, te verkrijgen van hun eigenaars.  Zo werd de markt uiteindelijk verbonden met de Durme en 
kreeg het omstreeks 1651 haar min of meer huidige contouren.  In 1789 werd het centrum van de stad 
nogmaals geteisterd door een grote brand.  Na de Franse annexatie werd het gebied deel van het 
Scheldedepartement, Lokeren behoorde tot het arrondissement Dendermonde en tot het kanton Lokeren.  In 
1804 kende Napoleon Bonaparte Lokeren stadsrechten toe. 

Superaanbieding 
 

 

 

 

 

 
De Durme in Lokeren vroeger … 
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Tijdens de Duitse bezetting gedurende de Tweede Wereldoorlog werd er een Durchgangslager 
(doorgangskamp) ingericht met als (voornaamste) doel Engelse 
krijgsgevangenen samen te brengen in afwachting van hun 
transport (deportatie).  Na de bevrijding (tijdens de repressie) werd 
dit kamp ingericht als interneringscentrum voor collaborateurs.  Het 
Interneringscentrum Lokeren was één van de grootste in haar soort 
en er verbleven in de periode september 1944 tot november 1947 
tussen de 15.000 en 22.000 gedetineerden. 
 
Sinds de fusie van 1 januari 1977 maken deelgemeenten Eksaarde 
en Daknam deel uit van de stad Lokeren. 
De gemeente telt buiten het stadscentrum nog verschillende wijken 
en gehuchten, die door verkavelingen en lintbebouwing met het 
centrum vergroeid zijn geraakt, zoals Spoele, Heiende, 
Bergendries, Heirbrug, Everslaar, Bokslaar, Staakte, Naastveld en 
Puttenen.  Het gehucht Oudenbos sluit aan op Zeveneken in 
buurgemeente Lochristi.  In deelgemeente Eksaarde ligt nog het dorp Doorslaar. Daknam is zowel in 
inwoneraantal als in oppervlakte de kleinste van de drie terwijl Lokeren net de grootste is.  De zuidelijke grens 
van de stad en deelgemeente Lokeren loopt volledig gelijk met de E17-autosnelweg. 
 
Bezienswaardigheden in Lokeren zijn o.m.: 

 Het stadsmuseum: hier wordt de geschiedenis van de stad vertelt.  De focus ligt op de 19e en 20e eeuw, 
waarbij er veel aandacht geschonken wordt aan de haarsnijderij-industrie waarvan de stad in de 20e eeuw 
het epicentrum was.  Tevens is er het Nationaal Beenhouwersmuseum, 
schatkamer en oude bakkerswinkel te vinden. 

 De Sint-Laurentiuskerk is een pseudobasilicale kruiskerk gelegen aan het 
kerkplein en de omgeving is een plaatselijke toeristische trekpleister. 

 De Heirbrugmolen is een windmolen.  Deze molen werd in 1852 gebouwd ter 
vervanging van een staakmolen.  In 1873 werd deze molen uitgerust met een 
stoommachine en verrees naast de molen een hoge schouw.  In 1940 werd de 
molen gedeeltelijk ontmanteld, de kap, het gevlucht, de bovenas en het 
kruiwerk werden verwijderd.  De resterende molenromp werd in september 
1979 erkend als monument en als dorpsgezicht.  In 1993 kocht de stad 
Lokeren de molen aan en in 2001-2002 werd de molen maalvaardig 
gerestaureerd.  Op 8 september 2002 werd tijdens de Open Monumentendag 
de molen opnieuw in gebruik genomen.  Het molenaarshuis uit de 18de eeuw 
was te bouwvallig om te renoveren en werd in 2004 uit 
veiligheidsoverwegingen gesloopt.  Het is de bedoeling dat dit later herbouwd 
wordt met hetzelfde uiterlijk. 

 
De Lokerse Feesten is een tiendaags stadsfestival dat sinds 1975 plaatsvindt in de maand augustus. In 
diezelfde periode worden ook de  Fonnefeesten en de Polifonics georganiseerd.  Daarnaast is er nog de 
Kovekensstoet. 
 
Ook aan natuur is geen gebrek. 

Wie aan de natuur te Lokeren denkt, denkt vaak onmiddellijk aan het Molsbroek. Het is niet alleen een, naar 
Vlaamse normen, vrij groot reservaat, het heeft bovendien het voordeel dat een 4,5km lange verharde 
wandeldijk door dit natuurgebied steeds vrij toegankelijk is.  Tevens ligt Molsbroek vlak bij de stadskern en is 
het voor niet-Lokeraars vlot bereikbaar, zowel per auto als met het openbaar vervoer.  Het ligt op enkele 

 
… en de Durme nu (met zicht op het postkantoor) 

 
Zicht op de Heirbrugmolen 

 
Het Molsbroek: panoramafoto (website natuurpunt) 
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minuten lopen van Station Lokeren en via de aansluitende verharde Durmedijk langs de Buylaers bereikt men 
het Molsbroek na ongeveer 20 minuten wandelen.  De totale oppervlakte van het Molsbroek is 80ha.  Het 
natuurgebied wordt beheerd door natuurvereniging vzw Durme. 
Het Bospark is een natuurpark dat zich op zo’n 10 minuten van het stadscentrum van Lokeren bevindt. Het 
omvat een tennisveld, tweetal voetbalvelden, een speeltuin, een kleine tearoom in het bos en een sportkantine 
aan de voetbalvelden.  Door zijn speeltuin en verschillende dieren is het Bospark heel populair bij de kinderen.  
Het Verloren Bos bevindt zich eigenlijk naast het Bospark, alleen een weg bevindt zich tussenbeide.  Dit bos 
omvat een schuttersterrein, een kasteel (anno 1900) en koetshuis.  Deze laatste twee worden als jeugdverblijf 
verhuurd door het Centrum voor Jeugdtoerisme vzw.  Het Verloren Bos is te bereiken via de Durmedijk. 
De Buylaers is een brok natuur binnen de bebouwde kern van Lokeren, op nauwelijks tien minuten wandelen 
van het eigenlijke stadscentrum.  Dit natuurgebied van 20ha is immers gelegen op de linkeroever van de 
Durme, tegenover het stedelijk zwembad en de Sportlaan.  De meersen langs de Durme hebben hier 
grotendeels hun historisch uitzicht behouden met weinig beplantingen in de vlakte, fraaie vochtige hooilanden 
en daarnaast een aantal rietveldjes.  Het spontaan verwilderend Verloren Bos met zijn stuifduinrelicten paalt 
eveneens aan dit natuurgebied.  Dit gebied wordt beheerd door vzw Durme. 
De Eenbes-reservaatpercelen zijn genoemd naar een op Vlaamse schaal behoorlijk zeldzame plant, die er in 
het vroege voorjaar abundant bloeit: de Eenbes.  Ze situeren zich op de overgang van de Moervaartvallei en de 
kern van Zandig Vlaanderen, het zandgrondenlandschap tussen Gent en Lokeren. 
De Liniewegel te Eksaarde is voor veel Lokeraars het mooiste wandel- en fietspad door de open ruimte. 
De Moervaartmeersen en hun omgeving zijn als natuurgebied wellicht het minst bekend te Lokeren.  
Begrijpelijk, want het is eigenlijk een samenvoeging van acht verschillende gebieden, allen gescheiden door 
wegen of waterlopen en met een eigen landschappelijke verscheidenheid.  Het is dus natuurgebied met veel 
afwisseling.  Langs de Moervaart en een noordelijk deel van de Durme ligt een vrij smalle, soms maar 200m 
brede strook meersen. 
Museum 
 

Van de organisatoren ontvingen we volgende tekst over deze wandeling: 

“De Reynaertstappers vzw organiseren voor de 1ste maal een Runners’ 
Lab Classic Walk met als startplaats het Jeugdstadion Sporting Lokeren, 
Daknamstraat 91 te 9160 Lokeren. 
De mogelijke afstanden zijn 7-13-17-21-28 en 50km. 
Alle afstanden starten door het Park der Beuken met villa Ter Beuken, 
gebouwd in 1914 in Art Nouveau stijl. Van daar gaat het langs de Durme, 
een zijrivier van de Schelde.  Vandaag beschouwt men de Durme veelal 
als een samenvloeiing van de Zuidlede en de Moervaart.   
Zo kom je aan onze eerste rustpost “School de Rozen”.  Daar keren de 
wandelaars van de 7km weer richting startplaats langs het Bospark en het 
verloren bos met zijn mooi kasteel en koetshuis en tussen verschillende 
exotische boomsoorten. 
De andere afstanden gaan richting natuurreservaat Molsbroek, met zijn 
80hectare één van de grootste natuurreservaten van Oost Vlaanderen.  Je 
kan er volledig rondwandelen en gedurende 4.5km lang vindt je er talrijke 
watervogels, elsenbroeken, rivierduinen, rietvelden en vochtige grasvelden.  Ook het bezoekerscentrum 
gelegen in het natuurreservaat is meer dan een bezoekje waard.  Je kan er bovendien een bijkomende rustpost 
van maken.  De 13km gaan dan weer richting rustpost “School de Rozen”.  
De 17,21 en 28km gaan verder langs de putten van den Ham.  Dat zijn twee mooie waterputten met volop 
natuur waar ook zeilclub de Maere is gevestigd.  De 17km gaan vandaar ook richting rustpost “School de 
Rozen”. 
De 21 en 28km gaan verder naar de Ruiter, een landelijk gehucht van Waasmunster, waar er een rustpost is 
ingelast in zaal Sint-Janskring.  De 21 km gaat dan weer richting rustpost de Rozen langs landelijk rustige 
veldwegen.  
De 28km-wandelaars maken een lus naar het oude vliegveld waar het domein Baverickhoeve is gevestigd van 
industrieel Jan De Clerck.  Dit domein is gelegen midden de bossen, prachtig om door te wandelen.  Van daar 

komen de wandelaars van de 28km weer aan 
de rustpost op de Ruiter en vervolgen hun 
wandeling samen met de 21km wandelaars. 
Onze bekende 50km-wandeling met zijn 
uitstekende bevoorrading kan starten vanaf 6 
uur ’s morgens. Ze wandelen eerst ook naar 
“school de Rozen”.  Van daar gaan ze richting 
Zele Durmen, waar deze wandelaars verwend 
worden met spek en eieren.  Daarna lopen ze 
via natuurgebieden naar de Durmedijk die 

 

 
Speelbos “De Vaag” 
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onverhard is en een pareltje is van natuur met een mooie bloemenpracht en de vele konijntjes en fazanten zijn 
soms een streling voor het oog.  Van daar gaat het langs de mooie trage weg “houtenkruis”, langs de oude 
spoorwegbedding en komen ze uit aan onze rustpost “Gerstekot”.  Verder gaat het over het bos en heidegebied 
van Waasmunster, door speelbos de Vaag, richting gehucht de Ruiter en daar volgen de 50km wandelaars de 
andere afstanden naar de startplaats. 
 
