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Wsv De Ranstuilen vzw 
 
Aangesloten bij: 
Wandelsport Vlaanderen vzw 
onder het lidnummer 1017 
 

Lidgeld 
1 persoon 17,00 euro 

           + 14 euro voor elk ander lid 

uit hetzelfde gezin 
 

Bankrelaties 
FORTIS BE30 0010 9881 7111 
 

Parcoursverantwoordelijken: 
Danny Vanparrys 

Adressen, telefoonnummers en E-Mail 
 

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

Penningmeester: 
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 … 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Januari is altijd een heerlijk lange maand waarin je veel kunt doen.  Onze Uilentocht ligt achter ons en ook de feestdagen 

zijn weer voorbij.  Januari is ook de maand van de nieuwjaarsborrel, van wensen en goede voornemens, van 

reizen boeken en van “dingen” die duurder worden.  Het is ook een maand waarin we terugblikken op 2019. 
 

En 2019 was best wel een goed jaar voor onze club.  Superaanbiedingen, busreizen, uilentrektochtjes, bbq, 

ledenfeest … het lokte telkens veel volk.  Onze buitenlandse reis was er eentje om in te kaderen.  Het verslag 
hiervan vind je verder in dit clubblad met dank aan al diegenen die in hun pen kropen.  Op onze eigen tochten 

kregen we weeral positieve reacties.  Onze Uilentocht kreeg zelfs een mooie reportage in de Wandelgazette.  

Voor de zoveelste keer waren de weergoden ons niet goedgezind in december, het parcours lag er wat modderig 

bij maar de wandelaar vond de weg naar Oelegem.  1100 deelnemers passeerden de inschrijftafel waaronder: 
veel te vroege vertrekkers, een Oostenrijkse, 2 wandelreporters, tevreden wandelaars, sympathisanten en 

uiteraard onze enthousiaste medewerkers!  In de startzaal was er heel wat bedrijvigheid en op de rustpost in 

Massenhoven was er een knappe samenwerking van twee rustposten. 
 

DE VRIJWILLIGER, 

hart van goud, uit het juiste hout, leeft, geeft, en draagt bij, steunpillaar van deze maatschappij.  Handen uit de 

mouwen, mannen en vrouwen, wat zijn ze prachtig en vereend, oh zo krachtig.  Vrij en blijvend, maar nooit 
vrijblijvend.  Geen loze beloftes, voegt de daad bij het woord, onbaatzuchtig, bescheiden, uniek in zijn soort! 

MERCI uit naam van het ganse bestuur ! 

EN DAN… 
Onze wandelclub bestaat in 2020 al 40 jaar!!!  In 1980 richtte een jonge snaak, genaamd Felix Verswijfel, De 

Ranstuilen op.  Waar komt die naam wel vandaan?  Een bizarre geschiedenis, lugubere verhalen, een op hol 

geslagen fantasie, uilen en gezucht op het Ranstse kerkhof …een wandelclub was geboren.  Einde 1980 waren 
er 18 gezinnen aangesloten, wat goed was voor 67 leden.  Een eerste eigen organisatie was een “een wandel 

mee” dag in november 1980.  Vier voorzitters zijn me voor gegaan.  Willy Van Immerseel spande hier de kroon, 

hij nam 25 jaar voorzitterschap voor zijn rekening!  Feit is … dit jubileumjaar laten we niet ongemerkt voorbij 

gaan.  Elke clubactiviteit, hoe klein ook, krijgt net dat tikkeltje meer! 
 

In dit clubblad vinden jullie traditioneel weer een “superaanbiedingenkaart”.  We “vliegen” er onmiddellijk in 

op de eerste zondag van het nieuwe wandeljaar (goede voornemens).  De formule blijft hetzelfde MAAR als je 2 
x bij De Ranstuilen wandelt, ontvang je een leuk EN milieuvriendelijk gadget.  Uiteraard is er voor de 

medewerkers een andere regeling.  

 
Onze wandelclub stapt ook terug in het WalkOn criterium.  WalkOn, stappen voor gelukkige mensen in een 

betere wereld is het engagement dat we met zijn allen aangaan.  In 2020 staat een groene, milieubewuste en 

gezondere wereld centraal.  Samen met Mooimakers gaan Vayamundo, Wandelsport Vlaanderen en de 50 

deelnemende wandelclubs, waaronder De Ranstuilen, de strijd aan tegen zwerfvuil.  Ons straatbeeld ziet er niet 
altijd even netjes uit en we wandelen toch graag allemaal over propere wandelpaden?  Alle wandelaars 

sensibiliseren om Vlaanderen mooier en properder te maken is de boodschap achter WalkOn.  Bij de 

deelnemende clubs kan je een speciale spaarkaart bekomen.  Je herkent alle WalkOn-wandelingen in de 
wandelkalender aan het speciale icoontje of op de website van Wandelsport Vlaanderen. 
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Wat staat er in 2020 in onze agenda?  6 superaanbiedingen “op verplaatsing” en 2 in eigen club, 3 busreizen 

en 1 verrassingsreis (17 mei, save the date), een ledenfeest met een “special act”, (ik hoor sommigen al denken, 
o nee , toch niet weer!!!), de uilentrektochtjes zitten in een feestkleedje en in september trekken we er weer op 

uit voor een weekje.  Een dagje langer, een beetje verder, met hopelijk een volle bus … op 13 januari kunnen 

jullie inschrijven voor het Zwarte Woud, een gebied waar wandelaars zich helemaal kunnen uitleven. 
 

Ik wens jullie een jaar met heel veel mooie wandelingen, 

veel liefde, vriendschap, geluk 

maar vooral een goede gezondheid. 

Proost 

op een fantastisch, sportief nieuw wandeljaar 

EN op 40 jaar Ranstuilen! 
 
Christel 

 

 
 
 

 

 

Woordje van twee oud-gedienden … 
 

Hey Ranstuilen, 
 

40 jaar geleden waren we, Felix en Irène, lid bij de Beekakkers van Beerse, maar 

vermits in het Ranstse geen wandelclub was, stimuleerde een medelid van de 
Beekakkers ons om een club op te starten in Ranst … en zo werden de eerste 

Ranstuilen geboren.  Van in het begin waren we zowel actief als passief met de 

wandelsport bezig.  Zowel voor als achter de schermen.  Ik was een manusje van 

alles: parcours, materialen voor de tochten maken, contacten leggen, busreizen 
uitstippelen … Irène wandelde al wel mee, maar dan de kleinere afstanden met de kinderen en later met de 

kleinkinderen.  Hoe groter de kinderen werden, hoe meer verantwoordelijkheid Irène ook op zich nam.  Dus een 

gezinnetje samen uit, samen thuis.  Van keukenverantwoordelijke tot reisleidster, niks is haar teveel.   
Momenteel staat het wandelen op een lager pitje door gezondheidsredenen.  Maar de club ligt ons nog altijd 

nauw aan het hart.  Wij kennen praktisch alle leden bij naam.  We zijn de enige bestuursleden die nog werken 

zonder pc, maar als je aan ons Irène iets vraagt, dan is het antwoord er vaak sneller dan dat de computer is 

opgestart.   
Hopelijk kunnen we nog lange tijd tussen de Ranstuilen vertoeven en komen we elkaar ergens op de 

wandelwegen nog terug tegen.  Maar zeker en vast zie je ons op onze Ranstuilenorganisaties!! 

 

Groetjes, 

Felix en Irène 
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Reizen om te wandelen … 
Voor dit kwartaal hebben we twee superaanbiedingen 
in petto. 
De eerste superaanbieding is al op zondag 05 
januari 2020.  Dan trekken we naar 
Kwaadmechelen.  WSV Blijf Jong Genebos 
organiseert die dag ‘n 43e wintertocht.  Starten doen 
ze hier vanuit het Ontmoetingscentrum Sint-Jan 
gelegen aan de Genebosstraat te Kwaadmechelen.  
Afstanden zijn 4, 7, 12, 15 en 20km; vertrekken kan 
tussen 07u00 en 15u00. 
 
Kwaadmechelen is een dorp in de provincie Limburg 
en de meest westelijke deelgemeente van de 

gemeente Ham.  Het was een zelfstandige gemeente tot het bij de fusie van 1977 samen met Oostham de 
nieuwe fusiegemeente Ham ging vormen.  Bodemkundig en volkskundig behoort Kwaadmechelen tot de 
Zuiderkempen. 
Naast het centrum telt de deelgemeente nog twee dorpen: tussen het kanaal en de autosnelweg ligt Genebos 
en aan de westzijde van de autosnelweg ligt Genendijk.  Beide dorpen hebben een eigen kerk gehad, maar die 
van Genebos werd in 2008 onttrokken aan de eredienst. 
 
Kwaadmechelen werd voor het eerst vermeld in 1179, en wel als Quaedmechelen.  Dit is een samenstelling van 
quaed (klein), maghin (groot), en lo (moerasbos).  Dus een kleine nederzetting in een groot, moerassig 
broekbos. 
 
Het dialect van Kwaadmechelen rekent men tot de 
Zuiderkempense dialecten.  Kwaadmechelen vormt samen met 
Tessenderlo, Leopoldsburg, Kerkhoven en Lommel een 
uitzondering wat dialect betreft binnen Limburg.  De dialecten van 
deze plaatsen zijn Brabantse dialecten.  Een belangrijke isoglosse 
(grenslijn van een taalkenmerk) loopt tussen Kwaadmechelen en 
Oostham door en deelt de huidige fusiegemeente Ham (waartoe 
beiden behoren) in twee.  Het gaat om de Uerdingerlijn waar 
Kwaadmechelen ten westen van ligt, aan de Brabantse kant met 
de (Brabantse) dialectvormen “ik-mae/mè-èjef-aeve…”.  Oostham 
ligt ten oosten van de Uerdingerlijn met de (Limburgse) 
dialectvorm “ich-mich-oech-oere…”(de Limburgse vormen zijn 
tegenwoordig wel sterk bedreigd in hun voortbestaan). 
 
Reeds in de Romeinse tijd was de streek waar Kwaadmechelen ligt bewoond.  Er werden resten van een 
Romeinse begraafplaats en een ijzergieterij gevonden.  In de feodale tijd behoorde Kwaadmechelen bestuurlijk 
tot het Land van Ham, een heerlijkheid waarvan de zetel in Oostham te vinden was.  De parochie van 
Kwaadmechelen maakte zich vermoedelijk in de 16e eeuw los van die van Beverlo. 
 
Aangezien Kwaadmechelen zich in het grensgebied van het Hertogdom Brabant en het Graafschap Loon 
bevond had het, vooral in de 17e eeuw, veel te lijden van rondtrekkende troepen.  Daarom werden er drie 
schansen opgeworpen die de bevolking althans enige bescherming boden.  Ook de pastorie en een aantal 
hoeven werden versterkt en omgracht. 
Begin 19e eeuw werd Kwaadmechelen een zelfstandige gemeente.  Dit duurde tot 1977. 
Voor Kwaadmechelen was de aanleg van het Kanaal Dessel-Kwaadmechelen in 1858, en die van het 
Albertkanaal (geopend in 1946) van groot belang.  Chemische industrie kwam er in 1892, het huidige 
Tessenderlo Chemie. 
 
Nabij Kwaadmechelen vonden van 11 mei – 14 mei 1940 gevechten plaats om het Albertkanaal, dat tot een 
verdedigingslinie was omgebouwd maar wat de Duitse bezetter moest oversteken om naar het westen op te 
rukken.  Hierbij is veel schade in het dorp aangericht.  De bevrijding -door de Britten- vond plaats van 6 tot 8 
mei 1944. 
Het grondgebied wordt tegenwoordig doorkruist door het kanaal Dessel-Kwaadmechelen en het Albertkanaal 
die er samenvloeien.  Ook de autosnelweg A13/E313 loopt door de deelgemeente en heeft er een aansluiting 

Superaanbiedingen 
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op de N141, de weg van Heppen naar Laakdal die door het centrum van Kwaadmechelen passeert.  Door deze 
gunstige ligging is Kwaadmechelen uitgegroeid tot een woonforensendorp. 
Bezienswaardigheden: 

 De Sint-Lambertuskerk uit 1840 met een kerktoren in Kempense gotiek uit 

1615. De kerk werd volledig vernield in 1940 tijdens de Duitse inval en 

werd herbouwd tussen 1953 en 1956, waarbij de grondvesten van een 

oude romaanse kerk werden ontdekt. De toren kreeg in 1938 de status van 

beschermd monument. 

 De neoclassicistische Onze-Lieve-Vrouw Tenhemelopnemingskerk van 

Genendijk die eveneens dateert van 1840. Het orgel werd in 2004 

beschermd als monument. 

