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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: 
Xavierlaan – Brecht 
0476/68 21 39 
Tapas13@hotmail.be 
 

Secretaris: 
Zavelstraat 11 – 2242 Pulderbos 
0477/47.01.75 
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 … 
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Woord van uw voorzitter… 
 

 

 

2021 is ondanks Corona toch weer voorbijgevlogen. Voor het tweede jaar op rij 

waren er weinig clubactiviteiten en hebben we mekaar amper gezien. Wij hopen 

uit de grond van ons hart, dat 2022 terug wat “normaler” wordt!  

Dat we nog is kunnen dansen op een ledenfeest, een busuitstap kunnen maken naar 

zee of de Ardennen, een stempel kunnen bemachtigen op onze 

superaanbiedingenkaart, een worstje op de barbecue kunnen leggen maar vooral nog eens een tocht kunnen 

organiseren en de wandelaar verwennen met onze wandelpaden! 

Het coronavirus beïnvloedt nog steeds ons dagelijkse leven, dus ook het maken van een clubblad! Door de 

voortschrijdende ontwikkelingen kan het zijn dat de inhoud van een clubblad wordt ingehaald door de 

actualiteit. Dit was ook zo het geval met onze Uilentocht in november. Op 9 november hadden we nog een 

vergadering voor deze tocht, we hadden alles uitgewerkt tot een kot in de nacht!  

Op 17 november was er het overlegcomité en op 18 november besloten we dan maar om deze tocht af te 

gelasten! Soms is het moeilijk om knopen door te hakken maar de bekommernis om onze medewerkers was te 

groot!  
 

En deze medewerkers zou ik is superhard willen bedanken! Ze waren weer wild enthousiast om op 28 november 

de handen uit de mouwen te steken… De ene was dan ook teleurgesteld dat deze tocht niet doorging, de andere 

was zeer opgelucht… Zo zie je maar… 

Ook een bedankje voor alle leden die onze wandelclub trouw zijn gebleven door hun lidgeld te betalen. Jullie 

vertrouwen in deze onzekere tijd vinden we geweldig! 

Nog een dank-je-welletje voor de leden die we in 2021 mochten begroeten op de uilentrektochtjes en onze meet 

and greet in augustus. Het doet telkens weer deugd jullie in levende lijve te ontmoeten, jullie wandelverhalen, 

flauwe moppen en grappen te mogen aanhoren. Ook jullie complimenten durven wij in ontvangst nemen, ze 

doen ons stralen! 

En dan zijn er nog de bestuursleden, die naast hun job, een groot deel van hun vrije tijd spenderen aan de 

wandelclub. Het is fijn om met hen te mogen samenwerken. Ieder zijn verantwoordelijkheid, ieder zijn idee, 

ieder zijn bijdrage, en samen een team. Bedankt toppers! 
 

Een van mijn favoriete bezigheden is reizen. Laat dat nu net zijn wat wij al 2 jaar niet gedaan hebben in 

clubverband. In 2022 hoop ik dan ook, samen met jullie, om onze nieuwe bestemming te kunnen gaan 

verkennen.  

Dat het leven door Corona duurder is geworden, moet ik jullie niet vertellen. Ook het reizen is een stuk duurder 

geworden. Bij het berekenen van de prijs, werd ik toch heel even bleek.  

Door de hoge prijs, hebben we wel besloten, enkel te vertrekken bij minstens 40 inschrijvingen.  

De nieuwe bestemming is een topbestemming en ik ben ervan overtuigd dat de wandelingen, uitstappen en hotel 

jullie zal bevallen dus niet twijfelen en reserveren!!!! En het goede gezelschap krijgen jullie er gratis bovenop!!! 
 

Door Corona, zijn er momenteel weer veel clubs die hun tochten annuleren. Raadpleeg zeker op regelmatige 

basis de wandelkalender op www.wandelsportvlaanderen.be of neem contact op met de orgaiserende club. Zo kan je 

annuleringen goed opvolgen en vermijd je onnodige verplaatsingen! 
 

In naam van het ganse bestuur wens ik jullie 

een Kerst met veel glitter, 

een Nieuw Jaar met veel hartelijkheid, 

een tijd van magie en gezelligheid, 

warme vriendschappen, gezondheid en geluk in 2022, 

leuke wandelpaden met veel natuurbeleving… 

Laat onze glimlach opnieuw spreken in 2022. 
 

Christel 

 

http://www.wandelsportvlaanderen.be/
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Reizen om te wandelen … 
Voor dit kwartaal hebben we één superaanbieding in 
petto.  
Deze gaat door op zondag 20 maart 2022.  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. (hopelijk derde keer goede keer?). 
 

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.  

 
 

Superaanbiedingen 
 

 

 

 

 

 

 

Superaanbiedingen 
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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. 

 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. 
 

Zo, beste Uiltjes, we zijn ervan overtuigd dat deze tocht een superaanbieding meer dan waard is.   
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 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!! 
 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
Omdat de situatie op dit ogenblik nog steeds vrij onzeker is (het 
coronavirus waart nog geducht rond en vele clubs lassen op dit 
ogenblik nog tochten af) werd besloten om in het eerste kwartaal 
van dit nieuwe wandeljaar nog geen busreis te voorzien. 
Laat ons hopen dat we vanaf het 2de kwartaal van 2022 weer volop 
alle normale activiteiten terug kunnen laten doorgaan. 
 
 
 

Busreis 
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Uilentrektochtje … 
 

 
Ons eerste Uilentrektochtje van het nieuwe wandeljaar gaat door op 
woensdag 09 maart 2022.  We verzamelen aan het gidsenlokaal op Fort 
2 (aan het voetbalveld) te Wommelgem vanaf 13u00.   
De wandeling start, net als de vorige edities, om 13u30 stipt! 
 

We wandelen richting Brieleke in Wommelgem.  Hier is een stop voorzien.  
En we keren terug op onze stappen via de samentuin naar Fort II.  Het wordt een tochtje van 8 kilometer.  
Indien we toelating krijgen van de gemeente om het fort zelf te betreden, wordt dit een wandeling van 10 
kilometer.  Onze gids van dienst is deze keer Jef Paepen. 
 

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. 
 

Belangrijk: Zorg dat je je COVID SAFE ATTEST bij de hand hebt zodat we met de hele groep binnen kunnen 
zitten op de rust!! 

Groetjes en tot dan, 
Christel 

 

 
 
 

Enkele sfeerbeelden …

 
 

 
Uilentocht 2010: en shaken maar die choco!! 

 
Fulda: even rust voor de voorlopers!! 

 
Dinant 2011 – wat heerlijk op die boot!! 

 
Ledenfeest 2010: lekkere aperitief om te starten 
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Het lang verwachte ledenfeest … 
 

Natuurlijk is het wandeljaar voor een Ranstuil niet geslaagd zonder een jaarlijks ledenfeest.  Vorig jaar moesten 
we het noodgedwongen zonder deze uitspatting stellen.  Hopelijk kan de eerstvolgende editie van dit festijn 
doorgaan op  
 

zaterdag 05 maart 2022. 
 

Als je wil meegenieten van dit spetterende feest, mag je op deze datum vast geen andere activiteiten plannen. 
 

Net zoals voordien 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 onze nieuwe kasbewaarster 
Tania en daarna … 
 

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

Aspergeroomsoep 
 

Parelhoenfilet met champignonsaus 
seizoensgroenten en kroketten 

OF 
Zalmfilet “dijonaise” met asperges en aardappelpuree 

 
Warme appelstrüdl met vanillesaus 

 

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

 

 
 

De prijs? 
 

Deelnemen kan aan de prijs van 35,00€ per Ranstuilenlid. 
Ook niet-leden zijn welkom maar betalen 50,00 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 13 februari 2022. 
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 2022 + aantal deelnemers. 

SONJA
Potlood
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Walk2Gether 2022 … 
 

Wat betreft de Walk2Gether kan ik je vertellen dat deze ook in 2022 terug wordt opgenomen zoals voor corona.. 
Omdat dit evenement in 2021 niet is kunnen doorgaan, werd de finaletocht van 15/01/2022 omgedoopt tot 
‘Promotietocht Walk2Gether 2022’.  Voor het overige wijzigt er niks – 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 27/02/2022 tot 14/01/2023. 
 

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 14/01/2023, en enkel op die finaletocht en na 
voorlegging van zijn spaarkaart, een MOOI PAKKET met 
STREEKPRODUKTEN afhalen. 

 

Geldige tochten deelnemende clubs: 
 

15/01/2022 De Ranstuilen  Promotietocht 2022 GEANNULEERD!! 
 