De 50km met bevoorrading kost 10 euro bij voorinschrijving en 12 euro de dag zelf.  Wat krijg je voor die 10 
euro: een pracht van een natuurwandeling, spek en eieren, een belegd broodje, 2 x een consumptiebon van 
1,50 euro en één van 2,30 euro, een éclair, een koek en een flesje water.  Bij aankomst en na het volbrengen 
van de 50km wandeling, een   T-shirt geschonken door de Grootste Loopspeciaalzaak Runnerslab uit 
Zwijndrecht. 
Voor info over het voor-inschrijven van de 50km-wandeling stuur je een mailtje naar  
marc.lauwaert1@telenet.be of bel even naar nummer 0495/68.85.58. “ 
 

Zo, Beste Uiltjes, dat was wat meer informatie over de streek waar je vertoeft en het parcours van die dag 
indien je deelneemt aan deze superaanbieding.   
En vergeet niet: Je superaanbiedingskaart laten afstempelen (+ het controlestrookje van je inschrijvingskaart 
bijvoegen) betekent op het einde van het jaar een klein spaarcentje vanwege de clubkas.  (lees hierover meer 
op pag. 19) 
 
 

 
 
 
De tweede superaanbieding is toebedeeld aan De Mijnlamp Beringen-mijn.  Op woensdag 15 augustus 
2018 organiseren zij de Lus van het Zwarte Goud.  Starten kan tussen 07u00 en 15.00 vanuit de VIP-kantine 
Mijnstadion gelegen aan de St dionlaan 1 te Koersel.  Zij laten de wandelaars de keuze tussen een afstand 
van 4, 6, 12 en/of 20km. 

 
Koersel is een deelgemeente van Beringen, in de provincie 
Limburg. 
 
De oudste vermelding van Koersel stamt uit 1166 als Corcela.  De 
naam zou afkomstig kunnen zijn van het Gallo-Romeinse woord 
Curticella, een samenvoeging van curtis (hofstede) en cella 
(woning). Een Latijnse verklaring staat/stond natuurlijk mooi maar 
een Germaanse verklaring voor Koersel is echter waarschijnlijker, 
er was hier voor de Romeinen immers niet veel te rapen op de 
arme zandgrond.  Koersel zou in geval van een Germaanse 
herkomst van de naam dan kunnen zijn voorgekomen uit “Cor-

sala”, wat de duiding zou zijn voor een hoeve van een voorname Frank namens “Cor”.  Recent heeft men nog 
een andere mogelijke Germaanse verklaring voor de herkomst van Koersel aangetoond namelijk een “gebouw 
met wachttoren”. 
 
Geschiedenis 
In het gehucht Stal werden enkele jaren geleden bij werken overblijfselen uit de Urnenvelden tijd gevonden.  De 
geschiedenis  van (Frankische) bewoning van deze streek gaat terug tot ongeveer 700.  Omstreeks 800 kwam 
het gebied bestuurlijk onder het huidige Lummen te vallen.  De Heer van Lummen liet hier een kapel bouwen.  
Het patronaatsrecht daarvan werd in 1185 geschonken aan de Abdij van Averbode.  In 1204 werd Koersel een 
zelfstandige parochie, maar de pastoors werden tot 1829 nog door de Abdij benoemd.  
Sedert 1572 was het grootste deel van Brabant in handen van de legers van Willem de Zwijger.  Op de 
Pacificatie van Gent werd hij door de afgevaardigden van de Provinciën als Staatshoofd van de Verenigde 
Nederlanden aangeduid.  Filip II, koning van Spanje en de Nederlanden, stond ondertussen niet stil.  Dankzij 
een vrije doortocht door Frankrijk slaagde hij erin een leger, onder leiding van Don Juan en Alexander Farnese 
hertog van Parma naar de Nederlanden te sturen.  In Gembloers kwam het op 31 januari tot een treffen met de 
legers van Willem de Zwijger.  Waar deze laatsten vernederd werden verslagen.  Alexander Farnese richtte zich 
nu op de kleinere Oost-Brabantse steden, en op 22 februari 1578 werd Zichem en op 24 februari Diest 
veroverd.  Een regiment Waalse huursoldaten, onder leiding van Johan Baptist de Monte werd er als garnizoen 
gelegerd. 
Op 11 januari 1579 verscheen een afdeling van dit garnizoen in Koersel.  De dorpelingen hadden de gewoonte 
om hun graan in de kerk te bewaren.  De soldeniers eisten dit graan op, maar de inwoners vluchtten in de kerk 
en beriepen zich op het asielrecht van Roomse kerken. De soldeniers verzamelden hout en mutsaarden, tasten 
ze tegen de kerk en haar toren en staken die in brand.  Twee dagen brandde de kerk.  De balans: van de 250 
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dorpelingen die zich in de kerk verschanst hadden, verloren er 183 onmiddellijk 
het leven.  Er wordt nog steeds een jaarmis opgedragen ter nagedachtenis van 
deze ramp. 
Bestuurlijk bleef Koersel, tot omstreeks 1798, onder de heerlijkheid van 
Lummen vallen.  Daarna werd Koersel een zelfstandige gemeente. 
 
In 1826 ontstond bedevaartsoord ’t Fonteintje, waar in 1833 een kapel werd 
gebouwd. 
In 1834 woedde een dorpsbrand, waarbij het centrum van Koersel, inclusief de 
kerk, door brand werden verwoest. 
 
Van belang was de aanleg van de Steenkoolmijn van Beringen, vanaf 1907.  
De bevolking van Koersel nam daardoor sterk toe.  In 1910 werd in het 
nabijgelegen gehucht Stal een zelfstandige parochie opgericht. 
 

Na 1945 werden tal van nieuwe wijken in Koersel aangelegd. Fonteintje (1945), Steenveld (1946), Steenoven 
(1950), Grootveld (1950), Schanswijk (1960) en Vlegeneinde (1968). 
In 1977 kwam een einde aan de gemeentelijke zelfstandigheid van Koersel.  Het werd onderdeel van de 
fusiegemeente Beringen. 
 
Bezienswaardigheden 

 De Sint-Brigidakerk is een neoclassicistisch bouwwerk uit 1850.  Het centrum van Koersel werd begin 2006 

vernieuwd waarbij ook het kerkplein verfraaid werd.  In 2006 werd in Koersel een eeuwenoud beeldje 

gevonden dat nu in de kerk staat. 

 De pastorie, aan Pastorijstraat 49, werd gebouw in 1655, doch sterk gewijzigd van 1865-1876, waarbij de 

voorgevel in neoclassicistische trant verbouwd werd. 

 Neoclassicistisch voormalig gemeentehuis, uit 1856. 

 Kasteel Quanonne ("het kanon", zoals het in de volksmond te Koersel wordt genoemd) is een van de 

bekendste gebouwen in het dorp.  Met zijn goed bewaard 

achterliggend park is het kasteel zichtbepalend voor het centrum.  

Oorspronkelijk was het kasteeltje een herenhoeve, die in 1770 werd 

gebouwd door de familie Peeten.  Dit betrof notabelen en 

grootgrondbezitters uit Aarschot.  In 1850 werd de hoeve verbouwd tot 

een neoclassicistisch herenhuis, in de volksmond een "kasteeltje".  Dit 

geschiedde door ene Frederik Quanonne, telg uit een vooraanstaande 

Franse familie, die in het huwelijk was getreden met Maria Peeten. Het 

was ook dit echtpaar dat het initiatief nam tot de aanleg van het park.  

In 1873 kwamen de kinderen Quanonne-Peeters op het kasteel wonen 

en in 1892 kwam, na de dood van Gaspard Peeten, het gehele bezit 

aan de familie Quanonne.  In 1930 stierf, met Berthe Quanonne, ook 

dit geslacht uit.  Zo kwam het kasteeltje in handen van particulieren.  Het werd een dokterswoning en 

herberg.  In 1954 kochten de Zusters van Maria van Landen het pand, en werd dit een tehuis voor 

welgestelde bejaarden, later enkel voor oudere zusters.  In 1992 werd het gebouw weer verkocht en 

veranderde bijna in een opvangtehuis voor drugsverslaafden.  Doch deze plannen vonden geen doorgang.  

Het kasteel is sinds 1995 eigendom van een inwoner uit Koersel, die er onder meer een antiekzaak in 

uitbaat en het gebouw restaureert.   

 Bedevaartsoord Koersels Kapelleke of ’t Fonteintje met een kapel Onze-Lieve-Vrouw aan de Staak, uit 

1833, die vergroot werd in 1839. 

 De Stalse Molen, ook Lemmensmolen genoemd, is een 

watermolen op de Zwarte Beek, die zich bevindt aan de Stalse 

Molenstraat te Koersel.  De molen is vernoemd naar de buurtschap 

Stal, die ten noordoosten van de molen ligt.  De naam 

Lemmensmolen heeft betrekking op de familie die reeds vanaf 

1827 de eigenaar is.  Voor het eerst was er sprake van een 

dergelijke molen in 1350.  In 1684 vond herbouw plaats, waarvan 

een jaartal op het houtwerk getuigt.  In 1882 werd het gebouw 

uitgevoerd in baksteen.  In 1947 was het waterrad zodanig 

vervallen dat werd overgegaan op elektrische aandrijving.  De laatste molenaar, Paul Lemmens, overleed in 

1948.  Diens dochter, Denise, trouwde met René Bollen, die de molen in 1990 herstelde, waarbij een nieuw, 

 
De Sint-Brigidakerk 

 
Zicht op het kasteel 
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ijzeren onderslagrad werd geplaatst. René overleed in 2002.  Het betreft een dubbelmolen, die gebruikt 

werd als korenmolen en als oliemolen. 

 Het kerkdorp Stal ligt ten noordwesten van het centrum. 

 De mijngebouwen en de terril (steenberg) van Beringen liggen volledig 

aan de aanpalende tuinwijk Beringen-Mijn voor het grootste gedeelte 

op Koersels grondgebied.   Een steenberg (Nederland) of terril (België) 

is een ophoping van steenafval dat als bijproduct van de ondergrondse 

mijnbouw ontstaat.  Het gesteente bestaat voor grootste gedeelte uit 

leisteen (een zacht en brokkelig gesteente), en zandsteen (een zeer 

hard gesteente).  De stenen kwamen vrij bij het afdiepen van 

schachten en bij de aanleg van steengangen en galerijen.  Ook bij de 

steenkolenwinning kwam steenafval tussen de kolen mee naar boven.  

In de zeverij en wasserij van de mijnen werden de kolen van de stenen 

gescheiden.  De mijnstenen werden vervolgens naar de stortplaats vervoerd, bergopwaarts getransporteerd 

en op de voortdurend groeiende afvalberg gestort waardoor een steenberg of mijnterril ontstond.  Mijnsteen 

werd daarnaast ook gebruikt voor het opvullen van ontkoolde pijlers; dit deed men om mijnschade te 

beperken.  Later werd steenafval van de steenberg toegepast bij het dempen van de overbodige 

mijnschachten. 