 
 
Natuur en landschap: 
Het grondgebied van Kwaadmechelen kent een aantal natuurgebieden, 
waarvan De Rammelaars, een moerassige beekvallei, het meest bekend is.  
Verder ligt in het zuiden, nabij Genendijk, de Kepkensberg, een getuigenheuvel 

van 43 m hoog.  De zuidgrens van het grondgebied, de grens met Tessenderlo, wordt gevormd door de Grote 
Beek. 
 
Van de organiserende club bekwamen volgende info: 
Op zondag 5 januari 2020 richt wandelclub WSV Blijf Jong Genebos vzw voor de 43ste maal haar Wintertocht 
in.   De start is in zaal Sint Jan, Genebosstraat in Genebos, een deelgemeente van Ham.  Starten kan vanaf 7h 
tot 15h.  
De rustzaal is in zaal De Zille, gelegen in het centrum van Kwaadmechelen.  Zoals aangegeven in 
onderstaande tabel zijn er verschillende afstanden voorzien.  Er is gezorgd voor een bosrijke wandeling, met 
toch veel afwisseling zodat iedere wandelaar er zijn gading in kan vinden.  
 
 

AFSTAND   DE ZILLE  DE ZILLE   
     RUST NA  RUST NA  NOG AF TE LEGGEN 
 

4.000km + ROLWAGEN  -   -    4.000km 
7.000km    3.500km   -    3.500km 
11.000km   7.500km   -    3.500km 
15.000km   3.500km   8.000km     3.500km 
19.000km   7.500km   8.000km    3.500km 

 
 

Het traject van 4km is bedoeld voor de rolstoelgebruikers, en gaat over 
geasfalteerde wegen rond Genebos, de thuishaven van Blijf Jong. 
Wie voor de 7km kiest, gaat via de blauwe brug over het Albertkanaal, 
met aan uw rechterkant een zicht op Tessenderlo Chemie (afdeling 
Genebos) en aan uw linkerkant een zicht op de splitsing van het 
Albertkanaal en het kanaal Kwaadmechelen – Dessel.  Nadien stap je 
door een vrij heuvelachtig bos om dan via de sportterreinen aan te komen 
in de Zille.  Op de terugweg loop je dwars door een woonzone van 
Kwaadmechelen tot aan het Albertkanaal, dan weer de blauw brug over 
om via een klein ommetje terug in 
Sint Jan te komen. 
 

De lus van 4km, die bij de 11km en de 19km hoort, loopt door de 
bossen van Kwaadmechelen en Oostham.  Halfweg buigt ge terug juist 
voor de bebouwde kom van Oostham en een beetje verder passeert ge 
een oud kapelletje, gewijd aan ……..? om daarna terug op het traject 
van de 7km te komen.   
 

De lus van 8km, die bij de 15km en de 19km hoort, gaat via het centrum 
van Kwaadmechelen door een zeer afwisselend gebied van weiden, 
landerijen en bossen van de gehuchten Genebeemden, Gerhoeven en 
Slagveld, om na het oversteken van de drukke weg Kwaadmechelen – Oostham, terug via de bossen van Ham 
in de Zille te belanden. 
Bij alle afstanden, behalve de 4km rolstoel, passeer je heel wat bos, vooral de lus van 4km maar ook die van 
8km. 
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De tweede superaanbieding is op zondag 22 maart 2020.  We trekken dan naar Houthalen-Helchteren.  
Samen uit samen thuis richt dan de Midden-Limburg-tocht in.  Starten kan hier tussen 07.00u en 15.00u; 
vertrekplaats is zaal De Plas gelegen aan de Binnenvaartstraat te Houthalen-Helchterenl.  Hier kan je kiezen 
voor een afstand van 4, 6, 9, 12, 16, 21, 30 en/of 40km. 

 

Houthalen-Helchteren ligt in de provincie Limburg, is de hoofdplaats van het 
gerechtelijk kanton Houthalen-Helchteren en maakt deel uit van het kieskanton 
Peer.  Deze gemeente telt ruim 30.000 inwoners; sedert de fusies die werden 
uitgevoerd bestaat ze, zoals de naam al doet vermoeden, uit 2 
deelgemeenten: Houthalen en Helchteren.  
Houthalen, de grootste van de twee, fungeert als centrum van de gemeente.  
Daar is in september 2012 een ecologisch Nieuw Administratief Centrum 
(NAC) geopend, dat de gemeentelijke diensten, het sociaal huis, de balies bib 
en toerisme, het kinderdagverblijf De Sijsjes, de technische ploegen, de politie, 
de muziek- en tekenacademie en een aantal externe partners huisvest.  Op 
het terrein van het oud mijngebouw achter het NAC wordt een 
cleantechcampus ontwikkeld.  Het oude mijngebouw doet hierbij dienst als 
incubator voor jonge bedrijven in de cleantechsector en kreeg de naam 
Greenville. Tussen het NAC en Greenville wordt een woonzone ontwikkeld, 
waarin een pilootproject rond cohousing voorzien is. 

Houthalen omvat naast het centrum nog vier gehuchten die teven parochies zijn.  Langs de N74 ligt Laak dat 
door lintbebouwing naar de centrumkern toe gegroeid is.  In het westen tegen de grens met Heusden ligt Lillo.  
De benaming is afkomstig van linde en het toponiem lo.  Bij de kapel van St.-Catharina staat nog een (oude) 
lindeboom.  Lillo bevat een schansstraat met bijhorende schans waar eerder de mensen zich verschansten in 
slechtere tijden of aanvallen van buitenaf.  De schans is nog zichtbaar door een hoog liggende rechthoek met 
daarrond een beek.  De houtwallen zijn natuurlijk verdwenen.  In het zuidoosten ligt Meulenberg met zijn 
mijnwerkerstuinwijken.  Meulenberg is ook vergroeid met het centrum.  In het oosten ligt Houthalen-Oost, 
bestaande uit recentere verkavelingen.  De bebouwde kernen van Houthalen-Oost en het Genkse Zwartberg 
sluiten op elkaar aan. 
 

Helchteren is de meest noordelijke deelgemeente en ligt grotendeels langs de N74 en de weg van Heusden 
naar Meeuwen.  In het oosten van de deelgemeente ligt nog het landelijke gehucht Sonnis. 
 

Toerisme en recreatie: 
Houthalen-Helchteren telt op haar grondgebied 3 recreatiedomeinen : 

 Kelchterhoef, “de Plas”, de hoeven, wandel- en fietstrajecten, camping.  Het natuurgebied Domein 

Kelchterhoef omvat een park van 200ha met bossen, waaronder een zeer oud loofbos, en een opvallende 

kastanjedreef.  Ook zijn er vennen.  Binnen dit park bevinden 

zich een aantal oude hoeven, die als horecagelegenheid zijn 

ingericht: Hoeve Mieneke, Hoeve Jan en de Abdijhoeve (of 

Kelchterhoeve).  Wandelingen voeren langs de 

bezienswaardigheden van het park. 

 Hengelhoef, natuur- en recreatiedomein, bestaat vooral uit 

naaldbos.  Verder herbergt het domein ook een 8ha grote 

vijver en een hoogstamboomgaard van 9ha.  Daarnaast 

wordt de begroeiing onder twee hoogspanningslijnen kort 

gehouden door beheerswerken.  Door de schraalheid van de zandbodem zou dit moeten leiden tot duin en 

hei.  Ten slotte situeren zich langs de Roosterbeek ook nog enkele interessante graslanden. 

 Molenheide omvat een bungalowpark en camping van 180ha met een aantal overdekte- en 

openluchtattracties, zoals een subtropisch zwembad en een binnenspeelparadijs.  Daaraan grenzend ligt 

een gemeentelijk wild- en wandelpark, een 100ha groot bosgebied, voornamelijk naaldbomen op zandige 

bodem.  Er lopen damherten, reeën en everzwijnen rond en er is ook een eendenvijver en volières.  De 

toegang tot het park is betalend. 

 Het naturistenterrein van Houthalen bevind zich bij het gehucht Lillo. 
 

Streekproducten: 

 Abdijbier Ter Dolen: de bieren van Ter Dolen worden gebrouwen volgens originele ambachtelijke recepten: 

vooreerst het origineel Ter Dolen Blond 6.1%, fluweelzacht en onvergelijkbaar, Ter Dolen Donker 7.1% 

donker, pittig en onweerstaanbaar, Ter Dolen Tripel 8.1% koperblond, fruitig en onevenaarbaar, Ter Dolen 

Kriek 4.1%, overheerlijk zoet en tenslotte, Armand Ter Dolen, een blond hoppig bier met 7.1% 

alcoholvolume.  De unieke brouwrecepten geven na zorgvuldig gisten en rijpen een fris, volmondig bier met 

een heel rijk aroma en een fluweelzachte afdronk.  Het bier van de levensgenieter dat zelfs een uniek 

‘Erkend Belgisch Abdijbier’ is. 
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 Balkenbrij: Buva Vleeswaren heeft voor haar gebakken paté en voor haar ‘Balkenbrij op grootmoeders 

wijze’ een officieel erkenningsdiploma als streekproduct. 

 Grappie: de enige, echte Lachborrel van het jaarlijks Lachfestival (juli). 

 Heeborrel: Alcohol op smaak brengen met lokale kruiden kent een zeer lange traditie.  Deze drankjes waren 

er niet alleen voor het genot maar ook voor de gezondheid.  In Limburg kon het niet anders dan dat men de 

verschillende heidekruiden en -bloempjes zou verwerken in dergelijke likeuren.  Het recept van de 

Heeborrel van Distillery Massy gaat terug naar het oude recept “Nectar de bruyère” uit 1878.  Hierin wordt 

de bittere smaak van heidekruiden verzacht door toevoeging van suiker en heidehoning.  Het resultaat is 

een goudgele likeur van 38° . 

 Hoeve-ijs: wat geeft er een beter vakantiegevoel dan een verkwikkend, ambachtelijk bereid zomerijsje 

tijdens een stevige wandeling door het Limburgs natuurschoon. 

 Honing: dit ambachtelijk vervaardigd streekproduct komt tot stand dankzij een gevarieerde flora met een 

grote hoeveelheid bloemen waar de bijen hun nectar vinden. 

 Chocla Pralines: Chocla-Handgemaakte pralines is een jong en dynamisch bedrijf gelegen te Helchteren, 

dat op ambachtelijke wijze chocolade verwerkt.  Uitsluitend chocolade-couvertures van Callebaut worden 

gebruikt.  Voor de vulling komen enkel grondstoffen van eerste kwaliteit in aanmerking.  

 Gin ‘Mining Spirits’: De naam is een verwijzing naar het mijnverleden.  In het grafisch ontwerp zijn de 

typerende mijnschachten van Houthalen gebruikt.  Het is een perfecte balans tussen 17 kruiden, ervaring 

en expertise.  

 ’t Soorske: jeugdig bier, oud karakter.  Verkrijgbaar in Soorske Classic en Soorske Tripel. 
 

Over de wandeling zelf kregen we deze informatie: 

“Dit jaar bestaat onze wandelclub 40 jaar, en om dit te vieren maken we van deze tocht een speciale tocht. 
Omdat we 40 jaar bestaan bieden we ook een 40 km met enkele speciale elementen.  Zo gaan we op stukken 
wandelen waar we anders niet komen.  Deze wandeling gaat integraal door het natuurgebied Midden Limburg.  
Kelchterhoef, Tenhaagdoornheide, De Teut, Hengelhoef, alles samen meer dan 2000Ha bossen, heide, vijvers.  
Deze wandeling vertrekt vanuit zaal “ De plas” op Kelchterhoef.  Recht in het midden van de natuur en in het 
Midden van Limburg.  We bieden qua afstanden voor ieder wat wils aan, van 4 tot en met 40km.  
Voor de 4km mindervaliden hebben we een volledig verhard parcours midden door de natuur en bossen van 
Kelchterhoef.  Hoe uniek is dit!  De overige afstanden gaan voor meer dan 95% over onverharde wegen, door 
bossen, weilanden, langs beekjes en vijvers.  De 12, 16 en 21km wandelaars gaan onmiddellijk door de bossen 
van Kelchterhoef richting Tenhaagdoornheide, waar we terug paden gezocht hebben waar we nog niet geweest 
zijn, om ons vervolgens naar de rust te begeven in zaal Lentedreef te Houthalen Oost.  De 16 en 21km 
wandelaars maken hier nog een mooie lus door de bossen van Hengelhoef voor terug op de controle te komen.  
Dan wandelen we terug naar de start voor de laatste 6km.  Ook dit laatste stuk gaat integraal door de bossen 
tussen Hengelhoef en Kelchterhoef. 
De 30 en 40km wandelaars gaan eerst via Tenhaagdoornheide richting De Teut in Zonhoven waar een aparte 
controle is voorzien.  Ze maken daar een mooie lus, en gaan vervolgens via de bossen van Hengelhoef naar de 
controle van de overige afstanden, om vervolgens samen met de overige afstanden ons terug naar de start te 
begeven. 
Voor elke bezoeker hebben we nog een attentie.” 
 