27/02/2022 of 18/09/2022 Natuurvrienden Zoersel 
12/03/2022 of 03/07/2022 Sint Michielsstappers 
03/04/2022 of 09/10/2022 St-Jansstappers 
10/04/2022 of 27/11/2022 De Ranstuilen 
16/04/2022 of 04/12/2022 De Stroboeren 
22/05/2022 of 30/10/2020 De Korhoenstappers 
26/05/2022 of 14/08/2022 Zandstappers 
 

De finaletocht zal doorgaan op 14/01/2023 bij De Natuurvrienden in Zoersel. 
 

Namens het Walk2Getherbestuur 
Christel 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

We wensen jullie allen een jaar vol vreugde en zonneschijn 
waarin verdriet en pijn twee onbekenden zijn 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

En zie, de sterren schijnen helder en klaar  
zodat ze jullie de weg wijzen naar een  
spetterender en gezonder nieuw jaar !! 

De redactie 
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Buitenlandse reis naar  
Bad Dürkheim … 
 

Van zondag 25 september 2022 tot zaterdag 01 oktober 2022  
reizen we naar Bad Dürkheim, in het hart van de Pfalz aan de Duitse wijnroute. 

 
In de Pfalz, het op één na grootste wijngebied van Duitsland, zijn het weer en het klimaat bijzonder gunstig. 
Voorbij het Pfälzerwald in de richting van het Rijndal doet het landschap denken aan de Tuin van Eden. Roze 
amandelbloesem verschijnt in het begin van de lente, in de zomer zijn de tuinen vol vijgen, citroenen en hoge 
oleanderstruiken en in de herfst lokt de druivenoogst en wijnfestivals ons naar deze prachtige vakantieregio. De 
Duitse wijnroute is bezaaid met wijndomeinen en historische wijnsteden.  
Ja, U leest het goed, we trekken “weeral” naar Duitsland en wijn is “weeral” de rode draad! 
De Pfalz is een ideale bestemming voor iedereen. Alleen, met het gezin, met vrienden of met uw wandelclub … 
Bad Dürkheim heeft het allemaal. Hier valt zo veel te ontdekken - voor de wandelaar een ideale uitvalsbasis voor 
ontdekkingstochten. In slechts een paar stappen ben je in het kuurpark, van daaruit is het slechts een paar meter 
naar de wijngaarden, en de wijngaarden gaan rechtstreeks naar het UNESCO-biosfeerreservaat Pfalzerwoud. 
Bad Dürkheim – reizen zonder barrières … 

- De natuur intrekken: Genieten van eindeloze wandelingen door een betoverend landschap. 
- Cultuur: Deze regio heeft een schatkist vol historische plaatsen. 
- Wijn: Het wijngebied heeft ongeveer 23000 hectare 

wijngaarden waarop vooral de Riesling (5865 hectare) en 
de Gewürztraminer te vinden zijn. In de Pfalz zijn in totaal 
3000 wijngaarden die grotendeels nog familiebedrijven 
zijn. 

- Culinair genot: Veel herbergen en restaurants, waarvan 
de gerechten seizoensgebonden en regionaal zijn, 
maken indruk met hun verfijnde keuken. Een typisch 
Pfalz gerecht, zoals bijvoorbeeld de Saumagen, wordt 
traditioneel geserveerd met zuurkool en brood. 

- Festivals en tradities: De wijnfeesten in Bad Dürkheim en 
langs de wijnroute kunnen niet diverser zijn. Ze 
verwennen je smaakpapillen, je oren en je lachspieren, 
want wijnfeesten in de Pfalz betekenen de fijnste 
wijndruppels en Pfalz specialiteiten, sfeervolle muziek en 
pure Pfalz levensvreugde. 

- Badplaatsen en kuuroorden:  Neem een duik in het warme heilzame water, ontspan in de sauna en laat 
uw vermoeide spieren loskomen. Een bezoek in de thermen is een traktatie en ontspant lichaam en geest. 

 
We verblijven in Achat Hotel Bad Dürkheim, een 4-sterrenhotel met fitnessfaciliteiten en sauna. Dit hotel ligt naast 
het kuurpark en tegenover het voetgangersgebied van de stad. 
Faciliteiten: Het hotel biedt een spagedeelte met sauna (zwembad, sauna, rustruimte, infraroodkabin) Alle kamers 
van het Achat Hotel zijn voorzien van een minibar en een badkamer (WC/douche, haardroger) Sommige hebben 
een balkon met uitzicht op de tuin van het hotel. Gratis WIFI, tv, telefoon. 
Ontbijtbuffet van koffie tot sap, van fruitsla tot taart….en alles daartussen. 
Diner, een 3-gangenmenu – vol afwisseling en voor elk wat wils, met regionale en seizoensgebonden 
ingrediënten. 
Bar: Hier loopt het bier of de wijn uit het vat…. 
HAUPTSACHE : ENTSPANNEN, WOHLFÛHLEN und GENIESSEN. 
 
Deelnameprijs:  

- 725€/persoon (tweepersoonskamer) 
- 845€/persoon (eenpersoonskamer) 

Deze prijzen zijn berekend op 20 deelnemers!!! 
Vanaf 30 personen is de prijs 650€ (dubbele kamer) of 770€ (enkele kamer) 
Vanaf 40 personen is de prijs 610€ (dubbele kamer) of 730€ (enkele kamer) 
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Deze prijs is inclusief:  

- Bustransfer Ranst – Bad Dürkheim – Ranst 
- 7 dagen/6 nachten in halfpension 
- Onze gidsen 
- Drinkgeld chauffeur 
- Toeristenbelasting 
- 6 x lunch 
- Wijndegustatie 
- Begeleide wandelingen (2 groepen) 

ANNULATIEVERZEKERING NIET INBEGREPEN !!!!! 
 

Geïnteresseerden kunnen zich telefonisch inschrijven vanaf maandag 17 januari 2022 vanaf 20u 
bij Christel Janbroers op het nummer 03/4856068.  
Je kan enkel voor je eigen gezin inschrijven! (dus niet mee voor je vrienden).  Gelieve ook niet op het 
antwoordapparaat te reserveren!  
 
Je inschrijving is pas definitief na overschrijving van het verschuldigde voorschot van 150 euro per persoon 
op rekeningnummer BE44 0018 2696 0745 van Wsv De Ranstuilen en dit ten laatste op 28 januari 2022, met 
vermelding van naam + aantal personen, zodat we deze reis definitief kunnen vastleggen. 
Het saldo van deze reis dient betaald te worden vóór 15/08/2022 op dezelfde rekening als hierboven vermeld.  
Hoeveel het saldo juist is, hangt af van het aantal deelnemers en zal later meegedeeld worden. 
 

Het Ranstuilenbestuur 
 

 
 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 
  

 

 



 

 

 

11 

Mooie wandelalternatieven … 
Zalig wandelen in de Voorkempen 

 
 
 
Vertrekpunt: De Castelijnshoeve, Kasteeldreef, Zoersel 
Je volgt knooppunten: 3 – 5 – 76 – 83 – 75 – 69 – 67 – 72 – 
70 – 79 – 73 – 83 – 84 – 15 – 5 – 3 
Opgelet: knooppunt 72 vind je op de achterzijde van de paal, 
op het rechte stuk gaat het ineens naar knooppunt 20 maar 
recht tegenover het fort in Oelegem zit je terug op knooppunt 
72 
Afstand: 9,7km 
 
Dat je eindeloos kan wandelen, fietsen en genieten in Zoersel 
staat buiten kijf.  Zoersel is een mooie groene gemeente in 
het centrum van de provincie Antwerpen.  Het middelpunt van 
de gemeente is één groot natuurgebied: Het Zoerselbos.  Een 
prachtig natuurgebied van meer dan 400 hectaren, dat 

onvermoede wandel- en fietsmogelijkheden biedt en een bonte afwisseling toont van bossen, beemden en velden. 
Zeldzame fauna en flora wachten op ontdekking, in een gebied dat het decor vormde voor de Loteling, een 
weerwolf en de bende van het Zoerselbos uit de boeken van Hendrik Conscience. 
 
Kenmerkend voor het Zoerselbos zijn de vloeibeemden aan de oevers van de Tappelbeek.  Vloeibeemden maken 
deel uit van een Middeleeuws landbouwsysteem dat gedurende eeuwen ontwikkeld, verbeterd en in stand 
gehouden werd door de Cisterciënzers.  Aan de hand van spuien werd het hele gebied in de winter gecontroleerd 
onder water gezet, als een soort 'natuurlijke' bemesting van de 
hooilanden.  In het Zoerselbos getuigen nog vier - in 1995 
gerestaureerde - spuien van dit ingenieus 
vloeibeemdensysteem. 
 
Tegenover het welbekende Boshuisje, ligt het 
Bezoekerscentrum Zoerselbos. Hier leert de bezoeker aan de 
hand van een permanente tentoonstelling alle facetten van het 
Zoerselbos kennen.  Iedereen die zich wil verdiepen in een 

bepaald aspect van 
het bos kan terecht bij 
het uitgebreid 
documentatiecentrum.  Achter het bezoekerscentrum is een prachtig 
aangelegde Kempense boerenbloementuin, met meer dan 200 soorten 
ouderwetse bloemen en sierstruiken. 
 
