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Belangrijke data é 
 

 

VAN WOESDAG 01 JULI t/m MAANDAG 31 AUGUSTUS Kom-uit-je-nest-tocht 

MAANDAG 27 JULI     Uilentrektochtje te Emblem 

MAANDAG 24 AUGUSTUS     Uilentrektochtje te Oelegem 

WOENSDAG 16 SEPTEMBER      Uilentrektochtje te Herselt 
 

 

 

Vergeet niet om, voor elk Uilentrektochtje waaraan je wenst deel te nemen, vooraf 
telefonisch je deelname te bevestigen !! 

(telefoonnummer: zie óWarm Aanbevolenô) 
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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 volgend lid 

uit hetzelfde gezin 
 

Bankrelaties 
FORTIS BE30 0010 9881 7111 
 

Parcoursverantwoordelijken: 
Danny Vanparrys 

Adressen, telefoonnummers en E-Mail  
 

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

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

Secretaris: 
Sluislaan 24 B7 ï 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 beeldé 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
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 é 
 
 

 

Een dag om nooit meer te vergeten é vrijdag de dertiende maart!   
Heel het land ging in lockdown é een virus hield ons in de ban!   
 

We bleven massaal in ons kot!  Kwamen enkel buiten voor de levensnoodzakelijke behoeften.  Blijven bewegen 
was toegestaan en werd zelfs aanbevolen.  Er werd opgeroepen om te wandelen in de onmiddellijke omgeving 
en geen onnodige verplaatsingen te maken.  Dat deden we ook.   
We ontdekten de wandelpaadjes in onze gemeente: het Jules Persynpad in Broechem, het Zevenbergenpad in 
Ranst, het Jozef Simonspad in Oelegem en het Sint-Gummaruspad in Emblem waren onze steeds 
wederkerende tochtjes.  Deze paadjes verveelden nooit, het ene moment lieten we ons verrassen door de vele 
bosanemonen, het andere moment verwonderden we ons door de prachtige bloesems.  We genoten van 
eindeloos wandelplezier tijdens het mooiste wandelseizoen. 
 

Heel, heel lang geleden bleken deze paden nog tot stand zijn gekomen door Willy en Rosita in samenwerking 
met Toerisme Ranst.  De paden bestonden eigenlijk al maar werden uiteindelijk opnieuw vorm gegeven door 
Willy.  Het was ook Willy die de bordjes ontwierp voor deze themawandelingen.  Voor de rolstoelgebruikers of 
gezinnen die graag met de buggy gaan wandelen, zijn er kortere trajecten in onze gemeente: Czaganiroute A 
en B en Millegemroute.  De bewegwijzering van deze routes werd door ons een beetje opgefrist omdat de 
bordjes beschadigd waren door ouderdom.  Zo maakten we ons ook wat nuttig!  
 

Vanaf 4 mei mochten we een kleine verplaatsing met de wagen maken om te gaan wandelen.  We voelden ons 
de koning te rijk en genoten van een wandelingetje in Herenthout.  Het verslag hiervan vind je verder in het 
clubblad! 
 

Vanaf 18 mei was het toegelaten om buitenactiviteiten te organiseren met maximum 20 personen. Uiteraard 
nog steeds met een strikte inachtneming van de genomen veiligheidsmaatregelen rond social distancing.  Op 4 
juni hadden we het uilentrektochtje gepland, dit kon en mocht doorgaan.  Helaas moesten we dit op het 
allerlaatste moment dan toch afgelasten, deze keer was de spelbreker het warme weer.  In de ganse provincie 
Antwerpen was er code rood en werd er afgeraden om naar bossen en natuurgebieden te gaan omwille van 
brandgevaar. 
 

Ondertussen werden er ook spontane wandelinitiatieven opgezet door de wandelclubs.  Het was nog eens 
plezant om een ñechteò wandelpijl te spotten.  Ook onze wandelclub sprong mee op de kar.  Van de gemeente 
kregen we de goedkeuring om een parcours te bewegwijzeren.  Onze pijlen hangen van 1 juli tot 31 augustus te 
pronken in onze gemeente.  Je kan starten aan Den Boomgaard of aan de bib in Ranst.  Je kiest voor 6.3, 7.6 
of 13.9km.  Deze route kan zowel door leden als niet-leden bewandeld worden. 
 

Deze clubinfo ziet er toch wat anders uit!  Geen superaanbieding of busreis voor het derde kwartaal, we breken 
zelfs met tradities, dit wil zeggen geen jaarlijkse bbq é  Dit virus steekt overal stokken in de wielen!  Voor 
september hebben we een ñwarm aanbevolenò gemaakt maar é hou het wel in ôt oog of deze doorgaan!  
Wandeltochten onder vleugels van Wandelsport Vlaanderen blijven verboden tot 31 juli.  Het is nog koffiedik 
kijken hoe alles verder zal evolueren.  Wanneer kunnen we terug opstarten?  Welke maatregelen zullen we als 
wandelclub moeten nemen?  
Je kan best de website van Wandelsport Vlaanderen een beetje opvolgen!!! 
 

Wij hebben ons echter geen seconde verveeld.  We schakelden een versnelling terug en leefden wat trager.  
We bleven bewegen en haalden een keertje meer het stalen ros van stal.  We ontdekten knooppunten en 
kwamen op heerlijk stille plekjes.  Af en toe kwamen we eens een uiltje tegen tijdens een wandeling of 
fietstocht.  Een babbeltje, een lach, een groet, een blij gezicht é oh het lijkt zo gewoon maar het is toch een 
wonder!  En natuurlijk missen wij de gezellige drukte op de wandelorganisaties en het gezellige nakaarten met 
leden en wandelvrienden.  Maar het is wat het is! 
Als we nog even volhouden dan komen we deze moeilijke periode wel door! 
 
Christel 
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Reizen om te wandelen é 
 
 

 
Beste Ranstuilen, 
 
De enige superaanbieding voor dit kwartaal werd 
toebedeeld aan de Zandstappers die op zondag 
zondag 16 augustus 2020 hun óHartje der 
Kempenwandelingô zouden organiseren.   
 
 
Maar é het is niet anders é ook hier heeft Corona 
roet in het eten gestrooid! 
 

 
 

Busreizen 
 

 
 
En zo vergaat het ook onze busreis van het 3de kwartaal.  Die 
werd in principe gepland bij Hankse de Krijger in Oudenaarde 
op zondag 09 augustus 2020.  Zij zouden die dag hun óRonde 
van Vlaanderen voor wandelaarsô organiseren. 
 
Wegens corona é geannuleerd! 
 
 
 

 
 
 

Zo zie je maar Ranstuilen,  
in 2020 zijn er voorlopig geen zekerheden meer.  

 
De nieuwe slogan is ondertussen wel enigszins aangepast en klinkt voortaan é  

ñKom uit je kot MAAR doe niet te zot!ò  
 é leuk h® ? 