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

Naar Kwaadmechelen en Houthalen-Helchteren  
gaan we om te wandelen weliswaar … 

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

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

 

 
De enige busreis van dit kwartaal gaat door op zondag 09 
februari 2020 naar Marke.  Hier richt WSK Marke zijn 30e 
wintertocht in.   
Starten kan hier tussen 08.00 en 15.00u vanuit OC Marke 
gelegen aan de Hellestraat 6 in Marke.  Je hebt de keuze tussen 
een afstand van 6, 12, 18 en/of 24km. 
 
Marke ligt in West-Vlaanderen en is sinds 1 januari 1977 bezet 
door de stad Kortrijk.  Marke telde op 1 januari 2012 zo’n 7933 
inwoners en is daarmee de tweede grootste deelgemeente van 
Kortrijk.  Marke ligt nabij de Leie, net ten westen van Kortrijk 
buiten de R8, maar is sterk vergroeid met de Kortrijkse 
agglomeratie. 

 
De naam Marke is afgeleid van het woord markô wat zoveel betekent als het moerassige.  Hoewel er reeds 
sporen van nederzettingen zijn van lange tijd geleden, wordt de naam voor het eerst genoemd in de Gallo-
Romeinse tijd (toen apud villam marcam).  Later kreeg Marke nog enkele andere namen waaronder Marcke-
sur-Lys (Marke aan de Leie). 
 
Omliggende dorpen zijn Aalbeke (Kortrijk), Rollegem (Kortrijk), de stad Kortrijk, Bissegem (Kortrijk), Lauwe 
(Menen) en Wevelgem.  Marke grenst samen met Bissegem en Wevelgem aan de Leie.  De E403 en E17 
kruisen Marke, alsook de spoorlijn Rijsel-Kortrijk.  Het station Marke werd in 1984 gesloten en is thans niet meer 
in gebruik. 
Enkele wijken in Marke zijn de Rodenburg (dat zijn naam verleende aan het tv-programma De Rodenburgs), de 
Prinse, Bachten de Route, Wijk ten Nieuwenhove, Populierenhof, ’t Steenen Ende, Ter Doenaert, De Klokke, 
Klarenhoek, de Pauvre Leute en d’Yzerpoorte. 
 
Bezienswaardigheden : 

 De Sint-Brixuskerk: een neogotische kerk uit de periode 1900-
1901 naar ontwerp van architect Jean-Baptiste de Bethune uit 
Kortrijk.  De huidige kerk staat op de locatie waar voordien een 
andere, kleinere kerk stond.  Deze werd echter uiteindelijk 
afgebroken omwille van een bevolkingstoename tijdens de 
tweede helft van de 19e eeuw.  De kerk, gewijd aan de heilige 
Brixius, bevindt zich centraal in het dorp op de Markeplaats.  
De kerk heeft 3 beuken, één midden en twee zijbeuken.  Het 
gebouw is opgetrokken met rode baksteen en het dak is 
belegd met leisteen.  Binnenin is het gebouw bepleisterd en 
beige geschilderd.  Er zijn verschillende neogotische 
elementen te herkennen, zoals de spitse tongewelven binnen, 
het neogotische meubilair, … Er bevinden zich enkele 
kunstschatten binnen: waaronder Glasramen door J. Casier in neogotische stijl (begin 1900); Triptiek van 
het Heilig Hart, ontwerp van J. B. Bethune, gemaakt door atelier Bressers-Blanchaert; Kopie van de 
Kruisafneming door Rubens (circa 1800); Neogotisch gepolychromeerd beeld dat de Heilige Drogo afbeeld, 
circa 1900 en Beeld in dezelfde stijl van Sint-Jozef, 1901.   

 De Vannestes Molen: ook wel Molen Glorieux, Rodenburgmolen, Molen van Marke, Kleynmolen of 
Abdijmolen genoemd, is een molen die zich bevindt in het West-Vlaamse dorp Marke.  Deze stenen molen, 
gelegen op het “Molenhof te Rodenborg” dateert uit 1841 en diende oorspronkelijk om graan te malen.  
Later werd hij ook gebruikt voor het maken van olie.  In de voet van de molen is het D-Hotel gevestigd. 

 Het Bakkerij- en Molenmuseum ‘Van graan tot gebak’ toont in 4 fasen de verschillende aspecten van het 
bakkersvak: de bakkerij, de banketbakkerij, de afdeling biscuit en chocolaterie en de ijsbereiding.  Op de 
eerste verdieping zijn diverse types molens en maalmachines tentoongesteld.  Het Preshoekbos: Om de 
stad leefbaar te houden is het nodig dar er plaatsen zijn waar de mens terug tot rust kan komen.  Daarom 
zal het landschap tussen Marke, Lauwe en Aalbeke in de komende jaren een heuse gedaanteverwisseling 
ondergaan.  Niet overhaast, maar gestaag en zeker wordt deze omgeving terug een oase van rust en 
ontspanning voor de mensen uit de regio.  Er zijn reeds meer dan 140ha gronden in beheer of eigendom 
van het Agentschap voor Natuur en Bos, een deel hiervan is al bebost.  Op termijn wordt dit opgetrokken 
naar 250ha. 

 Het Prikkelpad: een 6,5km lang pad waarin je kan “voelen”, “sneukelen”, de oorverdovende stilte ontdekken 
en om je met jouw neus op de weidse zichten te drukken.  Wees gerust, je zal scherp staan. 

 Stadsgroen Marionetten: een groene oase aan de rand van de stad.  Op een steenworp van het 
stadscentrum van Kortrijk vind je nabij het nieuwe ziekenhuis AZ Groeninge een verrassende, groene oase.  
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Het stadsgroen Marionetten is een ecologisch en recreatief natuurgebied in volle ontwikkeling en bestaat uit 
verschillende “landschapskamers”.  Het gebied omvat een verrassende variatie aan landschappen: 
boskanten, waterpartijen, open plekken, verdoken hoeken, een speelheuvel, weilanden en een bos om in te 
ravotten.  Weg van het geraas van de autostrade en de stadsdrukte, kan je in het Stadsgroen Marionetten 
een frisse neus halen, de benen strekken, tot rust komen of heerlijk ravotten. 

 
Evenementen : 
Het jaarlijkse Humorologiefestival: die festival in Marke is het oudste humor- en cabaretfestival van Vlaanderen.  
Tijdens de Zomereditie, die 3 dagen duurt, worden een hele reeks bekende en onbekende comedy-act 
geprogrammeerd op verschillende podia.  De laatste jaren is de focus wat verschoven van humor naar circus.  
Het festival krijgt sinds enkele jaren het bijschrift: ‘festival van verwondering. 
Humorologie ontstond halfweg de jaren tachtig.  Enkele jongelingen uit Marke hadden het idee om een 
folkfestival te organiseren.  Omdat Knokke-Heist in 1984 stopte met hun humorfestival, wilden deze jonge 
Markenaren de leegte opvullen.  Marnix Theys en Geert Van Robaeys trokken met het idee naar Bart Caron, 
toenmalig cultuurfunctionaris van het ontmoetingscentrum van Marke.  Bart was meteen enthousiast.  De 
zoektocht naar fondsen om het festival leven in te blazen liepen op niets uit.  Daarom organiseerden ze een 
cinema-avond om wat geld in te zamelen.  Men vertoonde een film van Urbanus.  Het festival kreeg de naam 
“Flanders Humorologie”, en was een parodie op “Flanders Technology”.  Op de eerste editie waren er meer 
medewerkers dan toeschouwers. 
Het festival groeide gestaag.  Bij de derde editie hadden de organisatoren als doel gesteld “als we minder dan 
duizend toeschouwers hebben, dan stoppen we ermee”.  Een officiële telling is er nooit geweest, de ruwe 
schatting neigde naar duizend aanwezigen. 
Het festival koos resoluut voor een mix tussen sterk binnenlands humortalent en internationale klasbakken.  De 
laatste jaren onderging Humorologie een grote re-styling.  Koen Allary is sinds 2006 als artistiek coördinator 
circus toegevoegd aan het vaste team van Humorologie.  Het publiek van Humorologie had zowat alles al 
gezien op het gebied van humor dus vernieuwing drong zich op en Allery zorgde voor deze frisse wind.  Sinds 
2010 heeft Humorologie een nieuwe slagzin “festival van verwondering”. 
 
Van de club zelf kregen wij onderstaande informatier over deze tocht: 

We vertrekken allemaal vanuit het O.C. Marke. We komen voorbij de Molen van Marke.  Hier is het Bakkerij- en 
Molenmuseum ondergebracht, maar niet vrij toegankelijk.  Zo dwarsen we de N41 om naar de eerste rustpost 
Villa iMagina op de wijk Marionetten te rusten. 
De 18 en 24 km. wandelen eerst nog naar het Kennedybos.  Een jong bos dat werd aangeplant na de aanleg 
van de E17 indertijd.  Ook zij trekken via het President Kennedypark naar de rustpost.  
Deze afstanden wandelen eerst door het glooiend landschap rond Bellegem waarbij de toren van Brouwerij 
Vander Ghinste steeds te ontwaren is.  Na de rust gaan ze ook doorheen Bellegembos, een stadsrandbos 
tegen de kleinste deelgemeente van Kortrijk aan: Kooigem.  Nadien keren ze ook op hun stappen terug 
In Bellegem is er voor hen nog een rustpost van waaruit de bijkomende omlopen zijn uitgetekend. 

 
Bellegem is een landelijk dorp in West-Vlaanderen en een 
deelgemeente van Kortrijk.  Bellegem telde 3790 inwoners op 31 
december 2013. Bellegem ligt een vijftal kilometer ten zuiden van 
het stadscentrum van Kortrijk. 
 

 De Sint-Amanduskerk is een van oorsprong gotische kerk. Ze 
werd in de 13de eeuw opgericht, maar onderging talrijke 
grote verbouwingen. De kerk is beschermd als monument. 
De scheve toren van de kerk, die uit de tweede helft van de 
17de eeuw dateerde, werd in 1961 afgebroken en nieuw 
heropgebouwd.De Katteberg vormt met zijn bijna 80 meter 
boven de zeespiegel het hoogste punt van de gemeente 

 

 



 

 

 

11 

 
 

Kortrijk. Het punt levert vergezichten op de omliggende landelijke omgeving. In de buurt stond de Sint-
Augustinuskapel, een hulpkerkje van Bellegem voor de wijk Katteberg, dat echter in 2007 uit gebruik werd 
genomen. 

 Bellegem heeft twee brouwerijen: Brouwerij Omer Vander Ghinste, vooral bekend van bieren zoals Omer 
en Bockor Pils; en brouwerij Facon, die niet meer actief is. 

 Nabij Bellegem ligt onder meer deBeiaardhelling, bekend van de Driedaagse van West-Vlaanderen. 

 

 
 

Inschrijven voor deze busreis kan vanaf maandag 06/01/2020 (tussen 20.00 en 22.00u) bij Christel Janbroers 
op het nummer 03/4856068. 
 
De prijs bedraagt vanaf nu 8 euro/persoon of 4 euro + een volle 20-wandelingenkaart.  Kinderen jonger dan 
14 jaar betalen slechts 5 euro (in deze prijzen is de inschrijving voor de wandeling inbegrepen). 
Betalen doe je binnen de 8 dagen na reservatie rechtstreeks bij een bestuurslid of per overschrijving op 
rekeningnr. BE30 0010 9881 7111 van WSV De Ranstuilen vzw met duidelijke vermelding van ‘Busreis 
Westende + aantal personen. 
Vertrekken doen we stipt om 7.30u te Ranst (parking Aldi), de terugreis vanuit Marke vatten we even stipt aan 
om 16.00u. 
 

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

zodat je filestress en parkeerproblemen kan vermijden!! 
 
 

Uilentrektochtje … 
 

 
Ons eerste Uilentrektochtje van het nieuwe wandeljaar gaat door op 
woensdag 18 maart 2020.  We verzamelen op de parking (oprijlaan) 
van Burcht Hertog Jan, De Laks 8, 2360 Oud-Turnhout vanaf 13u00.   
De wandeling start, net als de vorige edities, om 13u30 stipt! 
 

We maken een mooie lus doorheen Oud-Turnhout.  Met deze route 
wandel je langs en door bossen.  De afstand van deze tocht is ongeveer 7km.  Er is ook een verkorte route van 
3km mogelijk. 
 