Wandelen en fietsen zijn zeker onze grootste toeristische troeven in de 
Kempen.  De rustige wegen, de mooie landschappen, de gezonde lucht 
en de talrijke en uitgestrekte bossen nodigen uit tot wandelen en fietsen. 
Toch zijn de talrijke herbergen, tavernes en terrasjes minstens even 
belangrijk. Na een wandeling een lekkere trappist, een bol dikke 
erwtensoep met spek of een streekbiertje drinken naast een knetterend 
haardvuur of genieten van een lekkere maaltijd op een zonovergoten 
terras.  Dat maakt de Kempen tot wat ze zijn : genieten met alle zintuigen 
en in alle seizoenen. 
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Kapellekestocht … 

 
 
Vertrek: De Proeverij, Heistraat 3, 2240 Zandhoven 
Traject: 88 – 89 – 85 – 84 – 80 – 81 – 82 – 9 – 10 – 87 – 86 
– 88 (de vroegere verbinding tussen knooppunten 81 en 82 
is afgesloten en wordt vervangen door een trajectwijziging, 
deze moet je volgen !!!) 
Afstand: 9 km 
 
De Proeverij, een brouwerij in Zandhoven was het 
vertrekpunt van een rustige wandeltocht, veelal verharde 
wegen maar daarom niet minder mooi. Met een ruime 
parking achteraan en de knooppunten onmiddellijk op het 
traject startten we onze wandeling.  
 
 

De eerste kilometers kwamen we wel wat kapelletjes tegen, zoals 
de Kapel H. Familie, deze kapel wordt ook het Huisje van Nazareth 
genoemd omdat de kapel langs buiten lijkt op een huisje.  De milde 
schenkers besloten deze bidplaats op te richten als hulde aan de H. 
Familie omdat de Tweede Wereldoorlog voor hen op een gelukkige 
manier verlopen was.  
 
We kwamen aan de zorginstelling van Hooidonk, en liepen een 
stukje door de natuurtuin.  Dit 12ha grote parkdomein is één van de 
uithangborden van het zorgverblijf Hooidonk.  Het park is een 
essentieel onderdeel van het verblijf en herstel van zorgafhankelijke 
personen.  Het creëert ontmoeting met andere (alle) leeftijden, zorgt 

voor gezelligheid en recreatie, stimuleert beweging in de 
buitenlucht en levert mogelijkheid tot het beleven van natuur, 
vaak erg belangrijk voor de residenten van Hooidonk.  In dit 
domein lazen we ook enkele gelukstips … 
”Heb grip op je leven! Loop niet weg van problemen, maar 
pak ze aan.  Maak een onderscheid tussen de dingen waarop 
je wel en geen vat hebt.  Wat je niet zelf in de hand hebt, best 
te aanvaarden.  Richt je energie op de dingen die je wel kunt 
veranderen” was er één van …  
Aan het VTI in Zandhoven staken we de voetgangerslichten 
over, stapten verder langs landelijke wegen om daarna 
kletsnat aan te komen aan de Proeverij.   
We genoten daar nog van een lekkere lunch en de 
vriendelijkheid van de eigenaar.  Check zeker de 

openingsuren van deze zaak zodat je zeker kan proeven van de bieren, spirits en likeuren … hier zit je écht aan 
de bron en krijg je, als je dat wenst, een woordje uitleg van de maker zelf. 
 
 

Nieuw …  
 
Op het ogenblik dat dit clubblad in je bus valt, lijkt het erop dat je ook onze volledig 
vernieuwde website kan bezoeken. 
Het heeft een hele tijd geduurd omdat het concept volledig is gewijzigd, dus moest 
die in de achtergrond eerst volledig worden aangemaakt alvorens die kon 
gepubliceerd worden.   
En het mag gezegd: het resultaat is schitterend … bedankt Sonja. 
 

Neem dus vlug een kijkje op www.ranstuilen.be 
 
  

 

 

 

 

http://www.ranstuilen.be/
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Belangrijke mededelingen … 
 

Nieuwe werkwijze Verzekering vanaf 
01/01/2022… 
 

Wandelsport Vlaanderen vzw heeft een uitgebreide sportverzekering 
(lichamelijke ongevallen en burgerlijke aansprakelijkheid).   
Vanaf 01/01/2022 gaat Wandelsport Vlaanderen in zee met een nieuwe 
verzekeraar.  Er werd gekozen voor Ethias via makelaar Callant NV.  Alle 
noodzakelijke formulieren komen op het clubportaal vanaf 20/12/2021. 
 

WAT WIJZIGT ER IN ONZE SPORRVERZEKERING? 

 De verzekerde waarborgen Lichamelijke Ongevallen en Burgerlijke Aansprakelijkheid blijven in grote 
lijnen dezelfde als nu bij Arena NV.  Enkel bij brilschade wijzigt er iets.  Brilschade wordt vanaf 
01/01/2022 enkel verzekerd indien er tevens lichamelijk letsel is.  Hou hier alvast rekening mee en 
informeer jullie leden hieromtrent.  Brilschade wordt enkel vergoed bij leden; niet bij niet-leden. 

 De aangifte moet digitaal gebeuren, enkel het medisch attest wordt nog op papier ingevuld door de arts. 

 Er is een apart formulier voor ongevallen leden en ongevallen niet-leden. 

 Het formulier voor lichamelijke ongevallen (LO) en het formulier voor burgerlijke aansprakelijkheid (BA) 

zijn hetzelfde. (vroeger waren dit 2 soorten formulieren) 

 De werkwijze bij aangifte van ongeval op een georganiseerde wandeling is anders; zie hieronder. 

 

TIJDENS WELKE ACTIVITEITEN IS MEN VERZEKERD? 

 Leden zijn verzekerd als ze individueel gaan wandelen.  Bij de georganiseerde wandeltocht zijn ze ook 
verzekerd op weg naar en van de wandeltocht.  Tijdens die georganiseerde wandeltocht zijn ze enkel 
verzekerd mits ze in het bezit zijn van een geldig inschrijfbewijs. Onze verzekering geldt ook voor leden 
die deelnemen aan een nevenactiviteit zoals een occasionele fietstocht, een bbq, een ledenfeest,… met 
uitzondering van een hoog-risico sport. 

 Onze verzekering geldt ook voor een wandelongeval op reis, zowel in binnen- als buitenland. 

 Niet-leden die deelnemen aan een erkende wandeltocht georganiseerd door een Wandelsport 
Vlaanderen-club of georganiseerd door de federatie zelf, zijn alleen tijdens de wandeling verzekerd. 

 

WAT TE DOEN BIJ EEN ONGEVAL? 

Vanaf 01/01/2022 dient een ongevalsaangifte DIGITAAL te gebeuren.  Er zijn dus geen papieren versies van de 
ongevalsaangifte meer.  
Ziehier, in het kort de meest noodzakelijk uit te voeren punten (dit geldt vooral bij wandelingen georganiseerd 
door een club, aangesloten bij “Wandelsport Vlaanderen”). 

- Een verzekerde kwetst zich tijdens een activiteit. 
- De organiserende club levert je een medisch attest af dat je laat invullen door de dokter. 
- Als lid: vraagt u een digitale ongevalsaangifte aan uw eigen club.   

U ontvangt dit via mail want er wordt met een dynamische PDF gewerkt.  Dit is een PDF-document waar de 
velden kunnen worden ingevuld via de pc.  U vult die velden zelf in en stuurt het document door via de knop 
‘verzenden’ (knop staat onderaan het formulier).  Indien je de verplichte velden niet allemaal ingevuld heeft 
(staan in het rood gemarkeerd), dan krijgt je een foutmelding en kan je het formulier niet doorsturen.  
Nog een tip: zorg dat het formulier geopend is in Acrobat Reader en niet via Edge of andere, want dan lukt 
het invullen niet.   
Bij die mail voegt men ook het ingescande medisch attest. (foto van attest toevoegen kan ook). 

- Deze documenten komen op het secretariaat van WSVL terecht waarop wij die controleren.  U krijgt een mail 
met dossiernummer en instructies voor de verdere afhandeling van het dossier.  

- Vanaf 1/1/2021 moeten onkostennota’s ook digitaal doorgestuurd worden. 
Wanneer het ongeval gebeurt op het parkoers en u wordt naar het ziekenhuis gebracht dan is er niet altijd tijd om 
aan de organiserende club een medisch attest te vragen.  In dergelijke gevallen meldt men in het ziekenhuis dat 
dit om een sportongeval gaat.  Op de spoeddienst zal een medisch attest worden geschreven wat later kan 
toegevoegd worden aan het ongevallenformulier. 
 