 
 
 
 

Uilentrektochtjesé 
 
 
Ja hoor é je leest het goed é deze zullen toch kunnen doorgaan 
omdat dit wandelingen zijn die we uitsluitend organiseren voor 
Ranstuilenleden.  Weliswaar met de nodige veiligheidsmaatregelen en in beperkte groep(en) van maximum 20 
deelnemers (begeleiders inbegrepen) maar als er meer deelnemers zijn, kunnen we ons in twee of meer groepjes 
opsplitsen. 
Meer hierover lees je in de rubriek ñOnze Warm aanbevolen éò even verder in dit clubblad 
 
 

 
  

 

 

Superaanbiedingen Superaanbiedingen 
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Meerdaagse reis naar Baiersbronn 
Zwarte Woud 

Van 12/09/2020 tot en met 18/09/2020 
 
We waren druk bezig met de voorbereidingen voor onze vakantietijd in het Zwarte Woud.  En toenékwam er het 
Corona-virus.  Dit ettertje verspreidde zich over heel de wereld en we bleven allemaal in ons kot.  
 
Of we dus kunnen vertrekken is nog maar de vraag!  Wij zullen er in ieder geval voor zorgen dat de reis helemaal 
klaar is om te kunnen vertrekken.  Hopelijk mogen we traditiegetrouw genieten van een zalige wandelvakantie in 
mekaars gezelschap.  Wij wachten vol ongeduld af hoe het virus zich verder zal evolueren en welke beslissingen 
de Belgische en buitenlandse overheden de komende weken en maanden zullen nemen. 
We hanteren echter 1 regel: WE VERTREKKEN ALLEEN ALS ER GEEN BEDREIGING MEER IS VOOR ONZE 
GEZONDHEID!!! 
 
Het vertrek is voorzien op zaterdag 12 september op de Aldi-parking te Ranst om 07u00 stipt.  Vanaf 06u30 wordt 
de bagage ingeladen. 
Peter en Viviane, Daisy en Daniel, Marc en ikzelf zullen jullie tijdens deze reis vergezellen.  Dus als je 
vragen/bekommernissen hebt dan kan je bij deze mensen terecht. 
 
De afstand Ranst ï Baiersbronn is ongeveer 540 km.  We hopen rond 14u30 aan te komen aan de Mummelsee 
(pauze meegerekend). 
Aan de Mummelsee kunnen we beginnen met een terrasje, een winkeltje of bootje varen éOok een wandelingetje 
van 4km staat op het programma.  Rond 16u30 rijden we verder naar ons hotel. 
 

 
We verblijven in Hotel Krone gelegen aan de Freudenstädter Strasse 32 te 72270 Baiersbronn.  
Een driesterren superior hotel met wellness ruimte.  Vergeet zeker je badkleding niet!  Handdoeken en badjas 
zijn in het hotel beschikbaar.  
Verder is er de traditionele gastvrijheid, gezellige kamers (oordopjes meenemen!!! sommige kamers liggen aan 
de straatkant!) met douche/toilet, haardroger, kabeltelevisie en telefoon, een smaakvolle keuken met een 
uitgebreid ontbijtbuffet en een gevarieerd 4-gangen avondmenu, lift, zonnige terrassen, gratis wifi. 
 
Er wordt een gevarieerd programma aangeboden waar iedereen vrij is om al dan niet mee te gaan. Indien je niet 
meegaat, gelieve ons wel tijdig op de hoogte te brengen. 
Ook dit jaar zullen we ons in 2 groepen verdelen: 

- Groep 1: de mensen die het graag rustig aan doen en ook wat van de natuur willen genieten over een 
gemakkelijk begaanbaar parcours, dit in gezelschap van Lies, onze gids. 
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- Groep 2: diegenen die wat sneller de hellingen op kunnen en die een moeilijker parcours kunnen en willen 
bewandelen.  Uiteraard staat ook hier genieten van de natuur en omgeving centraal. Deze groep wandelt 
onder leiding van Danny. 

Voor elke groep is degelijk schoeisel vereist.  Eventueel wandelstokken meenemen!  IEDEREEN brengt ook nog 
een gastendoekje mee.  Dit zal van pas komen op het blotevoetenpad. 

Er is voor elke dag een activiteit voorzien.  Onze reisbrochure zal tijdens de heenreis overhandigd worden.  Een 
mix van cultuur en natuur zullen zorgen voor wat afwisseling.  Het vertrek naar huis is voorzien op vrijdag 18 
september na de lunch. 
 
 

Zo zou onze reis verlopen zijn maar é Inderdaad het is niet anders é 
Corona steekt ook hier stokken in de wielen é 

dus geen buitenlandse reis in 2020. 
 
 
 
 
 

 
  

 

 

 

Maar é Uitstel is geen afstel! 
We hebben deze reis voor 2021  

opnieuw vastgelegd.  
 

Klik dus nu reeds de periode van zondag 
12/09/2021 tot en met zaterdag 18/09/2021 

vast in je agenda. 
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Ranstuilenwinkeltje é 
 
Het is alweer een tijdje geleden.  Dus de hoogste tijd 
om nog eens te vermelden wat je zoal kunt 
aanschaffen in ons Ranstuilenwinkeltje. 
Voor nieuwe leden zeker geen overbodige 
informatie. 
 
Bij Patrick en Tania Braem-Matthyssen 
>> Nieuw adres: Xavierlaan 7, 2960 Brecht  
(Tel.: 0476/68.21.39) kan je terecht voor: 
ü Stickers Ranstuilen 
ü Badge 50km·UITGEPUT!! 
ü Badge met clubembleem 
ü Lintje óDe Ranstuilenô 
ü Wandelboekje 
ü Plastiek kaftje voor wandelboekje  
ü T-shirt geel (S-M-L-XL & XXL) 
ü Polo geel (S-M-L & XL) 
ü Polo blauw lange mouw (S-M-L-XL) 
ü Sweater ronde hals (nog enkele) > solden 
ü Sweater polomodel (nog enkele) > solden 
ü Sweater polomodel met rits (S-M-L-XL) 
ü Petje 

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

vooraf even telefonisch contact op te nemen met 
deze mensen. 
Al deze artikelen zijn eveneens te bekomen tijdens 
de meeste clubevenementen (zomerfestijn, 
ledenfeest, é) 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: 
Á Een korting van 4ú op een busreis 
OF 
      Een korting van 4 ú in onze Ranstuilenwinkel 
(slechts één wandelkaart per aankoop) 
 
 
 

Een 
gekleed 

Uiltje is er  
twee waard! 
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Belangrijke mededelingen é 
 

Verzekering é 
 
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 ñWandelsport Vlaanderenò). 
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 onkostennotaôs 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 ð 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


 9 

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 é 
 

Met grote getalen zijn we steeds aanwezig op de door het bestuur als 
ósuperaanbiedingô 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 ôs morgens +07u00 tot 15u00) aanwezig te zijn voor de 
uitbetaling van de door jullie aanwezigheid welverdiende premie, wordt de 
volgende formule nog steeds verder gezet. 
 

