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Belangrijke data … 
 

ZONDAG 13 OKTOBER Sint Janstappers - Walk2Gethertocht 

ZONDAG 20 OKTOBER Busreis Passendale  

ZONDAG 10 NOVEMBER korhoenstappers - Walk2Gethertocht 

MAANDAG 11 NOVEMBER Superaanbieding Morkhoven 

DONDERDAG 14 NOVEMBER   Uilentrektochtje te Borsbeek  

ZONDAG 08 DECEMBER Uilentocht te Oelegem – Walk2gethertocht 

ZATERDAG 21 DECEMBER Superaanbieding Mechelen  

ZATERDAG 29 FEBRUARI 2020  Ledenfeest te Nijlen 
 
 

 

Inschrijven Busreis Passendale AL vanaf maandag 30/09/2019 (ALLEEN telefonisch) 
 

Bestelling wandelkalenders vóór 31/10/2019 
 

Hernieuwing Lidmaadschap ten laatste op 08/12/2019 zonder administratiekosten 
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Wsv De Ranstuilen vzw 
 
Aangesloten bij: 
Wandelsport Vlaanderen vzw 
onder het lidnummer 1017 
 

Lidgeld (vanaf 2020) 
1 persoon 17,00 euro 

           + 14 euro voor elk ander lid 

uit hetzelfde gezin 
 

Bankrelaties 
FORTIS BE30 0010 9881 7111 
 

Parcoursverantwoordelijken: 
Danny Vanparrys 

Adressen, telefoonnummers en E-Mail 
 

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

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

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

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

Website 
www.ranstuilen.be 

Het bestuur in beeld… 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

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

Viviane Brits, Peter Cootjans en Marc Peeters 

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

Kris Mariën en Irène Kreydt 
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Woord van uw 

 voorzitter … 
 

 

Beste leden, 
 

Er zijn weer wat veranderingen op til!  Er komt namelijk een nieuw systeem van lidkaarten.  Geen grote 

veranderingen maar er zijn toch wel enkele praktische gevolgen die wat anders zijn dan dat we het gewoon 

waren.  Een kleine uiteenzetting kan ik jullie al geven.  In het Walking Magazine van november komt nog een 

extra woordje uitleg voor leden, dus lees zeker die info nog eens door! 
 

De nieuwe lidkaart zal eruit zien als een bankkaart en dient 2 jaar gebruikt te worden.  Uiteraard zal de kaart 
voor 2021 pas geldig zijn na betaling van het lidgeld voor 2021.  Op de kaart staat het clubnummer, de 

clubnaam, voor- en achternaam van het lid, het lidnummer en de barcode.  Het adres staat niet meer op de 

lidkaart.  De lidkaart 2019 is slechts geldig tot 31 december 2019!!!  Wie dus op 1 januari 2020 gaat wandelen 
met zijn oude lidkaart, zal geen ledenkorting krijgen! 
 

TIJDIG JE LIDGELD HERNIEUWEN IS DUS HEEL BELANGRIJK!!!  Zo heeft Rosita alle tijd om alles rustig 

te verwerken EN KUNNEN JULLIE BEGINNEN SPAREN WANT… Tegelijkertijd met jullie nieuwe lidkaart 

krijgen jullie een speciaal wandelboekje.  Met dit wandelboekje kan je sparen voor een regenponcho (15 

tochten) of een rugzak (25 tochten).  Stempels in dit wandelboekje kan men bekomen door… te gaan wandelen.  
Deze gadgets kunnen afgehaald worden op 1 van de 5 regionale wandeldagen, Vlaanderen Wandelt 2020 of op 

de Wandelbeurs 2020. 

Het zou ook fijn zijn als jullie MET ONZE UILENTOCHT ALLES KOMEN AFHALEN.  Dit bespaart ons heel 
wat tijd EN postzegels! 
 

Onze wandelclub heeft sinds september ook een “zetelke” in het Regionaal Bestuur Antwerpen! 
 

En dan even een terugblik op een kwartaal dat weer veel te vlug voorbij is gegaan. 

Op 29 juni trokken we met 65 uiltjes naar Kinderdijk.  Het was een tropische dag.  Van de vroege ochtend tot de 

late avond scheen de zon uitbundig en onverstoord.  We wandelden over oude weggetjes en machtige dijken.  

We genoten van een adembenemend uitzicht over het polderlandschap, van ritselende populieren en wuivende 
riethalmen langs de waterkant, van reigers en grutto’s, van de rust en de schoonheid.  Het leek alsof de tijd er 

heeft stilgestaan.  En het werd hoe langer, hoe warmer.  Met een natte handdoek in de nek en een paraplu in de 

hand overleefden we de hitte.  In de startzaal aten we nog een broodje kroket en we spoelden dit door met een 
frisse Heineken, Hollandser kon niet!  We beleefden een schitterend en onvergetelijk dagje in het 

schilderachtige dorpje.  
 

26 uiltjes trokken op 28 juli richting Mol.  Op deze superaanbieding kregen we onvoorwaardelijke natuur 

voorgeschoteld.  Nabij het Ecocentrum De Goren wandelden we via het kronkelende, niet al te brede 

knuppelpad, dwars doorheen een prachtig stuk natuur.  Moeras- en heidegebied, vennen en vijvers met 
rietkragen, een parel van een natuurgebied dat ons zeker kon bekoren. 
 

Het uilentrektochtje van 1 augustus was er eentje met heel wat gezelligheid.  Tijdens het eerste wandelgedeelte 

werd er heel wat afgekletst, onder de pauze was het een hectische bedoening want we hadden dorst en 

ondertussen moest er ook een keuze gemaakt worden voor het avondeten, daarna hadden we nog een uurtje 
wandelplezier tegoed… Omstreeks half zes konden we dan genieten van een heerlijk avondmaal, afsluiten deden 

we met een koffie met verwennerij, en naar huis gingen we met buikpijn van het schaterlachen!  
 

Begin augustus was er ons zomerfestijn, het was een winderige editie!  Terwijl ze in Bornem aan het afzien 

waren, genoten 53 uiltjes van een iets kleinere afstand.  De overige 47 deelnemers sloten aan voor het 

avondeten.  Het was weer een verzorgd en uitgebreid buffet , vitamientjes (groentjes) en sappige vleesjes … het 
gleed vlotjes binnen met een glaasje wijn of een biertje.  Afsluiten deden we traditioneel met een ijsje.  Mmmm!  

Smikkelen en smullen van goei, grote bollen heerlijk hoeve-ijs … weeral een geslaagde dag. 
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De zomer draaide nog steeds op volle toeren bij onze busreis naar Sourbrodt.  65 uiltjes wandelden door de 

heerlijke natuur van Oost-België.  
 

In Schelle wandelden 47 uiltjes door de prachtige natuurgebieden en langs historische gebouwen. 
 

Over Beilstein: Lekker eten, mooie omgeving, een snuifje cultuur, prachtige natuur, ontspannen sfeer, een goed 

glas wijn …  Het was een topeditie!  Voor het volledige verslag zullen jullie wat geduld moeten uitoefenen tot 
een volgende clubblad, de sfeerbeelden daarentegen willen we jullie zeker niet onthouden en vinden jullie 

verder in dit clubblad.  En voor 2020 wordt het “HET ZWARTE WOUD”.  Het hotel en periode liggen al vast!  

Dus voor de geïnteresseerden, we zijn weg van 12 tot 18 september 2020! 
 

Het laatste kwartaal kondigt zich aan.   

Met nog een busreis naar Passendale, een superaanbieding met Wapenstilstand en eentje in “den doenkere”, 
een uilentrektochtje EN onze eigen organisatie in het verschiet, gaan we ons zeker niet vervelen.   

We hopen jullie op zondag 8 december te mogen verwelkomen in Oelegem om … te wandelen, te helpen of 

gewoon “zomaar”… maar ook om lidkaarten, wandelkalender, mutualiteitsattest, speciale wandelboekjes … af 
te halen. 
 

De kleuren van oktober, de mistbanken van november en de gezelligheid van december … komen er aan.  Maar 

ook een nieuw jaar staat voor de deur.  Voor onze club een heel speciaal jaar want we hebben iets te vieren!  40 

jaar Ranstuilen!  Dit jubileumjaar gaan we in stijl doorbrengen ...  

Ik ben op zoek naar ‘verdienstelijke wandelaars’, heb je 1000 tochten of 20000km op je palmares staan of een 
veelvoud ervan … laat me iets weten! (ten laatste tegen 31 oktober!!!)   

Hou je van verrassingen?  Noteer dan zeker 17 mei in je agenda … de rest van onze plannen horen jullie wel als 

de tijd er rijp voor is! 
 

Prioriteit is onze tocht in december,  
de voorbereidingen zijn volop bezig, we hopen alleen dat het weer ietsje beter gaat meezitten dan de afgelopen 

twee jaar.  

TOT OP ONZE TOCHT  
op 8/12/2019 in Oelegem!! 

Als helper, als wandelaar, ... we zijn jullie alvast dankbaar! 
 

Tot dan! 

Christel 

Woordje van twee bestuursleden… 
Beste wandelvrienden, 

Wij zijn Karin en Patrick.  Aan de meeste Ranstuilen hoeven we ons niet meer voor te 
stellen want we zijn al oud-gedienden.  Voor hen zijn we nog altijd die met de twee 

wittekoppekes of de dochter en schoonzoon van …  

Maar voor de leden die ons nog niet kennen: Begin het jaar 2000 sloten we ons aan bij 

de wandelclub.  We zouden het een jaar proberen en daarna zouden we wel zien wat het 
werd.  Al snel waren we elk weekeinde op pad en wandelden we vele jaren met ons gezin, 

van de Ardennen tot de kust.  Nu zijn onze kinderen groot geworden, de dochter zorgde 

voor ons eerste kleinkind, de zoon wandelt nog bijna wekelijks met ons mee. 
Een jaar of twaalf geleden vroeg de toenmalige voorzitter Willy ons of we geen interesse hadden het bestuur te 

vervoegen.  Daar moesten we toch eens over nadenken, maar Willy wist ons te overtuigen en zo werden we de 

jongste bestuursleden van dat moment.  Ondertussen zitten we in een dynamisch jong team en nemen we een 

aantal taken zo goed als mogelijk op ons: zo zorgen we ervoor dat het clubblad bij jullie in de bus valt en dat de 
bevoorrading bij onze wandelingen tijdig aanwezig is.  We doen tevens ons best om tijdens vergaderingen 

nieuwe ideeën naar voren te brengen en zo de verjonging van de club voor te bereiden, want een nieuwe 

generatie wandelaars meldt zich aan en daar willen we op voorbereid zijn.   
Met de jaren werden de “Ranstuilen” een stukje familie en leerde we vrienden voor het leven kennen, jong en 

minder jong, samen in harmonie.  Bedankt dat we hier deel van mogen uitmaken. 

Groetjes, 
Karin en Patrick 

 



 5 

 
 

Reizen om te wandelen … 
 

Voor dit kwartaal hebben we twee superaanbiedingen 
in petto. 
De eerste superaanbieding gaat door op maandag 
11 november.  Dan trekken we naar Morkhoven.  
De Herentalse wandelclub organiseren die dag hun 
wandel mee dag.  Starten doen ze vanuit het 
Parochiecentrum gelegen aan de Goorstraat 11 te 
Morkhoven.  Afstanden zijn 5, 7, 10, 15 en 20km en 
vertrekken kan tussen 08u00-15u00. 
 