Maar hopelijk is deze informatie voor U overbodig  
en kan U genieten van vele jaren sportplezier zonder ongevallen. 
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Privacyverklaring (AVG – GDPR)  
WSV De Ranstuilen vzw 
 

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

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

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

 Het versturen van nieuwsbrieven en uitnodigingen 

 Het bekomen van subsidiëring door de overheid 
Voor de bovenstaande doelstellingen kunnen wij de volgende persoonsgegevens van u vragen, opslagen, 
verzamelen en verwerken: 

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

 Rijksregisternummer 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Het Ranstuilenbestuur 
  

 

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

Achter in dit clubblad vind je twee nieuwe stempelkaarten welke de 
wandeltochten (clubnaam, tocht en datum) vermeldt waarop je centjes kan 
verdienen.  Over het ganse jaar 2022 zijn dat 8 wandeltochten.  Voor elke tocht 
waaraan je deelneemt, ontvang je op het einde van het wandeljaar 2,50 euro.  Indien je met meerdere familieleden 
lid bent mag je deze kaart vóór dat je ze gebruikt (leeg dus) kopiëren tot je er voldoende hebt. 
Let wel: er mag slechts EEN kaart per Ranstuilenlid worden gebruikt. 
 

Voor 2022 werden volgende tochten uitgekozen: 
 Op zondag 20/03/2022 Samen uit Samen Thuis (Midden-Limburg-tocht – vertrek te  

Houthalen-Helchteren) 

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

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

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

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

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

 Op zaterdag 29/10/2022 De Ravelse Wandelaars (14e Elfenwandeling – vertrek te Ravels) 

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

In het 1e kwartaal 2022 is er dus 1 superaanbieding voorzien die hopelijk kan/mag doorgaan. 
 

Hoe deze premie ontvangen? 
Bij elke deelname aan de bovengenoemde tochten schrijf je je uiteraard in als Ranstuilenlid.  Daarna kan je de 
voorziene kaart laten afstempelen.  Bovendien bewaar je van elke betreffende tocht het ingevulde controlestrookje 
van je inschrijvingskaart. 
Na de laatste wandeling (onze eigen tocht op 27/11/2022) lever je de kaart af aan één van de bestuursleden 
zodat de betreffende premie op je rekening kan worden gestort. 
Je hoeft dus zeker niet aan alle wandelingen te hebben deelgenomen.  Per wandeling ontvang je, zoals eerder 
vermeld 2,50 euro/Ranstuilenlid.  Met een volle kaart kan je dus dit jaar weer maximum 20,00 euro per 
ranstuilenlid bijeensparen.   
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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Het georganiseerd wandelen kan weer…Het aanbod is misschien nog wat schaars, de tochten die doorgaan, 
hebben hun beperking, maar vele clubs doen een poging om voorzichtig weer op te starten. 
We raden jullie dan ook nog altijd aan, voor je naar een van de aanbevolen wandelingen zou trekken, eerst even 
na te gaan of deze wel effectief doorgaan en op welke manier.   
 
RAADPLEEG DE WANDELKALENDER OP DE WEBSITE VAN WANDELSPORT VLAANDEREN of NEEM 
CONTACT MET DE ORGANISERENDE CLUB (gegevens vind je terug in de ‘Walking in Belgium’) OM NA TE 
GAAN OF WANDELINGEN WEL OF NIET DOORGAAN!!! 
 

 
 
 

JANUARI 2022 
 
 

Zondag 02 januari 2022 
 

WSV BEEKAKKERS 
39e Boerenfrikadellentocht 

A  GEANNULEERD !! 
 

 

 
 

Zondag 09 januari 2022 
 

WSV IBIS PUURS 
1e Ibis-Winterserietocht 

A JOC WIJland 
Fortbaan 9 
PUURS 

4-6-10-16-21km 08u00-15u00 

 

WSV CLUB 76 MERKSEM 
Wintertocht 

A Sportpark Ruggeveld 
Cafetaria antwerp Atletic 
Ruggeveldlaan 480 
DEURNE 

5-7-10-12-20-25-30km 07u00-15u00 

 
 

Zaterdag 15 januari 2022 

 

WSV DE RANSTUILEN 
PROMOTIETOCHT 
WALK2GETHER 

  GEANNULEERD !! 
 

 
 
 

 
 

Zondag 16 januari 2022 
 

DE KLEITRAPPERS 
Winterheidetocht 

A Basisschool Bisterveld 
Nieuwstraat 26 
KESSEL 

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

 

WANDELCLUB 
TORNADO 
Wintertocht  

VL-BR  GEANNULEERD !! 
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Zaterdag 22 januari 2022 
 

DE LUSTIGE STAPPERS 
POST LANGDORP 
14e Frikadellentocht 
Herselt 

A Parochiezaal 
Vest 6 
HERSELT 

4-7-13-17-20km 08u00-15u00 

 
 

Zondag 23 januari 2022 
 

WSV MOL 
Wintertocht  
 

A Parochiezaal Hulsen 
Ossenberg 114 
BALEN-HULSEN 

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

 

DE MIJNLAMP 
BERINGEN 
Winterwandeling 

L PC De Schans 
Bivakstraat z/n 
BEVERLO 

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

 
 

Zondag 30 januari 2022 
 

WK NOORDERGOUW 
23e Wintertocht 
 

A Harmonie Concordia 
Azalealaan 1 
WUUSTWEZEL 

5-9-12-16-22-28km 08u00-15u00 

 

WSV SCHELLE 
33e Wintertocht 

A Depot Deluxe 
Nijverheidsstraat 27 
HEMIKSEM 

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

 
 
 
 
 
 
 

FEBRUARI 2022 
 
 

Zondag 06 februari 2022 
 
SAMEN UIT SAMEN 
THUIS 
Tweedaagse Terriltocht 
Superaanbieding 
 

L Ontmoetingscetrum Lillo 
Hortelstraat 21 
HOUTHALEN 
 

4-7-12-16-21km 08u00-15u00 

 

WSV IBIS PUURS 
2e Ibis-Winterserietocht 

A Zaal St-Stefaan 
Broekstraat 22 
LIPPELO 

6-9-12-16-21km 08U00-15U00 

 
 

Zondag 13 februari 2022 
 

DE NOORDERKEMPEN 
HOOGSTRATEN 
32e Wintertocht 

A Zaal Schuttershof 
Zondereigen 27 
BAARLE-HERTOG 

6-12-18-24-30km 08u00-15u00 

 

DE VELPENSE 
WANDELAARS 
Dwars door Assent 

L Zaal Trefpunt 
Dorpsstraat 12 
BEKKEVOORT 

2-4-6-8-10-14-17-19-
27-24km 

07u00-15u00 
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Dinsdag 15 februari 2022 
 

WSV IVAS ITEGEM 
5e Haringleurderstocht 

A Parociezaal  
Schoolstraat 28 
ITEGEM 

4-6-7-9-15-16-20-24km 07u00-15u00 

 
 

Zondag 20 februari 2022 
 

DE BAVOSTAPPERS 
ZITTAART 
23e Wintertocht 

A PC Bel 
Wijdbos 39 
GEEL 

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

 

WSV 10 WING TAC 
MS-wandeling 

L Zaal Den Tichel 
Sint-Trudostraat 76 
WIJCHMAAL 

4-7-14-21kml 07u00-15u00 
 

 

 

 

Zondag 27 februari 2022 
 

DE NATUURVRIENDEN 
39e Trappistentocht–  
10 miles van Zoersel 
Walk2gethertocht 

A Gemeenteschool Beuk 
en Noot 
Achterstraat 
ST-ANTONIUS 
ZOERSEL 

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

 

DE SCHOVERIK 
DIEPENBEEK 
Herdenkingstocht Toin 
Vanderspickken 

L PSSD Diepenbeek 
Stationsstraat 36 
DIEPENBEEK 

4-6-12-16-20-30km 07u00-15u00 
 

 

 
 
 

MAART 2022 
 

Zaterdag 05 Maart 2022 
 

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

Zondag 06 maart 2022 
 

WANDEL MEE 
BREUGHEL 
33e Pieter Breugheltocht 

L De Leemskuiil 
Hamonterweg 138B 
BOCHOLT 

4-8-12-14-20-25km 07u00-15u00 

 

KWSV DE HEIKNEUTERS 
De Matentocht 

L Sint-Jozefinstituut 
Kneippstraat 190-204 
GENK 

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

 
 

Dinsdag 08 maart 2022 
 

POMPOENSTAPPERS 
Watermolentocht 

A Ontmoetingscentrum 
Kasteeldreef 34 
TIELEN 

4-6-12-16-20-25-30km 07u00-15u00 

 
 

Woensdag 09 maart 2022 
 

UILENTREKTOCHTJE A Parking aan bistro fIIb, 
Fort II-straat 54 
WOMMELGEM 

 
8 (of 10) km 

 
13u30 stipt 
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Donderdag 10 maart 2022 
 