ALS de Veerpont “open” is, kunnen we er eventueel nog een 5km aan toevoegen voor zij die nog zin/tijd 
hebben. 
 

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

Voor deze editie vragen we een inschrijvingsprijs van 5 €.  Hiervoor krijg je bij aankomst in de Burcht een tas 
koffie/thee + taart.  Betalen doe je via rekeningnummer BE30 0010 9881 7111 op naam van Wsv De Ranstuilen 
met vermelding uilentrektochtje + aantal deelnemers.  
Graag inschrijven vóór 11 maart zodat we het aantal deelnemers kunnen meedelen aan de Burcht.  
 

Vergeet niet onderling af te spreken om te carpoolen!!! 
Groetjes en tot dan, 

Christel 
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Het lang verwachte ledenfeest … 

 

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

zaterdag 29 februari 2020. 
 

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

is het uiteraard de hoogste tijd om onze hongerige magen te vullen met wat hierna volgt (en omdat het een 
feestjaar is mag het iets meer zijn): 

Ceasersalade 
 

Cressonsoep 
 

Varkenshaasje met jagersaus,  
Groentenkrans en kroketten 

OF 
Vispannetje met kruidenpuree 

 
Pronkgebak 

 

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

 

 
 

De prijs? 
 

Deelnemen kan aan de prijs van 30,00€ per Ranstuilenlid. 
Ook niet-leden zijn welkom maar betalen 47,00 per persoon. 
Voor alle deelnemers is drank inbegrepen.  Je hoeft die avond dus je geldbeugel niet boven te halen (tenzij je 
iets wenst aan te kopen in ons Ranstuilenwinkeltje). 
 

VOORAF inschrijven is HEEL belangrijk!! 
 

Wegens organisatorische redenen zal je inschrijving slechts worden aanvaard tot uiterlijk 17 februari 2019. 
Achter in dit clubblad vind je een inschrijfformuliertje dat je dient in te vullen en af te geven aan één van de 
bestuursleden.   
Betalen doe je via rekeningnr. BE30 0010 9881 7111 op naam van WSV De Ranstuilen, 2520 Ranst met 
vermelding van: Ledenfeest 2019 + aantal deelnemers. 
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Walk2Gether 2020… 
 
Wat betreft de Walk2Gether kan ik je vertellen dat deze ook in 2020 nog altijd wordt verdergezet. 
Voor de goede orde zetten wij alles even terug op een rijtje.   
 

Reglement: 
 

1. Bij inschrijving krijgt iedere deelnemer kosteloos en vrijblijvend een wandelspaarkaart.  Deze kaart is op 
naam, persoonlijk en geldig van 23/02/2020 tot 16/01/2021. 

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

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

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

5. Iedereen die de 7 stempels (uiteraard van de 7 verschillende clubs) binnen bovenvermelde periode 
verzameld heeft, kan PERSOONLIJK op de finaletocht die doorgaat 
op zaterdag 16/01/2021, en enkel op die finaletocht en na 
voorlegging van zijn spaarkaart, een MOOI PAKKET met 
STREEKPRODUKTEN afhalen. 

 

Geldige tochten deelnemende clubs: 
 
18/01/2020 Zandstappers  in Wechelderzande. finaletocht 2020 
 
23/02/2020 of 13/09/2020 Natuurvrienden Zoersel 
14/03/2020 of 05/07/2020 Sint Michielsstappers 
05/04/2020 of 11/10/2020 St-Jansstappers 
12/04/2020 of 29/11/2020 De Ranstuilen 
18/04/2020 of 06/12/2020 De Stroboeren 
01/05/2020 of 16/08/2020 Zandstappers 
24/05/2020 of 01/11/2020 De Korhoenstappers 
 
De finaletocht zal doorgaan op 16/01/2020 bij De Ranstuilen. 

Namens het Walk2Getherbestuur 
Christel 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Aan alle Ranstuilen en hun naasten: 
 
 
 
 
 
 

een spetterend nieuw wandeljaar!!” 
De redactie 

 

 



 

 

 

14 

Buitenlandse reis naar  
het Zwarte Woud… 
 

Van zaterdag 12 september 2020 tot vrijdag 18 september 2020  
reizen we naar Baiersbronn. 
 
Duitsland wordt elk jaar populairder als vakantieland.  Wat wil je 
ook, er zijn prachtige gebieden te bezoeken, en dat op 
betrekkelijk korte afstand.  Zo ook het Zwarte Woud.  Hier 
komen zowel natuur- als cultuurliefhebbers aan hun trekken.  
Het Zwarte Woud is het grootste bosgebied van Duitsland en 
een waar paradijs voor wandelaars.  Er werd maar liefst 30 000 
kilometer aan wandelpaden uitgestippeld.  Het Zwarte Woud 
was zelfs het eerste gebied ter wereld waar wandelpaden in 
kaart gebracht werden voor toeristen.  Dat gebeurde al in de 19e 
eeuw. 
 
Baiersbronn, een gemeente in de Duitse deelstaat Baden-
Württemberg, is bij de toeristen vooral gekend omwille van de 
prachtige natuur, het brede aanbod van wandelwegen, de uitstekende hotels, de relaxerende spa’s en de 

uitstekende gastronomie. 
De Schwarzwälder Kirschtorte is de meest beroemde delicatesse 
van de streek.  Deze taart wordt gemaakt van onder andere 
chocolade, slagroom, kersen en kirschwasser.  De naam van de 
taart verwijst niet naar het Zwarte Woud zelf, maar naar het 
Schwarzwälder Kirschwasser.  Die alcoholische drank is een 
cruciaal ingrediënt van het gebak. 
Aan het begin van de 
achttiende eeuw 
werden in het Zwarte 
Woud de koekoeks-
klokken uitgevonden.  
Nog steeds zijn de 

klokken het symbool van de regio.  In Furtwangen kan je zelfs een 
museum over de bijzondere klokken bezoeken.  Je kan er niet 
alleen enkele van de oudste Duitse koekoeksklokken bewonderen, 
ook andere soorten uurwerken uit verschillende delen van de 
wereld kregen hier een plaatsje. 
 
We verblijven in Hotel KRONE , een driesterren superior hotel.  Dit hotel werd in 2018 uitgeroepen tot het beste 
groepshotel van het Zwarte Woud en het ligt in het hart van Baiersbronn.  Gewoon ontspannen en genieten van 
zorgeloze dagen. 
De keuken biedt nationale en internationale gerechten, evenals uitstekende wijnen uit de regio! 
Traditionele gastvrijheid, gezellige kamers met douche/wc, kabel-tv en telefoon, een uitgebreid ontbijtbuffet en 
4-gangen keuzemenu, lift en zonnige terrassen voor vrije uren zorgen voor uw welzijn.  De vernieuwde wellness 
met binnenzwembad met tegenstroom, drinkfontein, sauna, stoomsauna, zoutgrot, belevingsdouche, 
verwarmde ligstoelen en een buitenjacuzzi bieden rust en ontspanning.  
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Deelnameprijs: 
- 670€/persoon (tweepersoonskamer) 

- 700€/persoon (eenpersoonskamer) 

Deze prijzen zijn berekend op 20 deelnemers!!! 
Vanaf 30 personen is de prijs 600€ (dubbele kamer) 

     of 630€ (enkele kamer) 
Vanaf 40 personen is de prijs 565€( dubbele kamer) 

     of 595€ (enkele kamer) 
Deze prijs is inclusief:  

- Bustransfer Ranst – Baiersbronn – Ranst 

- 7 dagen/6 nachten in halfpension 

- Onze gidsen 

- Drinkgeld chauffeur 

- Toeristenbelasting 

- Bezoek hamrokerij 

- Lunches op zondag, dinsdag, woensdag, donderdag en vrijdag 

- Schwarzwald plus card  

- Begeleide wandelingen (2 niveaus) 

ANNULATIEVERZEKERING NIET INBEGREPEN!! 
 

Geïnteresseerden kunnen zich telefonisch inschrijven vanaf maandag 13 januari 2020 vanaf 20u 
bij Christel Janbroers op het nummer 03/4856068.  
Je kan enkel voor je eigen gezin inschrijven! (dus niet mee voor je vrienden).  Gelieve ook niet op het 
antwoordapparaat te reserveren!  
Bij reservatie graag nog vermelden of je deelneemt aan de cursus ‘zwarte woudtaart bakken’! 
Je inschrijving is pas definitief na overschrijving van het verschuldigde voorschot van 150 euro per persoon op 
rekeningnummer BE44 0018 2696 0745 van Wsv De Ranstuilen en dit ten laatste op 21 januari 2020, met 
vermelding van naam + aantal personen, zodat we deze reis definitief kunnen vastleggen. 
Het saldo van deze reis dient betaald te worden vóór 01/08/2020 op dezelfde rekening als hierboven vermeld.  
Hoeveel het saldo juist is, hangt af van het aantal deelnemers en zal later meegedeeld worden. 

Het Ranstuilenbestuur 
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Belangrijke mededelingen … 
 

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

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

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

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

het formulier, dient in te vullen. 

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

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

Email: verzekeringen@wandelsport.be 

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

met alle nodige informatie en uw dossiernummer. 

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

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

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

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

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

 

Privacyverklaring (AVG – GDPR)  
WSV De Ranstuilen vzw 
 

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

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

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

 Het versturen van nieuwsbrieven en uitnodigingen 

 Het bekomen van subsidiëring door de overheid 
 

 

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

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

 Rijksregisternummer 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Achter in dit clubblad vind je twee nieuwe stempelkaarten welke de 
wandeltochten (clubnaam, tocht en datum) vermeldt waarop je centjes kan 
verdienen.  Over het ganse jaar 2020 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 2020 werden volgende tochten uitgekozen: 

 Op zondag 05/01/2020 Blijf Jong Genebos (43e wintertocht – vertrek te Kwaadmechelen) 

 Op zondag 22/03/2020 Samen uit Samen Thuis (Midden-Limburg-tocht – vertrek te  
Houthalen-Helchteren) 

 Op zondag 12/04/2020 De Ranstuilen (40e Internationale Wandeltocht – vertrek te Broechem) 

 Op zondag 07/06/2020 Wandelclub Tornado (Boerentocht – vertrek te Haacht) 

 Op zondag 16/08/2020 De Zandstappers (Hartje der Kempen-wandeling – vertrek te Wechelderzande) 

 Op zondag 22/11/2020 Ijsetrippers (Zoniënwoudwandeltochten – vertrek te Hoeilaart) 

 Op zondag 29/11/2020 De Ranstuilen (Uilentocht – vertrek te Nijlen) 

 Op zondag 27/12/2020 De Ravelse Wandelaars (15e Mieke Pap Route – Vertrek te Poppel) 
 

In het 1e kwartaal 2020 zijn er dus 2 superaanbiedingen voorzien. 
 

Hoe deze premie ontvangen? 
Bij elke deelname aan de bovengenoemde tochten schrijf je je uiteraard in als Ranstuilenlid.  Daarna kan je de 
voorziene kaart laten afstempelen.  Bovendien bewaar je van elke betreffende tocht het ingevulde 
controlestrookje van je inschrijvingskaart. 
Na 27/12/2020 (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 weer maximum 20,00 euro per 

ranstuilenlid bijeensparen.  De formule blijft dus hetzelde MAAR als je 2 maal bij De Ranstuilen hebt 

gewandelt, ontvang je bovendien een leuk EN milieuvriendelijk gadget.  Uiteraard is er voor onze 

medewerkers een andere regeling voorzien. 
 