Morkhoven 
was een 

zelfstandige gemeente tot einde 1976.  Op dat moment had Morkhoven 
een oppervlakte van 5.16 km² en telde 1405 inwoners.  Alhoewel de 
bewoners de voorkeur gaven te willen fuseren met Herenthout werd 
Morkhoven toch politiek opgenomen in Herentals. 
 
Herentals is een stad in de provincie Antwerpen, is gelegen in het 
centrum van de Kempen en behoort tot het arrondissement van 
Turnhout.  Naast de kerngemeente Herentals telt het huidige 
grondgebied nog twee deelgemeenten sinds de fusie van 1977: 
Noorderwijk en Morkhoven die beide bestaan uit een woonkern met vooral omliggend landbouwgebied. 
Deze stad telt ruim 28.000 inwoners, die de spotnamen “Klokkenververs” en “Peestekers” dragen.  De stad 
krijgt de bijnaam ‘Keizerstede’;  Sint-Waldetrudis is de patroonheilige.  Het is de hoofdplaats van het gerechtelijk 
kanton en kieskanton Herentals en de historische hoofdstad van de Kempen. 
 
De naam ‘Herentals’ is afkomstig van de haagbeuk.  Deze plant komt veelvuldig voor in het Peerdsbos te 
Herentals.  Deze werd vroeger ook wel de Heern genoemd.  Zo is Herentals aan zijn naam gekomen. Ook op 
het wapenschild van Herentals is de haagbeuk nog te zien. 
 
De stad is gelegen ten zuiden van de Kleine Nete en het noorden is vooral een bebost gebied.  In het noorden 
vormt de Aa de grens met Poederlee.  In het zuiden ligt de Wimp op de grens met Wiekevorst. Daarnaast is er 
ook nog het Albertkanaal dat in Herentals een aftakking heeft naar Bocholt: het Kanaal Bocholt-Herentals.  
Herentals is ook rijk aan fauna en flora en heeft veel groen. 
 
Vroeger was Herentals een stad met een bloeiende lakenhandel.  Thans is het een kleinstedelijk 
verzorgingscentrum met gevarieerde industrie.  De industrie is gevestigd op verschillende industrieterreinen 
langsheen de afritten Herentals Industrie/Herenthout en Herentals-West/Grobbendonk van de E313.  Daarnaast 
maakt de stad deel uit van het Economisch Netwerk Albertkanaal.  De voornaamste sectoren zijn: 
voedingsmiddelen-, metaal-, textiel- en schoenindustrie, diamantbewerking en langs de Boudewijnautosnelweg 
een KMO-zone van 268ha.  In het centrum zijn vele winkels, in het Hofkwartier, op de Grote Markt, Bovenrij en 
vooral in de Zandstraat. 
 
Bezienswaardigheden: 

 Sint-Waldetrudiskerk (14e – 15e eeuw), Brabantse late gotiek, gerestaureerd 1974-1978. De kerk bevat een 
interessant altaarstuk uit het begin van de 16e eeuw van Passier Borreman dat de marteldood van de HH. 

Crispijn en Crispinianus, beschermheiligen van schoenmakers en 
leerlooiers voorstelt en verder schilderijen van Frans Francken en 
Pieter-Jozef Verhaghen (18e eeuw), een bewerkt koorgestoelte uit 
de 17e eeuw en een Romaanse doopvont. 

 Begijnhof Herentals (gesticht in 1266). In de 15e eeuw verbleven 
hier 300 begijnen. Het werd verwoest in 1578 door de 
beeldenstormers maar later heropgebouwd, met gotische kerk 
(1599-1614), 17e eeuwse huizen (Fondatiehuis, Infirmerie) en 
poortgebouw uit 1622. 

Superaanbiedingen 
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 Lakenhal (ca. 1400, herbouwd in 1534, gedurende 15e-20e eeuw ook dienst 
gedaan als het “Stadhuis”) met een belfort uit 1590 waarin een beiaard. Het belfort 
staat op de lijst van het UNESCO Werelderfgoed. 

 Boerenkrijgmonument – Aan de zuidzijde van de Lakenhal staat het 
boerenkrijgmonument. Het ruim vier meter hoge monument herinnert aan de Slag 
om Herentals op zondag 28 oktober 1798, een van de bloedigste episodes uit de 
opstand tegen het Franse regime. Het monument werd ontworpen door Ernest 
Dieltjens en onthuld in 1798. 

 Overblijfselen van het Besloten Hofklooster (norbertinessen en later 
franciscanessen), 17de eeuw. 

 Overblijfselen van het St.-Elisabethgasthuis (17de eeuw) 

 Poorten en Vesten. Van de oude stadswallen resten nog de Zandpoort (14de eeuw, 
ten westen) en de Bovenpoort (1402, ten noorden). De Nederpoort en de 
Koeienpoort werden lange tijd geleden afgebroken. 

 Het Augustijnenklooster 

 De Hogewegmolen 

 Talrijke vennen en bossen, gedeeltelijk op landduinen (onder andere de Kruisberg, met 16de eeuwse 
grafkapel en uitkijktoren). 

 De Kruisweg op de Kruisberg, waarschijnlijk de oudste kruisweg van België. 

 Kasteel Le Paige met arboretum 

 Het Netepark 

 Musea: Art Center Hugo Voeten, Begijnhofmuseum, Hidrodoe (museum over water) 
 
Zoals eerder reeds gezegd kom je hier nog veel natuur en groen tegen: 
Ten noorden van Herentals liggen het Peertsbos en het Koningsbos, op de grens van Herentals met Lichtaart 
ligt het natuurgebied Snepkensvijver. 
 
Ook aan streekproducten is hier geen gebrek: 

- Brouwerij Leysen: streekbieren de “Baskwadder”. 
- De Hopscheppers: hobbybrouwers (brouwen ook bier bij Brouwerij “de Graal” in 

Bakel) 
- Herentals Boompke: koekje 
- Belgische saffraan: saffraan en bereidingen en drankjes hieruit afgeleid 
- Appel- en kersensap Roes 
- Schuimwijn domein Roothoofd 
- Chocolade van TWERK: fairtradechocolade, ambachtelijk ijs en speciale 

verpakkingen in sociale werkplaats. 
 
Herentals stuurde ook nogal wat Olympische atleten uit.  De volgende atleten werden geboren te Herentals:  

- Wielrennen: Mario Aerts, Wim Omloop, Peter Roes, Rik Van Looy, Daniel Willems 
- Atletiek: Kristof Beyens 
- Atletiek en bobslee: Hanna Mariën 
- Judo: Heidi Goossens 
- Schutterij: Frans Peeters 
- Boogschieten: Paul Vermeiren  

 
Herentals kreeg op het einde van de twintigste eeuw ook naambekendheid dankzij de opmerkelijke successen 
van wielerlegende Rik Van Looy, bijgenaamd ‘de Keizer van Herentals’. 
 

In Morkhoven bevindt zich één van de vijf Safraanboerderijen van België.  
Wie meent dat saffraan een exclusief Oosters product is, heeft het goed mis.  De 
saffraankrokus blijkt het opvallend goed te doen op de Kempense zandgrond.  Dat 
bewijs levert het echtpaar Marc en Linda Leloup-Van den Bulck op een perceel naast 
hun toekomstige woonst annex B&B in Morkhoven. 
Saffraan is eigenlijk de stamper van de saffraankrokus.  De normale krokus plant je in 
het najaar en die bloeit in het voorjaar, bij de saffraankrokus is dat net omgekeerd.  
Die wordt in juli geplant en bloeit in oktober-november, vier tot zes weken in totaal.  
Vanaf het ogenblik dat de nachttemperatuur daalt, beginnen de bollen te schieten en 
uiteindelijk komen de bloemen tevoorschijn.  Afhankelijkheid van de volwassenheid 
van de bol komen er één, twee of drie bloempjes.  Die moeten bloempje voor 
bloempje worden geplukt.  Dit jaar hadden ze op 28 oktober hun eerste bloem.  
Sommige dagen zijn het er tien, dan honderd en op piekmomenten ben je de hele 
dag bezig met plukken. 

 

 
Rode Van Morkhoven 

bereid met Belgische saffraan 
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Vervolgens moeten de bloemen worden gepeld en de stampers eruit worden gehaald.  Elke krokus heeft drie 
stampers.  Zij gebruiken enkel het bovenste, rode gedeelte, de fine fleur.  Drie stampers wegen ongeveer 7 
miligram.  Voor 1 gram heb je tussen de 150 en 200 bloemen nodig.  Als de stampers zijn afgeknipt, worden ze 
gedroogd in de oven en moeten ze 80% van hun gewicht verliezen.  Ze worden eerst gewogen, in de oven 
gezet en nadien opnieuw gewogen om precies die 80% te bereiken.  Aansluitend moeten ze in een hermetisch 
afgesloten pot om ze zes weken koel en donker te bewaren. Dat dient om de kwaliteit te versterken, wat de 
smaak ten goede komt. 
Saffraan is een specerij dat voor alles kan dienen.  De laatste tien, vijftien jaar is er veel onderzoek gebeurd 
naar het medicinale, maar saffraan is een product dat al duizenden jaren wordt geteeld.  Net dat is heel 
intrigerend. 
Het wordt gebruikt in zoete en hartige bereidingen zoals rijstpap maar ook in zuiderse gerechten zoals 
bouillabaisse en paella, bij zeevruchten.  Het heeft hele brede toepassingsmogelijkheden.  Zelf maken ze 
Saffrocaat en andere klassiekers zoals siroop en confituur.  Daarnaast zoeken ze naar leuke combinaties die 
nog niet bestaan. 
 
Over de wandeling van die dag heeft de redactie weinig of om zo te zeggen geen informatie teruggevonden of 
bekomen.  Maar het is eens wat dichter bij huis en bovendien levert je deelname als Ranstuil ook nog eens 
centjes op (tenminste als je je superaanbiedingkaart niet vergeet te laten afstempelen)! 
 

 
 
De tweede superaanbieding is toebedeeld aan Opsinjoorke Mechelen.  Op zaterdag 21 december richten zij 
hun Gouden Carolus Christmaswandeling – Mechelen in Kerstsfeer en in den doenker in.  Starten kan tussen 
15u00 en 21u00 vanuit Zaal De Loods, Douaneplein in Mechelen.  Zij laten de wandelaars de keuze tussen 
een afstand van 5 en/of 10km. 

 
Mechelen (in het Frans: Malines) is een stad in de provincie 
Antwerpen en is gelegen in het zuiden van die provincie, centraal 
tussen de steden Antwerpen en Brussel, aan de rivier de Dijle.  
Mechelen telt zo’n 86000 inwoners (anno 2017).  Het is naar aantal 
inwoners de vijfde stad van Vlaanderen en de tweede grootste stad 
van de provincie, na Antwerpen. 
 