VOS SCHAFFEN 
Sneeuwklokjestocht 

VL-BR Den Amer 
Nijverheidslaan 24 
DIEST 

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

 
 

Zaterdag 12 maart 2022 
 

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 13 maart 2022 
 

’t BEERKE BEERSE 
Pensentocht 
 

A Kuiperij GC Sint-Jozef 
Kerkdreef 61 
RIJKEVORSEL 

4-6-7-13-18-23-27-
31km 

07u00-15u00 

 

WSV BERCHLAER 
Lentetocht 

A PC Koningshof 
Mechelbaan 22 
KONINGSHOOIKT 

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

 
 

Donderdag 17 maart 2022 
 

DE GRUUNZIPKES 
Lentetocht 

A PZ Sint-Norbertus 
Blauberg 21 
HERSELT 

6-7-9km 06u00-15u00 

 
 

Zondag 20 maart 2022 
 

SAMEN UIT SAMEN 
THUIS 
Midden-Limburgtocht 
Superaanbieding 
 

A Zaal De Plas 
Binnenvaartstraat  
HOUTHALEN 

 
 

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

 
 

07u00-15u00 

 
 

Zaterdag 26 maart 2022 
 

DE MARKSTAPPERS 
Grote Wandel2daagse in 
het land van Mark en 
Merkske 

A Jeugdverblijven de 
Esberg vzw 
Hoekeinde 74 
MERKSPLAS 

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

 
 

Zondag 27 maart 2022 
 

DE STROBOEREN 
St-Annatochten 

A Sint-Annacollege 
Oscar De Gruyterlaan 
ANTWERPEN 

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

07u00-15u00 
 

OPSINJOORKE 
MECHELEN 
Gouden Carolus-
wandeling – Tivolitocht 

A Dienstencentrum De 
Schijf 
Lijsterstraat 2 
MECHELEN 

4-8-12-15-20-28km 08u00-15u00 
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APRIL 2022 
 
 

Zondag 03 april 2022 
 

DE SINT-
JANSSTAPPERS 
Den Ouwen Uiltochten 
Walk2Gethertocht 

A Parochiezaal 
Dreveneind 1 
ESSEN (Horendonk) 

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

 
 

Zondag 10 april 2022 
 

WSV DE RANSTUILEN 
42e Intern. Wandeltocht – 
Walk2Gethertocht 
Superaanbieding 
 

A Evenementenhal ‘Den 
Boomgaard’ 
Antwerpsesteenweg 
BROECHEM 

 
 
 
 

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

 
 
 
 

06u30-15u00 

 
 
 

 
 
 
 

Een Ranstuilenkoppel in de kijker … 
 
 
Naam: Eddy Beerten en Ceelen Cynthia 
 
Woonplaats: Olen 
 
Leeftijd: in de fleur van hun leven 
 
Hobby: Wandelen, reizen, … 
 
 
Samen zijn ze lid van onze wandelclub sinds 
2019.  Aanvankelijk stonden ze wat sceptisch 
tegenover een “club” maar hun vooroordeel 
bleek ongegrond.   
Ze boden zich al snel aan om tijdens onze 
tochten hun medewerking te verlenen.  Barbecue 
of ledenfeest lieten ze ook niet meer aan hun 
neus voorbij gaan.  Om dan achteraf te horen te 
krijgen wat een gezellige bende we wel zijn.   
Hun favoriete reisbestemming is Oostenrijk.  In 
Sölden genieten ze jaarlijks van mooie 
wandelroutes en bergtouren.  
Sinds corona heeft Cynthia er een nieuwe hobby 
bij:  zwerfstenen schilderen.  Die neemt ze dan 

mee op haar wandeling om te verstoppen.  Ze is ook heel blij als haar stenen dan gevonden worden en weer 
verder reizen naar een andere bestemming.   
Bij hen thuis lopen er ook nog 2 sphynx katten rond.  Deze naaktkatten zijn hun hartendiefjes en krijgen alle 
aandacht. 
 
Cynthia en Eddy, we wensen jullie van harte nog vele gezonde jaren vol vreugde en wandelplezier. 
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Uilenleden Schreven … 
 
 
Voor deze rubriek ben ik nog eens in het rijk gevulde ‘Ranstuilenarchief’ gedoken.  In het clubblad van het 1e 
kwartaal van 2006, nu dus al zo’n 16 jaar geleden vond ik volgende bijdragen terug. 
 
 

Mijn dagboek 

Donderdag 15 september 
4.15 u  onze stomme wekker met zijn “ambetantig geluidje”meld ons dat het tijd is om op te staan. 
Snel maar dan heel snel scheren , wassen, koffie drinken (of was het slokken), auto inladen en op weg naar Ranst 
waar  Paul en Emmy ons reeds stonden op te wachten. 
Valiezen, stokken, frakken , en nog van alles erin en we konden vertrekken. Het was 5.u Niet tegenstaande het 
vroege uur werd er al heel wat getetterd (mijn auto leek wel een bus!!!!!) 
Even voorbij Koblenz, onze eerste stop om onze buikjes wat dikker te maken .Onze reisgenoten keken ons jaloers 
aan omdat wij uitpakten met spek en eieren, zij maar met gewone rauwe hesp. 
Na nog een pi…s..ke, verder op weg, het was druk maar vlot verkeer. 
Via Heilbronn, Ulm, Munchen enz. bereikten we Taxenbach. 
Hier mijn eerste fout, iedereen (behalve de bus) neemt de grote baan naast het dorpje, ik niet, ik wou erdoor. Mijn 
drie medereizigers schieten plots wakker en roepen in koor “wa doede naa”, autobus in achteruit en terug op weg. 
We bereikten Rauris om 16.30u..het was prachtig weer, we nestelden ons op het terras, en mooie Sabiene die 
de bestelling (weisswijn 4x) kwam opnemen herkende ons nog van vorig jaar, ik vraag me nog altijd af : uit 
positieve of uit negatieve zin?  
We krijgen onze kamers toebedeeld, en kunnen vrij snel gaan eten (van snel gesproken!!!!). 
’s Avonds, je bent een uil of je bent het niet, nog even een afzakkertje in het salon waar we kennis maakten met 
3 klimmers uit Lier, deze vertelden ons dat het de mooiste dag van de week was geweest. 
Het werd tijd om ons bed op te zoeken. 
 
Vrijdag 16 september 
6.30 u klaar wakker, als een pijl (maar veel minder snel) naar het venster,geen wolkje aan de lucht, de zon komt 
reeds piepen boven de Karalm, het belooft een mooie dag te worden. 
7.30 u. ontbijt (snel). 
Vandaag moeten we nog een wandeling gaan uitzoeken voor de groep Rosita. We rijden via de tolweg naar Kolm 
Saigurn waar we onze auto achter laten op de parking “Lenzanger”,van hieruit richting Amererhaus waar we een 
pintje pakken op het zon over goten terras met een prachtig uitzicht op de “Sonnblick”.We gaan verder naar de 
Filzennalm, en stappen door het Durchgangwald en via het Waldlehrpad naar beneden. Een prachtige wandeling 
gaat dit worden voor deze groep . 
We stoppen in het Bodenhaus en eten daar een “goei” vettige worst met een grote pint. 
Het is nog vroeg en we besluiten naar Erna een goeie dag te gaan zeggen.(we kennen Erna immers van vorig 
jaar). Na de nodige brandstof te hebben opgedaan gaan we via het Palfingerhof terug naar ons hotel. 
Voor het slapen gaan  nog even de t.v. raadplegen en wie zien we, de Oostenrijkse Sabine Hagendoren (maar 
niet zo mooi). 
Ze voorspelt slecht weer voor de komende dagen!!!!!!! 
 