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

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

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

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

 

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

jullie voorzitter 
Christel Janbroers 
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JANUARI 2020 
 

 

Zaterdag 04 januari 2020 
 

HERENTALSE WC vzw 
26e Driekoningentocht 

A PZ Sint-Norbertus 
Blauberg 21 
HERSELT 

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

 
 

Zondag 05 januari 2020 
 

BLIJF JONG GENEBOS 
43e Wintertocht 
Superaanbieding 
 

L Ontmoetingscentrum 
Sint- Jan 
Genebosstraat 
KWAADMECHELEN 

 
 
 

4-7-12-15 20km 

 
 
 

07u00-15u00 
 

WSV BEEKAKKERS 
38e Boerenfrikadellentocht 

A Parochiezaal St-Jan 
De Nefstraat 19 
GIERLE 

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

 

WANDELCLUB 
GASTHOFSTAPPERS 
Driekoningentocht 

O-VL PZ De Klingenaar 
Kieldrechtstraat 12 
DE KLINGE 

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

 
 

Zaterdag 11 januari 2020 
 

DE LUSTIGE STAPPERS 
Frikadellentocht Herselt 

A PZ Herselt 
Vest 6 
HERSELT 

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

 
 

Zondag 12 januari 2020 
 

’t BEERKE BEERSE 
Berentocht  

A Gem. Basisschool De 
Singel 
Schoolstraat 4 
BEERSE 

4-8-12-16-20-25-30km 07u00-15u00 

 

WSV CLUB 76 MERKSEM 
Wintertocht 

A Sportpark Ruggeveld 
Ruggeveldlaan 480 
DEURNE 

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

08u00-15u00 

 
 

Zaterdag 18 januari 2020 

 

DE ZANDSTAPPERS 
Finaletocht Walk2Gether 
2019 
 

A PC Zandfluiter 
Tulpenlaan 1 
Wechelderzande 

 
 

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

 
 

07u30-15u00 
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Zondag 19 januari 2020 
 

BOSGEUZEN 
VOORKEMPEN 
Winterwandeling 

A Feestzaal Den Engel 
Kerkstraat 17 
VORSELAAR 

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

 

DE KLEITRAPPERS 
Winterheidetocht 

A Basisschool Bisterveld 
Nieuwstraat 26 
KESSEL 

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

 

MILIEU 2000 LOMMEL 
39e Edelweisstocht 
Superaanbieding 

L Feestzaal Het 
Klosterhof 
Oude Diestersebaan 1 
LOMMEL 

4-7-13-17-21-25km 08u00-15u00 

 
 

Zondag 26 januari 2020 
 

NETELAND DUFFEL 
30e Witlooftocht  

A Parochiezaal 
L. Kempenaersstr. 16 
SCHRIEK 

7-14-21km 07u00-15u00 

 

WSV MOL 
Wintertocht  
 

A Parochiezaal Hulsen 
Ossenberg 114 
BALEN-HULSEN 

5-7-9-14-18-24km 08u00-15u00 

 

DEN ENGEL LEUVEN 
Zoet Water-tocht 
 

VL-BR Roosenberg 
Maurits Noëstraat 13 
OUD-HEVERLEE 

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

 
 
 
 
 
 

FEBRUARI 2020 
 

Zaterdag 01 februari 2020 
 

WC GEDOVIBA 
13e Doffenwandeling 

A Zaal De Vede 
Lichtaartseweg 131 
OLEN 

3-6-13-21-30-42km 06u00-15u00 

 
 

Zondag 02 februari 2020 
 

WSV SCHELLE 
31e Wintertocht 

A Depot Deluxe 
Nijverheidsstraat 27 
HEMIKSEM 

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

 
WK NOORDERGOUW 
22e Wintertocht 
 

A Harmonie Concordia 
Bosduinstraat 5 
WUUSTWEZEL 

4-8-12-16-20-28km 08u00-15u00 

 

 

Zondag 09 februari 2020 
 
 

WSK MARKE 
30e Wintertocht 
Busreis 
 

 

W-VL 
 

O.C. Marke 
Hellestraat 6 
MARKE 

 
 
 
 
 

6-12-18-24km 

 
 
 
 
 

08u00-15u00 
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WIJTSCHOTDUVELS 
10e Winterduveltocht  

A Basisschool De 
Notelaar 
Rozenlaan 25 
WIJNEGEM 

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

 

DE NOORDERKEMPEN 
30e Wintertocht  

A Gem. Basisschool De 
Meerpaal 
Terbekesetraat 6 
MEER 

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

 
 

Zondag 16 februari 2020 
 

SINJORENSTAPPERS 
37e Geitentocht 

A Zaal Rozenkrans 
Heistraat 390 
WILRIJK 

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

 

DE BAVOSTAPPERS 
23e Wintertocht  

A PC Bel 
Wijdbos 39 
GEEL-BEL 

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

 

 

DE WITLOOFSTAPPERS 
Kampenhout in de winter 

VL-BR Spothal Berg-
Kampenhout 
Torfbroeklaan 25 
BERG 

6-10-14-20-25-32km 07u00-15u00 

 
 

Donderdag 20 februari 2020 
 

HERENTALSE WV VZW 
Rondom Zoerle-Parwijs 

A Ontmoetingscentrum 
Smissenhoekstraat 7 
ZOERLE-PARWIJS 

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

 
 

Zondag 23 februari 2020 
 

DE NATUURVRIENDEN 
37e Trappistentocht–  
10 miles van Zoersel – Te 
Gekke Wandeling - WalkOn 
Walk2gethertocht 

A Gemeenteschool Beuk 
en Noot 
Achterstraat 
ST-ANTONIUS 
ZOERSEL 

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

 

TOEKERS BUNSBEEK 
Toekertjestocht 

VL-BR Zaal Glazuur 
Dries 7A 
GLABBEEK 

5-7-10-14-21-30km 07u00-15u00 
 

 

 

Zaterdag 29 februari 2020 
 

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

 
 
 

MAART 2020 
 

Zondag 01 maart 2020 
 

WSV CLUB 76 MERKSEM 
Lentetocht 

A Parochiezaal 
Torenvenstraat 
KESSEL 

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

 



 

 

 

22 

WSC LANGDORP 
46e Mars der 
Zuiderkempen 

VL-BR Sint-Jozefcollege 
Bekaflaan 65 
AARSCHOT 

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

06u00-15u00 

 

HARMONIESTAPPERS 
27e Smoutebollentocht 

A Miloheem 
Milostraat 13 
MOL 

4-7-12-16-20-30km 07u00-15u00 

 

 

Zondag 08 maart 2020 
 

WSV BERCHLAER 
Lentetocht 

A Gildenzaal 
Gemeentestraat 24 
NIJLEN 

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

 

WANDELCLUB TEMSE 
Omloop Van Temse 

O-VL Zaal Mosterdpot 
Gelaagstraat 
STEENDORP 

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

 
 

Zaterdag 14 maart 2020 
 

ST-MICHIELSTAPPERS 
Caterstocht 
Walk2Gethertocht 

A Kristus Koning 
Bethaniënlei 5 
SINT-JOB-in’t-GOOR 

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

07u30-15u00 

 

 

Zondag 15 maart 2020 
 

’t BEERKE BEERSE 
Pensentocht 
 

A Parochiezaal 
Past. Lambrechtsstraat 
RIJKEVORSEL 

4-6-7-12-17-22-25-
30km 

07u00-15u00 

 

WANDELEND PAAL 
31e Sint-Baafstocht 

L Zaal Sint-Baaf 
Padbroekweg 1 
HEUSDEN-ZOLDER 

4-6-12-16-20-30-42km 06u30-15u00 

 
 

Woensdag 18 maart 2020 
 

UILENTREKTOCHTJE A Parking Burcht Hertog 
Jan (van 13u00) 
De Laks 8 
OUD-TURNHOUT 

 
3 of 7km 
(+ 5km?) 

 
13u30 stipt 

 
 

Donderdag 19 maart 2020 
 

DE GRUUNZIPKES 
Lentetocht 

A PZ St-Norbertus 
Blauberg 21 
HERSELT 

6-7-9km 06u00-15u00 

 

Zondag 22 maart 2020 
 

SAMEN UIT SAMEN 
THUIS 
Superaanbieding 
 

A Zaal De Plas 
Binnenvaartstraat  
HOUTHALEN 

 
 

4-6-9-12-16-21-30-
40km 

 
 

07u00-15u00 

 

DE VOSSEN 
BUGGENHOUT 
37e Lentevossentocht 

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

6-10-16-21-32km 07u30-15u00 
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DE GRASHOPPERS 
Grashopperstocht 

A ’t Buurthuis 
Zandstraat 13 
LAAKDAL 

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

 

 

Zondag 29 maart 2020 
 

DE STROBOEREN 
St-Annatochten - WalkOn 
Antwerpen Wandelt 

A Sint-Annacollege 
Oscar De Gruyterlaan 
ANTWERPEN 

4-5-8-11-15-21-25-30-
35-42km 

07u00-15u00 
 

 
 
 

APRIL 2019 
 

 

Zondag 05 april 2020 
 

DE SINT-
JANSSTAPPERS 
Den Ouwen Uiltochten 
Walk2Gethertocht 

A Parochiezaal 
Dreveneind 1 
ESSEN (Horendonk) 

4-7-12-16-19-25-35km 07u00-15u00 

 
 

Zondag 12 april 2020 
 

WSV DE RANSTUILEN 
40e Intern. Wandeltocht – 
Walk2Gethertocht -  
WalkOn  
Superaanbieding 

A Evenementenhal ‘Den 
Boomgaard’ 
Antwerpsesteenweg 
BROECHEM 

 
 
 
 

4-8-13-16-20-25-30- 
36-42km 

 
 
 
 

06u30-15u00 
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Familiegebeurtenissen … 
In memoriam 
 
 
Op 07 november 2019 overleed, in zijn honderdste levensjaar, 
Rene Verboven. 
Hij was de weduwnaar van Clementina Van Dijck en 
De schoonvader en vader van onze leden  
Herman en Maria Wellens-Derboven. 
 
 
 
 
 

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

 
 
 

 
 
 
 

 
 
 

 Appartement te huur in 

Winterberg in het hochsauerland. 

Er zijn verschillende 

wandelroutes in het gebied van de 

Rothaarsteig. 
 

 

Het appartement heeft 1 slaapkamer met 4 

bedden en in de woonkamer staat een 

slaapzetel. Het is gelegen op de gelijkvloerse 

verdieping. Er is tevens een staanplaats voor 

de wagen in de gemeenschappelijke garage. 
 

Meer informatie en prijzen kan u bekomen op 

nr 03/475.10.92 of via email 

marc.smets7@telenet.be  
 
 
 

 

mailto:marc.smets7@telenet.be
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Een Ranstuil in de kijker … 
 

Naam: Van Immerseel Marc 
 
Woonplaats: Vremde 
 
Leeftijd: een zestiger 
 
Hobby: wandelen 
 
Lid van onze wandelclub sinds 2010.  Zowel door de week 
als in het weekend vind je hem wel ergens in de natuur.  
Vaak is hij al heel vroeg aan het wandelen.  Binnen onze 
club is Marc een echte bezige bij.  Het is dankzij hem dat 
onze materialen een veilige plek hebben gekregen want zijn 
garage is omgebouwd tot “ons magazijn”.  Verder verdeelt 
hij mee onze flyers op talrijke wandelingen, schildert hij de 
juiste datums op de infoborden die worden opgehangen in 
de gemeente, enz … 
Bij de voorbereiding van onze tochten op zaterdag doet hij 
de verdeling van de materialen vanuit het magazijn naar de 
controleposten en startzaal.  En tijdens de tocht zelf is hij 
een “vliegende” Ranstuil:  Hij rijdt namelijk van startzaal naar 
controlepost en omgekeerd om ervoor te zorgen dat alle 
posten op tijd en stond hun bevoorrading krijgen.  In de loop 
van de namiddag is het dan tijd om stilaan het materiaal 

terug in te laden en naar ons magazijn te brengen.  Het meeste vinden we daar nadien ook al gerangschikt 
terug … dus geen chaos meer achteraf! 
We wensen deze plichtsbewuste en trouwe Ranstuil nog vele mooie en onvergetelijke momenten. 
 

 
 

Enkele sfeerbeelden van 08/12/2019 … 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 

 De startzaal in afwachting van … 

 
Even overleggen inzake de bonnetjes … 

 
Ook op de rustpost staan ze in de startblokken 
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Deelnemers Uilentocht 08 december 2019 
 

1 Wsv De Ranstuilen Ranst  173  22 t Beerke Beerse  8 

2 Merksemse Wandelclub De Stroboeren  96  23 De Pompoenstappers 8 

3 Wsv De Natuurvrienden - Zoersel  56  24 Wijtschotduvels 8 

4 Wandelclub De Sint-Jansstappers  43  25 IJsetrippers 7 

5 St.-Michielstappers Brecht  36  26 W.S.V. Mol  5 

6 WSV De Kadodders 25  27 Wsv Beekakkers Beerse 5 

7 Wandelsport Vlaanderen 24  28 W.C. De Bavostappers Zittaart  5 

8 Herentalse Wandelclub 23  29 Wandelclub de Smokkelaars Stekene 5 

9 WSV Neteland Duffel 23  30 WK Werchter 5 

10 Wsv Schorrestappers 22  31 Wandelclub Kadee Bornem 4 

11 Bosgeuzen-Voorkempen 20  32 De Ravelse Wandelaars  4 

12 Wsv Schelle  20  33 Wandelclub Kwik Bornem  4 

13 Wc. Zandstappers 19  34 De Vaartlandstappers  3 

14 W.K. Noordergouw - Brasschaat  15  35 Wandelclub Opsinjoorke Mechelen 3 

15 Wsv Berchlaer  14  36 Wandelclub De Lachende Klomp 3 

16 Sinjorenstappers Wilrijk  11  37 WSV De Kadees 3 

17 De Noorderkempen Hoogstraten 11  38 WSV DE Vossen 3 

18 De Korhoenstappers 11  39 13 Clubs met 2 wandelaars 26 

19 WSV IVAS Itegem  11  40 13 Clubs met 1 wandelaar 13 

20 Wsv Club 76 Merksem  9  41 7  deelnemers Buitenlandse Clubs  7 

21 De Kleitrappers  8  42 Niet aangesloten wandelaars 300 

   
 

   

   
 

 
Totaal aantal wandelaars 1099 

 

Nog enkele sfeerbeelden 

 

IEDEREEN BEDANKT 

VOOR DE KOMST EN …TOT ZIENS 

OP ZONDAG 12 APRIL 2020 

VOOR ONZE 40e INTERNATIONALE WANDELTOCHT 

TE BROECHEM !! 