Tot 1795 vormde Mechelen het centrum van de kleine zelfstandige 
Heerlijkheid Mechelen.  In dat verband had het gebied dezelfde status 
als bijvoorbeeld Holland, Zeeland, Vlaanderen en Brabant. Gedurende 
een korte periode in de 15e en 16e eeuw werden de Nederlanden 
vanuit Mechelen geregeerd, en vervulde de stad de functie van 

bestuurlijke hoofdstad van de Nederlanden (ingesteld door Margaretha van Oostenrijk).  Deze periode heeft 
bijgedragen tot het uitgebreide kunstbezit en diverse merkwaardige gebouwen.  De stad heeft het op een na 
hoogste aantal beschermde gebouwen van Vlaanderen waaronder vier UNESCO-vermeldingen. 
 
Mechelen telt naast de stad nog vijf kleinere deelgemeenten, namelijk Heffen, Hombeek, Leest, Muizen en 
Walem.  Walem ligt ten noorden van de stad, aan de Nete.  Heffen, Leest en Hombeek liggen ten westen, aan 
de overkant van de Zenne.  Muizen ligt ten zuidoosten, iets verder stroomopwaarts langs de Dijle. 
Daarnaast zijn hier ook nog verschillende gehuchten en wijken.  Het gehucht ten noordwesten van de stad waar 
de Zenne en het kanaal Leuven-Mechelen samenvloeien met de Dijle heet het Zennegat.  De stad zelf is 
administratief ingedeeld in de wijken Centrum, Mechelen-Noord, Mechelen-Zuid, Battel (ten westen van de 
Dijle), Arsenaal en Nekkerspoel in het oosten. 
 
De Mechelaars worden ook de ‘Maneblussers’ genoemd.  Deze naam hebben ze te danken aan een historische 
gebeurtenis uit de 17e eeuw.  Op een bepaalde nacht was het volle maan met een lage bewolking en dacht een 
late caféganger met een glaasje te veel op dat de Sint-Romboutstoren in brand stond.  Heel de stad wed 
opgetrommeld en mensen stonden in lange rijen emmers met water door te geven om hun toren te blussen.  
Sindsdien hebben de Mechelaars de spotnaam de maneblussers gekregen omdat ze de maan hadden 
proberen te blussen. 
 
Aan bezienswaardigheden is hier zeker en vast geen gebrek.  Vooreerst staan hier een aantal Religieuze 
bouwwerken waaronder: 

 De Sint-Romboutskathedraal, waarvan de toren met twee complete beiaarden UNESCO-wereldefgoed is. 

 De barokke Onze-Lieve-Vrouw-van-Hanswijkbasiliek met haar koepel.  De architect was de lokale Lucas 

Faydherbe. 

 De Sint-Janskerk (Sint-Jan de Evangelist), die ‘De aanbidding der wijzen’ van Rubens herbergt. 

 
Hooogbrug over de Dijle 
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 De Onze-Lieve-Vrouw-over-de-Dijlekerk, die ‘De wonderbare visvangst’ van Rubens herbergt. 

 De voormalige jezuïetenkerk Sint-Peters-en-Paulus, nu een parochiekerk. 

 De barokke Begijnhofkerk, opgedragen aan Sint-Alexius en Sint-Catharina, in het Begijnhof. 

 De barokke kerk van Onze-Lieve-Vrouw van Leliëndaal in de Bruul, eveneens van de hand van Lucas 

Faydherbe. 

 De gotische Sint-Katelijnekerk in de Sint-Katelijnestraat. 

 De laat-neogotische Sint-Jozef-Colomakerk in de Hanswijkenhoek- of 

Tervuursesteenweg-wijk. 

 
Burgerlijke bouwwerken waaronder: 

 Grote Markt, met vele huizen uit de 16e tot 20e eeuw en tevens het 

Stadhuis van Mechelen met een flamboyant-gotische gevel en oudere 

Lakenhal met belfort (dit gebouw is UNESCO-werelderfgoed). 

 Ook op de Grote Markt staat het huis In het Haetien (1773) met gevel in 

Lodewijk XV-stijl met een vergulde haan op de spits van de gevel. 

 Het Hof van Savoye is nu het gerechtshof van Mechelen, maar was 

vroeger de residentie van Margaretha van Oostenrijk. 

 Het Hof van Kamerijk, voormalige residentie van Margaretha van York, nu stadsschouwburg. 

 Het Klein en het Groot Begijnhof (het laatste is UNESCO-werelderfgoed). 

 Hoogbrug: oudste stenen brug van Vlaanderen. 

 Lamot: de vroegere brouwerij is nu omgebouwd tot een tentoonstellingsruimte en een erfgoed- en 

congrescentrum. 

 Melaan: een vliet in het stadscentrum die in 2006 terug werd opengelegd. 

 Zwemdok: een voormalig dok en zwembad aan de Binnendijle. 

 Technopolis: doe-centrum voor wetenschap en technologie. 

 
Ook aan Musea is hier geen gebrek. 

 Museum Brusselpoort, de enig overblijvende stadspoort en archeologisch museum 

 Museum Schepenhuis, het eerste stadhuis van Mechelen, gebouwd aan het einde van de 14de eeuw 

 Hof van Busleyden, vroeg-renaissanceresidentie, nu Museum Hof van Busleyden 

 Speelgoedmuseum met een unieke collectie oud en hedendaags speelgoed 

 Joods Museum van deportatie en verzet, een museum over de deportatie van Joodse krijgsgevangenen 

vanuit de Dossinkazerne in de Tweede Wereldoorlog 

 Mechelse Horlogerie- en Klokkenmuseum 

 Spoorwegmuseum De Mijlpaal, een museum over het ontstaan en de ontwikkeling van spoorwegen en de 

invloed ervan op de stad Mechelen 

 Klokkenmuseum Huis Michiels, een museum over de torenuurwerken en de geschiedenis van het 

klokkengieten 

 Brouwerij Het Anker, een bierbrouwerij met een museumgedeelte 

 Koninklijke Manufactuur van Wandtapijten De Wit, een internationaal vermaarde instelling die oude 

wandtapijten restaureert 

 Centrum voor Oude Kunst ’t Vliegend Peert met het museum Het Zotte Kunstkabinet, een 

onderzoeksinstituut voor de studie van de schilderkunst van de Zuidelijke Nederlanden tussen 1500 en 

1650, gevestigd in het pand ’t Vliegend Peert, met nadruk op satirisch-moraliserende thematiek.  Niet alleen 

bekende meesters als Jeroen Bosch en Pieter Bruegel maar ook minder bekende schilders als Jan en 

Frans Verbeeck, Jan Mandyn en Jan Massijs behoren tot de kern van het onderzoeksgebied 

 
En zoals een stad als Mechelen waardig vindt je hier ook een aantal 
Streekproducten. 
In eerste instantie een aantal Bieren (allemaal van Het Anker): 

- Anker Pils: voormalige pilsbier Blusser dat sinds 1998 verkrijgbaar is 

- Boscoli: (vroeger Boscoulis) een fruitbier 

- Gouden Carolus: een serie speciaalbieren 

- Gouden Carolus Cuvée van de Keizer: een serie van drie 

speciaalbieren 

- Lucife: een blond speciaalbier 

- Maneblusser: een blond bier (6%) 

 

 
Grote Markt en Sint-Romboutstoren 

 
Brouwerij Het Anker 
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Busreis 
 

 

Maar ook de zoetebekken komen hier aan hun trekken met: 
- het Mechels maantje: een chocolaatje 

- het Mechels margrietje: een citroenkoekje 

- het Mechels torentje: een zandkoekje 

 
Of er in en rond Mechelen ook ‘natuur’ te vinden is?  Jazeker: 

 De Kruidtuin, en marmeren standbeeld van de lokale herbalist Dodoens 

 Planckendael: de dierentuin van Mechelen in Muizen 

 Het Vrijbroekpark: een provinciaal park, een groene long van 50 ha aan de rand van de stad 

 Mechels Broek: 100 ha natte graslanden met uitgestippelde wandelingen van 2 tot 7 km, dat zich in Muizen 

en Bonheiden bevindt, langs de rechteroever van de Dijle 

 Baerebeekvallei: 90 ha drassige weilanden met groene wandeling van 4.60 km, dat zich in Muizen bevindt 

 Natuurgebied Battenbroek in Walem tussen Nete en Dijle 

 Natuurreservaat Oude Dijlearm in Battel tussen Dijle en Leuvens Vaart 

 Natuurgebied Den Battelaer in Battel en Stuivenberg; tussen Zenne en E19 

 Eglegemvijver in Hombeek en Zemst langs de linkeroever van de Zenne 

 
Over de organisatie van deze wandeling kan de redactie slechts meegeven wat er in de Walking in Belgium 
staat vermeld: 
“Sfeervolle kerstwandeling door de verlichte historische binnenstad, kerstmarkt in Groot en Klein Begijnhof en 
Haverwerf. Levende kerststal vanaf 18.00u op het binnenplein van Brouwerij Het Anker. Bezoek van de 
Kerstman.” 
Maar … Ranstuiltjes, vergeet daarbij het volgende niet: 
 

naar Morkhoven en Mechelen 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 zal, zoals je in het vorige clubblad al 
kon lezen, doorgaan op zondag 20 oktober naar Passendale waar 
we deelnemen aan de 2e Rondom Passendale.  Deze tocht wordt 
ingericht door de Drevestappers Zonnebeke.  Starten kan hier tussen 
07u30 en 15u00 vanuit PC De Craeye, Kraaiveldstraat 7 in 
Passendale.  Je hebt de keuze tussen een afstand van 5, 10, 12, 15, 
20 en/of 26km. 
 
 

Inschrijven voor deze busreis kon reeds vanaf maandag 30/09/2019 (tussen 20.00 en 22.00u) bij Christel 
Janbroers op het nummer 03/4856068 (zie Ons Uiltje van het derde kwartaal).  Als je door omstandigheden dit 
clubblad pas na 30 september in de bus krijgt, is het dus best mogelijk dat er nog plaatsen vrij zijn maar dat is 
lang niet zeker.  Alsnog een poging wagen is de boodschap. 
 
De prijs bedraagt 8 euro/persoon of 4 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 
Passendale + aantal personen. 
Vertrekken doen we stipt om 7.30u te Ranst (parking Aldi), de terugreis vanuit Passendale vatten we, even stipt, 
aan om 16.00u. 
 
Zoals beloofd in de vorige editie van dit clubblad geven we jullie hieronder nog wat informatie over de streek en 
de betreffende wandeling mee. 