In het eerste clubblad van 2020 vond 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 ï vertrek te Kwaadmechelen) 

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

¶ Op zondag 12/04/2020 De Ranstuilen é GEANNULEERD 

¶ Op zondag 07/06/2020 Wandelclub Tornado é GEANNULEERD 

¶ Op zondag 16/08/2020 De Zandstappers é GEANNULEERD 

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

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

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

In het 3e kwartaal 2020 was er dus 1 superaanbieding voorzien die spijtig genoeg niet zal 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.   
Na 27/12/2020 (laatste wandeling) lever je de kaart in bij 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.  Zoals je eerder in dit clubblad kon lezen, blijft de rubriek óReizen om te wandelen 
éô 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 é 
Voor de nieuwelingen onder ons geven we graag wat meer uitleg over het systeem van de óSuperaanbiedingenô  

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 
ñsuperaanbiedingò deelnemen onder de Ranstuilennaam, te belonen.  En zie, het begrip óSuperaanbiedingô heeft 
ons geleerd dat ó3 X scheepsrecht isô want é  
de leden trekken er massaal naartoe, de organiserende club is blij met deze massale deelname en voor de club 
is het financieel draaglijk.  Meer informatie omtrent de werkwijze vind je in het artikel hierboven. 
 

jullie voorzitter 
Christel Janbroers 
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JULI 2020 
 
 
 

ALLE WANDELINGEN GEANNULEERD!! 
BEHALVE é 

 
 

Uilentrektochtje é 
 
Ons eerste tochtje zal doorgaan op maandag 27 juli 2020.  Het 
vertrekpunt van deze avondwandeling is de Sint-Gummaruskerk in 
het centrum van Emblem.  We starten stipt om 19u00 en volgen het 
Sint-Gummaruspad.  De afstand is 6,5km. 
We gaan onze eigen regio een keertje verkennen.  Meestal missen wij, medewerkers, onze eigen tochten.  We 
gaan genieten van het landelijke karakter van de gemeente Ranst. 
Er is geen stopplaats voorzien onderweg!!!  Diegenen die wensen kunnen achteraf in Het Badhuis nog wat 
nakaarten é ALS het open is in tijden van Corona. 
Belangrijk om te weten: 
Bij meer dan 20 leden wordt de groep opgesplitst. Tijdens het wandelen wordt de maatregel rond social distancing 
van anderhalve meter maximaal in acht te worden genomen.  Gezinsleden onder hetzelfde dak mogen in principe 
naast elkaar wandelen. 
Het dragen van een mondmasker is geen verplichting, maar wel aangeraden. 
Deelnemers dienen zich zelf te voorzien van hun eigen drankje of knabbel van thuis uit. 
We adviseren tevens om oog te hebben voor de risicogroepen.  Deze nemen beter niet deel aan een 
groepswandeling maar zijn inderdaad toch welkom.  
Graag zouden we willen weten wie meegaat.  Zo kan het bestuur zich organiseren omtrent deze bijeenkomst.  
Dus graag vooraf een belletje aan Rosita (03/2327012). 
 
 
 
 
 
 
 

AUGUSTUS 2020 
 
 
 
 
 
 

RAADPLEEG DE WANDELKALENDER OP DE WEBSITE VAN WANDELSPORT 
VLAANDEREN of NEEM CONTACT MET DE ORGANISERENDE CLUB OM NA TE GAAN 

WELKE WANDELINGEN WEL OF NIET DOORGAAN!!! 
 

DE ENIGE ZEKERHEID IN DEZE MAAND IS UITERAARD ONSé 
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Uilentrektochtje é 
 
Ons tweede uilentrektochtje van dit kwartaal gaat door op maandag 
24 augustus 2020.  Vertrekpunt is in het Vrieselhof Oelegem.  We 
verzamelen aan de open vlakte voor het kasteel.  Om 19u00 stipt 
vertrekken we. De afstand is ongeveer 6 à 7 km. 
 
Hopelijk kan er achteraf wat bij gekletst worden in de Remise. 
 
De maatregelen opgesomd bij ons eerste uilentrektochtje blijven van kracht:! 
Graag zouden we willen weten wie meegaat.  Zo kan het bestuur zich organiseren omtrent deze bijeenkomst.  
Dus graag vooraf een belletje aan Christel (03/4856068). 
 
 
 
 

SEPTEMBER 2020 
 
 
 
 

RAADPLEEG OOK VOOR SEPTEMBER DE WANDELKALENDER OP DE WEBSITE VAN 
WANDELSPORT VLAANDEREN of NEEM CONTACT MET DE ORGANISERENDE CLUB 

OM NA TE GAAN WELKE WANDELINGEN WEL OF NIET DOORGAAN!!! 
 

Zondag 06 september 2020 
 
BEEKAKKERS BEERSE 
44e Rondom Beerse 

A GEANNULEERD !!   

 
WIT-BLAUW 
SCHERPENHEUVEL 
Peiperneutentocht 

VL-BR CC Den Egger 
August Nihoulstraat 74 
SCHERPENHEUVEL-
ZICHEM 

5-8-13-20-30-35km 07u00-15u00 

 
WSV DE VOSSEN 
Intern. Kwaktocht 

O-VL GEANNULEERD !!   

 

Zaterdag 12 september t/m vrijdag 18 september 2020  
Buitenlandse reis naar Baiersbronn ð Zwarte Woud 

 

Zaterdag 12 september 2020 
 

VOS SCHAFFEN 
Kalendriestocht 

L Surferschalet 
Meldertsebaan 2 
MELDERT 

5-8-12-20-30km 07u00-15u00 

 

Zondag 13 september 2020 
 

DE NATUURVRIENDEN 
ZOERSEL 
Langs Salfen en Renesse 
Walk2Gethertocht 

A Atheneum Malle 
Herentalsebaan 56 
OOSTMALLE 

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

 

KWB SCHRIEK 
Bosuilentocht 

A Parochecentrum 
L. Kempenaersstr 16 
SCHRIEK 

5-7-9-12-16-20-25-35-
50km 

07u30-15u00 
 

 

Woensdag 16 september 2020 
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Uilentrektochtje é 
 

Ons derde Uilentrektochtje gaat door op woensdag, 16 september 
2020.  We verzamelen op de parking van Herberg Mie Maan gelegen 
aan de Diestse baan te Herselt.  We starten stipt om 13u30! 
 

Wandeling ï Hertberg: 
Hertberg is een eindeloos lijkend gebied van bos en natuur, gelegen in een regio waar drie provincies elkaar 
raken. Het natuurdomein is naast een bron van plezier en ontspanning voor de vele gebruikers ook een haven 
van rust en kalmte voor de natuurlijke bewoners. 
Het Provinciaal Groendomein baadt in een prinselijke sfeer.  Tot 2004 was Hertberg een onderdeel van de 
uitgestrekte eigendommen van de Prins de Merode.  Sinds die tijd heeft het zijn bijzondere karakter weten te 
behouden. 
 
We maken 2 lussen. De eerste lus is er eentje van 5.7km. Daarna kunnen we hopelijk iets drinken bij Mie Maan 
en voor diegenen die dit wensen vertrekken vandaar uit voor een tweede lus van 5.5km. 
 
Belangrijk om te weten:  
We wandelen in groep.  Dus wees gerust, het tempo wordt aan een ieders kunnen aangepast.  Buiten de 
organisator kent niemand het parcours dus óuiltjes-de-voorstenô moeten waarschijnlijk toch worden terug gefloten. 
 
De maatregelen opgesomd bij ons eerste uilentrektochtje zijn tegen dan hopelijk al wat versoepeld DOCH ook nu 
zouden we willen weten wie meegaat.  Zo kan het bestuur zich organiseren omtrent deze bijeenkomst.   
Dus graag vooraf een belletje aan Christel (03/4856068). 
 