   
’s morgens in de startzaal   ergens onderweg   en een gezellig drukte op de rustpost 
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Uilenleden schrijven … 
 

Reisverslag ‘Moezel’ 2019 
Zondag, 8 september 2019 

We vertrokken met de bus aan de Aldi in Ranst.  Rond 7u10  
kwam onze bus de parking opgereden. We hadden dezelfde 
chauffeur als vorig jaar.  Max was in zijn nopjes omdat hij met 
ons weer mee op reis mocht.  De valiezen werden ingeladen … 
je houdt het niet voor mogelijk wat een wandelaar allemaal 
meezeult op reis!  
35 Uiltjes hadden zich gesetteld in de bus en om 7u30 stipt 
konden we vertrekken.  In Aken hielden we een plas- en 
drinkpauze van 3 kwartiertjes.  Na de pauze reden we verder 
richting Senheim.  
Net voor Keulen begon het te 
regenen, het viel met bakken 
uit de lucht.  Maar we lieten ons 
niet ontmoedigen, we waren 
immers op weg naar het 

grootste wijngebied van Duitsland.  Rond 12u00 kwamen we aan bij de 
wijnboer.  We zouden starten met een wijnwandeling maar we zijn meteen 
begonnen met de wijnproeverij.  Met dank aan de weergoden!  De wijnboer 
propte 35 Uiltjes in zijn Weinstube en serveerde heerlijke bokes met kaas, 
gerookte ham en spekvet.  Ondertussen zette hij ook nog wat flessen wijn op 
tafel en het duurde niet lang of de toon was gezet.  Na dit goddelijke 
middagmaal konden we toch nog even onze beentjes strekken in zijn 
wijngaarden.  Daarna reden we naar het hotel om ons te installeren en had 
iedereen wat vrije tijd.  
Om 18u30 dronken we gezamenlijk een aperitiefje en daarna deden we ons 
tegoed aan een 5-gangen menu … Ik heb dagelijks geworsteld met deze 
Duitse porties maar ben er echter niet één keer in geslaagd om deze hoeveelheid voedsel te verwerken.  En ik 
was zeker niet de enige!   
Moe maar voldaan kropen we onder de dons. 

Fräulein Christelle 
Maandag 9 september 2019 
8u00, ontbijt, als laatste kwam ik de zaal binnen, mijn kamergenoot was al ongerust. 
Keuze genoeg, pistolets, verschillende soorten brood, vlees, kaas, eieren, spek, enz.  Dit was de keuze voor de 
rest van ons verblijf, spijtig dat de bananen zo begeert waren. 

Om 9u30 stond iedereen klaar zoals het een goede Ranstuil 
betaamd, die willen echt niets missen. 
Met zijn allen vertrokken we richting Senheim, een eerste klim 
naar de top.  Eens boven kon je tussen de bomen genieten van 
mooie panorama’s.  Het smalle paadje dat bewandeld werd was 
voor sommigen onder ons op een bepaald moment een beetje 
teveel van het goede.  Geen nood, er stonden onmiddellijk 
helpende handen klaar ter ondersteuning zodat iedereen zonder 
kleerscheuren op een meer begaanbare weg aankwam.  Hier was 
het mogelijk om een kortere weg te nemen doch, niemand vond 
dat nodig. 
Met zijn allen langs een mooie spreukenparcours uitgebeiteld 
in/met steen.  Een weegschaal met stenen bracht sommigen er 
toe om zich te laten wegen.  Mijn beurt, zoek maar al wat stenen 

bij, met dank aan Leon. 
In Restaurant Schnitzelhaus stonden de pizza’s en goulash soep vlug op tafel.  De salades met zalm en hesp 
lieten wat langer op zich wachten. 
Hier gingen enkele onverlaten op zoek naar de zalm wat een mooi zicht opleverde.  Vonden ze zalm? Wie zal 
het zeggen.  Na een lekkere maaltijd vertrokken we weer uitgerust om terug te wandelen. 
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Met 15 dapperen te voet, de andere wandelaars vertrokken met de bus 
naar Ediger voor een geleide wandeling met gids Liesbeth.  Rustig 
stappend gingen we de eerste klim tegemoet.  Verbazend wat een mooie 
zichten je krijgt door hoger te komen.  Na de eerste steile klim was de toon 
gezet; enkele mensen erop gewezen dat ze niet moesten proberen om te 
volgen maar gewoon hun eigen tempo te zoeken.  Op de tamelijk vlakke 
stukken was het geanimeerd babbelen tot het weer bergop ging dan 
verstomden de gesprekken en was het in stilte genieten van de natuur en 
het wandelen op zich. Heerlijk was het, alleen….. iedereen had in de s….. 
gestapt dus aan het hotel was het een gekuis van je welste.  Er was een 
slimme die op het kerkhof zijn schoentje met water ging poetsen wat 
natuurlijk navolging kreeg.  Na het poetsen was het verzamelen op het 
terras met een biertje of een Jägermeister en napraten over mooie dag.  
18u30 zat iedereen weer aan tafel om te genieten van de diner.  Onze 
opdienster en opdiener waren niet gelukkig als niet alles op was en lieten 
dat ook blijken.  We hebben ze verder in de loop van de week wel aan het 
lachen gekregen.  Na het eten werd er weer in groepjes bij elkaar gezeten 
om de avond gezellig te beëindigen.  Ondertussen wisten we al bij wie we 
een borrel moesten bestellen om bijna het dubbele te krijgen.  Gezellig, plezierig, iedereen kende iedereen 
maar iets na 10u vertrok ieder naar zijn kamer om uit te rusten voor de volgende dag. 

Jef 
Maandag 9 september 2019 (namiddag) 
Na de middag om en bij 14u00 splitste de groep, de dapperen deden nog 11km, de rustige genieters gingen 
(lees: reden) met de bus enkele kilometers verder naar Ediger-Eller, een oorspronkelijk Keltisch dorpje gelegen 
aan de Moezel. 
Met 20 ranstuilen die voor deze tocht gekozen hadden, genoten we van een rustige en aangename wandeling, 
ook bergop naar de prachtige parochiekerk in laat gotische stijl, toegewijd aan St Martin. 
Nadien gingen we meestal bergaf langs gevelvakwerkhuizen uit de 16de- 17de en 18de eeuw, door smalle 
straatjes en op elk moment was er wel iets speciaal te zien. 
Vooraleer terug naar ons hotel te rijden, konden we nog even genieten van een verfrissend moezelwijntje of een 
andere lekkernij. 
Uitzonderlijk waren sommige ranstuilen 10min te laat aan de bus, niemand zal u vertellen waarom, maar we 
vermoeden wel dat het iets te maken heeft met de weinstuben. 

Leon  
Dinsdag, 10 september 2019 

We vertrekken met de hele bende naar Bruttig.  Max dropt ons op de brug.   

De twee groepen splitsen onmiddellijk.  De kortste afstand gaat via een vlakke weg door de wijngaarden naar 

Cochem.  

Monique en ikzelf opteren voor de grote afstand.  We kregen een 

pittige en stevige klim te verwerken.  Smalle paadjes, wijngaarden, 

beekjes, wankele bruggetjes, en buxusbomen tot wel 5 meter hoog, 

een gevarieerd stukje natuur dus.  De zonnestraaltjes priemden 

tussen de bomen, spinraggen glinsterden van tak tot tak.  En het 

bleef maar bergop gaan.  Zouden we niet beter een andere 

wandelclub opstarten?  Zo een clubke waar we niet moeten 

klimmen, waar we ons niet moe moeten maken!  Wsv De 

platstapper!!!  Geheel onverwacht kwamen we een terras tegen.  

We trakteerden onszelf op een frisse pint.  Jef was 

gestoken….door ‘een beest’ ter hoogte van zijn verstand.  Gelukkig 

had ik het nodige 

medisch materiaal bij 

om hem uit zijn lijden te verlossen! 

We stapten verder richting ‘Cond’.  Onderweg het bord… ‘Wegen 

Felssturz gesperrt! LEBENSGEFAHR!’  Ge zou voor minder het 

kletterschijt en racekak krijgen!  Deze onverwachte 

wegomlegging was nog een redelijk technisch stukje en bracht 

ons snel naast de Moezel.  We hadden een prachtig zicht over 

Cochem.  We kozen het eerste terras uit want we hadden een 

volle blaas en grote honger en nog grotere dorst.   

Na de lunch opteerden we voor ontspanning en rust.  We 

kuierden door Cochem, winkel in, winkel uit, in de Sint-
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Martinuskerk werden we getrakteerd op een orgelconcertje en algauw was het hoog tijd om naar de boot te 

gaan.  Maar waar bleven die andere Ranstuilen toch?  Vier uur is vier uur hé!  We moesten toch aan de eerste 

boot staan?  Maar van welke kant moesten we beginnen tellen? Misschien moeten we toch is naar ‘de andere 

eerste boot’ gaan zien!  Jaja, we stonden verkeerd, en ze waren al ongerust!  We scheepten in.  Genoten van 

een glaasje op de boot, van de mooie omgeving, we zijn versast, na een uurtje stonden we terug in Beilstein.  

We werden warm onthaald door de andere groep, zij zaten op het terras op ons te wachten met ….een halve 

liter Erdinger.  Een prachtige dag die we weeral afsloten met een 5-gangendiner. 

Monique Lanslots - Christel 

Dinsdag 10 september 
10u30 - tijd om in actie te komen.  Eerst met zijn allen een korte rit met de bus. 
Aan de brug in Bruttig namen we afscheid van de 12 dapperen die de hoge bergen gingen bedwingen. 

De 23 rustige,  maar even dappere stappers, gingen ook naar Cochem maar 
over een golvende weg, langs heel veel druivenranken met nog veel druiven 
eraan, langs het bos en langs het klooster, hier werd na even zoeken een 
plasstop gehouden.  Nog even langs de Moezel en zo was iedereen in 
Cochem. 
Er werden afspraken gemaakt om de terugreis met de boot in goede banen te 
laten verlopen.  Dan was iedereen vrij om iets te snoepen of te eten in 1 van 
de vele, heel vele restaurantjes of weinstuben.  
Na de middag stapte uw dienaar over naar de dapperen om te voet terug te 
gaan, eerst een steile klim naar het prachtige Reichsburg kasteel, werkelijk 
het gezicht van Cochem.  Nadien nog even de bossen in om dan daarna de 
golvende weg te nemen naar de brug in Bruttig. 
In het klooster gingen we even de romantische tour op, we wandelde door de 
rozenboog. 
Tijdig bij de bus, trakteerde de Max ons met een lekkere schnaps.  Daar de 
bootvaarders er nog niet waren bleven we nog even plakken in een of andere 
stubbe.   

Nadien douchen en klaar voor ons 5gangen menu. 
Leon 

woensdag 11 september 2019 
Na een lekker ontbijt, vertrokken we om 9u30 met de bus naar de parking van Burg Eltz.  Vandaar wandelden 
we 1km bergaf naar de burcht. 
Verscholen in een zijdal van de Moezel is ridderburcht Eltz ontstaan op een 70m hoge rots.  Aan drie zijden 
omsloten door de Elzbach en omgeven door een natuurgebied vormt zij de volmaakte middeleeuwse droom.  
Burcht Eltz is bijzonder.  Ze overleefde onbeschadigd alle oorlogen en is 
sinds haar bouw tot op heden in het bezit van één familie.   
We werden door een lieftallige gids van harte welkom geheten.  Op de 
binnenplaats van de burcht wordt 500 jaar Eltzer bouwgeschiedenis van 
1150-1650, samengevat.  Hier konden we de kleurrijke en gecompliceerde 
woongeschiedenis zien van drie Eltzer families. 
De wapen- en schatkamer van burcht Eltz geldt als één van de waardevolste 
in haar soort in Europa. Zij heeft veel kostbare goud- en zilverstukken, 
porselein, sieraden, glas, ivoor, munten, andere bijzondere stukken en 
wapens uit 850 jaar familiebezit. 