Na de sluiting van de steenkoolmijnen van het Kempens steenkoolbekken tussen 1966 en 1992 werden 

verscheidene pogingen ondernomen om uit de steenbergen nog steenkool te recupereren.  Enkel in 

Winterslag, de oudste mijn, was dit succesvol en werd nog zo'n 10 à 15% steenkool gerecupereerd. 

Verscheidene mijnterrils werden bezaaid en er werden wandelwegen en mountainbikeroutes naar de top 

van de berg aangelegd.  Op de top heeft men een panorama over de mijncités en de horizon reikt bij helder 

weer tot aan de terrils van andere mijngemeenten. 

In Belgisch-Limburg waren er zeven steenkoolmijnen die elk één 

of twee terrils hadden.  Beringen telt er twee: terril 2 is 

toegankelijk en heeft geen top maar een plateau op een hoogte 

van 100 meter.  Er werden 2 wandelpaden aangelegd op de 

terril.  Terril 1 werd omgevormd tot Avonturenberg.  Naast 

wandelpaden en trappen zijn er avontuurlijke klimconstructies 

tegen de berghelling en er kan ook gemountainbiket worden. 

Op de voormalige mijnterreinen bevindt zich het Vlaams 

Mijnmuseum, het grootste en belangrijkste industrieel erfgoed 

van Vlaanderen en tevens de grootste bewaarde mijnsite in 

Europa. 

 
Het dialect van Koersel en haar gehucht Stal worden voor het W.L.D. (Woordenboek Limburgse Dialecten) 
ingedeeld bij de Demer Kempense subregio van het West-Limburgs.  Men spreekt nog Koersels maar het 
dialect staat onder druk.  Jongeren spreken het minder en minder en zij die het nog spreken geven het vaak niet 
meer door aan de volgende generatie waardoor het voortbestaan op relatief korte tijd in gevaar is. 
 
Natuur en landschap 
Koersel ligt aan de westrand van het Kempens Plateau, vanwaar een aantal beken in westelijke richting 
stromen.  De Zwarte Beek en de Oude Beek bevinden zich ten noorden van de plaats, terwijl de Helderbeek ten 
zuiden van Koersel is gelegen. 
 
Vooral ten oosten van Koersel, op het plateau, ligt een bosrijk gebied waarin zich ook enkele heidevelden 
bevinden.  Dit is de Koerselse Heide.  Voor een belangrijk deel is dit een militair domein, behorende tot het 
Kamp van Beverlo.  Hier ligt ook het recreatiegebied met bedevaartskapelletje ’t Fonteintje.  Een verhard 
fietspad, van Koersel naar Hechtel alsook Heusden, leidt door dit militair domein. 
 
De Vallei van de Zwarte Beek, gelegen in het oosten van Koersel, is Vlaanderens grootste natuurgebied.  Dit 
natuurgebied is op Europees niveau bekend.  Hier vindt men het bezoekerscentrum “De Watersnip”. 
 
In de Vallei van de Helderbeek wordt een klein natuurreservaat, Helderbeek-Voort genaamd, beheerd door het 
Agentschap voor Natuur en Bos.  Dit gebied is door instortende mijngangen sterk gedaald en moerassig 
geworden.  Het gebied is niet toegankelijk. 
 
Het natuurgebied Helderbeekvallei-Terril omvat ook de Mijnterril Heusden-Zolder, die eveneens als 
natuurreservaat beheerd wordt en wél toegankelijk is. 

 

 
Steenkolenwagon Beringen-mijn 
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Busreis 

 

Van de organiserende wandelclub ontvingen wij de volgende parcoursbeschrijving: 
 
De 4km vertrekt langs de St-Theodardus kathedraal, gaat vervolgens over de mijnsite en passeert het TODI 
duikcentrum en het B-Mine winkelcentrum. Via het casino en het kioskplein komen we terug bij het vertrek. 
 
De 7,6km vertrekken eveneens langs de kathedraal, gaan over de mijncité en langs de spoorlijn gaan ze naar 
de controle te Beverlo.  Ze trekken verder langs de overzijde van het spoor door de bossen van Genemeer, 
over de mijnterril en via het kioskplein naar de aankomst. (50% bos). 
 
De 12km volgen eerst een nieuw stuk wandelpad over de oude spoorbedding om dan via de bossen van de 
Ulfort en de cité langs de spoorlijn naar de controle te wandelen.  Door de bossen van Genemeer  en over de 
mijnterril passeren ze het TODI duikcenter.  Via het kioskplein gaan ze naar de aankomst. ( 60% bos) 
 
De 21km volgt het parcours van de 12km.  Vanuit de controle maken ze een lus van 8,5km via de st-
maartenberg richting de bossen van Geneberg.  Langs het Binnenveld en het Eindeken geraken ze terug op de 
controle. ( 70% bos) 
 
Zo beste uiltjes, naar onze mening is ook deze superaanbieding de moeite waard.  En vergeet niet: 
 

naar Lokeren en Beringen gaan we om te wandelen weliswaar 
maar je wordt ook door de clubkas verwend 

want voor elk ingeschreven lid  
liggen op het einde van het jaar de centjes klaar!! 

 
 
 

 
 
 
 
De enige busreis van dit kwartaal (de buitenlandse reis naar Duitsland 
niet meegerekend) zal doorgaan op zondag 29/07/2018 naar 
Soumagne.  Les Marcheurs de La Magne richten die dag de 15e 

Marche des Vacancesin.  Starten kan hier tussen 06u30 en 15u00 
vanuit het Centre Sportif Local de Soumagne gelegen aan de Avenue 
de la Coopération 14 te Soumagne.  Je hebt de keuze tussen een 
afstand van 5, 8, 13, 21 en/of 30km.   
 

Soumagne is gelegen in de provincie Luik, meer bepaald in het Land van Herve, in de vallei van de Magne, op 
een hoogte van ongeveer 200 meter.  Ten zuidwesten van de kom ligt het Domein van Wégimont, met het 
kasteel.  De omgeving wordt gekenmerkt door landbouw en veehouderij. 
 
Het maakte deel uit van de Bisschoppelijke tafel van het Prinsbisdom 
Luik.  In de 16e eeuw werden banden met het Markgraafschap 
Franchimont vermeld.  In de 17e en 18e eeuw werd de heerlijkheid 
herhaaldelijk uitgegeven aan particulieren. 
De veehouderij vormde een belangrijk bestaansmiddel, maar ook de 
steenkoolwinning speelde een rol.  Dit leidde in de 19e eeuw tot de 
activiteit van de Société anonyme des Charbonnageus du Hasard, welke 
in de jaren ’70 van de 20e eeuw tot een einde kwam. 
De aanwezigheid van steenkool leidde ook tot metallurgische 
activiteiten.  Kleine bedrijfjes op het terrein van de spijkersnederij boden 
in 1840 een bestaan aan vrijwel de helft van de bevolking. 
In 1914 werd een deel van het dorp in brand gestoken door de Duitse indringers.  Deze vermoordden 
bovendien 118 personen. 
 
De Sint-Lambertusparochie kwam in 1204 aan de Norbertijnen van de Abdij van Mont Cornillon, welke in 1288 
de Abdij van Beaurepart betrokken.  De bezittingen van de Norbertijnen kwamen door deze uitruil toe aan de 
Prinsbisschop, maar het patronaatsrecht en het tiendrecht van de parochie bleven, tot aan de Luikse Revolutie 
eind 18e eeuw, in handen van de Norbertijnen. 
 
In Soumagne en omgeving vind je natuurlijk ook verschillende bezienswaardigheden zoals: 

 
Het Land Van  
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 De Sint-Corneliuskerk in de buurtschap Fécher. 

 De Sint-Lambertuskerk, in Maaslandse renaissancestijl, dateert uit 1686, en werd na een brand in 1694 

gereconstrueerd.  Het plafond van de kerk bestaat uit 217 met wapenschilden beschilderde panelen van 

heren, geestelijken en weldoeners van de kerk.  De schilderingen werden tussen 1700 en 1710 

aangebracht.  Bezienswaardig zijn ook de eiken, gebeeldhouwde lambriseringen van Guillaume Evrard en 

de messing koorlezenaar. 

 Het Kasteel van Wégimont, voornamelijk gelegen in Ayeneux.  Reeds in de 15e eeuw was hier een kasteel 

aanwezig, dat echter in 1636 verwoest werd door de Grignoux.  In de 17e en 18e eeuw werd het kasteel 

herbouwd en vergroot in Maaslandse renaissancestijl.  Het kasteel behoorde tot de familie d'Aspremont 

Lynden en daarna van de familie d'Oultremont, waarvan 

ook leden in een familiegraf bij het kasteel werden 

bijgezet.  In 1920 kwam het aan de provincie Luik.  In 

1964 woedde er een brand, waardoor een deel van het 

kasteel werd verwoest. 

Het te midden van een park met vijvers liggende kasteel 

is omgracht.  Via een stenen brug, die de voormalige 

ophaalbrug vervangt, bereikt men het poortgebouw van 

1614.  De toegangspoort is 18e eeuws en heeft een 

timpaan die versierd is met stukwerk.  Ook zijn er twee 

vrouwenhoofden en twee leeuwenkoppen op de gevel van het poortgebouw aangebracht, evenals een 

gevelsteen met het wapenschild van Charles-Ernest de Lynden et de Froidcourt.  Het gebouw fungeert ook 

als duiventoren. Rechts van het poortgebouw is het woongedeelte, dat uit vier verdiepingen bestaat.  Dit is 

na de brand herbouwd.  Links van het poortgebouw is een zijvleugel en zijn er twee torens op vierkant 

grondplan. 

De slotkapel is van 1671 en werd door de Karmelieten gebruikt.  

Deze in de 19e eeuw enige tijd als parochiekerk voor Ayeneux 

gebruikt, tot in 1876 een parochiekerk werd ingewijd.  In latere tijd 

werd het schip gesloopt en bleef enkel het koor, met de grafkapel 

van de familie d'Oultremont, gespaard. 

Het kasteel is berucht vanwege zijn geschiedenis als Lebensborn-

kraamkliniek en tehuis ("Heim Ardennen"), waar de nazi's tijdens 

de Tweede Wereldoorlog buitenechtelijke kinderen, verwekt door 

Duitse soldaten, lieten opvangen in de aanwezigheid van hun niet-

Duitse moeders. 

Op 26 mei 1964 kwamen bij een grote brand op het kasteel 17 

mensen (vooral bejaarden) om het leven. 

Tegenwoordig is een gebied van 22ha om dit kasteel ingericht als provinciaal domein.  In het kasteel kan 

men overnachten.  Er is een kampeerterrein en er is een park met vijvers, een arboretum en een speeltuin. 

Ook is er een kunstgalerie. 

 
Over de wandeling zelf hebben we weinig of geen informatie bekomen.  Maar het Land Van Herve is zonder 
meer een mooie streek om te wandelen.   
 
Inschrijven voor deze busreis is, wegens organisatorische redenen, al voorzien vanaf maandag 02/07/2018 
(tussen 20.00 en 22.00u) bij Christel Janbroers op het nummer 03/4856068. 
 