 
Mechels Maantje 
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Passendale is een landelijk dorp in de provincie West-
Vlaanderen en tegenwoordig een deelgemeente van 
Zonnebeke.  Het ligt op de heuvelrug Passendale-
Essen, die doorloopt richting Westrozebeke. 
Deze gemeente is bekend van gebeurtenissen uit de 
Eerste Wereldoorlog.  Tijdens de Derde Slag om Ieper 
in 1917 sneuvelden er meer dan honderdduizend Britse 
en Duitse militairen in een uitzichtloze strijd die 
maanden duurde.  Vooral in het Brits Gemenebest is 
Passendale een begrip geworden.  Doordat het Britse leger (Franstalige) Belgische stafkaarten gebruikte, met 
de oude schrijfwijzen van de Vlaamse toponiemen, is de plaats in de Engelse oorlogsliteratuur bekend als 
Passchendaele, door de Britten uitgesproken als ‘passion dale’ of ‘dal van de lijdensweg’. 
Op het grondgebied ligt de begraafplaats ‘Tyne Cot Cemetry’.  Passendale heeft ook nog een New British 
Cemetery, een Canedian Memorial en een New Zealand Forces Memorial. 
Vermoedelijk ligt de oorsprong van de naam Passendale bij de Germaanse benaming voor het ‘dal van Pasko’ 
of Pascandale. 
Gedurende de Eerste Wereldoorlog werd het dorp totaal verwoest.  De Slag om Passendale werd beschreven 
als een hel van modder en van vuur, één der bloedigste veldslagen aller tijden, die duurde van 4 oktober tot 6 
november 1917.  Op 28 september 1918 werd het dorp definitief op de Duitsers heroverd door het 4e Regiment 
Karabiniers en door de Grenadiers.  Naar deze legeronderdelen werden dan ook twee straten genoemd. 
 
Bezienswaardigheden:  

 De neoromaanse Sint-Audomaruskerk werd ontworpen door architect De Pauw uit Brugge.  Na de 

vernieling van 1917 werd ze in 1923 naar het oorspronkelijke plan heropgebouwd.  In 1945-1946 werd ze 

hersteld van de nieuwe oorlogsschade.  De Britse 66th Division schonk een glasraam met Saint George, 

omringd door de wapenschilden van de garnizoenssteden. 

 Passendale, een amber bier, werd gebrouwen door Brouwerij Moortgat, ook bekend van Duvel maar werd 

nooit een groot succes.  De productie lag een tijdje stil maar is ondertussen overgenomen en nu kan het 

bier enkel nog in De Oude Kaasmakerij verkregen worden. 

 Het Crest Farm Canadian Memorial is een monument dat de gevallen 

Canadezen van het 6de bataljon van de 2de Canadese divisie herdenkt, 

tijdens de Slag om Passendale.  Het monument kreeg de naam van een 

nabijgelegen (reeds verdwenen) boerderij, Crest Farm.  Het herdenkt de 

soldaten die vielen tussen Crest Farm en de kerk van Passendale.  Hoewel 

de afstand slecht 700 meter was duurde het toch 10 dagen om de kerk te 

veroveren.  Het monument ligt op een heuvel, met zicht op Passendale en 

de Passchendaele New British Cemetery. 

 De New Zealand Memorial is een gedenkzuil voor de Nieuw-Zeelandse 

Divisie tijdens de Slag bij Broodseinde (4 oktober 1917) die op zijn beurt 

kaderde in de Derde Slag om Ieper (Slag bij Passendale).  Het staat in een 

klein parkje in het gehucht ’s Graventafel op ca. 3km ten zuidwesten van het 

centrum van Passendale, gelegen op de Midden-West-Vlaamse Heuvelrug. 

 
Iron Maiden maakte een nummer over de Slag om Passendale, over de ernst van deze slag en de Eerste 
Wereldoorlog.  Het nummer heet Paschendale, de Engelse naam voor Passendale, en staat op het album 
Dance of Death.  
Eind 2008 kwam ook een film uit over de Slag om Passendale.  Deze Canadese film werd geregisseerd door 
Paul Gross en kreeg de titel Paschendaele. 
God Dethroned bracht in 2009 een album Passiondale uit.  Het gehele album gaat over de Slag om 
Passendale. 
Sabaton heeft eveneens een nummer gemaakt over de Slag om Passendale: The Price of a Mile.  Het staat op 
het album The Art of War en gaat over het nutteloze doden in de oorlog. 
 
Van de organiserende club ontvingen wij het volgende over deze tocht: 
 

“2de Rondom kaasdorp Passendale op zondag 20 oktober 2019 
Herfsttocht langs autoluwe en tal van onverharde wegen richting Poelkapelle. Totaal nieuw parcours, 
nieuwe rustposten. Gratis kaasproevertje (zolang de voorraad strekt). 
 
Startplaats: PC De Craeye, Kraaiveldstraat 7, 8980 Passendale.  
Starten tussen 07:30 en 15:00.  
Aankomst vóór 17:30.  

 

 
New Zealand Memorial 
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Afstanden: 6,70 – 10,60 – 13,60 – 16,10 – 22,10 – 28,10km.  Minstens één afstand is geschikt voor rol- en 
kinderwagens.  
Trein: vanaf stations Roeselare, Ieper en Menen zijn er buslijnen tot aan de startplaats.  
Auto: A19 afrit 3 Beselare/Zonnebeke.  
Info parcours: Christophe Derudder GSM +32(0)484 96 04 81.  
Inschrijvingsprijs: € 1,50 -  leden € 1,10.  Kinderen jonger dan 12j gratis. 

 
Passendale is het kaasdorp bij uitstek.  Het dorp wordt onvermijdelijk 
geassocieerd met de bekende gelijknamige kaas.  Deze kaas gaat terug 
naar 1932.  Op deze plaats bevindt zich nu De Oude Kaasmakerij, een 
kaasmuseum zeg maar.  Daar kan men het amberbier Passendale 
proeven.  De kaasmakerij van Passendale viert dit jaar zijn 85-jarig 
bestaan.  Maar Passendale, het landelijke dorp in de provincie West-
Vlaanderen en deelgemeente van Zonnebeke, is vooral gekend om zijn 
oorlogsverleden.  Het was de plaats waar de Derde Slag om Ieper in 1917 
plaats vond.  In een hopeloze strijd in de modder op een afstand van 
amper 8km werden er op drie maanden tijd zeshonderdduizend militairen 
gedood.  Vooral in het Britse Gemenebest is Passchendaele een begrip 
geworden: uitgesproken als passion dale of ‘Dal van de lijdensweg’.  
 

Enkel de 2 kleinste afstanden passeren langs het Tyne Cot Cemetery, met zijn 11.956 graven de grootste 
Commonwealth-begraafplaats ter wereld, dat zich uitstrekt in het voormalige oorlogslandschap.  Ze stappen 
naar rustpost Waterfields na 4,50km.  Via een passage langs de Canadagate en een paar onverharde wegeltjes 
komen ze terug naar de startplaats. 
 
Al de andere afstanden vertrekken langs een wegeltje naar het 
voetbalveld om vervolgens na 6,80km aan de rustpost in 
Poelkapelle te komen.  Eerder krijgen de deelnemers de kans om 
via onverharde weg de Bray Farm te bezoeken.  De 21-jarige 
Enrique Billiau heeft er een privémuseum geopend in de oude 
hoeve die tijdens WO I dienst deed als defensiepost tijdens de Slag 
om Passendale.  Inmiddels verzamelde hij al honderden 
schrapnels, granaten, sleutels, bajonetten, obussen en schopjes 
alsook een Duitse helm.  Met zijn metaaldetector speurt hij de 
Vlaamse velden af.  

 
De 13,60km komt aan het Canadees monument in Passendale 
(Crest Farm Canadian Memorial).  Deze Canadese gedenksite is 
een kubusvormige monoliet, bestaande uit wit graniet afkomstig 
uit Québec.  Het is gebouwd als eerbetoon aan alle Canadezen 
die in de omgeving hebben gevochten tijdens de Derde Slag om 
Ieper. 
 
De 16,10km stapt van de rustpost in Poelkapelle naar de rustpost 
Waterfields om vervolgens nog 2,30km te stappen tot het einde.  
Onderweg komen ze langs het New Zealand Memorial, een site 
gewijd aan de Nieuw-Zeelandse divisie en 2 Duitse betonnen 
militaire constructies.  

 
De 22,10 en 28,10km leggen na de rustpost in Poelkapelle in de omgeving nog een lus af van 7km, de grootste 
afstand stapt na de tweede rustpauze in Poelkapelle over 7km naar de rustpost Waterfields in Passendale 
waarna er nog 2,30 km rest tot het einde (idem voor de 22,10 km).  Net vóór de tweede passage naar de 
rustpost Poelkapelle komt men langs het Guynemermonument. 
 
 

Wil je mee uit wandelen naar Passendale, 
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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Uilentocht dd 8/12/2019… 

 

 

Beste uiltjes, 
 
Op zondag, 8 december is het weer zover.  Onze uilentocht met als startplaats de Parochiezaal, Venusstraat 10 
in Oelegem.  De mogelijke afstanden zijn 5-10-15-18-21-23-27km. 
 
De kleinste afstand heeft geen rustpost.  Zij komen langs de Molen van Oelegem.  
Deze molen wordt ook wel Stenen Molen genoemd om deze te kunnen 
onderscheiden van de houten standerdmolen die zich buiten het dorp bevond tot 
1940 toen die molen afbrandde. 
 
Naargelang de gekozen afstand komt men ook langs: 

 De Antitankgracht, deze gracht vormt een langgerekt element van het Vlaamse 

Waternetwerk doorheen het zogenaamde bebouwd perifeer landschap en is 

daardoor een natuurverbindingsgebied voor een aantal grote en kleinere 

natuurgebieden en boscomplexen waaronder het Provinciaal Domein Vrieselhof in Oelegem – een 

kasteeldomein met bossen en graslanden – en het Fort van Oelegem, een belangrijk vleermuizenreservaat. 

 

 Het Kasteeldomein in de vallei van de Tappelbeek, dit is gelegen op grondgebied Massenhoven 

(Zandhoven) en Oelegem (Ranst) in de Centrale Kempen.  De Tappelbeekvallei behoort tot de mooiste 

beekvalleien van de Kempen en heeft dankzij de aanwezigheid van 

verschillende vegetatietypen en de twee relatief gaaf bewaarde 

kasteelparken een belangrijke esthetische waarde. Men treft hier nog 

verschillende typen beekbegeleidende bossen aan, die in stand 

worden gehouden door regelmatige overstromingen van de 

Tappelbeek.  Doordat bepaalde delen van de vallei moeilijk te 

bereiken zijn, bleven ze tot op vandaag ongeschonden en vindt men 

er bijgevolg nog een rijke flora.  De afwisselende vegetatietypes 

vormen een pleisterplaats voor verschillende diersoorten, waarbij 

vooral de avifauna goed vertegenwoordigd is.  Het belangrijkste 

ruimtelijk structurerend element in dit landschap is de Tappelbeek die 

midden door het gebied loopt en op deze manier de natuurlijke grens vormt tussen Oelegem en 

Massenhoven.  Het noordelijke gedeelte, alsook de zuidelijke rand worden gedomineerd door bos en geven 

een sterk gesloten indruk die het centrale meer open gedeelte als het 

ware omarmt. 

 

 Het Fort van Oelegem, dit fort is in privébezit en wordt beheerd door de 
werkgroep van Natuur 2000.  Het fort doet dienst als 
overwinteringsreservaat voor vleermuizen. 

 
 Het Vrieselhof, in de vallei van het 

Groot Schijn, waar Antwerpen eindigt 

en de Kempen beginnen, ligt het 

indrukwekkend rustig kasteeldomein Vrieselhof.  De stilte is er bijna 

tastbaar.  Door de verscheidenheid aan biotopen, krijgt het ieder seizoen 

een andere aanblik. 