Zaterdag 17 september 
Linker oog open,rechter oog open,en inderdaad lage wolken en regen,en ik denk aan de bus die op komst is. 
Na ons ontbijt spreken we af met Suzanne (chef eetzaal) om een verdeling van de tafels te maken. 
Zij had immers al in haar hoofd hoe het moest, met 6 aan een tafel, maar hier konden wij niet mee akkoord gaan, 
na veel over en weer gezever kregen wij toch onze goesting en kregen we er tafels bij. 
Het was nog altijd geen weer, maar toch gaan we naar de Kitzlochklamm om eventueel al afspraken te maken 
voor de “groep”.en bus. Hier wachtte ons een desolutie, de Klamm was gesloten! We besluiten dan maar naar 
het toeristen kantoor te gaan om uitleg. Niemand kan ons vertellen waarom hij gesloten is. 
Het is genoeg geweest voor vandaag met al die regen en we gaan in het dorp nog een “snapske”snoepen. Bij 
aankomst in het hotel waren de uilen met de auto’s bijna allen gearriveerd. 
Nu was het ongeduldig wachten naar die andere uilen dewelke met één bus en één ruitenwisser  om 18.30 u  
arriveerden. 
Snel aan tafel, snel eten, snel valiezen uitladen, en snel het bedje in ,alles gaat hier snel. 
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Zondag 18 september 
Donker , regen ja zelfs sneeuw, onze planning valt in het water. Op het programma stond immers :met de 
gondelbaan naar de Hochalm. 
Het alternatief was dan maar: het Krumltal.  Ik spreek met Réne af dat ik zo snel mogelijk terug naar beneden 
kom, daar wij immers nog een weg moesten gaan verkennen om te weten of we er met de autobus ter plaatse 
zouden kunnen komen. 
Mijn doel was nu de Brauhutte, daar aangekomen zag het er blauw van de uilen na even een babbeltje in de 
sneeuw te hebben gedaan keren wij op onze stappen terug. 
Réne staat reeds te wachten, we stappen in mijn auto en willen vertrekken, doch Raymond  komt eveneens naar 
beneden, we wachten hem even op, hij gaat te voet terug naar Rauris, doch hij verteld ons dat  boven in de “hutte” 
Jef onwel is geworden.  Wij denken dat dit van voorbijgaande aard is, en vertrekken naar het Seidwinkltal, waar 
we moesten vaststellen dat de autobus hier inderdaad niet zou door kunnen. 
We krijgen een telefoontje van Paul Van Deuren dat de Jef met de helikopter naar het ziekenhuis van Zell am 
See is gebracht en dat hijzelf  samen met Cecile naar Zell is gereden. 
Met zijn allen keren we terug naar het hotel, de stemming natuurlijk in mineur 
Kort daarop komen Paul en Cecile reeds terug. In Zell aangekomen hadden zij vernomen dat Jef naar Salzburg 
overgebracht werd. Kort daarop draaide de Ranstuilenmachine op volle toeren. 
De receptie van het hotel moest fungeren als contact tussen de uilen en het ziekenhuis, Ria organiseerde de 
contacten tussen Eurocross en het hotel. 
Even later kregen wij het verlossende telefoontje dat de Jef het goed maakte maar zeker niet naar huis mocht . 
Een bewogen dag is achter de rug, en ik drink van al die alternatie nog een “snapske”. 
 
Maandag 19 september 
Het weer is nog steeds niet van de partij en laat ons in de steek. 
Emmy en Paul vervangen ons als gidsen en gaan met de groep een bezoek brengen aan de Kizlochklamm.  Doch 
deze stond droog en zij besloten niet te betalen, er was inderdaad niet veel te zien als ruwe rotsen. De 
burgemeester werd geraadpleegd en gaf zijn zegen. 
 
Wij vertrokken om 9.00 u. en dit samen met Cecile naar het ziekenhuis in Salzburg. 
Na een lange zoektocht vonden wij eindelijk deze immens grote kliniek, na noch wat zoeken stonden wij 
uiteindelijk aan het bed van de Jef, hij zag er goed uit , dit deed ons enorm deugd. 
Lang mochten we er niet blijven zodat we vrij snel terug richting Rauris reden. 
Ondertussen hadden we reeds telefoontjes gekregen van het thuisfront.  De kinderen van Jef en Cecile waren 
reeds onderweg naar Rauris om samen met hun moeder elke dag de verplaatsing naar de kliniek te maken. 
Weer een bewogen dag is achter de rug,en ik besluit om nog een ”snapske” te drinken. 
 
Dinsdag  20 september 
Na mijn dagelijkse ochtend zwempartij besluiten we om vandaag de Karalm onder handen te nemen (voeten). 
Er is nog wel lage bewolking maar het regende niet meer.  De beklimming naar deze Alm is lang en stijl zodat er 
bij menig uil aardig wat vocht verloren gaat,maar dat snel weer op pijl werd gebracht in de “Hutte”(hé Lisa, en van 
mijnen ‘t weege idem). 
De tijd was aangebroken om het tweede deel van de wandeling aan te vatten, doel “Schriefling”. 
We verlaten de Karalm en konden onmiddellijk de strijd aanvatten met de koeiendrek, en wie dacht dat het gedaan 
was verkeerd, er volgden nog smalle en venijnige afdalingen en dit tot aan Schriefling (we hebben wel even 
verkeerd gelopen hé Paula, onze troepen rebeleerden).  Hier genoot ik van lekkere erwtensoep met wurst, en om 
door te spoelen een Weissenbier. 
Toen we buiten kwamen begon het op te klaren en konden we genieten van het prachtige zicht op het Raurisertal. 
Het was een toffe dag geweest. 
Na een lekkere maaltijd, genoot ik nog van een “snapske”. 
 
Woensdag 21 september 
Het regende niet meer, er was wel geen zon te bespeuren maar we konden de bergen zien. 
Het Seidwinkltal werd op het programma geplaatst. Réne kon hier zijn stuurmans kunst demonstreren, bij wijlen 
was het zeer smal.. 
We kunnen starten voor een prachtige wandeling richting Rauriser Tauernhaus. 
Onze eerste stop: de Palfneralm.  Het is hier gezellig warm, we mochten zelfs in de slaapkamer onze Jagerthee 
½ l opslurpen. 
Na eerst de varkens die er losliepen een goede dag te hebben gezegd , gaan we naar onze eind bestemming het 
Rauriser Tauerhaus, en wat dacht je, juist het zat hier vol uilen.die er aan het drinken en het smullen waren. men 
kon hier alles krijgen van hesp tot galochesoep toe.en den Tuur van Rosette was zo van zijn melk dat zelfs zijn 
hoofdpleister in zijn soep viel. 
Het werd tijd en we keerden op onze stappen terug maar we moesten toch nog eerst onze handrem even 
optrekken aan de Litzhofalm waar we genoten van een lekker…….juist. 
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Terug aan de bus gekomen nog even wachten naar de groep Paul, maar zoals het een echte uil past correct  op 
tijd.(er waren er wel bij die buiten adem waren) 
Ik heb me eens laten wijs maken,dat zij achter een muurtje gaan staan, hun uurwerk in het oog houden, en op 
het juiste moment “go”. 
Het was een toffe dag geweest,en ’s avonds in het salon met zen allen nog een lekker “snapske”. 
 
Donderdag 22 september 
Om 7.00 u was men reeds bezig  de gondels aan de kabels van Hochalmbahn te bevestigen. 
In het dal was het nog bewolkt, doch wanneer we op de “Betrieb-camera” gingen kijken was het boven op de alm 
een en al zon.. 
We kochten 58 kaartjes en konden naar boven.vertrekken. 
Het zicht was er overweldigend en alvorens de terugweg aan te vatten genoten we hier nog op het terras van een 
heerlijke portie zonnevitamientjes. 
We dalen af langs onooglijk kleine wegentjes en waden bij wijlen door glasheldere beekjes. 
Onze eerste stop de “Gschlossalm”, we zetten ons neer op de vloer van het terras en genieten van het prachtige 
zicht op het Raurisertal., verscheidene van onze dames hebben hier een mooi stukje van zang en danskunst ten 
beste gegeven. 
Na deze danspartij was tijd om door te gaan want er wachtte ons nog een moeilijke afdaling door de omgehakte 
bomen, hier maakte menig uil kennis met moeder aarde, ik was record houder (4x). 
Na nog een afdaling door een weide,ook niet min, voelden we onze kniëen niet meer.(of juist wel). 
Iedereen snakte naar rust en drinken, wat we uiteindelijk vonden in Rindsleithof, hier genoten we van een 
verdiende rust. 
Na deze rustpauze was het nog een flink stuk stappen tot in Rauris, een afstand die wij al fluitend en zingend in 
een minimum van tijd hebben afgemaald. 
Ik moet eerlijk toegeven, er zit talent bij onze uilen. 
Van het thuisfront vernamen we dat de Jef vandaag naar huis mocht, dit deed ons nog het meeste plezier, Later 
vernamen we dat de ambulance onderwege Schumacher voorbij gestoken was. 
Het is weer een fijne dag geweest, en het “snapske”was weer lekker 
 