Tot dan, 
uw gids van dienst Christel 

 
 

Donderdag 17 september 2020 
 

HERENTALSE WV 
Rondom Poederlee 

A Zaal De Kouter 
Heggelaan 
POEDERLEE 

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

 

Zondag 20 september 2020 
 

DE BAVOSTAPPERS 
ZITTAART 
24e Scherpgemetentocht 

A PZ-Meerhout-Zittaart 
Lindestraat 22 
MEERHOUT 

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

07u00-15u00 
 

 

DAUWSTAPPERS 
EDEGEM 
Najaarstocht 

A Parochiezaal H.Hart 
Eeuwfeestlaan 60 
LIER 

5-10-12-14-17-19-21-
25km 

07u30-15u00 

 
 

Zaterdag 26 september 2020 
 

VOSBERGSTAPPERS A Bedrijfshal 
Nijverheidsstraat 43 
RUMST 

4-6-9-12-15-20km 08u00-15u00 

 
 

Zondag 27 september 2020 
 

WK NOORDERGOUW 
BRASSCHAAT 
27e Parkentocht 

A Zaal dô Ouwe kerk 
Lage Kaart 644 
BRASSCHAAT 

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

07u00-15u00 
 

 

WSV IVAS ITEGEM 
12e Bamistocht 

A GEANNULEERD !!   
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Spontane wandelinitiatieven é 
 

Spontaan worden her en der in het Vlaamse wandellandschap enkele leuke initiatieven opgezet die voor iedereen 
toegankelijk zijn.  Kwestie van niet steeds hetzelfde wandelrondje te lopen, je eigen uitgestippelde wandelroute 
via de knooppunten te zoeken of lukraak de eerste de beste provinciale wandeling te kiezen.  We zetten voor 
jullie alles op een rijtje wat momenteel bij ons is binnengekomen.  Raadpleeg voor je vertrekt wel altijd de website 
van de desbetreffende club.  Je kan ook zelf alles opvolgen op www.wandelblog.com.  Wandelsport Vlaanderen 
steunt deze initiatieven ï bijgevolg ben je, als Ranstuilenlid verzekert op deze wandltochtjes.  
 

Corona-wandeling 
In samenwerking met de gemeente Zedelgem en Natuur en Bos stippelde wandelclub Vier op één Rij een tijdelijk 
bepijlde Corona-wandeling van 9 km uit. De wandeling is voor iedereen toegankelijk van donderdag 21 mei tot 
en met vrijdag 12 juni. Je gaat op ontdekking van het uitgestrekte Vloethemveld en in primeur wandel je door het 
gloednieuwe Ockerhoutbos. Na 12 juni voorziet de wandelclub een nieuwe wandelroute. Bij deze 2e coronawalk 
zal je keuze hebben uit een route van 9 en 15 km. Via de facebookpagina van hun wandelclub kom je alles te 
weten over de Corona-wandeling en kan je de route zelf downloaden. 
 

Wandelzoektocht 
Wsp Heverlee-Leuven maakt gretig gebruik van de wandelknooppunten in haar werkingsgebied. Zo kan je maar 
liefst vier verschillende wandelroutes volgen die je van knooppunt naar knooppunt moeten loodsen. Meer nog ze 
koppelen er meteen een gratis wandelfotozoektocht aan vast. Meer info over het initiatief kan je vinden op 
www.wsp.be 
 

10km wandeling 

Iedere week zorgt Wandelclub de Zombies Wijgmaal van donderdagmiddag tot en met woensdagmiddag voor 
een bepijlde 10 km wandeling. Iedere week garanderen ze een nieuw traject, startend vanop de parking Ymeria. 
Meer info op www.zombieswijgmaal.be 
 

Boswandeling Vinderhoute 

Reigerstappers Vinderhoute zorgden op hun beurt voor vier niet bewegwijzerde wandelroutes. Afhankelijk van de 
gekozen wandeling bewandel je de bosrijke omgeving van Vinderhoute-dorp of het Keigatbos. Meer info tref je 
op www.reigerstappers.be 
 

Coronaringen 

Wandelend Paal tekende drie verschillende Coronaringen van 8 km uit. Startend aan de Paalse Parochiezaal 
Sint-Paulus ontdek je onder andere de bosrijke omgeving van de Klitsberg, de heuvelzone van de Bulting en de 
Paalse Plas. 
 

Krotrijkse Coronalussen 

Vanaf 1 juni kan je op initiatief van Wsk Marke alle Kortrijkse deelgemeenten ontdekken. De bewegwijzerde 
tochten variëren tussen 6 en maximum 10 km. De wandelingen zijn onder andere uitgewerkt in het Land van 
Mortagne en de prachtige Leiestreek.  
Hopelijk nemen nog meer wandelclubs zulke initiatieven, dichter bij huis. 
 
 

Kom-uit-je-nest-tocht 
Onder het motto ñBlijven bewegenò en óVakantie in eigen landô 
heeft wsv de Ranstuilen een parcours afgepijld in Groot-Ranst.  
Vanaf 1 JULI 2020 tot 31 AUGUSTUS 2020 kunnen jullie 
starten aan óDen Boomgaardô (ruime parking) te Broechem voor 
onze óKom-uit-je-nest-tochtô.  
Onze gekende uilenpijlen loodsen jullie van Broechem naar 
Ranst (4,2km) en van Ranst terug naar Broechem (3,4km) OF je maakt nog een lus (6,3km) doorheen het 
Muizenbos en Zevenbergenbos. 
Wil je alleen de lust maken in Ranst, dan vertrek je aan de BIB van Ranst, Gasthuisstraat 17. 
Informatie over deze route vind je op www.ranstuilen.be 
Merk je dat er onderweg pijlen ontbreken, zou het fijn zijn als jullie die laten weten via mail aan  
christel_janbroers@hotmail.com of daniel.vanparrijs@telenet.be  
 
  

 

http://www.wandelblog.com/
http://www.wsp.be/
http://www.zombieswijgmaal.be/
http://www.reigerstappers.be/
http://www.ranstuilen.be/
mailto:christel_janbroers@hotmail.com
mailto:daniel.vanparrijs@telenet.be
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Nog enkele wandelalternatieven é 
 
Ondanks het feit dat de coronamaatregelen stilaan versoepeld worden, werden alle wandeltochten tot en met 
31/07/2020 reeds geannuleerd.  Er zal tot dan geen enkele wandeling van wandelclubs die aangesloten zijn bij 
Wandelsport Vlaanderen vzw doorgaan.  Op de website van WV kan je alle informatie vinden omtrent de 
vorderingen van deze maatregel.  Hou zeker de berichten ñlast minuteò in de gaten.  Ook op onze facebookpagina 
kan je de mededelingen van de Federatie volgen. 
 
Maar niks belet jullie om alleen, met je gezin of een paar vrienden/collegaôs op stap te gaan.  Zolang je de 
veiligheidsnormen maar in acht neemt. 
Daarom zijn nu de Wandelknooppunten een aangenaam alternatief.  Christel, onze alom bekende voorzitter, en 
haar wederhelft hebben weer een paar van deze initiatieven uitgeprobeerd en hierbij wat uitleg en fotoôs voor jullie 
verzamelt.  Ik zou zeggen é uitproberen maar en vooral é geniet ervan!! 
 