Het werd een boeiende rondleiding door 
de afwisselende architectuur en 
authentieke inrichting dat een beeld gaf 
van het leven in de middeleeuwen en in 
de vroegmoderne tijd. 
Na een wandeling van 3km in de 
prachtige natuur langs de Elzbach naar 
Moselkern was het tijd om te lunchen in 
de Ringelsteiner Mühle.  Dat werd zeer gesmaakt en zeker ook het 
digestifke dat ons door onze jarige chauffeur, aan de bus, werd 
aangeboden!  Proost Max, und noch viele Jahre! 
Voldaan en welgezind vertrokken we richting Treis-Karden om een beetje 
wijn, schnaps en likeurcultuur op te …drinken bij de stokerij van de familie 
Hambrech.  Zij bieden een rijke selectie van droge, semi-droge en milde 
wijnen aan.  Als specialiteit kan men ook hun fijne brandewijnen, heldere 
schnaps en fruitige likeuren degusteren.  Het historische huis van deze 
familie is gelegen in de voormalige abdij van de wijk Karden op honderd 
meter van de in 1121 ingewijde St. Castor Basiliek.  
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Eerst kregen we een technische uitleg ‘in der deutschen Sprache‘ over het productieproces.  Daarna bracht de 
afdaling naar de middeleeuwse gewelfde kelders terug leven in de brouwerij! 
O Mosella! 
Du hast doch so viel wein! 
Enthousiast en met veel plezier werden de godendrankjes onderling doorgegeven.  De bewijzen stonden op 
tafel … sommigen lustten er blijkbaar meer als eentje! 
‘Probeert den deze is. Hoe smaakt die?’ hoorde ik een Ranstuil met een guitige blik tegen iemand zeggen.  
‘Die smaakt naar Cola!’, antwoordde onze fijnproever. 
‘Just!  En hij is nog van een goed jaar ook!’   
Rond 16u30 was het tijd om terug naar ons hotel te keren  
aber … zahle zuerst und erst dann kannst du gehen, Fraulein Christel!  
Oeikes!  Dat is waar ook!  Het moet maar zo plezant niet zijn! 
Bij het avondeten was de stemming nog steeds opperbest en konden we nagenieten van deze hele fijne, 
deugddoende cultuuruitstap. 

Peter en Viviane 
Donderdag  12 september. 
Vandaag was het voor onze Max een rustdag en konden we geen gebruik 
maken van zijn diensten, dus met zijn allen om 10u30 afzakken naar de 
Moezel om deze over te steken met de overzet.  De weergoden besloten 
om even van zich te laten zien, regenjassen in alle kleuren en maten tot 
aan de overkant, kwestie om te zien of iedereen wel goed voorzien was.   
Eens aangemeerd werden de lange en korte afstanden gevormd en 
vertrokken we tussen de druiven. Mooi was het om elkaar te zien ,kleine 
groep hoger dan grote.  Dat er vandaag klimmen op het programma stond 
hebben we geweten, het ging gewoon constant bergop wat natuurlijk 
resulteerde in mooie vergezichten en de alom aanwezige Moezel.  
Onderweg nog even een fotootje van de dames, daarna van de heren om 
dan verder te stappen naar de Waldkapelle.   
Iets na de middag waren we afgezakt naar Ernst om de innerlijke mens te 
versterken en de dorstigen te laven.  Hier werden fijne vleeswaren gerookt 
en verkocht, wat een heerlijke geur.  Geen tijd om langer te treuzelen, 
verder de Moezel over, langs een oude waterput en Gastehaus Guten 
Onkel ging het weer omhoog.  Ditmaal aan een zeer traag tempo maar al 
dit klimmen resulteerde weer in mooie panorama’s, heerlijke zon die door de bomen scheen, kortom genieten.  
Na een dikke twee uur klimmen waren we op de weg naar Santiago Di Compostella en zakten we af naar 
Beilstein, een afdaling van meer dan een uur met zicht op de kerk, de ruïne, de overzet en het hotel.  We zijn 
toen maar recht naar een terras gewandeld en hebben weerom een mooie en zonnige dag gehad.   
Ons vijf gangen diner kon me weer zeer bekoren, het heeft gesmaakt en nadien bleven we weer hangen tot we 
werden buiten gekeken (werd een gewoonte met de nodige Jägermeister en andere schnaps. 
Christel en gidsen en bestuur bedankt voor de fijne en gezellige dagen aan de Moezel. 
Nog een kleine anekdote, ’s morgens zag ik één van onze uiltjes gepakt en gezakt wandelen op weg naar huis, 
ja hij reed niet graag met de bus dus … (grapje).  Dinsdag in de voormiddag was hij thuis. Proficiat! 

Jef 
Vrijdag, 13 september 2019 

Het was een zeer drukke morgen, koffers pakken, ontbijten, valiezen op de 
bus…  
Om 9u30 konden we toch weer stipt vertrekken en werden we nog 
uitgewuifd door de hoteluitbaatster. We reden richting Mörsdorf.  Daar ligt, 
of beter gezegd, hangt de spectaculaire Geierlay.  Deze hangbrug was ooit 
de langste voetgangersbrug van Duitsland.  Een wandeling over de 360 
meter lange brug, 100 meter boven de vallei, leverde ons een 
adembenemend zicht.  Je had Uilen met ‘durf’, zij wandelden erover alsof 
het niets was!  Je had Uilen met ‘een beetje moed’, maar die na een paar 
stappekes toch terugkeerden!  En je had Uilen met ‘vrees’, zij bleven op de 
bank zitten!  Het was toch een onvergetelijke ervaring!  Volgens Ludo 
waren er vele bouten los, maar deze constructie met een gewicht van 57 
ton, draagt jaarlijks toch 170 000 bezoekers.   
Na deze attractie reden we naar één van de mooiste stadjes aan de 
Moezel: Bernkastel.  Max zette ons af vlakbij het historische centrum.  Het 
centrum telt vele vakwerkhuizen en het mooie renaissancestadhuis dateert 
uit 1608.  We wilden het vakantiegevoel zo lang mogelijk vasthouden en 
aten ‘nog’ een Schnitzel en dronken ‘nog’ een glas wijn.  Maar de klok tikte 
toch rustig verder en veel te snel was het ‘vertrektijd’.   
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We vertrokken richting Ranst, hadden een rustige rit met geen file en met nog een pauze.  We deelden op de 
bus nog een souvenirtje uit.  Om 19u.15 stonden we terug aan Aldi Ranst. 
 
Het was weer een fantastische vakantie, het weer, het hotel, de streek, de sfeer, de gidsen, de chauffeur, de 
wijn, de wijn, de wijn, de wijn … het totaalplaatje klopte!  Weerom kregen we complimenten.  Bedankt daarvoor!  
Op naar een volgende editie. 

Man muss dem Körper Gutes tun,  
damit die Seele Lust hat, darin zu wohnen.  

(Winston Churchill). 
Jullie reisgenoot, 

Christel 

 
 
 

Herfsttocht in Oelegem 
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” 

Vandaag waren de weersvoorspellingen niet al te rooskleurig, maar dat deerde ons niet. Wij trokken onze 
wandelschoenen aan om deel te nemen aan de Uilentocht. Een organisatie van de Ranstuilen Ranst. We 
startten vanuit de plaatselijke parochiezaal van Oelegem. De wandelaars konden kiezen uit afstanden van 5 tot 
27 km. Eens het centrum uit zijn zoeken we de groene omgeving op van het Provinciaal Domein Vrieselhof. Het 
parcours stuurt ons door een agrarisch gebied tussen weilanden en akkers, in de richting van Massenhoven. 

We bereiken de Antitankgracht, deze verbindt de Schelde en het Albertkanaal in Oelegem. De gracht werd 
aangelegd met de bedoeling vijandelijke tanks te stoppen voordat ze Antwerpen konden bereiken. Ze werd 
aangelegd tussen 1937 en 1939. Aan de rand van Massenhoven passeren we aan het Kasteel Montens, ook 
bekent als het Hof van Massenhoven. Het kasteeldomein omvat naast het kasteel een park met vijver, prachtige 
dreven, akkers en weilanden. Het kasteel beschikt nog over een gedeeltelijke slotgracht. Even verderop mogen 
we gaan rusten. 
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Na rust beginnen we aan een lust van ca 9,5 km. Eerst volgt er een passage langs de oevers van het 
Albertkanaal, vooraleer we de landelijke omgeving van Zandhoven opzoeken. Voor we het beseffen bereiken 
we terug Massenhoven, en mogen we gaan rusten. Via de oevers van het Albertkanaal beginnen we aan de 
terugweg. Ondertussen is het opgehouden met regen. Via een modderig veldweg bereiken we Oelegem. 
Meteen het einde van een prachtige natte natuurwandeling rondom Oelegem. Proficiat aan bestuur en al de 
medewerkers voor deze uitstekende organisatie. 

door Jos Van Dingenen 
wandelgazette 8 december 2019 

 

 
 

Voor u gelezen … 
Oelegem 
Verbinding voor wandelaars tussen groendomein en fort 
Vlonderpad Vrieselhof opent eind deze week 
 
Wandelaars hebben iets om naar uit te ijken in Oelegem.  Allicht tegen het weekend gaat het nieuw vlonderpad 
open dat het Provinciaal Groendomein Vrieselhof rechtstreeks verbindt met het fort van Oelegem. 

Het vlonderpad is ongeveer tweehonderd meter lang en slingert door de natte 
uithoeken van Provinciaal Groendomein Vrieselhof.  Het is een van de 
maatregelen in het kader van de natuurinrichting Vrieselhof, een project van 
de provincie, de Vlaamse Landmaatschappij, het Agentschap Natuur en Bos 
en het Europees Landbouwfonds voor Plattelandsontwikkeling.  Het ziet er in 
ieder geval geweldig uit: breed en met antislipstroken zodat wandelaars niet 
kunnen uitglijden.  Het vlonderpad is rolstoeltoegankelijk en bedoeld voor 
wandelaars, maar niet voor fietsers.  
 
Normaal gezien gaat het tegen het weekend open, vertelt domeinwachter 
Frank Peeters.  We hebben ook een bomkrater ontslibd om er een 
amfibieënpoel van te maken. 
Provinciaal Groendomein Vrieselhof is op deze manier voor wandelaars veel 
beter verbonden met de fortzone, want het vlonderpad komt recht tegenover 
de ingang van het fort uit.  De dragers in de grond zijn deels van gerecycleerd 
kunststof en deels van hout uit duurzaam beheerde bossen.  De loopplanken 
zijn van eik.  Waarschijnlijk is de hele natuurinrichting in de lente klaar, met 

nog de finishing touch in de zomer voor werkzaamheden waar het nu te nat voor is. 
GVA , di 26 nov 2019 
 

Een oproep …  

 

 

De leden die hun bestelde Walking in Belgium 2020 niet hebben 
afgehaald op onze tocht kunnen contact opnemen met onze voorzitter 

Christel Janbroers op het nummer 03/4856068 
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Ken jij deze bloemen en planten … 
Dat liefkozend bloemetje kan je een ferme tik geven. 
En hagelwit uurwerkje. 
Heeft de koning der dieren een klein mondje? 
Een plant die slecht horend is? 
Een voortplantingsproduct met een pittige smaak. 
Vanwege de kleur gediscrimineerd? 
Een bewoner van een stad aan de IJssel,  

die een letter verpakt in folie vanwege de zoete geur. 
Had de heilige Jan Klaassen springstof nodig? 
Een klein muziekinstrument met kleurvariatie. 
Kamerschoentjes in de tuin? 
Bescherming van je vingers voor een springstof. 
Maakten ze vroeger dat rookartikel schoon met gedroogd gras? 
Van de bloemsoort kan je lid worden, als je maar niet drinkt? 
Dat is gemaakt in Engeland, schatje! 
Een edele die zich aan de regels houdt. 
Een vrucht uit Indonesië? 
Deze plant getuigd van reinheid! 
Neerslag met een kleur. 
Plaats in Zeeuws-Vlaanderen, waar velen met Kerst naar op zoek zijn. 
Een bui van 14 karaat? 
Deze twijg heeft een waarde van 1 piek. 
Een vrucht met sterke drank 
Een stekel in het voorjaar. 
Men schiet er vaak middenin 
Kun je met een bloem ook al een slot openen? 
De beker van de eerste Hogepriester uit het oude testament. 
Deze bloem herinnert aan loon voor verraad. 
Lid van de koninklijke familie? 
Denk aan mij! 
Schoeisel van een Griekse liefdesgodin. 
Deze struik is een kledingstuk van mijzelf. 
Bloem met zuivelproduct? 
Een lichaamsdeel van een dier, trek er niet aan want dan krabt het. 
Vulling voor het bed van een heilige vrouw? 
Een buitengewoon werkzaam meisje. 
Een mooie blauwe bloem, wil je haar plukken beschadig het graan dan niet. 
Hoogste waardering in een wedstrijd. 
Hardlopend waakzaam huisdier. 
Bloem die 6 weken na Pasen aan een feestdag herinnert. 
Wordt veel gedronken voor het slapengaan. 
 