 
De rustposten bevinden zich in Massenhoven en Oelegem (startzaal). 

Een zeer gevarieerde omloop, die menig wandelaar zal bekoren. 
 
In de stemmige startzaal wordt de wandelaar verwend met spek en eieren, heerlijke Glühwein, verse soep, 
broodjes, taart…tegen zeer democratische prijzen.  Ook op de rustpost in Massenhoven worden deze 
democratische prijzen gehandhaafd (spek en eieren enkel in de startzaal te verkrijgen). 
 

Uw Ranstuilenbestuur 

 

 
Kasteel Montens nabij de tappelbeek 

 
Gangen in het Fort 
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Overzicht van de  
afstanden en rustposten op 8/12/2019 

 

 

5km =     4.9km  OELEGEM - OELEGEM     4.9km 
 

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

           9.4km 
 

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

         14.3km 
 

17km = 17.5km  OELEGEM - MASSENHOVEN     5.3km 
   MASSENHOVEN – MASSENHOVEN    8.1km 
   MASSENHOVEN – OELEGEM     4.1km 

         17.5km 
 

21km = 21.4km  OELEGEM - MASSENHOVEN     9.2km 
   MASSENHOVEN - MASSENHOVEN    8.1km 

MASSENHOVEN – OELEGEM     4.1km 

         21.4km 
 

22km = 22.4km  OELEGEM - OELEGEM     4.9km 
   OELEGEM - MASSENHOVEN     5.3km 

MASSENHOVEN – MASSENHOVEN    8.1km 
MASSENHOVEN – OELEGEM   ..4.1km 

         22.4km 
 

26km = 26.3km  OELEGEM - OELEGEM     4.9km 
   OELEGEM - MASSENHOVEN     9.2km 
   MASSENHOVEN – MASSENHOVEN    8.1km 
   MASSENHOVEN – OELEGEM   ..4.1km 

         26.3km 
 
 
 
 

Ranstuilen,  
wij verwachten jullie allemaal  

op 08 december 2019 in Oelegem  
en wensen jullie alvast  

veel wandel- en/of werkgenot toe!! 
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Uilentrektochtjes … 
 
 

 

Ons laatste uilentrektochtje van 2019 gaat door op donderdag 14 
november.  We komen samen op de parking van Carrefour Borsbeek 
vanaf 13u00 en om 13u30 stipt vertrekken we!  Parkeren aan de kant 
van Brico. 
Deze wandeling gaat via Deurne over het fort III naar Boechout waar 
we een warme stop houden om vervolgens via landelijke wegen 
terug te keren. 
Wees gerust, er zullen geen doorwaadbare plaatsen of steile hellingen genomen moeten worden. 
Weetje: Fort III is het eerste fort van de acht rond Antwerpen dat gebouwd werd en heeft een iets andere vorm 
dan bv Fort II in Wommelgem. 
Wat voor weer het ook is, onze uiltjes wandelen zich erdoor.  

Vele groetjes van jullie gids Jef. 
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Lidmaatschap 2020 … 
 

Inderdaad, het is weerom zover!  Als dit artikel in 
het clubblad verschijnt, wil dat zeggen dat het jaar 
bijna verstreken is en dat uw lidmaatschap dient 
hernieuwd te worden – tenminste indien je ook in 
2020 lid wenst te blijven van onze 
wandelvereniging.  Met spijt in ons hart moeten ook 
voor het komende jaar weer het lidgeld verhogen 
(door een verhoging van de bijdrage lidgeld die de 
wandelfederatie nog maar eens doorvoert). 
 
HOEVEEL gaat het je dan nu kosten? 
 

 

17,00 euro voor 1 lid 

+ 14,00 euro voor elk volgend lid uit  
                 hetzelfde gezin 
 

 

WANNEER ons lidmaatschap hernieuwen? 
 

Hernieuwingen van het lidmaatschap worden tot en 
met onze Uilentocht op 08 december 2019 
aanvaard zonder meerprijs. 
 

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

ENKEL EN ALLEEN op volgende wijze (!): 
Achter in dit clubblad is een inschrijvingsformulier 
toegevoegd.  Dit dient volledig ingevuld te worden 
en samen met het verschuldigde bedrag 
overhandig je dit aan één van de bestuursleden. 
OFWEL 
Zend je het ingevulde formulier naar onze 
penningmeester Rosita Van der Stee, 
Boterlaarbaan 280, 2100 Deurne en betaalt het 
overeenstemmende bedrag per overschrijving op 
het rekeningnummer: BE30 0010 9881 7111 van 
WSV De Ranstuilen met vermelding: Lidgeld 2020 
+ aantal personen. 

 

OPGELET: Tijdig hernieuwen is belangrijk  
want je huidige lidkaart is slechts geldig tot en met 31/12/2019!! 

 

 

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

de lidkaart te vermijden. 
 

 
 

 

Wandelkalenders … 
 
Bijna een nieuw wandeljaar dus ook een nieuwe WALKING IN BELGIUM. 
Deze wandelkalender bevat alle organisaties van Wandelsport Vlaanderen vzw, alsook de tochten van 
F.F.B.M.P. en V.G.D.S.  Alle gepubliceerde tochten zijn I.V.V.-tochten.   
Prijs: € 8.00  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Elk Ranstuilengezin kan 1 Walking in Belgium bekomen tegen de verminderde prijs van € 7.00. 
Bijbestellen kan aan de normale prijs van  € 8.00. 
 

In beide gevallen maak je gebruik van het bestelformulier dat je achteraan dit clubblad terugvindt. 
Gelieve dit zorgvuldig in te vullen en, samen met het verschuldigde bedrag, af te geven aan één van de 
bestuursleden vóór 31 oktober 2019.  Alleen zo ben je zeker dat deze kalenders ook voorhanden zullen zijn 
(de club zal slechts een beperkt aantal kalenders aankopen en OEP is natuurlijk OEP). 

 



[16] 

 

 

Belangrijke mededelingen … 
 

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

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

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

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

het formulier, dient in te vullen. 

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

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

Email: verzekeringen@wandelsport.be 

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

met alle nodige informatie en uw dossiernummer. 

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

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

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

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

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

 
 

Privacyverklaring (AVG – GDPR)  
WSV De Ranstuilen vzw 
 

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

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

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

 Het versturen van nieuwsbrieven en uitnodigingen 

 Het bekomen van subsidiëring door de overheid 

 

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

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

 Rijksregisternummer 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Het Ranstuilenbestuur 
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Werkwijze bij superaanbiedingen … 
 

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

In het eerste clubblad van 2019 vond je twee nieuwe stempelkaarten welke de 
wandeltochten (clubnaam, tocht en datum) vermeldt waarop je centjes kan 
verdienen.  Over het ganse jaar 2019 zijn dat 8 wandeltochten.  Voor elke tocht waaraan je deelneemt, ontvang 
je op het einde van het wandeljaar 2,50 euro. Indien je met meerdere familieleden lid bent mag je deze kaart 
vóór dat je ze gebruikt (leeg dus) kopiëren tot je er voldoende hebt. 
Let wel: er mag slechts EEN kaart per Ranstuilenlid worden gebruikt. 
 

Voor 2019 werden volgende tochten uitgekozen: 

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

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

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

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

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

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

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

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

In het 4e kwartaal 2019 zijn er dus nog 2 superaanbiedingen voorzien. 
 

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

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

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

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

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

 

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

jullie voorzitter 
Christel Janbroers 
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Oktober 2019 
 
 

Zaterdag 05 oktober 2019 
 

ZANDSTAPPERS 
Krawatentocht 

A PC Sint-Pieter 
Kerkplein 3 
LILLE 

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

 
 

Zondag 06 oktober 2019 
 

WSV CLUB 76 MERKSEM 
43e Internationale 
Wandeltocht 

A PC Sint Martinus, 
Sint-Jozeflei 
MALLE 

5-10-15-20-30-42km 08u00-15u00 
 

 

WADELTOCHT TEMSE 
17e Mercatortocht 

O-VL St-Jan Berghmansinst. 
Zoete Moederstraat 
RUPELMONDE 

7-14-21-30km 07u00-15u00 
 

 

OPSINJOORKE 
MECHELEN 
Manebusserswandeling in 
en rondom Mechelen 

A School Busleyden 
Atheneum – Campus 
Botaniek 
Augustijnenstraat 
MECHELEN 

6-11-16-21-26-31km 08u00-15u00 
 

 
 

Zondag 13 oktober 2019 
 

DE SINT-JANSSTAPPERS 
27e Rose Gronontocht – 
Walk2Gethertocht 

A Parochiecentrum 
Sint-Jansstraat 146 
ESSEN 

6-12-18-25-35km 07u30-15u00 

 

NETELAND DUFFEL 
29e Ter Elsttocht 

A Gem. Technisch 
Instituut 
Rooienberg 20 
DUFEL 

6-12-18-21-30-42km 07u00-15u00 

 
 

Zondag 20 oktober 2019 
 
 

DREVESTAPPERS 
ZONNEBEKE 
2e Rondom kaasdorp 
Pasendale 
Busreis 

 

W-VL 
 

PC De Craeye 
Kraaiveldstraat 7 
PASSENDALE 

 
 
 

 
 
 

5-10-12-15-20-26km 

 
 
 

 
 
 

07u30-15u00 
 

 

WSV BERCHLAER 
30e Nete- en Kastelentocht 

A Ontmoetingscentrum 
PC Ballaer 
Grote Markt 27 
BERLAAR 

4-6-12-18-22-30km 07u30-15u00 
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Zondag 27 oktober 2019 
 

WSV DE KADODDERS 
Jan Kadoddertocht 

A Firma De Coster 
Grondveredeling 
Fortsesteenweg 30 
ST-KATELIJNE-
WAVER 

6-11-16-20-30km 08u00-15u00 

 

HERENTALSE WV 
30e Kastelentocht 

A Parochiecentrum 
Boerenkrijglaan 
WESTERLO 

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

 
 
 
 

 
 

NOVEMBER 2019 
 
 

Vrijdag 01 november 2019 
     Gewijzigde startplaats!! 
DE STROBOEREN 
MERKSEM 
Sterbostochten 

A Sportpark Kattegat 
Bredabaan 280 
WUUSTWEZEL 

6-10-12-18-24-28-35km 08u00-15u00 

 
 

Zaterdag 02 november 2019 
 

DE NATUURVRIENDEN 
Ritselende Blarentocht 

A Zaal Zonneputteke 
Zonneputteke 
ZOERSEL 

6-12-20-25-30km 08u00-15u00 

 
 

Zondag 03 november 2019 
 

WSV SCHELLE 
16e Octaaftocht 

A T.A. Den Biezerd 
Wirixstraat 56 
NIEL 

4-7-12-17-21-28km 08u00-15u00 

 

GASTHOFSTAPPERS 
Wandel Mee 

O-VL Polyvalente zaal 
de Klingenaar 
Kieldrechtstraat 12 
DE KLINGE 

6-10-15-20-25km 07u30-15u00 

 
 

Zondag 10 november 2019 
 

DE KORHOENSTAPPERS 
13e Klein Peerkenstocht 
Walk2Gethertocht 

A De Heischuur 
Schuurhoven 2 
OUD-TURNHOUT 

5-7-12-18-25-32-42km 07u30-15u00 

 