 
Een ander topwandelingetje speciaal voor jullie uitgezocht é 
 

¶ Wandelnetwerk: Kempense Beemden 
 

Afstand: 11km (wil je een kortere of langere tocht maken kan je ñspelenò met de knooppunten 

Vertrek: Schapenstal, Dijkbaan z/n, Vorselaar (Wandelknooppunt 50) 

Traject: 50 ï 40 ï 42 ï 43 ï 94 ï 28 ï 97 ï 73 ï 2 ï 98 ï 44 ï 43 ï 41 ï 40 ï 50 

Water, groen en dieren éDat zijn de hoofdingrediënten voor deze wandeling langs de gemeentegrens tussen 
Herentals en Vorselaar. 
Je komt doorheen natuurreservaat óDe Schupleerô dat gelegen is tussen de Kleine Nete en de Aa.  De naam 
verwijst naar de noeste arbeid die onze voorouders hier verrichtten om óijzermaalô te ontginnen. óSchupleerô slaat 
op oudere vormen van óschipô en óleidenô en betekent zoveel als ógeleide of gegraven waterloopô. 
Vandaag heeft het Schupleer een oppervlakte van bijna 20 hectare en herbergt het een uitzonderlijke 
natuurwaarde.  Je wandelt hier langs natte wei- en hooilanden, broekbossen en mooie rietkragen.  Verder tref je 
prachtige eikenbosjes aan, restanten van heide en typische vennetjes.  De afwisseling van biotopen zorgt voor 
een rijke fauna en flora.  En daar doorheen kronkelt de Kleine Nete, misschien niet de meest bezongen rivier van 
Vlaanderen, maar toch nog één van de mooiste. 
 
De Schapenstal in Vorselaar is er terecht gekomen nadat 
Natuurpunt enkele jaren geleden het eiken gebinte van een 
18de-eeuwse schapenstal kon kopen in Retie.  Begin 2010 
werd gestart met de heropbouw van de stal, met veel 
respect voor de authentieke bouwstijl.  Natuurpunt heeft op 
deze manier een zeldzaam stukje Kempens erfgoed 
kunnen redden van verloedering.  Volgens de 
natuurvereniging heeft de stal nu zelfs een 
voorbeeldfunctie.  Die zit in de combinatie van duurzame 
bouwtechnieken uit het verleden en het gebruik van 
hernieuwbare materialen zoals leem, inheems hout en riet, 
samen met moderne elementen als een composttoilet en 
toegankelijkheid voor rolstoelgebruikers. 
Bovendien wordt de stal nu opnieuw gebruikt, zowel door 
schapen als door mensen.  Een gedeelte van de stal is 
voorbehouden als schaapskooi voor de kudde die het 
natuurgebied begraast.  Daarnaast is er een 
ontmoetingscentrum voor verenigingen en scholen.  Kortom: een genietbare wandeling!!! 
 
En hier is er nog eentje om ñUò tegen te zeggen é 
 

¶ De Witte Netevallei ï Retie 
Afstand: 17 km 
Vertrek: Watermolen te Retie 
Traject: 94 ï 136 ï 135 ï 133 ï 33 ï 5 ï 132 ï 4 ï 3 ï 133 ï 135 ï 136 ï 93 ï 95 ï 96 ï 139 ï 140 ï  

138 ï 40 ï 41 ï 43. 
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Op een zonnige, vrije zaterdag trokken we naar de Antwerpse 
Kempen meer bepaald naar Retie.  We parkeerden de auto 
aan de Watermolen.  Een schilderachtig plekje, ideaal voor de 
eerste fotootjes.  We waren vroeg op stap, dus er was nog 
maar weinig begankenis, ook de kajaks lagen er verlaten bij.   
Wie aan de watermolen van Retie staat, kan proeven van een 
stukje geschiedenis.  Volgens sommige bronnen was hier al 
een molen in de 8ste eeuw.  Vanaf 1533 is er met zekerheid 
melding van een molen op deze plek.  Het huidige bakstenen 
gebouw staat er sinds 1756.  De molen is in privébezit, maar 
op sommige dagen stelt de eigenaar het gerenoveerde 
monument open voor het publiek. 
De historische watermolen wijst ons trouwens op het 
belangrijkste kenmerk van dit gebied: water speelt hier een 
essentiële rol.  Het is de levensader van deze vallei.  Onder 

meer daarom noemt Natuurpunt de wandelroutes hier een natuurhistorisch 
unicum in Vlaanderen. 
We vertrokken richting eerste knooppunt.   
Na een 3-tal kilometer kwamen we aan het Prinsenpark.  Dit is een prachtig 
domein van 215ha waar je je meteen thuis voelt.  Het is een groene oase met 
bossen, weilanden en waterpartijen.  De heidegebiedjes herinneren aan de tijd 
toen de boeren hier hun schapen lieten grazen. 
We kwamen aan een vogelkijkhut, van waaruit we de gevleugelde bezoekers 
ongemerkt konden observeren.  We lasten hier een eerste ñrustpostò in.  We 
bleven er een kwartiertje zitten en wandelden verder, voor maar een paar 
meter.  Een beetje voorbij deze hut lag een platform dat over het water dreef.  
Uiteraard gingen we ook daar een kijkje nemen.  Tientallen gele irissen 
stonden aan de waterkant en de kikkers kwaakten erop los.  Mijn 
gelukshormonen sloegen op hol é 

Doorheen het gebied is het één en 
al gekronkel van riviertjes die 
allemaal een óNete-variantô zijn.  En 
ja hoor, ondertussen waren de 
kajaks ook uitgevaren.  Door de te lage waterstand geraakten ze 
moeizaam vooruit.  
We vergaapten ons verder aan een vijver vol waterlelies, stapten nog 
over een planken pad om tegen de middag terug aan het eindpunt te 
zijn. 
Langs de paden zijn op verschillende plaatsen infoborden geplaatst 
met oude fotoôs, die Henri Van den Wildenbergh op exact die plaatsen 
genomen heeft in de jaren 1940-1950.  Zo krijgen wandelaars een 
goed beeld van de evolutie van het Retiese landschap in de afgelopen 
halve eeuw. 
 
Aan gezellige terrassen geen gebrek, maar ja é dat zal voor een 
andere keer zijn.  We vonden dat we nog een ijsje verdiend hadden!  
En een crèmerie, die vonden we é We smikkelden van een 
ambachtelijk ijsje met melk van Retiese koeien.   
Een instant vakantiegevoel, dat is wat we in Retie gevoeld hebben.  
In het hart van de Kempen, te midden van bossen, heide en veldené 

 
 
 

Ook al zullen de horecazaken open zijn, 
voorzie je toch maar van een drankje en eventuele picknick é 

want de plaatsen zullen beperkt zijn!!! 
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Ranstuilenkoppels in de kijker é 
 
 
 
Naam: Ingrid Adriaenssens en Peter Braeckmans 
 
Woonplaats: Brecht 
 
Leeftijd: zij een 50-plusser, hij een prille zestiger 
 
Hobby: wandelen, é 
 
Beide zijn ze al enkele jaren lid van de Ranstuilen.  Ook buiten het 
clubverband wordt er véél gewandeld.  Op vakantie, van het ene 
dorp naar het andere, met natuurlijk op tijd een dorstlesser!. 
Reizen en uit eten gaan zijn ook enkele van hun hobbyôs. 
 