Hieronder vind je, in willekeurige volgorde, de antwoorden terug.   
 
Slaapmutsje, klaproos, hondsdraf, venusschoentje, pinksterbloem, sneeuwklokje, lievevrouwebedstro, 
leeuwenbekje, vingerhoedskruid, guldenroede, judaspenning, sleutelbloem, hulst, st. janskruid, jasmijn, 
Aaronskelk, mosterdzaadje, blauwe knoop, gouden regen, jeneverbes, ereprijs, ster van Bethlehem, vlijtig 
Liesje, meidoorn, korenbloem, ridderspoor, dovenetel, maagdenpalm, madeliefje, blauwe regen, afrikaantje, 
viooltje, roos, boterbloem, Oost-Indische kers, kamperfoelie, pijpestrootje, margriet, vergeet-mij-nietje, 
kattestaart, pantoffeltjes; 
 
Aan jullie om het juiste antwoord bij de juiste omschrijving te plaatsen.  In het volgende clubblad zal je de juiste 
volgorde kunnen terugvinden.   
Veel puzzelplezier. 
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 Uilenpuzzelhoekje … 
Oplossing ‘Sudoku’ 

4e kwartaal 2019 
 

7 6 2 4 9 8 3 5 1 

4 1 9 3 5 2 8 7 6 

3 8 5 6 1 7 4 2 9 

1 9 3 8 6 5 7 4 2 

8 5 7 2 4 9 1 6 3 

2 4 6 7 3 1 5 9 8 

9 2 4 1 7 3 6 8 5 

6 3 8 5 2 4 9 1 7 

5 7 1 9 8 6 2 3 4 
 

En de winnaar is … 
 

Voor deze editie ontving de redactie maar liefst 16 inzendingen 
en deze waren weer allemaal correct! 

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

Proficiat!  Je prijs wordt zo snel mogelijk afgeleverd. 
 
 

 

Nieuwe puzzelopgave 
1e kwartaal 2020 

 

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. 

 

4  3  7 6  9  

6     1 3   

    4     

  2 7     1 

9   1  8   2 

   4 2  5  9 

  7   5    

2      6  8 

  6    7   
 

Inzendingen worden verwacht vóór 01 maart 2020 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 … 
 

Champignonsoep  
met walnoten 
 
Ingrediënten (4 personen): 
500gr champignons, 2 preiwitten, 2 uien, 1 takje 
tijm, 1 teentje knoflook, 1el krulpeterselie, 250gr 
shiitake, 
50gr walnoten (gehakt), 1,5l kippenbouillon, 1el 
maïszetmeel, 200ml room, 50gr boter, peper en 
zout. 
 
Bereidingswijze (40min.): 

 Borstel de champignons schoon en snij ze in 
stukken, pel en snipper de ui en de knoflook, 
spoel de prei en snij in ringen. 

 Verhit wat boter in een kookpot.  Fruit er de ui, 
de champignons en de prei in aan, doe er de 
knoflook bij, roerbak nog even verder en blus 
het geheel af met de kippenbouillon.  

 Kruid met tijm, peper en zout en laat, onder 
deksel, 25 minuten garen. 

 Borstel ondertussen de shiitake schoon en bak 
ze krokant in wat boter. 

 Verwijder de tijm, mix de soep fijn, doe er de 
room bij en breng verder op smaak met peper 
en zout. 

 Verdeel de soep over kommetjes en werk af 
met de gebakken shiitake, gehakte walnoten en 
peterselie. 

 

Salade met gerookte forel,  
rode biet en bramen 
Ingrediënten (4 personen):  
4 gerookte forelfilets,200gr gemengde salade, 
500gr voorgekookte rode biet,1 komkommer,  
200gr bramen, 200gr kleine zwarte tomaten (Noir 
De Crimee) of kerstomaten, 1 bosje dille,  
4kl mierikswortelroom, 4el roomkaas, 2el 
citroensap, 4el maïsolie, peper en zout. 
 
Bereiding (20min + 15 min in de oven): 

 Verwarm de oven op 180°C. 

 Snij de bieten in grove stukken en schik ze met 
wat bakpapier op een ovenplaat en besprenkel 
met olie en kruid met peper en zout.  Laat ze 15 
minuten roosteren in de oven. 

 Spoel en droog ondertussen de sla, snij de 
komkommer en de tomaten in partjes, hak de 
dille fijn. 

 Klop de 
roomkaas 
met de mierikswortel tot een luchtige crème. 

 Maak een vinaigrette door de maïsolie met het 
citroensap en een eetlepel gehakte dille te 
mengen en breng op smaak met peper en zout. 

 Schik de salade op de borden, verdeel er de 
rode biet, de komkommer, stukjes forelfilet en 
de tomaten op. 

 Werk het geheel af met de bramen en lepel er 
wat van de mierikswortelcrème en de 
vinaigrette over.  

 Strooi er de rest van de gehakte dille over en 
serveer meteen. 

 

Bananentaart 
 
Ingrediënten (6 tot 8 personen)  
250gr droge koekjes, 200gr boter, 100gr suiker, 
400gr gecondenseerde melk (blik), 3 bananen,  
200ml slagroom, 1el poedersuiker, 2el 
chocoladeschilfers 
EN OOK NOG springvorm van 24 cm doorsnee 
 
Bereidingswijze (50min + 1u35min in de koelkast) 

 Doe de koekjes en de helft van de boter in de 
blender en mix fijn. 

 Verdeel zo over de taartbodem en tegen de 
randen (duw goed aan) en zet 10 minuten in de 
koelkast. 

 Smelt de rest van de boter en de suiker op een 
zacht vuur, blijf goed roeren. 

 Giet, als de suiker volledig gesmolten is, de 
gecondenseerde melk erbij en breng aan de 
kook.  

 Laat al roerend 10 minuutjes zachtjes koken tot 
je een mooie dikke karamel krijgt en laat het 
geheel ongeveer 10 minuten afkoelen tot 
kamertemperatuur en giet het uit over de 
taartbodem en zet minimaal 1 uur in de 
koelkast. 

 Pel ondertussen de bananen en snij ze in 
dunne plakjes.  

 Klop de slagroom met de poedersuiker stijf.  

 Haal de taart uit de vorm en schik er ¾ van de 
bananenplakjes op.  

 Bestrijk rijkelijk met slagroom en werk af met 
banaan en chocoladeschilfers. 

 Laat nogmaals 15 minuten in de koelkast 
opstijven alvorens de taart aan te snijden. 
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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. 
 

 Stickers Ranstuilen 
 Badge met clubembleem 
 Lintje ‘De Ranstuilen’ 
 Wandelboekje 
 Plastiek kaftje voor wandelboekje  
 T-shirt geel (S-M-L-XL & XXL) 
 Polo geel (S-M-L & XL) 
 Polo blauw lange mouw (S-M-L-XL) 
 Sweater polomodel met rits (S-M-L-XL) 
 Sweater ronde hals (M & L) laatste stuks 
 Sweater polomodel (M & L) laatste stuks 
 Petje Ranstuilen 

 
Voor al deze artikerlen kan je terecht bij  
Patrick en Tania Braem-Matthyssen,  
Zwaantjeslei 61, Merksem 
(Tel.: 0476/68.21.39) 
 

Wens je één of meerdere van bovenstaande 
artikelen aan te schaffen, is het aan te raden om 
vooraf even telefonisch contact op te nemen. 
 
Al deze artikelen zijn eveneens te bekomen tijdens 
de meeste clubevenementen (zomerfestijn, 
ledenfeest, …) maar zeker en vast in de vertrekzaal 
tijdens onze eigen wandeltochten. 
20-delige wandelkaarten zijn gratis te verkrijgen bij 
ieder bestuurslid. 
 

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

Een 
gekleed 

Uiltje is er  
twee waard! 

 
 
 

 
 
 
 
 

Uilenmoppentrommel… 
Waarom menstrueren alleen vrouwen en mannen niet? 
Als mannen zouden menstrueren,  
zouden ze opscheppen over het formaat van hun tampon! 
 

Waarom gaan blondjes in een hoek van de kamer zitten als ze het koud hebben? 
Die is 90 graden. 
 

Waarom legt een kip eieren? 
Als ze ze gooit, gaan ze kapot! 
 

Waarom kan een ei niet bevriezen? 
Er zit een dooier in! 
 

Door het bos lopen twee commando’s.   
Op een gegeven moment vinden ze drie mijnen en ze besluiten  
die mee te nemen naar de sergeant. 
Onderweg zegt de een tegen de ander: 
“Wat doen we nu als er eentje afgaat?” 
 
Waarom heeft een blondje lege flessen in de koelkast staan? 
Dat is voor mensen die niks willen drinken! 
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Er komt een blondje bij de dokter en zegt: 
“Dokter … als ik op mijn buik druk doet het pijn,  
als ik op mijn knie druk doet het pijn,  
als ik op mijn been druk doet het pijn  
… overal waar ik druk doet het pijn!” 
“Ahha …” zegt de dokter “uw vinger is gebroken!” 
 
Er zitten twee vliegen op de kale kop van een oude man.   
Zegt de ene vlieg tegen de andere: 
”Weet je nog dat we hier vroeger verstoppertje speelden?” 
 
Er loopt een 0 over straat en komt een 8 tegen. 
Zegt de 0: “Zeg, zit je riem niet een beetje te strak?” 

Bron: onbekend 
 
Beroepsgeheim 
Een heel chique dame rijdt in een nieuwe BMW naar de dokter nadat ze gestoken werd door een wesp. 
“En waar werd u precies gestoken?” vraagt de dokter. 
“Dat kan ik u niet zeggen dokter, ik schaam me zo.” 
“Maar ik moet het toch weten, anders kan ik u niet helpen” zegt de dokter verbaasd. 
“En toch kan ik het niet zeggen dokter” antwoord de vrouw. Stel dat andere mensen het te weten zouden 
komen, ik zou worden uitgelachen en me doodschamen.” 
“Luister” zegt de dokter “ik heb beroepsgeheim.  Ik zal echt aan niemand vertellen waar u gestoken bent!” 
“Oké dan” zucht de vrouw “in de Aldi.” 

Uit “De Druivelaar’ 
 
 
 

 

 

Alleen dit formulier gebruiken 
 

INSCHRIJVINGSFORMULIER LEDENFEEST 29 februari 2020 

Inschrijving mogelijk tot uiterlijk 17 februari 2020 

 

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

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

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

nemen deel aan het ledenfeest van De Ranstuilen op 29 februari 2020 met ........... personen 

en bestellen  x Varkenshaasje 

       en/of      x Vispannetje 

 

 

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

                                  …........ x 47,00 euro/niet-lid = ........ .. euro als deelname in de kosten 

OF 

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

    op rek. BE30 0010 9881 7111 met vermelding ‘Ledenfeest 2020 + aantal personen’ 

 

   ( = aankruisen wat van toepassing is) 

Datum en handtekening 
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SUPERAANBIEDINGEN 

2020 
 

 

       Naam: 

       Adres: 

 

 

       Nr. Bankrekening: 

 

 

 

 

SUPERAANBIEDINGEN 

2020 

 

 

       Naam: 

       Adres: 

 

 

       Nr. Bankrekening: 
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Blijf Jong Genebos 
Zo 05/01/2020 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Samen uit Samen 
thuis 

Zo 22/03/2020 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

De Ranstuilen 
Zo 12/04/2020 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Wandelclub 

Tornado 
Zo 07/06/2020 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

De Zandstappers 
Zo 16/08/2020 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

IJsetrippers 
Zo 22/11/2020 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

De Ranstuilen 
Zo 29/11/2020 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

De Ravelse 
Wandelaars 

Zo 27/12/2020 
 

 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Blijf Jong Genebos 
Zo 05/01/2020 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Samen uit Samen 
thuis 

Zo 22/03/2020 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

De Ranstuilen 
Zo 12/04/2020 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Wandelclub 
Tornado 

Zo 07/06/2020 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

De Zandstappers 
Zo 16/08/2020 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

IJsetrippers 
Zo 22/11/2020 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

De Ranstuilen 
Zo 29/11/2020 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

De Ravelse 
Wandelaars 

Zo 27/12/2020 
 