De prijs bedraagt nog steeds 7 euro/persoon of 3 euro + een volle 20-wandelingenkaart.  Kinderen jonger dan 
14 jaar betalen slechts 4 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 
Soumagne + aantal personen. 
Vertrekken doen we stipt om 7.30u te Ranst (parking Aldi), de terugreis vanuit Soumagne vatten we even stipt 
aan om 16.00u. 
 

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

zodat je stress en parkeerproblemen kan vermijden!! 
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Ons jaarlijks zomerfestijn … 

 

Dat Ranstuilen echte wandelaars zijn is algemeen geweten maar feesten doen we zeker even graag!  En als we 
dan ook nog de twee kunnen combineren dan zijn we de koning te rijk! 
Op zaterdag 11 augustus 2018 is het weer zover: Ons jaarlijks zomerfestijn.   
Ook deze editie zal doorgaan in de jongensschool gelegen aan de Schildesteenweg te OELEGEM.  Daar 
beschikken we over de refter en de speelplaats.  Wat het weer dus ook moge wezen, voor elke deelnemer is er 
dus een plaatsje, hetzij binnen hetzij buiten. 
Voor deze editie werd er geopteerd om slechts 1 wandeling te organiseren van + zes kilometer.  De start is 
daarom ook iets later gepland.  We komen samen in de jongenschool vanaf 14u30 zodat we de wandeling stipt 
om 15u00 van start te gaan.  
 
Voor de goede orde:  
Er wordt zoals steeds in groep gewandeld.  Dit betekend dat de snelheid aan ieders kunnen wordt aangepast.  
Als dus blijkt dat sommigen wat achterblijven wordt er van de snellen verwacht dat zij hun tempo verminderen 
en indien nodig wordt er even halt gehouden om de achterliggende wandelaars de kans te geven zich terug aan 
te sluiten.  Bedenk wel dat, wanneer zij zich terug hebben aangesloten dat ook zij recht hebben op een korte 
rustpauze. Want samen uit, betekent ook samen thuis! 
 

Het programma ziet er dus als volgt uit: 
Wandelaperitief: 
Vertrek: 15u00 stipt! 
 
Diegenen die er voor kiezen om niet te wandelen die dag zijn 
uiteraard eveneens van harte welkom want … 
 

Vanaf 18u00 starten we met een heus ‘barbecuefestijn’ 
bestaande uit: 
Vlees, vis en/of veggie aangevuld met 
een waaier aan groenten, sausjes en brood erbij. 
Als afsluiter kan je weerom smullen van een heerlijke sisser. 
 

 

Prijskaartje: 
7,50 euro voor het standaardpakket: bestaande uit groentjes, sausjes, en brood 
 
Verder kan je naar believen vlees, vis en/of veggie bestellen.  Je kan een keuze maken uit:  
Hamburger (1,5 euro), barbecueworst (1,5 euro), Griekse kipfilet (2 euro), rundbrochette (2,5 euro), lamskotelet 
(3 euro), ribbekes (3 euro), scampibrochette – 6stuks (4 euro), zalmpapillotte (5,5 euro) en groentenburger (2,5 
euro).  Het aantal stuks dat je wenst bepaal dus je zelf. 
 
Je keuze moet je bij inschrijving vermelden op het inschrijfstrookje dat je achteraan dit clubblad 
terugvindt. 
 

Inschrijven (alleen met keuzestrookje) kan tot uiterlijk woensdag 25/07/2018 bij een bestuurslid naar 
keuze!! 
 

Betalen doe je bij inschrijving en kan alleen via overschrijving!! 
De drank is niet inbegrepen maar die is ter plaatse te bekomen aan zeer democratische prijzen. 
 

Nog een handige tip:  

Eet je niet graag met plastiek bestek uit een plastiek bord? ... Breng gerust je eigen bord en bestek mee.  Zo 
help je ook nog eens de afvalberg te beperken; 
 

Hoe meer zielen, hoe meer vreugd! 
 Dus Ranstuilen… met z’n allen op naar dit festijn 

hopelijk zullen de weergoden ons ook wat terwille zijn. 
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Meerdaagse reis naar  
Willingen – Duitsland 

van 09/09/2018 tot en met 14/09/2018 
 
Ziehier nog wat inlichtingen omtrent onze busreis naar Willingen, Duitsland. 
Het vertrek is voorzien op ZONDAG 9 SEPTEMBER op de ALDI-PARKING te RANST om 6.30u stipt!!!  Vanaf 
6.00u wordt de bagage ingeladen. 
De afstand Ranst – Willingen is ongeveer 370 km. De vermoedelijke aankomst is voorzien rond 12u. (de nodige 
pauzes meegerekend). 
We lunchen gezamenlijk in Hotel Frederike.  Menu: Schnitzel met frietjes en salade.  Na de lunch rijden we met 
de bus naar ons hotel.  Kamers worden verdeeld en daarna vliegen we er onmiddellijk in. 
Danny en Daisy, Patrick en Tania, Peter en Viviane, Marc en ikzelf zullen jullie tijdens deze reis vergezellen.  
Dus als je vragen/bekommernissen hebt dan kan je bij deze bestuursleden terecht. 
 
De definitieve prijs bedraagt 395€/persoon voor een tweepersoonskamer, voor een éénpersoonskamer komt de 
prijs op 445€. 
 
Nog wat algemene informatie over het hotel en de omgeving: 
Willingen is een bestemming die verrassend veel te bieden heeft.  Hotel Garni Fürst von Waldeck is de juiste 
plaats om te beginnen.  De gezellige kamers liggen bijna allemaal aan de zuidkant van de tuin, dus erg idyllisch; 

ongeveer de helft van de kamers heeft een balkon.  In alle 
categorieën zijn de kamers smaakvol ingericht, uitgerust met een 
flat screen tv, een wekkerradio, een kluisje en uiteraard een eigen 
badkamer.  Daarnaast is er gratis WIFI in alle kamers. 
 
Vanaf 8.00u (en NIET vroeger) is er Frühstück, en dit laat niks te 
wensen over!  Brood en broodjes van de plaatselijke bakker, 
evenals zelfgebakken taarten en muffins.  Verschillende worst-, 
ham- en kaasspecialiteiten. Vers gemaakte yoghurts en quarks.  
Een variatie van ontbijtgranen, vers fruit en fruitsalade. Melk, 
sappen, water, koffie en thee.  Eieren in alle variaties, gekookt, 
geroerd, gespiegeld.  Afwisselende traktaties zoals worstjes, 
bacon en gehaktballen, tomaat mozzarella, gerookte zalm, forel. 
 

Er wordt een gevarieerd wandelprogramma aangeboden waar iedereen vrij is 
om al dan niet mee te gaan.  Indien je niet meegaat, gelieve ons wel tijdig op 
de hoogte te brengen. 
 
Zoals de vorige jaren zullen we ons in 2 groepen verdelen:  

 1e groep: de mensen die het graag rustig aan doen en ook wat van de 

natuur willen genieten over een gemakkelijk begaanbaar parcours. 

Afstanden per dag van 8 tot 11 km. 

 2e groep: diegenen die wat sneller de hellingen op kunnen en die een 

moeilijker parcours kunnen en willen bewandelen. Hier ook staat het 

genieten van de natuur en omgeving centraal. We maken er geen koers 

van. Afstanden per dag van 16 tot 22 km. 

Voor elke groep is een degelijk schoeisel vereist (enkelbeschermend en 
waterdicht).  Eventueel wandelstokken meenemen. 
 
Er is een mooie wellness in het hotel, diegenen die hier van gebruik wensen te maken, nemen ook badkledij 
mee. 
Er is voor elke dag wat voorzien.  De “reisbrochure” zal jullie tijdens de heenreis overhandigd worden. 
Het vertrek naar huis is voorzien op VRIJDAG, 14 SEPTEMBER, na het middageten omstreeks 14 u.  
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BELANGRIJK BERICHT: 
 

Mogen we jullie vragen het saldo van 295€ per persoon (voor een tweepersoonskamer) of 345€ per persoon 
(voor een éénpersoonskamer) te storten op rekeningnummer BE44 0018 2696 0745 van Wsv De Ranstuilen en 
dit ten laatste op 01/08/2018 met vermelding van naam + aantal personen. 
 

 
En voor de thuisblijvers vinden jullie hierbij ook de adresgegevens en website van onze verblijfplaats: 
 

Hotel Fürst von Waldeck  
Briloner Straße 1  
D-34508 Willingen 
Tel .: +49 (0) 5632 98899  
Fax: +49 (0) 5632 988988 
Website: fuerstvonwaldeck.com 
E-mail: info@fuerst-von-waldeck.de 
 

We wensen iedereen 
een zonnige en deugddoende wandelvakantie toe! 

 
 

  
 

 

 

 

mailto:info@fuerst-von-waldeck.de
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Uilentrektochtjes … 
 

De volgende editie gaat door op donderdag 05 juli 2018. 
We verzamelen op de parking van de Kesselse heide gelegen aan de 
Lindekensbaan vanaf 19 u.   
De wandeling zal stipt om 19.30 u vertrekken, de afstand is deze keer 
6km. 
Ergens onderweg is weerom een stopplaats voorzien om daarna terug te 
keren naar het vertrekpunt. 
 

Om organisatorische reden zouden we graag weten hoeveel sportievelingen meegaan zodat we de eigenaars 
van onze rustpost vooraf kunnen informeren wat hen te wachten staat.  Gelieve dus je deelname te bevestigen 
aan een bestuurslid en dit ten laatste op 4 mei 2018. 
 

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

 
 
 

Een Ranstuil in de kijker … 
 
 
 
 
Naam: Kevin Van Nuffel 
 
Woonplaats: Boechout 
 
Leeftijd: in de fleur van zijn leven 
 
Hobby: Vermoedelijk wandelen … 
 
 
want hij is lid van De Ranstuilen sinds dit jaar.  Hij was al 
bezeten door de wandelsport voor hij lid werd van onze 
club.  Hij is een lange-afstandswandelaar en op 31 maart 
2018 had hij al 904km in zijn beentjes. Zijn doel van dit 
jaar: 4000 km wandelpaden onveilig maken.  
Op zijn palmares: dodentochten, Wase 100, Kennedymars, 
100km Mortier – Francorchamps – Mortier… 
Doch … hij heeft ook enorm veel respect en bewondering 
voor iedereen die wandelt al is het “maar” 4km.  Ook de 
medewerkers die ervoor zorgen dat de wandelaars kunnen 
wandelen en niets te kort komen is hij zeer dankbaar.  
Na de wandeling drinkt hij graag nog een streekbiertje (en 
op onze tocht in april hebben we ondervonden dat het een 
“plakijzer” is ook!!!).  
Kortom een goedlachse jongeman die het super vindt om 
andere wandelaars te leren kennen en liefst met de 
bijbehorende babbel. 

Kevin, we zijn blij met een lid zoals jij en we wensen je nog heel veel wandelplezier.! 
 