Maar vooral willen wij hen al een ódikke proficiatô wensen voor hun 
25e huwelijksverjaardag op 11 augustus eerstkomende. 
 
 
 

 Getekend, 
Mireille en Peter 

 
 
 

 
 
 
 

 
Naam: Viviane Deckers en Walter Wuyts 
 
Woonplaats: Ranst 
 
Leeftijd: beiden ergens de zestig 
 
Hobby: verwoede wandelaars 
 
We hoorden dat er nieuwe leden waren in onze club die wel een 
handje wilden toesteken, Fien en Walter genaamd. 
Voor onze zomertocht van 2018 konden we op onze controlepost 
nog wel wat handen gebruiken en dus vroegen we 
telefoonnummers en hebben we de koe bij de horens gevat. Bellen 
maar naar die vrijwilligers en eens horen wat ze wilden doen. 
Het maakte voor hen niet uit welke taak ze kregen dus dat was al 
heel gemakkelijk. Fien is sindsdien onze kassierster bij de tochten 
en Walter is een allrounder. Zelfs voor het klaarzetten van de zaal 
kunnen wij op hen rekenen. 
Met de busreizen hebben we ze ook al mogen begroeten en ons 

eerste weekend met de club dat was ook echt iets voor hen.  
Ze zijn beide echt wel gebeten door de wandelmicrobe en Walter is zelfs zoals zovele wandelaars al naar 
Compostella geweest.  Daar ze nu beide bijna met pensioen zijn is hun droom om samen naar Compostella te 
wandelen, en, waarom niet; overschot van tijd dan he.  Het wandelen zit hen echt in het bloed. 
En wat hoorden we nu onlangs, ja hoor, groot nieuws, op 24/04 zijn ze in het huwelijksbootje gestapt. Dikke 
proficiat hiervoor!  
We wensen jullie nog veel geluk samen en hopen jullie ook nog lang als wandelende en helpende leden in ons 
team en onze club te mogen houden. 
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Familiegebeurtenissen é 
 

In memoriam é 
Op 14 maart 2020 overleed Paulina Van Reusel. 
Zij was de weduwe van Louis Kerkhofs en 
de schoonmoeder en moeder van onze trouwe leden  
Ludo en Lisa Bossaerts-Kerkhofs. 
 
Op 28 maart 2020 overleed Jacqueline Verhaegen. 
Zij was de weduwe van Albert Braem,  
de moeder en schoonmoeder van onze gewezen leden  
Regul en Mariëtte Braem-Op de Beeck  
en actieve leden Marc en Sandra Braem-Goovaerts. 
Bovendien was zij de grootmoeder van onze bestuursleden 
Patrick en Tania Braem-Matthyssen. 
Samen met haar echtgenoot was zij zelf ook jaren Ranstuilenlid. 
 
Roger Verreet overleed op 30 maart 2020. 
Hij was de echtgenoot van Rachelle Hoefkens en de vader van Martine Verreet. 
Zij waren alle drie jarenlang actieve Ranstuilenleden. 
 
Willy Florus overleed op 17 april 2020. 
Hij was de echtgenoot van Elsa Lambrechts en  
de schoonvader en vader van onze leden Ronny en Hilde Van Eynde-Florus. 
 

Via deze weg willen wij, namens alle Ranstuilenleden,  
aan alle getroffen families ons blijken van medeleven betuigen. 

 
 

Geboorten é 
 
Op 25 maart 2020 werd Robbe geboren. 
De trotse ouders zijn Wim en Enea De Reyt-Cootjans,  
grote broer van deze spruit is Wout en 
onze bestuursleden Peter en Viviane Cootjans-Brits en ons lid Monique Van 
der Parren zijn de fiere grootouders. 
 
Op 02 april 2020 zag Emiel het levenslicht. 
Onze leden Dave en Tina Corthout-Tavernier zijn de trotse ouders van deze 
kleine spruit. 
 

Veel geluk Robbe en Emiel! 
En de ouders en grootouders wensen we óvan harte proficiatô. 

 
 

Huwelijken é 
 
Op 24 april 2020 zijn onze leden Fien Deckers en Walter Wuyts in het huwelijksbootje 
gestapt. 
 

Hartelijk gefeliciteerd en nog vele gelukkige jaren samen. 
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Uilenleden schrijven é 
 
Nu we in lockdown zitten behoren officiële wandelingen al een tijdje tot het verleden. 
Dus deze rubriek dreigt stilaan ook tot het verleden te behoren é dat dacht ik toch. 
Maar Ranstuilen zijn niet klein te krijgen, wandelbloed kruipt immers waar het niet gaan kan.  Dus zochten ze 
alternatieven en gingen onder en rond hun eigen kerktoren op zoek naar natuur en mooie plekjes om te wandelen. 
En als je facebook bekijkt val je van de ene verbazing in de andere é nog nooit verschenen hier zoveel mooie 
natuurfotoôs van ooo zo dicht bij onze deur. 
Dat bracht de redactie op een idee é waarom deze verwoede wandelaars niet eens extra uit hun tent lokken en 
hen uitnodigen om kleine of grote wandelverhalen te schrijven in deze ongewone tijden é toch tijd zat é!? 
Het bestuur (lees: onze voorzitter) deed er nog een schepje bovenop é alle coronawandelverhalen krijgen een 
plaatsje in deze rubriek en de schrijvers ervan ontvangen een leuk gadget.  Bovendien wordt onder alle 
deelnemers ook nog één gelukkige uitgeloot die met een leuke prijs aan de haal mag gaan. 
Deze verhalen smukken we op met eigen fotoôs van de schrijver. 
 
Lang heeft het niet geduurd voor iemand in de pen kroop.  En er volgden er nog.  Hieronder kan je de eerste 
resultaten lezen. 
 
 

Wandelen in onzen ôeigen hofõ é 
Beste vrienden Ranstuilen, 
 
Onze voorzitter vroeg om iets van onze belevenissen tijdens deze moeilijke 
periode op papier te zetten.  Op de facebook van De Ranstuilen staan vele 
mooi fotoôs. 
Na onze laatste georganiseerde wandeling op 12/03 in Diest moesten wij ons 
ook aanpassen aan de geldende regels.  Wandelen mocht nog met 2 van het 
zelfde gezin. 

 
Daar wij in Borgerhout wonen op de 
grens met Deurne was de keuze 
gauw gemaakt, het Rivierenhof op 
5min wandelen, het werd vanaf dan 
ONZE hof. 
Waarschijnlijk hebben we ondertussen op elk padje gewandeld, hier in, 
daar uit, rechts, links, alles is van ons.  
Het zijn onze eendjes met kleintjes, onze reigers en zeker onze zwaan 
die mooi zat te broeden op 6 eieren ( vanaf begin april ) men had een 
speciaal hek geplaatst zodat je niet te dicht bij kon komen, verder onze 
ganzen en meerkoeten ook met 
kleintjes. 
Hoe meer wij er wandelen hoe 
meer we ontdekken, de 
schoonheid van de bomen die 
stilaan blaadjes kregen, de pracht 
van de bloesem, de vele kleuren 
van bloemen allerlei. 
De natuur is zo mooi.  
 