Vrijdag 23 september. 
Onze laatste wandeling, de koninginnen wandeling, richting Kolm Saigurn. 
De zon stond er reeds vroeg  in al zijn glorie, dit belooft. Om 9.15 u is reeds iedereen in de bus en we rijden via 
een kronkelende “Mautweg” naar de parking, het einde van de openbare weg. 
De groepen splitsen zich en onze laatste wandeling kan van start gaan, we bereiken eerst het Amererhaus waar 
reeds de eerste pull’s worden uitgetrokken, van hieruit hebben we een uniek zicht op de “Sonnblick”. We passeren 
het  Durchgangwald, na hier even een pauze te hebben ingelast trekken we verder naar de Filzenalm. 
Ook hier hebben we een wondermooi zicht op het observatorium dat boven op de Hohe Sonnblick is neergepoot 
anno 1886, de bouwmaterialen werden met ezels naar boven gebracht en op 3 maanden tijd was de toren klaar.( 
pas op!!!!!dit nieuws vernamen we van onze slakken die het museum daarboven bezocht hadden en die ons 
naderhand met allerhande nieuwtjes vergastte.) 
We werpen nog een laatste blik op de mooie Sonnblick en vervolgen de Goldgraberweg die ons langs de 
Mitterasteralm brengt waar we in de weide genietend van een heerlijk zonnetje onze “bookes”verorberen, onze 
verruckten zaten 50 meters verder hetzelfde te doen, maar we hebben ze niet gezien. 
We gaan verder en we doorwaden bergriviertjes, strompelen over smalle paadjes, klauteren over weide 
afsluitingen, pletsen door de koeienstr…. maar toch genieten we ervan, doch voor de stunt van de dag zorgde 
Paula van de Walter, zij had graag voor ons beneden geweest denk ik!!!. 
Het kerkje van Buchheben is in zicht, het eindpunt van onze wandelweek. Met tegenzin klauteren we de bus in 
die ons naar het hotel brengt. 
Ons laatste avondmaal komt eraan, na hier van genoten te hebben een laatste maal naar het salon waar we 
genieten van een glaasje Kriminaalwasser. 
Het “snapske” zal voor een andere keer zijn, want morgen wacht er ons nog een lange reis naar huis, en ik besluit 
vroeg in het beddeke te kruipen. 
 
Zaterdag 24september 
5.45u.dien stomme wekker met zijn ambetantig geluidje is weer van de partij, met tegenzin laden we onze valiezen 
in de auto en proberen voor een laatste maal te genieten van ons ontbijt (het smaakte niet zo lekker zoals de 
dagen voordien). 
Ik bezocht voor de laatste maal even de badkamer, en we vertrokken om 7.30u richting géén bergen. 
Het was stil in de auto, en menig maal zag ik dat mijn reisgezellen in dromenland vertoefden. 
Na een drukke maar voorspoedige reis bereikten we onze thuisbasis . 
’s Avonds in mijn luie zetel, en dit met een juist ……, gingen mijn gedachten terug naar het mooie Rauris,en naar 
de Jef,en naar die prachtige en fantastische groep Ranstuilen . 
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Bedankt lieve mensen voor de fijne sfeer ,en en en en voor de stipte 
afspraken met onze horloge. 
Bedankt Paul en Emmy voor al de voorbereidingen voor deze wandelweek. 
Het was een reis om niet snel te vergeten. 
 
Willy. (lei-ij-der normale mensen!!!!) 
 
Graag willen Rosita en ik alle medereizigers bedanken voor de mooie 
attentie die we naderhand van u ontvingen. 
Dit hoefde zeker niet maar de geste doet ons enorm deugd. 
Nogmaals van harte bedankt. 
 
Rosita en Willy 
 
 
 
 
 

PS: Dit dagboek werd geschreven een paar dagen voor het schielijk overlijden van Paul Van Deuren.  
 
 

 
 
 

Einde goed alles goed … 
 
Wat een thuisblijver of hotelblijver kan beleven bij de Ranstuilen. 
Het was de eerste dag van de Raurisreis, omdat we naar de Boerendankmis wilden gaan in het dorp waren 
we niet meegegaan op tocht. 
Terug in het hotel hoorden we een helikopter aankomen, nieuwsgierig keken we naar buiten en merkten  
dat aan de ingang van het hotel ook een ziekenwagen stond. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Wij dachten, dat kan geen Ranstuil zijn, want die zijn allemaal op stap in het Krumltal. 
Toen ik toch naar beneden een kijkje ging nemen was ik verrast daar Jef Ledegen te zien liggen,  
aangesloten op zuurstof, met een baxter in zijn arm en bijgestaan door een heel hulpteam. 
Paul van Deuren die meegekomen was met Jef vertelde dat hij boven aan de Brauhütte onwel geworden  
was, en veel pijn had in zijn borst, daar hadden ze geluk dat er juist iemand aanwezig was met een wagen  
die Jef naar beneden kon brengen, ondertussen was ook de hulpdienst verwittigd, die Jef al opwachtte aan  
het hotel. Daar de dokter vaststelde dat het ernstig was, had hij de reddingshelikopter opgeroepen. 
Ondertussen werd Jef ingepakt en op een draagberrie gelegd  en naar de helikopter gebracht. Onderweg  
naar de helikopter kon hij al lachen, dus waren we wel al een beetje opgelucht. Toch moeten er nog  
complicaties geweest zijn, want in plaats van naar Zell am see te vliegen ging het richting Salzburg.  
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Daar werd hij verder optimaal verzorgd. In de loop van de week kwamen ook de kinderen op bezoek die  
samen met hun moeder, Jef de nodige ondersteuning gaven. 

 

 
Alle Ranstuilen leefden intens mee, zeker Willy en Rosita waren super 
bezorgd. Zoals we nu weten was Jef al thuis vóór ons en verloopt alles 
prima. 
Ge ziet zelfs in uw ongeluk moet je nog geluk hebben………….. 
 

Gilbert 
september 2005 

 

 
 

Dankbetuigingen 
 
Op dinsdag 15 september 2005 ontvingen wij volgend e-mailbericht: 
‘Langs deze weg willen wij alle Ranstuilen bedanken die, zowel schriftelijk als door hun aanwezigheid, ons 
gesteund hebben bij het heengaan van René Roosemont. 
Angele en Erna. 
 
En volgend bedankje belandde ook in de Ranstuilenbievenbus: 
‘Onze 50ste huwelijksverjaardag was voor ons een onvergetenlijke dag.  Uw deugdzame aanwezigheid, uw fijne 
attenties, uw hartelijke woorden en wensen hebben ons echt deugd gedaan.  Een warme dank daarvoor. 

Raymond en Yvonne Van de Broeck-Henderickx. 
 

En net voor het ter perse gaan van dit clubblad ontvingen wij nog het geen volgt: 
‘Langs deze weg wil ik iedereen bedanken voor de steun en vriendschap die ik mocht ervaren bij het overlijden 
van Paul.  Een telefoontje, een kaartje, een troostend woord en uw talrijke aanwezigheid in de kerk, ik zal het 
nooit vergeten. 
Mocht hij het gezien hebben, hij zou blij geweest zijn.  Want de Uilen hadden bij hem toch een speciale plaats. 

Emmy 
 

 
 
Zo zie je maar, beste uiltjes, ook het leven van een Ranstuil loopt niet altijd van een leien dak … en kan soms 
rare wendingen maken!! 
Jef Ledegen en zijn echtgenote Cecile zijn nog jaren lid gebleven van de Ranstuilen.  Cecile is reeds enkele jaren 
gestorven en Jef woont sedert dit jaar in een woonzorgcentrum maar is, ondanks zijn hoge leeftijd nog altijd een 
vrij kranige man.  

De redactie 
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De definitie van … 
 
AUTOBUS:  

voertuig dat tweemaal zo snel rijdt als je er achter loopt dan wanneer je er in zit 
BABYSITTER: 

jongeling die zich moet gedragen als een volwassene opdat de volwassenen  
zouden kunnen uitgaan en zich gedragen als jongelingen 

BANKIER: 
persoon die je een lening wil toestaan als je kan bewijzen dat je er geen nodig hebt 

SCOUT:  
een kind dat gekleed is als een idioot en geleid wordt door een idioot die gekleed is 
als een kind 

KAPITALIST: 
persoon die vanuit zijn kantoor met airco in een wagen met airco naar zijn club met 
airco rijdt om daar in de sauna te gaan 

ECONOMIST: 
expert die morgen zal weten waarom vandaag niet uitgekomen is wat hij gisteren voorspeld heeft 

GEMAKKELIJK: 
wordt gezegd van een vrouw die de zedelijkheid van een man heeft 

GYNAECOLOOG: 
persoon die op een plaats werkt waar anderen zich amuseren 

INTELLECTUEEL: 
persoon die gedurende twee uur aan iets anders kan denken dan aan seks 

HOOFDPIJN: 
het door de vrouw meest gebruikte voorbehoedsmiddel 

HUWELIJK:  
verbond dat twee personen toelaat problemen op te lossen die ze niet zouden gehad hebben als ze 
vrijgezel gebleven waren 

NYMFOMANE: 
Een vrouw de je enkel in de Grote Van Dale tegenkomt. 

ORTHODONTIST:  
tovenaar die een deel van wat hij uit je zakken haalt in je mond steekt 

PESSIMIST: 
optimist met ervaring 

TRUI: 
kledingstuk dat een kind moet aantrekken als zijn moeder het koud heeft 

PROGRAMMEUR:  
Onbegrepen persoon die op een onbegrijpelijke manier een onbegrijpelijk 
probleem oplost,dat enkel door een programmeur gecreëerd kon worden. 