DE GRUUN ZIPKES 
Ijzermaeltocht 

A GC Ijzermael 
Msgr Raeymaekersstr 10 
WEST-MEERBEEK 

4-6-10-14-20km 06u00-15u00 

 
 
 

Maandag11 november 2019 
 

HERENTALSE WV 
Wandel Mee Dag 
Superaanbieding 

A PC Morkhoven 
Goorstraat 11 
MORKHOVEN 

 
 

5-7-10-15-20km 
 

 
 

08u00-15u00 
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Donderdag 14 november 2019 

UILENTREKTOCHTJE A Parking Carefour 
(zijde Brico) 
BORSBEEK 

 

12km 
 

13u30stipt 

 

Zondag 17 november 2019 

 

BOSGEUZEN-
VOORKEMPEN 
Herfstwandeling 

A Zaal Concordia 
Bosduinstraatr 5 
WUUSTWEZEL 

6-8-12-16-24km 08u00-15u00 

 

DE VOSSEN 
BUGGENHOUT 
Herfsttocht 

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

6-12-16-20km 08u00-15u00 

 

WSV MOL 
Campinatocht 

A Zaal Tijl 4 
Boeretangsedreef 69 
DESSEL 

4-6-8-15-21km 08u00-15u00 

 

Zondag 24 november 2019 
 

WSV DE VOSKES 
Adriaan Ghijstocht 

A Parochiezaal 
Sint-Jozefstraat 41 
VOSSELAAR 

5-8-13-17-21km 08u00-15u00 

 

WSV 
SCHORRESTAPPERS 
22e Aawe Kleiretocht 

A APB De Schorre 
Schommelei 1 
BOOM 

7-9-12-15-19-21-28km 08u00-15u00 

 

IJSETRIPPERS 
Zoniënwoudwandeltochten 

V-BR RBS Het Groene Dal 
Willem Matstraat  
HOEILAART 

4-6-12-18-24-30km 07u30-15u00 

 
 

 

DECEMBER 2019. 
 
 
 

Zondag 01 december 2019 
 

DE STROBOEREN 
Herfsttochten 

A Fort van Merksem 
Fortsteenweg 
MERKSEM 

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

 

DE 
VAARTLANDSTAPPERS 
Broekventjestocht 

A Sport Vlaanderen 
Hazewinkel 
Beenhouwerstraat 28 
HEINDONK 

4-7-14-21km 08u00-15u00 

 

WIEKEVORSTSE 
STAPPERS 
11e Kempische Ardennen 
Wandeling 

A Café Sportbar Gem. 
Sportcentrum 
Herenthoutseweg 13 
HULSTHOUT 

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

 

Zondag 08 december 2019 
 
 

WSV DE RANSTUILEN 
Uilentocht  
Walk2Gethertocht 
 

 

A 
 

Parochiezaal 
Venusstraat 10 
OELEGEM 

 
 

5-9-14-17-21-22-26 
 

 
 
08u00-15u00 
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Zondag 15 december 2019 
 

SINT MICHIELSTAPPERS 
Smoutebollentocht 

A De Eikel 
Oude Veldstraat 4 
BRECHT 

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

08u00-15u00 

 

DE BOLLEKES 
ROTSELAAR 
Spek met eieren-tocht 

V-BR Montfortcollege 
Aarschotsesteenweg 39 
ROTSELAAR 

4-6-10-12-20km 07u00-15u00 

 
 

Zaterdag 21 december 2019 
 

OPSINJOORKE 
MECHELEN 
Mechelen in kerstsfeer en 
in de Doenker 
Superaanbieding 

A Zaal De Loods 
Douaneplein 
MECHELEN 

 
 

5-10km 
 

 
 

15u00-21u00 

 
 

Zondag 22 december 2019 
 

DE KLEITRAPPERS 
Verdwenen 
Gehuchtjestocht 

A Clublokaal De 
Kleitrappers 
Korte Veerstraat 2 
TERHAGEN 

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

 

BOSGEUZEN-
VOORKEMPEN 
Winterwandeling 

A Openluchtschool 
Dennenhof 
De Rentfort 9 
SCHILDE 

6-12-16-22km 08u00-15u00 

 

     Gewijzigde startplaats!! 
RBK ANTWERPEN 
Antwerpen in de winter 

A Cadx aanlegsteigers 
voor “Flandria 24” en 
“Festina Lent” 
Kattendijkdok-Oostkaai 22 
ANTWERPEN 

4-5-7-9km 10u00-19u00 

 
 

Zondag 29 december 2019 
 

WVK PUURS 
34e Eindejaarstochten 

A Gem-huis Vrededaal 
L. Van Kerckhovestraat 
PUURS 

5-8-14-20km 07u30-15u00 

 

RAVELSE WANDELAARS 
14e Mieke Pap  

A Gemeentezaal Poppel 
Dorp 30 
POPPEL 

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

06u30-15u00 

 
 

Maandag 30 december 2019 
 

DE NATUURVRIENDEN 
Oliebollentocht  
 
         EN/OF 
Driekoningentocht (in groep) 

A F.C. Halle 
Lotelinglaan 29 
HALLE-ZOERSEL 

6-12-20-25km 
 
 

EN/OF 
7km 

08u00-15u00 
 
 
 

19u15 
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Familiegebeurtenissen … 

 

In memoriam 
 

Op 8 augustus overleed Jef Tackx. 
Jef was de echtgenoot van ons trouw  
Ranstuilenlid Viviane Saenen. 

 
 
 

 
 
 
Op 22 augustus is Vic(tor) Van Dessel overleden. 
Vic was de echtgenoot van Nicole Vervloesem. 
Vele jaren waren ze beide zeer actieve Ranstuilen, 
Nicole is dat trouwens nog altijd. 
 
 
 
 

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

 
 

 
 

 
 

 
 

Geboorten 
 
Op 8 augustus werd Liz geboren. 
Zij is het dochterje van Lore Swennen en Matthias Van Nuffelen. 
Ons Ranstuilenlid Leon Swennen mag zich de trotse grootvader noemen. 
 
 
Op 26 augustus zag Ioan het levenslicht. 
Hij is het zoontje van Bram en Barbara Lambrechts-De Coster, 
kleinzoon van Frank en Ingrid Lambrechts-Van Dessel en 
achterkleinzoon van onze Ranstuilenleden Vic () en Nicole Van Dessel-Vervloesem. 
 
 
En op 30/08/2019 werd Liv geboren. 
Zij is het dochtertje van Ben Van der Auwera en Shannen Melis, 
het kleindochtertje van onze bestuursleden Patrick en Karin Melis-Labens 
en het achterkleindochtertje van ons Rantsuilenlid Karel Labens. 
 
 
 

Liz, Ioan en Liv, veel geluk in deze grotemensenwereld! 
En aan de ouders, grootouders en overgrootouders zeggen we: 

Van harte proficiat met jullie lieve schat! 
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 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  
 

 
 

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 verkrijgen 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! 

 

 

mailto:marc.smets7@telenet.be
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Eikenlei 97   2280 Grobbendonk 



 26 

Een Ranstuil(tje) in de kijker … 
 

 
Naam: Shannen Melis en Liv 
 
Woonplaats: Wijnegem 
 
Leeftijd: In de fleur 
 
Hobby: Wandelen, bloemschikken,  
 canyoning 
 
Shannen is lid van onze wandelclub sinds 
2000.  Toen was ze 8 jaar en stapte ze al flink 
mee de 20 à 25km.  Shannen is de dochter 
van onze bestuursleden Karin en Patrick, de 
zus van Mickey en eveneens de kleindochter 
van Karel Labens.  Ze is nog steeds op stap, 
meestal samen met haar ouders en broer.  En 
ze zetten er stevig de pas in.  Als ze met 
vakantie zijn, gaan ze wandelen in de bergen.  
Wandelen is hier dan wel heel relatief.  Ze 
houdt van een uitdaging en klettersteigen of 
rotsklimmen is dan het ultieme tijdverdrijf.  
Dag in, dag uit.  Dus bang van hoogtes is ze 
zeker niet.  Op onze tochten is ze ook steeds 
paraat om te helpen.  Dan staat ze aan de 
broodjes, taart en soep, en dit steeds met een 
stralende glimlach.  Groene vingers heeft ze 
ook!  Ze maakt elegante bloemstukjes.  
Maar … of ze voor al die dingen in de 
komende maanden nog de tijd zal vinden?  
Zoals de foto het al verraad … heeft ze op het 
ogenblik haar handen vol met deze lieve 
kapoen, Liv … een meisje van bijna een halve 
meter groot en een gezond gewicht van 
3,440kg.  Proficiat!!  En we zijn er zeker van 

(of dat hopen we tenminste) … Liv wordt eveneens een Ranstuil in hart en nieren, dat zie je zo! 
Shannen, we wensen jou, samen met je gezinnetje, vééééél geluk en evenveel wandelplezier toe.   
 
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. 
 

 
 

Wist je dat… 
… we met 35 leden naar de Moezel zijn vertrokken? 
… we maar met 34 leden terug naar huis gekomen zijn? 
… nummer 35 te voet van Beilstein naar huis is gegaan?  
… onze toeristen zich kostelijk geamuseerd hebben aan de Moezel? 
… we dit jaar al 54 nieuwe leden hebben mogen verwelkomen? 
… we op onze wandeluurtjes 5 nieuwe leden hebben ingeschreven? 
… we op de jaarmarkt in Ranst 2 nieuwe leden hebben ingeschreven? 
… we volgend jaar met een jubileumjaar zitten? 
… dat de startplaats van Antwerpen in de winter is gewijzigd? (startplaats vanop Flandria 24 en Festina Lente!) 
… dat het inschrijvingsgeld vanaf 2020 een vastgesteld bedrag is per provincie? Voor Antwerpen is dit 1.50€, 
     voor leden en 2€ voor niet-leden! 
… we in 2020 terug deelnemen aan het WalkOn criterium? We gaan samen met Mooimakers de strijd aan  
     tegen zwerfvuil en sluikstorten! 
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Uilenleden maken foto’s … 
 
 
Voor deze keer veranderen we de rubriek ‘Uilenleden schrijven’ in, ja je leest het goed, 
‘Uilenleden maken foto’s’.  En wat voor foto’s … Als je ze bekijkt heb je natuurlijk spijt dat je er niet bij kon zijn!  
 

Oo, die schöne Mosel … 
 
 

 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 

 

 
… En weg zijn wij … 

 
Hier groeit … lekkere wijn? 

 
Wat een prachtig uitzicht … 

 
Hé … das ook toevallig …  

ik ken die precies! 

 
Aha … en da gaat daar dus per gewicht … 

 
 

 
Das dus echt wel klimmen hé … 

 
Precies nen ‘echten’ Duits!! 

 
Liefde kan toch schoon zijn hé!! 
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Oef … efkes plat … 

 
of bootje varen … 

 
of gewoon wat kuieren in de stad! 

 
Trammetje rijden … 

  

 

 

 
Zie ze kijken … Da’s ziet er interessant uit! …  Kom, laat ons afzakken 

en daar zijn wandelaar welkom! 