Enkel zondags gingen wij verder op stap, alles te voet vanaf thuis tot het 
fort in Borsbeek ( 16km ), naar het fort van Wommelgem met omweg terug 
(17km) naar Erbrugge in Deurne. 
Als besluit: blijf gezond, blijf wandelen. 

Leon en Ria  
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Enkele mooie wandelervaringen é 
 
 
Hallo Uiltjes, 
Zondag 22 maart 
Ik woon aan het molenbos in Grobbendonk en vandaar vertrekt mijn 
coronawandeling naar de Lovenhoek in Vorselaar.  Er is daar een prachtig 
natuurpunt wandeling. 
Je wandelt over bruggetjes, planken of stronken om met je voeten droog te 
blijven; er is een zwart water en een griezelig bos.  Ook kom je langs weiden 
waar in de zomer schapen en Galloway koeien grazen.  De storm van deze 
winter heeft wel enkele bomen ontworteld. 
Het is een echte aanrader om eens tot de Lovenhoek te gaan. 
Meer fotoôs zijn te vinden op de Facebookpagina van de Ranstuilen -  
gepost op zondag 22 maart 
 
 
Zaterdag 12 april 
Met de fiets naar Bouwel gereden tot aan de kerk want daar begint de ñBladerdabberwandelingò.   

(Zo werden de inwoners van Bouwel vroeger genoemd). 
 
De wandeling voert mij langs het kasteel en het schattig stationhuisje (beide 
zijn nog bewoond) en door het bos naar de molen en de grot van Maria. 
Aan de Bouwelhoeve een lekkere ijsjesstop genomen (maar dan wel zonder 
te stoppen want dat mag niet in 
coronatijden).  Vandaaruit gaat het 
verder naar het Philipspad waar een 
mooie vijver ligt; dan door naar de 
Kerkeheide, een mooi stukje natuur in 
Bouwel. 
Dan wordt ik terug naar de kerk 
geloodst waar ik op mijn stalen ros klim 
om terug huiswaarts te rijden. 
Meer fotoôs gepost op zondag 12 april 
uiteraard ook op de Facebook pagina 
van de Ranstuilen 
 
 
 

 
Zondag 13 april 
Daar waar de Nete en de Aa samenvloeien begint mijn wandeling en staat 
de kasteelhoeve (den herberg van Bartel Van Riet) en waar de tijd bleef stille 
staan. 

 
 
Ik wandel verder lang de Netedijk, langs de boerenbrug, door de weide en zo 
verder langs het ñEngels kampò.  Van daaruit terug de Netedijk op richting 
Herentals. 
Even afwijken van de dijk om een paar prachtige Natuurpunt-vennetjes te 
ontdekken. 
Ik wandel terug via Hidrodoe naar Vorselaar.  
Aan camping ñde 7 geitjesò ontdek ik dat je er een ijsje kan kopen en daar zeg 
ik geen neen tegen. 
Al likkende verder wandelend kom ik nog een mooi watertje tegen en een 
prachtige boeren knol die mij komt groeten. 
Terug in Grobbendonk nog vlug een ommetje langs de gemeentelijke visvijver 
(dat is een afgetakt stuk van de Nete) om zo verder terug naar mijn KOT te 
stappen. 
Fotoôs gepost op zondag 13 april op de Facebookpagina van de Ranstuilen 
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Zaterdag 23 mei zal ik niet snel vergeten!   
Ik was al heel vroeg wakker en voelde me als een kind dat op schoolreis 
vertrekt.  Ik was zo gelukkig! 
 
Gepakt en gezakt: eten, drinken, regenbas (check) en vooral mijn 
wandelschoenen niet vergeten; 
op naar Stoumont é een tripje van 1u40.  We reden precies naar het 
buitenland.  We zijn niet meer gewoon van zolang en zo ver te rijden. 
Ik heb met mijn werk/wandel collega een lus gemaakt van 27km rond het 
kasteel van Stoumont in de vallei van de Amblève.  De hoogste klim was pittig 
maar zalig om terug te mogen en kunnen 
doen! 
 
We hebben genoten van de stilte en de 
uitzichten.  De gezellige kleine dorpjes met 
de prachtige vakwerkhuisjes.  Het wandelen 
langs de Amblève i.p.v. de Nete.  De holle 
wegen en de weidse velden 

 
Vele koeien en stieren en kalfjes en ja ook oorlogsherinneringen.  In la la Gleize 
en Stoumont is hard gevochten en zijn er vele onschuldige slachtoffers 
gevallen. 
In ieder geval zal ik mijn eerste óechteô wandeltripje in deze coronatijd niet snel 
vergeten! 

Groeten 
Goedele 

 
 
 
 

Hallo Ranstuilen, 
 
Vandaag wandelroute uitgestippeld via knooppunten.  Vertrek Oelegem (Vrieselhof) en zo richting Schilde en 
terug; goed voor zoôn 18km.  Echt de moeite daarom wil ik dit met jullie delen.  Volg deze nummers: 71-56-56-53-
52-51-50-48-57-49-49-63-62-61- 
02-54-55-56-71 
Wel even vermelden dat er 2 bordjes ontbreken bij nr.49 (gewoon eerste baantje links afslaan) en dat zal je ook 
merken op een gegeven moment bij nr.2 (dan ook eerste baantje links afslaan).   
 

Veel wandel plezier!! 

Liliane Van Camp (Boechout) 
 

 
 
 

Nog een leuk Ardennen-verslag é 
 
2020 een vreemd jaar.  Volledig overgoten door Covid 19 sinds 13 
maart.  Iedereen heeft er mee te maken, zo ook wij wandelaars.  Plots 
kon het niet meer op de gekende manier, nl via de 
wandelverenigingen, dus moesten we op zoek naar een andere 
manier om te wandelen, want, bewegen werd wel heel sterk 
aangeraden door onze politiekers en virologen. 
 
We deden al verschillende wandelingen in onze eigen omgeving 
(Brecht) op basis van de wandelknooppunten en ondertussen was 
het bang afwachten wat het ging worden voor de verdere periodes.  
Wij planden nl vakantie van 21/05 naar ons 2de verblijf in de omgeving 
van Bastogne. 
Wij hadden veel geluk.  Vanaf deze dag mocht het weer officieel en 
dus wijle weg. 

 

 

 



 23 

Eerst een grote opkuis van de tuin maar gezien het mooie weer was dat natuurlijk niet erg. 
Maar, ook hier gaan we graag wandelen gezien de mooie omgeving en het feit dat we deze omgeving nog niet 
echt kennen.  
 
We hadden wel al eens een wandeling gedaan die ons verbaasde door de mooie natuur en het feit dat we langs 
een kasteel kwamen.  Deze moesten we dus zeker nog een keer doen en gezien de oproep om een verhaaltje te 
schrijven bij je wandeling voor ons clubblad besloten we ook fotoôs te nemen van het tochtje.  
 