DANS: 
verticale frustratie van een horizontaal verlangen 

PSYCHOLOOG:  
iemand die andere mensen bekijkt als er een mooie vrouw binnen komt 

SARDIENTJE: 
visje zonder kop dat in olie leeft 

GEHEIM: 
informatie die men slechts aan een persoon per keer doorgeeft 

SNOBISME:  
zaken kopen die men niet graag ziet met geld dat men niet heeft om indruk te maken op mensen die men 
niet mag. 

SYNONIEM: 
woord dat men gebruikt in de plaats van een ander waarvan men de schrijfwijze niet kent 

GROEPSWERK: 
mogelijkheid om fouten op de rug van een ander te schuiven 

VEDETTE:  
persoon die zijn hele leven hard werkt om bekend te geraken en dan een donkere bril opzet om niet 
herkend te worden 
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Uilenpuzzelhoekje … 
Oplossing ‘Sudoku’ 

4e kwartaal 2021 
 

1 5 2 9 7 8 4 3 6 

3 9 6 2 4 1 8 7 5 

 7 4 6 3 5 2 1 9 

4 2 7 5 9 6 1 8 3 

6 8 9 3 1 2 7 5 4 

5 1 3 4 8 7 6 9 2 

7 4 5 8 2 9 3 6 1 

2 6 8 1 5 3 9 4 7 

9 3 1 7 6 4 5 2 8 
 

En de winnaar is … 
 

Voor deze editie ontving de redactie 12 inzendingen 
en deze waren weer allemaal correct! 

Een onschuldige hand heeft ook deze keer een winnaar aangeduidt 
en het lot is gevallen op Andrea Grootaers uit Berlaar. 

Proficiat!  Je prijs wordt zo snel mogelijk afgeleverd. 
 
 

 

Nieuwe puzzelopgave 
1e kwartaal 2022 

 

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

 

 9 6   2 1  7 

7  5 4   6  2 

 4     5   

   5 8     

  7  1    6 

  8       

9  2  6    1 

    9   8  

   2  7    
 

Inzendingen worden verwacht vóór 01 maart 2022 aan het adres van onze redactie: 

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

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

mailto:kris.kras@skynet.be


 

 

 

29 

Kookrubriek … 
 

Varkenshaasje 
à la Madeira 
Ingrediënten (4 personen): 
1 varkenshaasje (800g), 300g kalfsgehakt, 1kg 
aardappelen, 300g champignons, 2 el 
bladpeterselie (gesnipperd), 200ml room, 200ml 
melk, 100ml madeirawijn, 200ml runderbouillon, 3 
el tomatenpuree, nootmuskaat, boter, peper en zout 
 
Bereidingswijze: 

 Rol kleine balletjes van het gehakt. 

 Snij de champignons in kwartjes. 

 Schil de aardappelen en kook ze gaar in licht-
gezouten water; giet ze af en pureer ze met 
een klontje boter en de melk en kruid af met 
nootmuskaat, peper en zout. 

 Bak het varkenshaasje gedurende 8 à 10 
minuten rondom bruin in een pan met boter.  

 Haal het vlees uit de pan en hou het warm 
onder aluminiumfolie.  

 Bak in dezelfde pan de champignons, roer er 
de madeirawijn en runderbouillon bij en breng 
op smaak met peper en zout.  

 Voeg de balletjes toe, dek af en laat 5 minuten 
garen. 

 Werk de saus af met de room en kruid 
eventueel bij met peper en zout.  

 Snij het vlees in plakjes 
 
Serveer met de saus, puree en gesnipperde 
peterselie. 

 

Varkenswangetjes 
met appel en cider 
Ingrediënten (4 personen): 
12 varkenswangetjes, 2 uien, 1 grote, 1 stevige 
appel, 2 grote wortelen, bladpeterselie, 1 
kruidentuiltje (peterseliestengels, tijm, laurier), 
330ml appelcider, 200ml vleesbouillon, 1 el Luikse 
appelstroop, 1 kaneelstokje, sausbinder (optioneel), 
boter, peper en zout 
 
Voor de knolselderpuree: 500g knolselder, 500g 
bloemige aardappelen, 70g veldsla (+ extra voor de 
afwerking), melk, nootmuskaat, peper en zout 
 
Bereidingswijze: 

 Pel de uien, halveer ze en snij ze in reepjes. 

 Schil de wortelen en snij ze in grove stukken  

 Stoof de uien en de wortelen aan op 
middelhoog vuur in een pan in wat boter tot ze 
beginnen kleuren en doe ze daarna in een 
stoofpan. 

 Bak in de pan van 
de groenten de 
varkenswangetjes 
in porties aan alle 
kanten mooi bruin in boter, kruid met peper en 
zout en doe ze in de stoofpan bij de groenten.  

 Voeg een kruidentuiltje en het kaneelstokje toe. 

 Blus de pan waarin je de groenten en het vlees 
hebt aangebakken met de cider en de bouillon 
en giet bij het vlees tot het net onder staat en 
voeg ook de appelstroop toe. 

 Zet het deksel op de pan en laat het stoofvlees 
1u30 à 2u zachtjes garen op laag vuur.  

 Kijk of de saus voldoende gebonden is: haal de 
laatste 30 minuten het deksel van de pan om 
het vocht te laten verdampen of bind de saus 
met sausbinder en kruid het geheel afmet 
peper en zout. 

 Bak de appelpartjes goudbruin in een pan met 
wat boter en leg ze op het stoofpotje.  

 Laat nog even doorwarmen, maar roer niet om.  
 

 Schil ondertussen de aardappelen en de 
knolselder en snij in blokjes.  

 Kook ze samen gaar in licht gezouten water.  

 Laat uitdampen en pureer.  

 Spoel de veldsla, verwijder de worteltjes en doe 
ze bij de puree.  

 Kruid met peper, zout en nootmuskaat.  

 Voeg melk toe tot je een smeuïge puree krijgt. 
 
Serveer met de puree en de extra veldsla. 
 

Appelen en bosbessen 
onder een schuimkapje 
Ingrediënten (voor 4 personen): 
5 appelen, 125gr bosbessen, 2el fijne suiker, 2el 
boter, kaneelpoeder, 3 eiwitten, 125gr bloemsuiker. 
 
Werkwijze: 
 Schil de appelen, snij ze in schijfjes en bak ze 

kort aan beide kanten in warme boter 
 Strooi er de suiker bij en kaneelpoeder naar 

smaak en laat het geheel lichtjes karameliseren 
 Verdeel de gebakken appelschijfjes en de 

bosbessen over kleine ovenschaaltjes 
 Klop de eiwitten stijf, strooi er de gezeefde 

bloemsuiker bij en blijf stevig opkloppen tot het 
eiwit glanst 

 Schep op elke portie fruit een flinke toef 
eiwitsneeuw 

 Zet onder de grill van een op 180°C 
voorverwarmde over tot het eiwitschuim mooi 
goudbruin kleurt. 

Smakelijk!! 
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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,  
Xavierlaan 7, 2960 Brecht 
(Tel.: 0476/68.21.39) 
 

Wens je één of meerdere van bovenstaande 
artikelen aan te schaffen, is het aan te raden om 
vooraf even telefonisch contact op te nemen. 
 
Al deze artikelen zijn 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 aangekocht stuk) 

Een 
gekleed 

Uiltje is er  
twee waard! 

 
 

 

Alleen dit formulier gebruiken 
 

INSCHRIJVINGSFORMULIER LEDENFEEST 05 maart 2022 

Inschrijving mogelijk tot uiterlijk 13 februari 2022 

 
Wij, (familienaam)   .............................................................................................................. 
wonende te (volledig adres)   ................................................................................................ 
............................................................................................................................................. 
nemen deel aan het ledenfeest van De Ranstuilen op 05 maart 2022 met ........... personen en 

bestellen    x Parelhoenfilet 

    en/of     

                  x Zalm 
 

 

 Wij betalen hierbij ........... x 35,00 euro/lid = .................. euro en/of 
                                  …...... x 50,00 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 2022 + aantal personen’ 
 

   ( = aankruisen wat van toepassing is) 
Datum en handtekening 
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SUPERAANBIEDINGEN 

2022 
 

 

       Naam: 

       Adres: 

 

 

       Nr. Bankrekening: 

 

 

 

 

SUPERAANBIEDINGEN 

2022 
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       Adres: 

 

 

       Nr. Bankrekening: 
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Samen uit Samen 
thuis 

Zo 20/03/2022 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

De Ranstuilen 
Zo 10/04/2022 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

TripTrap kumtich 
Zo 12/06/2022 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

St-Michiestappers 

03/07/2022 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

De Lummelse 
Dalmatiërs 

Zo 21/08/2022 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

De Natuurvrienden 
Zo 08/09/2022 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

De Ravelse 
Wandelaars 

Za 29/10/2022 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

De Ranstuilen 
Zo 27/11/2022 
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