 

 
Toch schoon hé!! 
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In de 1e editie 2020 krijgen jullie een 
heel verslag van deze 6-daagse met 
natuurlijk ook nog enkele leuke 
beelden ervan! 

De redactie 

 
Ziet er lekker uit … 

 
… en dat was het blijkbaar ook! 

 
Jaja … eerst brassen … 

en dan om vergiffenis vragen… 

 
Met het veer naar de overkant … in de regen 

 
Ziet er lekker uit … 

 
Yoehoe … t’s langs hier!! 

 
Weeral klimmen … amai! 

 
Maar je wordt ervoor beloond!! 

 
Terug zoals we gekomen zijn 

maar dan … droog!! 

 
Wat een indrukwekkende hoogte! 

 
Nog even kuieren door Bernkassel 

 
’t Was lekker … en leuk!! 
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Leuk weetje … 
 

De ‘Warm aanbevolen …’ al in je agenda genoteerd?  Wacht dan nog even om hem al op te bergen want volgende data zijn 
ook leuk om te onthouden. 
Ons Ranstuilenlid Raoul De Hondt deelt ons naar jaarlijkse gewoonte het programma mee van de ‘Conferenties 2019-2020’ 
ingericht door VOR – Vorming en onderwijs Ranst. 
 

4 november 2019 SVEN PICHAL:  
Sven consumeert 

Sven Pichal vertelt hoe (on)machtig u bent als consument. 
Er zijn klanten- en ombudsdiensten, consumentenprogramma’s, -wetgeving en -organisaties. Waarom laat u 
zich dan toch soms nog in de luren leggen?  Sven Pichal was de voorbije jaren de bevoorrechte getuige van dat 
wat we allemaal doen; consumeren.  Hij kreeg inzicht in de belangrijkste wetgeving.  Hij debatteerde met alle 
geledingen binnen bedrijven over hoe zij tegenover klanten staan en hij sprak met klanten over hoe zij zich 
soms bekocht voelen.  Massa’s ervaringen, die inzicht geven, maar ook nieuwe vragen oproepen.  Met als 
belangrijkste: komt er een dag dat de consument zich niet meer laat misleiden? 
 

25 November 2019 PALJAS PRODUCTIES:  
‘Huisvrouwmonologen’ ( Myriam Bronzwaar, Tina Maerevoet en Els Béatse ) 

In deze herkenbare en humoristische voorstelling volgen we het leven van drie uitgesproken vrouwen.  De 
extravagante Elise, haar dochter Martje met smetvrees en hun chaotische nichtje Saskia.  Martje moet nog aan 
kinderen beginnen, Saskia heeft een huis vol en Elise een leeg nest.  Ze bespreken elkaars leven en 
huishouden en niet-huisvrouw zijn (o.a. ontploffende wasmanden, kinderverjaardagfeestjes en het verschonen 
van beddengoed komen aan bod …) 
Het leven van deze vrouwen neemt algauw een belangrijke wending.  Hoe verschillend ook, het gevolg ervan is 
voor alle drie dat ze gedwongen worden om na te denken over het huishouden en het leven dat ze leiden of 
lijden. 
 

9 december 2019 JOS MEERSMANS: 
Our great Mr. Händel 

Een 'geacteerde' vertelling met muziek: een menselijk portret van deze componist, doorspekt me zorgvuldig 
gekozen muziekfragmenten.  Boeiend, laagdrempelig, lichtvoetig, ontroerend, verrijkend, helemaal zoals de 
meesten Jos Meersmans reeds kennen. 
Een namiddag om niet te missen! 
 

6 januari 2020  WILFRIED VOORSPOELS: 
“In het hoofd van de Jihadi” 

Waar komt het fenomeen van het islamitisch terrorisme vandaan en waarom worden wij ermee geconfronteerd? 
Wilfried is een ex-leraar die 25 jaar in Deurne heeft lesgegeven.  De interesse om de soms verbazingwekkende 
logica van moslims te begrijpen is daar gegroeid.  De meeste mensen hebben nauwelijks enig besef van wat er 
zo verschillend is aan de Islam in vergelijking met elke andere godsdienst of levensbeschouwing. 
 

27 januari 2020  PROF. DIRK DEWACHTER: 
“De kunst van het ongelukkig zijn”. 

De wachtkamer van Dirk Dewachter zat nog nooit zo vol als vandaag.  Steeds meer mensen, ook hele 
succesvolle, botsen op een muur en zeggen: ‘ik kan niet meer’.  Er zijn vele termen voor: ‘burn-out’, depressie, 
enzovoort.  En wie “het” niet voor elkaar krijgt, lijkt dat alleen aan zichzelf te wijten hebben.  Dat leidt tot een 
verpletterend gevoel van individuele schuld, want we hebben geen God meer om het op te steken.  Mensen 
waren vroeger ook ongelukkig, maar ze konden ermee leven omdat het vooruitzicht op de hemel het ongelukkig 
zijn draagbaar maakte.  Door de toenemende individualisering werden de sociale hechtingen losser.  Nu staan 
we er alleen voor en weten niet meer waar naartoe, behalve naar de psychiater.  Tegen betaling en om 
medicatie te vragen. 
Prof. Dewachter biedt echter geen pasklare oplossingen.  Een klein beetje ongelukkig kunnen zijn, dat 
is de kunst van het leven … 
 

10 februari 2020 STEFAN BLOMMAERT: 
“Hoe China onze toekomst bepaalt” 

Stefan Blommaert was VRT correspondent in China van 2012 tot 2014 en is de regio sindsdien blijven volgen.  
Hij toont aan dat China vastberaden is om weer aan te knopen bij de grandeur die het in de loop van zijn lange 
geschiedenis verwierf.  En die toekomstvisie is ambitieus: het land wil een militaire grootmacht worden, een 
koploper in de ruimte, wil zijn politieke en culturele invloed wereldwijd laten gelden en dan is er last but not least 
ook nog de Nieuwe Zijderoute, het stokpaardje van president Xi waarmee hij in Azië, Europa en Afrika grootse 
infrastructuurwerken financiert en uitvoert. 
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24 februari 2020 MARC ERKENS: 
Waar muziek echt over gaat. 

Eén mens, één piano.  Meer is er niet nodig om je mee te nemen ‘achter’ de muziek.  Hoe gaan we met muziek 
om?  Waarom vinden we sommige muziek geweldig en zegt andere ons helemaal niets?  Hoe zit muziek 
precies in elkaar?  Bestaat er zoiets als slechte muziek?  Op deze en andere vragen geeft Marc Erkens 
vermakelijke, leerrijke en beslist rake antwoorden.  Je komt te weten waar muziek, in de breedste zin van het 
woord, in feite écht over gaat. 
 

9 maart 2020  BRIGITTE BALFOORT: 
Etiquetterie “De goede manieren-show” 

Weet iemand nog hoe het hoort?  Veel ouderwetse etiquetteregels hebben afgedaan, zoveel is zeker.  Maar 
hoe moet je je gedragen in deze digitale postmoderne jungle?  Welke outfit trek je aan voor welke gelegenheid?  
Mag je een geschenk meteen openmaken of net niet?  Hoe zit dat nu met ‘smakelijk eten’ zeggen aan tafel.  En 
vooral: wat betekent digitale beleefdheid?  Lange tijd was het internet een grote Far West zonder sheriff, maar 
gelukkig maakt ‘netiquette’ of ‘digitale etiquette’ almaar meer school. 
 

De conferenties gaan steeds door in de polyvalente zaal van GC. den boomgaard Antwerpsesteenweg in 
Broechem, 

steeds op maandag namiddag om 14.00 uur en voor IEDEREEN toegankelijk 
Inlichtingen: secretariaat VOR, Gemeenteplein 25, 2520 Broechem – Tel 03/475 05 33 

Of via Erik Dutoit – GSM 0495/282108 – E-mail: erik.dutoit@pandora.be 
Abonnement = 40€ 

Afzonderlijke conferentie = 7€ (geen tickets / betalen aan zaaligang) 
 

Met vriendelijke groeten, 
en misschien tot op één van de conferenties. 

Raoul De Hondt. 
 

 

 
 
 

Uilenmoppentrommel … 
 
Onze kinderen zijn slimmer en inventiever dan we vaak denken …  
ze hebben ook voor alles een verklaring … nemen de dingen die ze horen vaak wel hééél letterlijk op.  
Lees maar: 
 
Jantjes vader hoort zijn zoontje tegen zijn konijn praten: 
‘Hoeveel is vijf plus vijf?’ 
‘Waar ben je nu weer mee bezig?’ vraagt vader stomverbaasd. 
Jantje antwoord: ‘de meester zegt dat konijnen heel snel kunnen vermenigvuldigen, 
maar dit stomme beest kan niet eens optellen!’ 

 
Klein Frits: ‘Papa, klopt het dat jouw leesbril alles groter maakt?’ 
Vader: ‘Ja, dat klopt.’ 
Fritsje: ‘Nou, zet hem dan maar op als je de cijfers van mijn rapport ziet.’ 
 
Koentje krijgt van z’n oma wat geld voor zijn goed rapport. 
Zegt zijn moeder: ‘Wat zeggen we dan, Koen?’ 
Koentje: ‘Is dat alles?’ 
 
Tijdens de rekenles vraagt de juf:  
‘Stel, je had 37 euro op zak en je verliest 2 euro.   
Wat heb je dan in je zak?’ 
Frits steekt z’n vinger op en zegt: ‘Ik weet het juf, een gat!’ 
 
Jefke mag met de klas naar het politiebureau voor een praktijkles.   
Op een bord ziet hij foto’s van de 10 meest gezochte criminelen.   
Een van de kinderen vraagt bij een bepaalde foto of dat werkelijk de afbeelding is van de gezochte persoon. 
‘Ja’, zegt de agent, ‘we zijn erg hard naar hem op zoek.’ 
Daarop vraagt Jefke: ‘Waarom hield je hem dan niet vast toen je de foto maakte?’ 
 

 

mailto:erik.dutoit@pandora.be
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Maar natuurlijk zijn het zeker niet altijd de kinderen over wie mopjes worden gemaakt.  Ze zijn van aller tijden. 
 
Adam en Eva liggen op een stralende dag in het aards paradijs. 
Opeens vraagt Eva: ‘Hou je van me?’ 
Adam draait zich verveeld om en zegt: ‘Van wie anders?’ 
 
Mist 
De auto’s kruipen met een slakkengangetje voort door de dichte mist.  Een automobilist neemt het zekere voor 
het onzekere en rijdt heel voorzichtig achter zijn voorganger aan.  Vaag ziet hij de achterlichten nog opgloeien 
in de mist.  Plotseling trapt de bestuurder van de voorste auto op zijn rem.   
De bestuurder van de tweede auto maakt een noodstop, hij springt uit zijn auto en vraagt aan zijn voorligger: 
‘Bent u wel goed bij uw hoofd om zo plotseling te remmen?” 
De voorste bestuurder blijft kalm en merkt op: ‘Ik weet niet of u er erg in hebt, maar u staat hier wel in mijn 
garage!’ 
 