Een leuk ideetje hé om zomaar eens een Ranstuil(enkoppel) te kijk te zetten in ‘Ons Uiltje’.  Wil jij ook eens een 
Ranstuilenlid verrassen?  Stuur een leuke foto met uitleg naar de redactie en wij zullen ze graag publiceren. 
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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 heeft 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 
 



[19] 

 

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. 
 

In het eerste clubblad van 2018 vond je twee nieuwe stempelkaarten welke de 
wandeltochten (clubnaam, tocht en datum) vermeldt waarop je centjes kan 
verdienen.  Over het ganse jaar 2018 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 2018 werden volgende tochten uitgekozen: 

 Op zondag 07/01/2018 Wandelclub Gasthofstappers (Driekoningentocht – vertrek in Sint-Gillis-Waas) 

 Op zondag 15/04/2018 Old-Time stappers (17e Old-Time-tocht – vertrek te Winksele) 

 Op zondag 17/06/2018 Wsv Ivas Iegem (9e Zegeltjeswandeling – vertrek te Itegem) 

 Op zondag 01/07/2018 Reynaertstappers (1e Runners’ Lab Walk Classic – vertrek te Lokeren) 

 Op woensdag 15/08/2018 De Mijnlamp Beringen (Lus van het Zwarte Goud – vertrek te Koersel) 

 Op zondag 07/10/2018 De Lustige stappers (16e Wandeling tussen Demer en Nete - vertrek te Ramsel) 

 Op zondag 11/11/2018 Wsv de Schorrestappers (Walk for Life – vertrek te Boom) 

 Op zondag 02/12/2018 Wandelclub De Lachende Klomp (Sinterklaaswandeling –  
45 jaar WC De Lachende Klomp – vertrek te Moerbeke-Waas) 

 

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 02/12/2018 (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. 
 

Zoals je eerder in dit clubblad kon lezen, blijft de rubriek ‘Reizen om te wandelen …’ onverandert 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 6 euro/persoon die je als lid betaald), 
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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Juli 2018 
 
 
 
 

Zondag 01 juli 2018 
 
REYNAERTSTAPPERS 
1e Runners Lab Walk 
Classic 
Superaanbieding 

O-VL Jeugdstadion Sporting 
Lokeren 
Daknamstraat 91 
LOKEREN 

 
 

 

7-11-17-23-30-50km 

 
 

 

06u00-15u00 

 

WIJTSCHOTDUVELS 
12e Wijtschotduvelstocht 

A Hoeve De 4 Notelaars 
Wijtschotbaan 4 
SCHOTEN 

5-10-15-20-25-35km 08u00-15u00 
 

 

DE KLEITRAPPERS 
Piet Van Aken-tocht 

A Clublokaal De 
Kleitrappers 
Korte Veerstraat 2 
RUMST 

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

 
 
 

Donderdag 05 juli 2018 
 

UILENTREKTOCHTJE A Kesselse Heide 
Parking 
Lindekensbaan 
Kessel 

+6km 19u30stipt 

 

 

Zaterdag 07 juli 2018 
 

DE STROBOEREN 
Ronde van de 
Voorkempen 

A Feestzaal Fort 
Merksem 
Fortsteenweg 120 
MERKSEM 

5-7-10-16-21-34-42km 
50km 

07u30-15u00 
07u30-09u00 

 

WIEKEVORTSE 
STAPPERS 
Hoevewandeling 
 

A Feesttent 
Itegemseweg 98 
WIEKEVORST 

5-7-14-17-20-25-30km 
50km 

07u00-15u00 

 
 

Zondag 08 juli 2018 
 

SINT-MICHIELSTAPPERS 
Mastentoppentocht 
Walk2Gethertocht 

A Sportpark De Dorens 
Dorensweg 11 
LOENHOUT 

4-8-11-14-18-22-26-
30km 

07u00-15u00 
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DE VAARTLAND-
STAPPERS 
Vriendschapstocht 

A Voetbalchalet Sporting 
Tisselt 
Brielen 5 
TISSELT 

6-11-15-21-30km 07u30-15u00 

 
 

Zondag 15 juli 2018 
 

WSC LANGDORP 
31e Zomertocht – 50km 
van het Hageland 

VL-BR PZ Gelrode 
Rilaarsebaan 134 
GELRODE 

4-8-12-16-20-30km 
42-50km 

06u00-15u00 
06u00-09u00 

 

WK KWIK BORNEM 
Boerenkrijgmarsen 
 

A CC Den Drift 
St-Amandsesteenw. 41 
BORNEM 

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

 

 

 

Zaterdag 21 juli 2018 
 

WANDEL MEE 
RUISBROEK 
Herdenkingstocht 42 jaar 
Waterramp 

A Klinkerzaal 
Ruisbroek-dorp 30A 
RUISBROEK 

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

 

 

Zondag 22 juli 2018 
 

WK NOORDERGOUW 
16e Poldertocht 

A J.O.S. 
Kerkstraat 89 
HOEVENEN 

5-8-10-14-18-22-25km 08u00-15u00 

 

DE BOSDRAVERS 
EKSEL 
Vakantietocht 

L Zaal De Geer 
Overpelterbaan 14 
EKSEL 

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

 

WK DE SLAK LEEST 
30e Zennetochten 

A Zaal Ter Coose 
Kouter 1A 
LEEST 

5-9-12km 
20-30km 
40-50km 

07u00-15u00 
07u00-13u30 
07u00-09u00 

 

 

Zaterdag 28 juli 2018 
 

DE NATUURVRIENDEN 
ZOERSEL 
Midzomertocht 

A Koetshuis 
Kasteeldreef 55 
HALLE (ZOERSEL) 

6-11-17-20-25-50km 06u00-15u00 

 
 

Zondag 29juli 2018 
 

 
 

LES MARCHEURS DE LA 
MAGNE - SOUMAGNE 
15e Marche des Vacances 
Busreis 
 

LUIK 
 

Centre Sportif Local de 
Soumagne 
Av. De la Cooperation  
SOUMAGNE 

 
 
 

 
 
 
 

5-8-13-21-30km 

 
 
 

 
 
 
 

06u30-15u00 
 

 

 

WSV DAUWSTAPPERS 
Fortentocht  

A Fort 5 – Hangar 27 
Parklaan 161 
EDEGEM 

5-10-15-20-25-30km 07u30-15u00 
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Augustus 2018 
 
 
 

 
 

Zaterdag 04 augustus 2018 
 

VOSBERGSTAPPERS 
Vosbergtocht 

A Feesttent 
Vosbergfeesten 
Hoge Vosbergstraat 
RUMST 

6-8-12-15-18-24-30-42-
50km 

07u00-15u00 

 

Zondag 05 augustus 2018 
 

WK WERCHTER 
Jan Primustochten 

VL-BR Parochiezaal Onder 
Den Toren 
Markt 4 
HAACHT 

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

 

MILIEU 2000 
37e Internationale 
Teutentocht 

L Provil 
Duinenstraat 
LOMMEL 

5-9-13-16-20-23km 07u00-15u00 
 

 
 
 

Zaterdag 11 augustus 2018 
 

DE RANSTUILEN 
Zomerfestijnwandeling  
(alleen voor clubleden) 
 

A Refter Jongensschool 
Schildesteenweg 
OELEGEM 

 
 

6km 

 
 

15u00 stipt 

 
 

HERENTALSE WV 
Herseltse Heuvels 

A Feesttent De Vesten 
Vest 3 
HERSELT 

5-7-10-15-20-25km 08u00-15u00 

 
 
 

Zondag 12 augustus 2018 
 

DE 
POMPOENSTAPPERS 
Kabouterbergwandeling 

A MPI De 3Master 
Pater Damiaanstraat 10 
KASTERLEE 

4-6-10-15-20-25-30-35-
40km 

06u00-15u00 
 

 

IJSETRIPPERS 
Omloop van de 
Druivenstreek 

VL-BR Markthal 
Stationsplein 
OVERIJSE 

4-6-12-18-24-30km 07u00-15u00 

 
 
 

Woensdag 15 augustus 2018 
 
 

DE MIJNLAMP 
BERINGEN-MIJN 
Lus van het Zwarte Goud 
Superaanbieding 
 

 

L 
 

VIP-kantine Mijnstadion 
Stadionlaan 1 
KOERSEL 

 
 
 

 
 
 

4-6-12-20km 

 
 
 

 
 
 

07u00-15u00 
 

 
 

Zaterdag 18 augustus 2018 
 

DE SMOKKELAARS 
STEKENE 
16e Grenstochten 

O-VL OC Koningshei 
Koewacht 19 
STEKENE 

6-12-20km 08u00-15u00 
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Zondag 19 augustus 2018 
 

ZANDSTAPPERS 
Hartje der 
Kempenwandeling 
Walk2Gethertocht 

A Zandfluiter 
Tulpenlaan 1 
WECHELDERZANDE 

4-7-12-17-22-27-35km 06u30-15u00 
 

 

DE KAMPSE 
WANDELAARS 
Chazaltocht 

L Zaal Orbis 
Nicolaylaan 77 
LEOPOLDSBURG 

4-6-8-12-20-24km 07u00-15u00 

 

 
 

Dinsdag 21, Woensdag 22, donderdag 23 en vrijdag 24 augustus 2017 
 

VIERDAAGSE VAN DE 
IJZER 
Vierdaagse van de Ijzer 

W-VL Startplaatsen 
Zie Walking in Belgium 
+ in Walking Magazine 
   bij (wijzigingen) 

8-16-24-32km 08u30-10u30 

 
 

Zaterdag 25 augustus 2018 
 

FORT ACHT STAPPERS 
17e Nello en 
Patraschetocht 

A Clubhuis FAST-Fort 8 
Hoofdfrontweg 
HOBOKEN 

5-10km 08u00-15u00 

 
 

Zondag 26 augustus 2018 
 

DE KLEITRAPPERS 
Zimmertocht 

A Parochiezaal OLV 
Mechelsesteenweg 233 
LIER 

4-8-12-15-22-28km 07u00-15u00 
 

 

DE WITLOOFSTAPPERS 
EN –TRAPPERS 
Zomertocht 

VL-BR Sporthal Kampenhout 
Zeypestraat 26 
KAMPENHOUT 

6-10-14-18-25-32-42km 07u00-15u00 
 

 
 

Dinsdag 28 augustus 2018 
 

WSC LANGDORP 
11e Begijntjestocht 

VL-BR Parochiecentrum 
Kerkstraat 3 
BEGIJNENDIJK 

5-8-12-16-20-28km 07u00-15u00 

 
 

 
 

September 2017 
 
 

Zaterdag 01 september 2018 
 

DE NOORDERKEMPEN 
Grote Wandel2daagse in 
het Land Van Mark en 
Merkske 

A Lokaal Kon. Sint-
Sebastiaansgilde 
Hofeinde 9 
MERKSPLAS 

6-12-20-30-42km 07u00-15u00 

 
 

Zondag 02 september 2018 
 

WSV SCHELLE 
41e Wandeling door de 
Rupelstreek 

A Gem. Basisschool 
De Klim 
Provinciale Steenweg 
SCHELLE 

4-7-12-17-21km 
28-35km 

43km 

06u00-15u00 
06u00-11u00 
06u00-09u00 
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WC DE GRASHOPPERS 
Wittetocht  

VL-BR Sporthal 
Vorststraat 55 
AVERBOFE 

5-10-12-15-20-25-30km 07u00-15u00 
 

 
 

Zaterdag 08 september 2018 
 

DE STROBOEREN VZW 
Tweedaagse Maria Ter 
Heide – Walk2Gethertocht 

A PZ d’ Oude Kerk 
Lage Kaart 644 
BRASSCHAAT 

5-7-1016-20-31-42km 07u30-15u00 
 

 

VAARTLANDSTAPPERS 
Balsemientocht 

A Surferschalet 
Grote Bergen 59 
WILLEBROEK 

7-14-21km 08u00-15u00 

 
 

Zondag 09 september t/m Vrijdag 14 september 2018 - Buitenlandse reis  
naar Willingen - Duitsland  

 

Adres voor de thuisblijvers: Hotel Fürst von Waldeck  
Briloner Straße 1  
D-34508 Willingen 
Tel .: +49 (0) 5632 98899  
Fax: +49 (0) 5632 988988 
Website: fuerstvonwaldeck.com 
E-mail: info@fuerst-von-waldeck.de 

 
 

Zondag 09 september 2018 
 

WSV BEEKAKKERS 
42e Rondom Beerse 

A Parochiezaal 
Hoogstraat 
VLIMMEREN 

5-7-13-17-20-25-30-35-
42km 

07u00-15u00 
 

 
 

Zaterdag 15 september 2018 
 

MARCHING TEAM 11e 
BATALJON GENIE 

A Kazerne Lt V. Toumsin 
Kruibeeksestwg. 159 
BURCHT 

7-14-21-28km 08u00-14u00 

 
 

Zondag 16 september 2018 
 

DE NATUURVRIENDEN 
ZOERSEL 
’s Heerentocht 

A Zaal Zonneputteke 
Zonneputteke 
ZOERSEL 

6-11-17-20-30km 07u00-15u00 

 

DE ANJERTRIPPERS L GO! Basisschool Ter 
Duinen Hechtel 
Rode Kruisplein 8 
HECHTEL-EKSEL 

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

 

HEVERLEE-LEUVEN 
Omloop van het Dijleland 

VL-BR GO! Campus 
Woudlucht 
Prosperdreef 2 
HEVERLEE 

4-7-12-20-30-35km 07u30-15u00 
 

 

 

Donderdag 20 september 2018 
 

HERENTALSE WV 
Rondom Poederlee 

A Zaal de Kouter 
Heggelaan  
POEDERLEE 

5-7-10-12-15-17-22km 08u00-15u00 

mailto:info@fuerst-von-waldeck.de
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Zaterdag 22 september 2018 
 

ST-MICHIELSSTAPPERS 
Bosuilentocht 

A Basisschool De Brug 
Brufgstraat 83 
ST-JOB-in-‘t-GOOR 

4-7-11-14-18-22km 07u30-15u00 

 

 

Zondag 23 september 2018 
 

BAVOSTAPPERS 
21e Scherpgemetentocht 
Superaanbieding 

A PZ Meerhout-Zittaart 
Lindestraat 22 
MEERHOUT 

4-7-12-15-19-25-33-
43km 

07u00-15u00 
 

 

WSV DAUWSTAPPERS 
Najaarstocht 

A Basisschool De Wilg 
Eikhof 20 
LINT 

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

 
 

Zondag 30 september 2018 

 

WSV IVAS ITEGEM 
10e Bamiswandeltocht 

A PZ OL Vrouw, 
Bouwelsesteenweg 197 
NIJLEN 

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

 

NOORDERGOUW-
BRASSCHAAT 
25e Parkentocht 

A Zaal D’Ouwe Kerk 
Lage Kaart 644 
BRASSCHAAT 

5-10-12-13-15-20-25-
28km 

08u00-15u00 
 

 

HORIZON DONK 
27e Hollewegentocht 

L Buurthuis 
Zelkstraat 
HALEN 

4-8-11-13-20km 07u00-15u00 
 

 
 
 

 
 
 

 

Oktober 2018 
 
 
 

Zaterdag 06 oktober 2018 
 

ZANDSTAPPERS 
Krawatentocht 

A PC Sint-Pieter 
Kerkplein 3 
LILLE 

4-6-10-15-20-25-30km 07u00-15u00 

 

 

Zondag 07 oktober 2018 
 
 

DE LUSTIGE STAPPERS 
VZW 
16e Wandeling tussen 
Demer en Nete 
Superaanbieding 

 

A 
 

Parochiezaal 
Stationsstraat 
RAMSEL 

 
 

 
 
 
 

6-8-13-18-22-30km 

 
 

 
 
 
 

07u00-15u00 
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38e Internationale wandeltocht 
op 8 april 2018 te Broechem 

1017 Wsv De Ranstuilen Ranst vzw 210 1404 Wsc De Blauwvoet 5 

1410 Wsv De Natuurvrienden - Zoersel vzw 136 3182 Wandelclub Temse 5 

1056 Merksemse Wandelclub De Stroboeren vzw 113 1060 De Ravelse Wandelaars 4 

1026 Herentalse Wv vzw 84 1402 Wsv Schorrestappers 4 

1044 Wc. Zandstappers vzw 72 2043 W.S.V. Milieu 2000 Lommel 4 

1037 Wsv Neteland Duffel vzw 63 3218 Wandel Team Beveren-Waas 4 

1287 Wandelclub De Sint-Jansstappers 60 4044 WC De Grashoppers vzw 4 

4046 WRC Manke Fiel vzw 58 4049 VOS Schaffen vzw 4 

2045 W.S.V. De Schoverik Diepenbeek 53 4147 Wandelclub Kruikenburg vzw 4 

1045 Wsv Berchlaer 47 4161 RWK De Morgenstond Humbeek 4 

1035 St.-Michielstappers Brecht 41 4252 WSV De Hopbelletjes Opwijk vzw 4 

1019 't Beerke Beerse vzw 39 4518 De Witloofstappers en -trappers 4 

4025 IJsetrippers vzw 31 5012 WSK Marke vzw 4 

1007 Wsv Club 76 Merksem vzw 30 1050 De Pompoenstappers vzw 3 

1063 WSV De Kadodders SKW vzw 29 1057 Vosbergstappers 3 

1012 Wsv Schelle vzw 28 1058 WC Gedoviba vzw 3 

1033 Wsv Dauwstappers vzw 27 1151 Wandel Mee Ruisbroek vzw 3 

1047 W.K. Noordergouw - Brasschaat vzw 27 2040 De Grevenbroekers   vzw 3 

4027 Wandelclub Tornado vzw 27 4018 De Bollekens vzw Rotselaar 3 

1006 Bosgeuzen-Voorkempen vzw 25 5361 De Textieltrekkers vzw Vichte 3 

1020 De Olympic-Stappers vzw 24 4049 VOS Schaffen vzw 4 

1031 Sinjorenstappers Wilrijk vzw 24 4147 Wandelclub Kruikenburg vzw 4 

1059 WSV IVAS Itegem vzw 24 4161 RWK De Morgenstond Humbeek 4 

9999 Wandelsport Vlaanderen vzw 24  20 clubs met 2 deelnemers 40 

1013 De Kleitrappers vzw 20  14 clubs met 1 deelnemer 14 

1018 Wandelclub Kadee Bornem vzw 17  individuelen 711 

3025 Wandelclub De Lachende Klomp vzw 17  buitenlandse clubs 24 

1129 Wandelclub Opsinjoorke Mechelen vzw 13  TOTAAL 2365 

1001 W.S.V. Mol 12    

1055 De Korhoenstappers vzw 12    

4006 WSC Langdorp vzw 12    

1225 Wandelclub De Slak vzw 9    

1011 Wsv Beekakkers Beerse vzw 8    

1110 De Vaartlandstappers 8  AAN ALLEN  

3201 Wandelclub Gasthofstappers vzw 8  BEDANKT VOOR JE DEELNAME  

4138 Houtheimstappers Steenokkerzeel vzw 8  EN  

1029 Wsv De Voskes vzw 7  TOT ZIENS OP  

1038 De Noorderkempen Hoogstraten vzw 7  ZONDAG 9 DECEMBER 2018  

1093 Wsv Ibis Puurs vzw 7  VOOR ONZE  

1046 W.C. De Bavostappers Zittaart vzw 6  WINTERTOCHT  

1076 Wandelclub Kwik Bornem 6  MET STARTPLAATS  

3139 WSV De Vossen vzw 6  TE OELEGEM !!  

3149 Wandelclub De Smokkelaars Stekene vzw 6    

4042 WK Werchter  vzw 6    

1054 Wijtschotduvels 5    

 



[27] 

 

Mooie sfeerbeelden  
anno 7 en 8 april  2018 … 
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Ranstuilenwinkeltje … 
 
Het is alweer een tijdje geleden.  Dus de hoogste 
tijd om nog eens te vermelden wat je zoal kunt 
aanschaffen in ons Ranstuilenwinkeltje. 
Voor nieuwe leden zeker geen overbodige 
informatie. 
 
Bij Patrick en Tania Braem-Matthyssen, 
Zwaantjeslei 61, Merksem 
(Tel.: 0476/68.21.39) kan je terecht voor: 

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

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

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

Een 
gekleed 

Uiltje is er  
twee waard! 

 

 
 

 
 

 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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Uilenleden schrijven … 
 
Onze Uiltjes zelf zijn blijkbaar niet zo schrijvensgezind … spijtig! 
Gelukkig zijn er elders wandelaars die toch graag in de pen kruipen en als ze dan ook nog eens vol lof zijn over 
onze Internationale wandeltocht vraagt dat alleen maar om te worden opgenomen in ‘Ons Uiltje’. 
 

Schitterende wandeltocht  
bij de Ranstuilen in Broechem 

 
De weersverwachtingen waren veelbelovend, dus zondag 8 april 2018 
trokken we naar het aangenaam stadje Broechem, waar de Ranstuilen hun 
38e Internationale wandeltocht organiseerden. Broechem een deelgemeente 
van Ranst, gelegen in de provincie Antwerpen, was het decor van onze 
wandelbestemming. 
Het vermelden waard hoe men op de naam De Ranstuilen gekomen is.  Een 
bewoner van de wijk achter de kerk van Ranst, hoorde bij een 
avondwandeling vanuit een graf zuchten.  De man vertelden dit voort aan 
zijn medeburgers.  Het zuchten dat later werd toegeschreven aan een uil, 
hield de gemeente Ranst wekenlang in de ban.  Ook andere lugubere 

verhalen deden destijds de ronde.  Tot een gemeenteraadbeslissing een einde maakte aan de spookverhalen.  
Nadien heeft niemand nog zuchten gehoord in Ranst, althans niet op het kerkhof.  Anno 1980 zoals het past 
moet elke nieuwgeborene een naam hebben.  Vandaar de naam “De Ranstuilen”. 
De evenementenhal De Boomgaard, was de vertrekplaats van de traditionele 38e Internationale Wandeltocht.  
De wandelaars konden kiezen uit verschillende afstanden van 4 tot 42 km.  
 