Een Parijzenaar, een New Yorker en een West-Vlaming komen een geest tegen. 
De geest zegt: ‘ik kan je een eeuwig gelukkig jong en fantastisch leven bezorgen, 
maar dan moet je wel aan 1 voorwaarde voldoen.  Elk van jullie mag een 
voorwerp, hoe klein ook, in welke rivier of zee dan ook, gooien maar als ik het 
terugvind, dan sterf je.’ 
Zo gezegd, zo gedaan.  De Amerikaan gooit zijn voorwerp in de Atlantische 
Oceaan.  Na enig zoekwerk vindt de geest vrij snel de tandenstoker die de 
Amerikaan erin gooide terug.  De Amerikaan sterft! 
Vervolgens gooit de Parijzenaar zijn voorwerp in de Middellandse zee.  De geest 
zoekt en zoekt en vindt uiteindelijk de speldenkop terug.  Ook de Fransman 
bekoopt het dus met zijn leven. 
Dan is het de beurt aan de West-Vlaming.  Hij gooit zijn voorwerp achteloos in de 
Schelde en gaat rustig naar huis.  De geest zoekt en zoekt en zoekt … maar kan maar niet terugvinden wat de 
West-Vlaming in de Schelde heeft gegooid.   
Ten einde raad gaat de geest naar hem toe en zegt: ‘Ik kan niet anders dan jou het eeuwig gelukkig jong en 
fantastisch leven geven.  Dit is me echter nog nooit overkomen.  Mag ik je vragen wat het juist is dat je er hebt 
ingegooid?’ 
De West-Vlaming zwijgt even, glimlacht en zegt dan: ‘e bruustablette!’ 
 
 

 

 
 
En dan nu nog een grappig maar waarheidsgetrouw rijmpje. 
 
 

Internetten! 
Ons moeder was een schat, die kookte, naaide, dagelijks bad. 
Nimmer was haar iets te veel, ieder kreeg op tijd zijn deel; 
En vader kreeg voor ieder klusje, altijd weer een dankbaar kusje. 
’s Avonds rustig bij de haard, ’s zondags lekker appeltaart. 
 
Helaas … ’t is over met de pret: mammie is aan ’t internet! 
Nog steeds is pappie in de weer, maar hij krijgt geen kusje meer. 
Zit vaak zielig bij de buis, mammie liefkoost nu een muis. 
Nooit meer is er appeltaart, ’t is hotmail, Dot Com, apestaart. 
Zelden is er warm te eten, haar kookkunst is ze mooi vergeten. 
Internetten uur na uur, eten trekken uit de muur. 
Een bal gehakt en een kroket, want mammie ie aan ’t internet! 
 
Laatst verloor zij duizend yen, poker spelend met Dzjapaen. 
En een man uit San Francisco wil nu met haar naar de disco. 
Ze deed zich voor als een jonge meid en nu raakt ze hem niet meer 
kwijt. 
Pappie gaat alleen naar bed want …  
mammie is aan ’t internet! 

(Bron: Druivelaar scheurkalender) 
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 Uilenpuzzelhoekje … 
Oplossing ‘Sudoku’ 

3e kwartaal 2019 
 

9 1 4 5 8 6 3 7 2 

2 3 6 1 4 7 5 8 9 

7 8 5 9 2 3 4 6 1 

3 5 1 2 7 9 6 4 8 

4 9 7 8 6 5 1 2 3 

6 2 8 3 1 4 7 9 5 

8 6 2 7 5 1 9 3 4 

1 4 9 6 3 8 2 5 7 

5 7 3 4 9 2 8 1 6 
 

En de winnaar is … 
 

Voor deze editie ontving de redactie 13 inzendingen 
Deze keer ging er eentje de mist in en waren er dus 12 correct. 

We deden alweer beroep op een onschuldige hand om een winnaar aan te duiden 
en het lot is gevallen op Lieve Van Roie uit Vremde. 
Proficiat!  Je prijs wordt zo snel mogelijk afgeleverd. 

 
 

 

Nieuwe puzzelopgave 
4e kwartaal 2019 

 

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

 

7   4 9     

 1   5     

3      4 2 9 

   8    4  

 5 7 2     3 

2  6 7  1    

9 2  1 7   8 5 

      9   

      2   
 

Inzendingen worden verwacht vóór 30 november 2019 op het adres van onze redactie: 

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

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

mailto:kris.kras@skynet.be
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Kookrubriek … 
 

Farfalle met 
gehaktballetjes 
Ingrediënten (4 personen): 
500gr kalfsgehakt, 300gr farfalle, 2 teentjes 
knoflook, 1 sjalot, 1 zoete puntpaprika, 1 courgette, 
1 takje basilicum, 200ml room, 200ml kalfsbouillon, 
boter, olijfolie, peper en zout 
 
Bereidingswijze: 

 Rol kleine balletjes van het kalfsgehakt. 

 Snij de courgette in plakken, maak de paprika 
schoon en snij in fijne ringen, pel en snipper de 
ui en de knoflook. 

 Bak de balletjes goudbruin in de helft olijfolie en 
de helft boter; voeg er de sjalot en knoflook aan 
toe en fruit aan.  

 Voeg er dan de courgette en de paprika aan 
toe, blus met de bouillon en laat even inkoken.  

 Kruid met peper en zout, voeg er de room aan 
toe en laat tot sausdikte inkoken.  

 Kook ondertussen de farfalle beetgaar volgens 
de aanwijzingen op de verpakking, giet de 
pasta af en laat even uitlekken. 

 Schep de saus door de farfalle. 

 Werk het geheel af met enkele blaadjes 
basilicum en serveer. 

 
 

Gegrilde lamsfilet met 
aubergine en tomaat 
 
Ingrediënten (voor4 personen): 
600gr lamsfilet, 2 aubergines, 500gr tomaten, 3 
teentjes knoflook, ½ bosje koriander, 1 chilipepertje, 
½ bosje basilicum, 100gr feta, rode wijnazijn, 
olijfolie, peper en zout 
 
Bereidingswijze: 

 Verwarm de oven op 180°C.  

 Snij de aubergines in grove stukken, bestrooi 
met zout en laat 10 minuten trekken.  

 Spoel het zout weg, leg de aubergines op een 
bakplaat met bakpapier, kruid met peper en 
zout en zet 20 minuten in de oven. 

 Pel en snipper de knoflook, meng met 2 
eetlepels olijfolie en 2 eetlepels wijnazijn, kruid 
met peper en zout.  

 Leg het vlees in 
een kom, giet er het knoflookmengsel over en 
laat 5 minuten trekken. 

 Snij de tomaten in partjes, hak de groene 
kruiden grof, verwijder de zaadjes uit de 
chilipeper en snipper fijn.  

 Bak het vlees rondom in een hete grillpan bruin 
en laat het daarna rusten onder aluminiumfolie. 

 Haal de aubergines uit de oven, leg ze samen 
met de tomaten op een schaal en werk af met 
de kruiden, verkruimelde feta en chilisnippers.  

 Besprenkel met olijfolie en wijnazijn. 

 Snij het vlees in plakjes en serveer met de 
groenten.  

 
Dit gerecht is heel lekker met Griekse pasta. 
 
 

Quiche met zalm, 
courgettes en geitenkaas 
Ingrediënten (voor 4 personen): 
300gr zalmfilet, 1 courgette, 2 zachte 
geitenkaasjes, 1 bosje dille, 200ml room, 4 eieren, 
1 rol kruimeldeeg, peper en zout 
 
Bereidingswijze: 

 Verwarm de oven voor op 180°C.  

 Snij de zalmfilet in blokjes en bak ze rondom 
aan in een pan met olie.  Ze hoeven niet 
helemaal gaar te zijn, dat gebeurt later wel, als 
de quiche in de oven staat. 

 Meng in een schaal de room en de eieren met 
een snuifje peper en zout.  

 Snipper de dille fijn en roer door het eimengsel. 

 Snij de courgette in plakjes.  

 Rol het kruimeldeeg uit in een met bakpapier 
beklede quichevorm.  

 Leg er een vel bakpapier bovenop met 
bakparels of gedroogde bonen en bak de 
bodem 12 minuten in de oven. 

 Verwijdere bakbonen en bakpapier.  

 Verdeel de zalmblokjes en courgetteplakjes 
over de taartbodem en giet er het eimengsel 
over.  

 Verkruimel er de geitenkaas over en bak de 
quiche 30 à 35 minuten in de oven. 

 
Heel lekker met een frisse groene salade. 
Ben je niet gek op geitenkaas, vervang deze dan 
door roomkaas (bv Philadelphia). 
 

Ingezonden door Christel 
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Een mooi gedicht … 
 
 
 

ALS … 
 
Als ik het niet meer weet, 
geef je mij dan je hand? 
Wil je me leiden 
door dit verwarrende land? 
 
Als ik het niet meer kan, 
wil je mij dan laten zien hoe het 
moet? 
Wil je mij helpen en 
laten zien hoe jij dat doet? 
 
Als ik het niet begrijp 
en jouw woorden niet snap, 
wil je het dan herhalen 
in een taal die bij mij past? 
 
Als ik in mijn verwardheid 
niet meer weet wie jij bent, 
wil je mij dan vasthouden 
en mij laten voelen dat je mij wel 
herkent? 
 
Als dan de dag komt dat ik er niet 
meer ben, 
als ik afscheid genomen heb. 
Wil je dan vergeten dat ik jou 
vergat, 
en mij herinneren zoals ik was, 
voordat de ziekte mijn geheugen 
opvrat? 

 
MC. Eberhart 
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Alleen dit formulier gebruiken 
  

 INSCHRIJVINGSFORMULIER HERNIEUWING LIDMAATSCHAP 2020 

 Hernieuwing tot uiterlijk 08/12/2019 
 (in drukletters a.u.b.) 

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

  

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

 postnummer   ................ gemeente  ....................................................................................... 
 Tel. ......../......................................   E-mail ……………………………………………..... 

 blijven ook/worden in 2020 lid bij De Ranstuilen 

   

 Naam en voornaam  

 1)………………………………………………..  

 2)………………………………………………..  

 3)………………………………………………..  

 4)………………………………………………..  

 5)………………………………………………..  

 6)………………………………………………..  
  

  Wij betalen* hierbij 17,00 (1) - 31,00 (2) – 45,00 (3) – 59,00 (4) – 73,00 (5) – 87,00 (6) … 
   (naargelang het aantal leden per gezin) * 

  Wij betalen het verschuldigde bedrag van …...... euro per overschrijving  
    op rek. BE30 0010 9881 7111 met vermelding van ‘Lidgeld 2020 + aantal personen’ 

  ( = aankruisen wat past) 
 Datum en handtekening 

  

 
 

 

Alleen dit formulier gebruiken 
  

 BESTELLING KALENDER WALKING in BELGIUM 2020 

 Bestelling mogelijk tot uiterlijk 31/10/2019 
  

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

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

  

  Eén    Walking in Belgium      aan 7,00 euro  
  
 Bijbestelling 

  

  ...... (aantal) Wandelkalender(s) aan de prijs van 8,00 euro/stuk           =            euro 
  

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

    op rek. BE30 0010 9881 7111 met vermelding ‘Walking in Belgium 2020 + aantal’ 

    ( = aankruisen wat past) 
 Datum en handtekening 

 
  

 