Na de nodige inschrijfformaliteiten, en nog enkele foto’s van de medewerkers 
te nemen, gingen we op weg.  Eens de bebouwde kom uit, vertoeven we 
onmiddellijk in een rustige groene omgeving.  Wandelend in de richting van 
Emblem, tussen akkers en weilanden, is het volop genieten.  Al snel komt de 
eerste rustpost in ’t zicht, tijd voor een stevige tas koffie. 

 
Na rust gaat het verder in de richting 
van Kessel-Statie.  We bereiken al 
vlug het fort van Kessel, een 
betonnen pantserfort. Samen met 29 
andere versterkingen vormt het de buitenste fortengordel rond 
Antwerpen.  Heden is het een belangrijke overwinteringsplaats voor 
vleermuizen. 
 
Even verderop bereiken we het ca 45ha grote provinciaal domein van 
de Kesselse Heide, een verbazend stukje natuur.  Het is heerlijk 

wandelweer en genieten volop van dit uniek stukje beschermd 
landschap.  De Kesselse Heide maakte deel uit van de grote Kempische 
heidevlakten.  Andermaal komt de rustpost van Kessel-Statie met rasse 
schreden naderbij.  De zaal is goed gevuld er heerst een aangename 
sfeer.  Na een verdiende rustpauze en wat eten en drinken, zijn we klaar 
om verder te gaan.  
 
Even wat centrumstraten door en via een klein deel van het Hoogbos, 
bereiken we het natuurgebied van de Kleine Netevallei.  De Kleine Nete 
Vallei is uniek in Europa, vanwege de combinatie getijdenwerking, 
overstroming en een hoge grondwaterdruk.  Deze omstandigheden 
zorgen dat er in de Kleine Netevallei een aantal zeer zeldzame plant- en 
diersoorten voorkomen.  Het is volop genieten van de prachtige 
omgeving, en deze ontspannende wandeling.  Er volgt nog een mooie passage langs de oever van de Kleine 
Nete.  De rustpost in Emblem komt in ’t zicht.  Bij dit prachtige weer is het buiten een plaatsje zoeken.  
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Na rustpauze zijn we klaar om de slotkilometers aan te vangen.  Via 
rustige landelijke wegen onder een staalblauwe lucht, is het volop 
genieten.  Verder stappend tussen weilanden, nog een passage door 
een fruitboom plantage, dit is puur genieten.  De kerktoren van 
Broechem komt binnen bereik.  Maar niet getreurd het bleef 
verbazend mooi en genieten, de overstap naar de bebouwde kom en 
het slot kwam eraan.  Einde van een zeer mooie wandeling doorheen 
de prachtige natuur van Broechem, Emblem, Kessel en omgeving in 
een idyllisch landschap.  Met dank aan bestuur en al de medewerkers 
van wandelclub De Ranstuilen voor deze mooie tocht, dit was puur 
wandelplezier, tot een volgende tocht. 
 
Uit: Wandelgazet – geschreven op 08-04-2018 door Jos Van Dingenen 

Fotoreportage (Jos Van Dingenen)  
 

 
 
 

Voor u gelezen … 
 
Oelegem, Ranst 
Ex-kankerpatiënt en man die vrouw verloor steunen 
zo kankeronderzoek. 
 
Gust en Albert stappen met ezeltjes naar Compostella. 
 
Misschien hebt U hen al zien trainen op straat?  Gust Van Rooy 
(68) uit Oelegem (Ranst) en Albert Ghellinck uit Noorderwijk (59) 
vertrekken op 2 april te voet met twee ezeltjes naar Compostella 
ten voordele van kankeronderzoek. 
 
Albert en Gust kwamen elkaar in 2016 toevallig tegen tijdens een 
bedevaart in  Medjugorje in Bosnië-Herzegovina.  Gust was in 
2014 al eens te voet met een ezel naar Compostella gegaan.  “Ik 
had het beloofd aan mijn echtgenote, die zeven jaar geleden aan kanker overleden is in het UZA”, vertelt hij.  
Ook Albert wou graag op bedevaart, om kankeronderzoek te steunen.  Hij is zelf ex-kankerpatiënt en verbleef in 
2005 7 maanden op de dienst hematologie van het UZA, waar hij succesvol behandeld werd voor 
lymfeklierkanker. 
 
“We wilden eerst met de ezels Noortje en Boris naar Medjugorje, maar de paden zijn daar minder goed.  Om 
naar Compostella te stappen, maken we gebruik van de bekende bedevaartsroute”, legt Gust uit. 
 
Ezel Boris volbracht de tocht al eens in 2014 met Gust.  Voor Noortje wordt het haar eerste keer. 
 
“Op Paasmaandag, 2 april gaan vicaris Bart Paepen en diaken Denis Schepens een eucharistie voor in de 
Onze-Lieve-Vrouwekathedraal in Antwerpen.  Onze tocht start om 10 u aan de kathedraal, waar Lien Van de 
Kelder en mogelijk ook Viv Van Dingenen ons als meters van het UZA ons komen uitzwaaien.  Van Antwerpen 
wandelen we opnieuw naar Oelegem, om daarna naar Noorderwijk te stappen.  Op onze derde dag wordt er 
een mis opgedragen in Scherpenheuvel.  Daarna trekken we richting Lourdes en vervolgens Compostella”, legt 
Gust uit. 
 
Verjaardag onderweg 
Het duo zal waarschijnlijk pas in augustus aankomen.  Gust viert zijn 69e verjaardag in mei onderweg.  De 
bedevaarders zullen via facebook te volgen zijn op ‘Compostella Albert en Gust’.  Wie dat wenst, kan 
persoonlijke intenties meegeven, die Noortje en Boris in hun pakzakken dan tot Scherpenheuvel, Banneux, 
Beauring, Lourdes of Compostella zullen dragen. 
 
Via www.uza.be/donate - mededeling ‘Compostella Albert & Gust’- kunt U de bedevaarders sponseren, geld dat 
rechtstreeks naar kankeronderzoek gaat. 
 
Kristin Matthysen – Gazet Van Antwerpen – 17 maart 2018 
Gust van Rooy is lid van onze wandelclub. 

 

 

https://photos.google.com/share/AF1QipNv6JGpExfa-qWcZh2fdLmpsfkYiTZRDIKgy1Mc_iFwz63w8jxGXdsmpeMVaBKPHA?key=bHU3clJmaE50TDRhZHBDazFMUmJhb3Nsd1c1SExn
http://www.uza.be/donate
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Trekking: Mount Rinjani – september 2017 
Onze vakantie situeert zich op het Indonesische eiland Lombok, ten oosten van het bekendere Bali. 
Het is dan ook nog veel ongerepter en minder toeristisch maar zeker zo mooi. 
Na enkele dagen in het zuiden van het eiland gelegen Kuta, de prachtige stranden  met een scooter verkend te 
hebben, vertrekken we ’s morgens met een shuttlebusje naar Sembalung Lawang.  Een dorp aan de voet van 
de Mount Rinjani en de toegang tot het National Park. 
Na een halve dag rijden tussen de rijstvelden en mooie bergpanorama’s  gaan we op zoek naar een plaatselijke 
organisator die voor ons de beklimming kan regelen. 
We vinden een guesthouse om te overnachten waar ook een jonger Hollands koppel verblijft die  de volgende 
ochtend zouden vertrekken voor een driedaagse trekking in een groep van een tiental stappers.  Wij willen het 
liever in 4 dagen doen, zodat we de grote afstanden beter kunnen spreiden en er ook nog tijd overblijft om te 
genieten van de mooie landschappen.  Na wat onderhandelen met de organisator over de prijs, komen we 
overeen dat we samen met het Hollands koppel de trip in 4 dagen zullen doen.  We zullen begeleid worden 
door 4 dragers en 1 gids. 
Nog dezelfde avond wordt al het materiaal en voeding  aangehaald  en klaargemaakt om de volgende ochtend 
te kunnen vertrekken. 
 
Dag 1 
De 4 dragers verdelen onder hen het volgende: 2 tweepersoons tenten, incl. slaapmatten en slaapzakken, een 
WC-tent, vers voedsel, fruit en flessenwater ( het is er tenslotte warmer dan 27°) voor 9 personen, kookvuren, 
hun eigen tent en slaapgerief. 
Elke drager draagt dit mee aan een houten stok met aan beide kanten grote rieten manden die ze in evenwicht 
houden op hun schouders en ongeveer 35 kg wegen.  Heel zwaar als je bedenkt dat ze zelf maar 55kg wegen 

en de hele beklimming doen op teenslippers! 
Idem voor onze jonge gids maar die heeft een rugzak 
met hetzelfde gewicht en (veel te grote) bergschoenen.   
Wij dragen slechts een dagrugzak (25L) met wat 
warmere kledij, toiletgerief, etc. 
Het is al bijna 8u30 voor we goed en wel vertrekken 
vanuit het op 1100m gelegen dorp en het begint al aardig 
op te warmen. 
We stijgen geleidelijk door open vlakten, in volle zon en 
bereiken na een 3-tal uur onze lunchplaats op 1500m, 
waar we door onze dragers verwelkomt worden met een 
heerlijk bereide wokschotel, verse ananas als dessert en  
thee. 
Er zijn hier een paar groepen van een tiental jongere 
avonturiers die vannacht de topbeklimming gedaan 
hebben en nu op terugweg zijn. 
We zetten onze beklimming verder en worden wat later 

voorbijgelopen door onze dragers.  Er  is maar 1 pad naar boven dus je kan niet verdwalen.  We moeten een 
paar keer wachten op onze gids die het heel lastig heeft met zijn te zware rugzak om ons tempo te blijven 
volgen.  De laatste 800 hoogtemeters gaan steil omhoog.  Ik wissel mijn rugzak met die van de gids waardoor 
hij makkelijker kan volgen. 
Rond 15u30 bereiken we onze kampplaats die zich op een smalle bergkam op 2700 m hoogte bevindt. 
Onze dragers hebben onze tenten al opgezet en we 
krijgen gebakken banaan  en thee aangeboden.  Het 
heeft heel wat zweet en kracht gekost maar we genieten 
volop van de prachtige zichten op de top, de valleien en 
het meer met zijn vulkaankrater.  Er staat veel wind en 
na een mooie zonsondergang wordt het een pak frisser. 
Er zitten ook tientallen apen rondom ons, aangetrokken 
door etensresten en achtergebleven afval  van de 
klimmers. 
Nancy maakt gebruik van de “WC-tent”, dit is eigenlijk 
niet meer dan een windzeil in het vierkant gezet  met 
middenin een putje uitgegraven in het zand. Speciaal … 
Onze 4 dragers en gids bereiden ons avondmaal in hun 
tent.  Deze tent is 3 op 2 meter en is eigenlijk een zeil 
gespannen tussen 2 houten stokken (waaraan ze de  
manden naar boven dragen) 
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Hierin maken ze eten voor 9 personen en slapen ze met z’n vijven.  Straffe mannen… 
Na het eten lezen we nog wat in onze slaapzak en om 20u30 gaan onze koplampen uit.  De wekker gaat af om 
1u30. 
 
Dag 2 
We hebben bijna niet geslapen vanwege het lawaai die 
de flapperende tent maakt door de hevige wind.  We 
krijgen een licht ontbijt en om 2u30 starten we onze 
topbeklimming in het pikdonker, gewapend met 
wandelstokken, koplamp en een rugzak met drank en 
snacks. 
Er hangen veel wolken en we vrezen dat  we op de top 
geen zicht gaan hebben.  Het pad naar de top loopt 
over een smalle kam van los lavazand en omdat het zo 
steil is zak je bij elke stap weer terug naar beneden.  
Je kan het vergelijken met aan zee een steile duin 
opklauteren maar dan met een hoogteverschil van 
1000m.  Heel uitputtend, zeker in combinatie met de 
hoogte en het heel fijne stof waarvoor we 
mondmaskers dragen.   Vanaf 3400m krijg ik last van 
duizeligheid in tegenstelling tot Nancy die eigenlijk 
weinig problemen kent en goed volgt.  Na 2,5u stof 
vreten hebben we nog geen zicht op de top vanwege de wolken, maar het laatste uur klaart het volledig op en 
bereiken we om 6u de top op een hoogte van 3730m 
We zijn net op tijd om een schitterende zonsopgang te aanschouwen en het 360° panorama is fenomenaal 
mooi, het maakt de inspanningen zeker waard.  
Door de ijzige wind ligt de gevoelstemperatuur onder het vriespunt en na 20 min. genieten beginnen we aan de 
terugweg naar ons basiskamp.  Een dikke 2u later worden we door onze dragers ontvangen met een heerlijk 
ontbijt. 
Na een uurtje platte rust dalen we verder af tot aan een mooi meer (2060m) dat rond de vulkaan ligt. 

Bij aankomst staan onze tenten al opgesteld aan het 
water en krijgen we onze lunch. 
Vlakbij onze kampplaats kunnen we ons zweet en stof 
afspoelen in warmwaterbaden van 38°C die gevuld 
worden door een waterval afkomstig van natuurlijke 
warmwaterbronnen hogerop. 
In de namiddag genieten we van de zon en zwemmen in 
het meer. 
We vissen samen met onze dragers ons avondmaal op 
uit het meer en dit enkel met een leeg drankblikje, 
visdraad en een haakje. 
’s Avonds is het heerlijk dineren: verse vis, gewokte 
groenten maar vooral het zicht op het meer, de vulkaan 
en de top die we beklommen hebben maken het plaatje 
compleet. 
Aangezien we vorige nacht nauwelijks geslapen hebben 
en toch al van 1u30 wakker zijn, kruipen we om 20u in 

onze slaapzak. 
 
Dag 3 
Dankzij een slaapmiddeltje worden we pas om 8u uitgeslapen maar met stramme spieren wakker. 
Vandaag klimmen we terug 600m tot over de kam en dalen dan af door de jungle tot op 900m waar we bij een 
kampvuur overnachten omringd door allerlei vreemde geluiden. 
 
Dag 4  
Onze laatste dag moeten we slechts 2u afdalen tot we aankomen in Senaru.  Hier nemen we afscheid van onze 
dragers en gids, bedanken hen voor het harde werk, lekkere eten en het mogelijk maken van deze prachtige 
tocht. 
We verfrissen ons aan een wasbak alvorens we opgepikt worden voor onze transfer naar Gili Meno, een 
paradijselijk eilandje waar we de volgende dag op het strand onze pijnlijke spieren laten masseren met zicht op 
de Mount Rinjani. 
 
Voor meer info en/of foto’s mail naar: jimmy.marien@telenet.be 
 

 

 

mailto:jimmy.marien@telenet.be
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 Uilenpuzzelhoekje … 
Oplossing ‘Sudoku’ 

2de kwartaal 2018 
 

6 1 9 4 8 7 5 3 2 

8 3 7 5 2 6 1 9 4 

5 4 2 9 1 3 6 8 7 

9 5 3 8 7 2 4 1 6 

1 2 8 6 9 4 3 7 5 

4 7 6 3 5 1 9 2 8 

2 9 4 1 6 8 7 5 3 

3 8 1 7 4 5 2 6 9 

7 6 5 2 3 9 8 4 1 
 

En de winnaar is … 
 

Voor deze editie ontving de redactie 15 inzendingen 
en deze waren allemaal correct! 

We deden dus alweer beroep op een onschuldige hand om een winnaar aan te duiden 
en het lot is gevallen op Peter Braeckmans. 

Proficiat!  Je prijs wordt zo snel mogelijk afgeleverd. 
 
 

 

Nieuwe puzzelopgave 
3de kwartaal 2018 

 

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 4   8 

5 9      2 3 

6         

2  3   5  6  

1        9 

     8  4  

   3  6 2  4 

8 7  4   9  1 

   7    8  
 

Inzendingen worden verwacht vóór 31 augustus 2018 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 … 
 

Aspergequiche 
met geitenkaas 
Ingrediënten (voor 4 personen): 
1 rol bladerdeeg, bakbonen, 220gr groene 
asperges, 6 eieren, 25cl room, 20gr bieslook 
(fijngesnipperd), peper, zout, 100gr geitenkaas, 
30gr geraspte Parmezaan, 2el geroosterde 
pijnboompitten. 
 
Werkwijze: 

 Verwarm de oven 
voor op 180°C. 

 Beleg een 
rechthoekige 
bakvorm met het bladerdeeg en snij er de 
restjes af.  Druk het deeg goed aan en prik er 
met een vork gaatjes in.  Leg er een vel 
bakpapier op en bedek met bakbonen.  Bak 10 
minuten in de oven. 

 Verwijder het bakpapier en de bonen.  Bak het 
deeg nog 5 minuten tot het licht goudbruin is. 

 Blancheer intussen de groene asperges, spoel 
onder koud water (zo houden ze hun kleur en 
garen ze niet verder) en laat uitlekken. 

 Klop in een kom de eieren los samen met de 
room en bieslook.  Kruid met peper en zout.  
Giet over het deeg en verkruimel er de 
geitenkaas over.  Leg de asperges op de 
vulling en bestrooi met Parmezaan. 

 Bak ongeveer 30 minuten in de oven tot de 
quiche goudbruin is 

 Werk het geheel af met pijnboompitten en 
serveer. 

 
 
 

Zalmfilet met  
pesto en kerstomaten 
Ingrediënten (voor 4 personen): 
600gr zalmfilet (in één 
stuk), 2 teentjes 
knoflook, 400gr 
tagliatelli, 300gr 
kerstomaten, 2 takjes 
verse rozemarijn, 1 
potje pesto, peper en 
zout, olijfolie 
 
Werkwijze: 

 Verwarm de oven voor op 200°.  

 Kruid de zalm 
aan beide kanten 
met peper en 
zout, leg hem in een met olijfolie ingevette 
ovenschaal en bestrijk de bovenkant rijkelijk 
met pesto. 

 Leg de tomaatjes, de hele, ongepelde knoflook 
en de rozemarijn mee in de schaal met de vis. 

 Besprenkel met olijfolie, kruid met peper en 
zout en zet ongeveer 15 minuten in de oven, of 
tot de vis gaar is. 

 Kook ondertussen de pasta beetgaar in 
gezouten water. Giet af en laat uitlekken.  

 Meng de pasta met pesto naar smaak. 
Serveer de zalm met de tomaatjes en de pasta. 
 
 
 

Panna-cotta 
met ananas en munt 
Ingrediënten (voor 4 personen): 
200ml room, 200ml melk, 50gr kristalsuiker, 1 
vanillestok, 3 
gelatineblaadjes, een halve 
ananas, 1 bussel munt, 
een scheutje arachideolie 
 
Werkwijze: 

 Week de blaadjes 
gelatine in koud water.  

 Snij de vanillestok overlangs door en schraap 
de zaadjes eruit.  

 Breng de room en de melk samen aan de kook 
met de suiker en de vanille (zowel zaadjes als 
de peul). 

 Knijp de gelatine blaadjes uit en voeg toe aan 
het warme mengsel. Roer goed. 

 Smeer de potjes in met een dun laagje 
ongeparfumeerde olie, vul ze met het romige 
mengsel en laat ze minstens 3 uur opstijven in 
de koelkast. 

 Schil ondertussen de ananas en verwijder de 
harde kern, snij het vruchtvlees in kleine 
stukjes.  

 Hak de munt fijn en meng hem onder de 
ananas. 

 Haal de potjes panna cotta uit de koelkast en 
dompel ze enkele seconden in warm water. 
Keer ze ondersteboven en stort de panna cotta 
voorzichtig op een bordje.  

 Werk af met de salsa van ananas en munt. 
 

ingestuurd door Christel 
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Alleen dit formulier gebruiken … 
 
 

  

 Zomerfestijn op zaterdag 11 augustus 2018 
 (inschrijving mogelijk tot uiterlijk 25/07/2018) 
  
 Wij (familienaam en adres) .............................................................................................. 

..................................................................................................................nemen deel aan 

het zomerfestijn van 11 augustus 2018 met …… (aantal) personen 

 en maken de volgende keuze (zie uitleg in artikel op pag. 11): 
  

  x Basispakket(ten) aan 7,50 euro (verplicht/persoon)  = …... euro 
   = groenten, sausjes en brood 

                                                                             + 
Vlees-, vis- en/of veggiebestellingen  

 
      X hamburger (1,5 euro/stuk)                                                       =……...euro 

 
      X barbecue worst (1,5 euro/stuk)                                                =.…......euro 

 
      X Griekse kipfilet (2 euro/stuk)                                                  =.……..euro 

 
      X rundsbrochette (2,5 euro/stuk)                                                =.…..….euro 

 
      X ribbekes (3 euro/stuk)                                                             =.…...…euro 

 
      X lamskotelet (3 euro/stuk)                                                        =…....…euro 

 
      X scampibrochette (4,5 euro/stuk)                                             =…..…..euro 

 
      X zalmpapillot (7 euro/stuk)                                                       =...…....euro 

 
      X groenteburger (2,5 euro/stuk)                                                 =.……...euro 

 TOTAAL                                                                   =.…... euro 
  

(Gelieve per keuze het juiste aantal te vermelden in het betreffende vakje) 
 

  Wij betalen het verschuldigde bedrag 

     van ........... euro per overschrijving  

     op rek. BE30 0010 9881 7111 met vermelding ‘Zomerfestijn 2018 + aantal  

     personen’ 
  

  

 Datum en handtekening 
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