Via Strava bleek het een rondje te zijn van 8km met een 
hoogteverschil van 121m en via Mister Google zochten we naar de 
geschiedenis van het Kasteel dat we onderweg tegenkwamen. 
Het domein van Rolley bestond in de middeleeuwen uit een kasteel, 
een boerderij, een ijzersmederij en een molen, te midden van 296 
hectaren landbouwgrond en bossen.  Het kasteel dateert uit de 13e 
eeuw, en in 1475 heeft Charles le Téméraire er overnacht.  De 
boerderij van het kasteel van Rolley is in 1791 gebouwd. 
Vanaf 1940 heeft Rolley de tweede wereldoorlog meegemaakt.  Op 
2 maart 1940 is in de bossen het vliegtuig van de Belgische luitenant 
piloot Xavier Henrard neergestort.  De eerste Belgische piloot 
neergeschoten door de bemanning van een Duitse Dornier die de 
neutraliteit van het Belgisch luchtruim schendde. 
 
De meest memorabele historische gebeurtenis rond de site van 
Rolley is de slag van de Ardennen in 1944.  Bastogne was 
omsingeld door Duitse troepen en werd verdedigd door regimenten 
van de bekende óUS Airborne Divisie 101ô.  Regiment 502 had het 
kasteel als hoofdkwartier ingenomen, terwijl de boerderij van het 
kasteel als veldhospitaal was ingericht.  De paardenstallen dienden 
als barakken voor de Amerikaanse soldaten.  Vele gewonde 
Amerikaanse en Duitse soldaten zijn in het veldhospitaal 
geopereerd en verzorgd. 
Generaal-majoor M. Taylor, commandant van de Airborne Divisie 101 heeft de nacht doorgebracht op het 
kasteel op 28 december 1944, en brigade generaal A. Mc Auliffe is er gedecoreerd door generaal G. Patton op 
30 januari 1945. 
 
En zo blijkt de omgeving van ons 2de verblijf vol geschiedenis te zitten rond de slag om de Ardennnen, en, wie 
weet volgen er in de toekomst nog wel wat verhaaltjes over de omgeving. 
 

Patrick, Tania en onze honden Branco en Aika. 
 
 

 
 

Eindelijk wat verder van huis é 
Het klonk als muziek in mijn oren toen ik op zaterdag 2 mei, na een 
veel te drukke werkdag, te horen kreeg dat we vanaf 4 mei een 
kleine verplaatsing met de wagen mochten maken om te wandelen.  
Hier lieten we geen gras over groeien.  We toonden burgerzin en 
verantwoordelijkheid en verplaatsten ons op zaterdag 9 mei amper 
12km van onze woonplaats.  
 
We vertrokken in Herenthout aan ôt Schipke voor een tochtje van 
11km met een bewegwijzering van gele pijltjes.  In niet-coronatijden 
kan je ook in ôt Schipke vertrekken!!!  Deze wandeling in hartje 
Kempen voerde ons doorheen de landelijke vallei van de Grote 
Nete.  Bezienswaardigheden zoals Kruiskensberg en de Merode 
Bossen zijn jullie zeker bekend (Ivas gebied).   

 
Het vertrekpunt ôt Schipke aan de Nete is een restaurant in een omgeving van weelderige natuur.  Hier viel echter 
niet veel te beleven, jammer (lees: café was toe!!!).  Rond 1900 combineerde ôt Schipke nog verscheidene 
functies: die van herberg, boerderij en veer, een plaats waar men kon overvaren.   
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Dit schilderachtige plekje inspireerde al talloze kunstenaars; 
Regisseur Roland Verhavert maakte er in 1975 opnamen voor de 
film óPallieterô naar het boek van Felix Timmermans.  Ook tv-
ploegen kwamen hier geregeld filmen.  Voor óTerloopsô, óLili en 
Marleenô en voor nog veel meer.  Het zal dus wel geen toeval zijn 
dat de omgeving van ôt Schipke ook de geliefde wandelplek was 
van voormalig omroepbaas Cas Goosen.   
Allerlei kunstenaars, schilders en dichters voelen zich hier thuis.  
Of in de woorden van Jos Vandeloo: ñDe stilte is er hoorbaar en 
tegelijkertijd ook voelbaar.  Hou het hoofd wat schuin en luister 
aandachtig naar het stille praten van het Netewater é   
 

 
Even verderop 
bereikten we Kruiskensberg.  Aan deze plek zijn heel wat 
verhalen verbonden.  Het oudste dateert van omstreeks 1260 
toen een herder zijn schapen hier weidde op de heuvel.  De man 
was door zware koorts aangetast.  Maar toen hij hier van het 
bronwater dronk, verdween de koorts. Het verhaal deed de 
ronde, en andere koortslijders volgden het voorbeeld van de 
herder en werden genezen.  Vandaag staan hier een 
beschermde kapel, een ijzeren kruis, een kruisweg en vijf 
waterputjes, die de vroegere bron vervangen en die de 5 wonden 
van Christus symboliseren.  Nog steeds kan je aan de kapel of 
aan de kruisweg veters, stukjes stof of haarlokken vinden.  Ze 
zijn er geknoopt om óde koorts af te bindenô.   
Er doet over Kruiskensberg nog een ander verhaal de ronde.  De 

kapel zou namelijk de plaats zijn waar je aan een lief kan geraken!!!  Jongeren kwamen er bidden om een goede 
partner te vinden.   
 
Achter de kapel ligt een domein met een heideven en daarrond een 
uitgestrekte vochtige heide, afgewisseld met droge zandruggen.  Alles 
samen vormt het een heel mooi wandelbos.  De wandeling Schipkespad 
leidt je tenslotte nog doorheen de Merode bossen.   
Als je hier in de 18de eeuw rondliep, zou je vooral heide hebben gezien 
en onbegaanbare moerasgebieden.  Rond 1800 werden er bossen 
aangeplant met hoofdzakelijk naaldbomen.  Het dennenhout moest 
dienen als stuthout in de mijnbouw.  De familie de Merode was meer 
dan 100 jaar eigenaar van dit gebied.  Sinds 1992 zijn de Merode 
bossen eigendom van het Vlaams Gewest, en is het een prachtig 
wandelgebied. 
In niet-coronatijden kan je hier verpozen in caf® ôt Prinsenhof.  Dit is als 
vanouds een aangenaam volkscafé waar zorgeloos genieten centraal 
staat.  Net als ôt Schipke heeft deze herberg een rijke geschiedenis.  
Volgens de legende heeft keizer Karel hier nog overnacht tijden een van 
zijn tochten. Het interieur van het Prinsenhof heeft wat van een oude 
jachthut. 
 
Traject 61 ï 60 ï 4 ï 99 ï 8 ï 12 ï 13 ï 6 ï 42 ï 41 ï 11 ï 10 ï 80 ï 79 
ï 96 ï 86 ï 87 ï 88 ï 89 ï 94 ï 93 ï 98 ï 61 (bij twijfel aan de knooppunten gewoon de gele pijlen volgen). 
 

Een (zatte?) Christel 
 

Hallo allemaal, 
 
Weet je dat vroeger rond kerstmis Gaston Verheyen (echtgenoot van Agnes Smits) steeds een wintertochtje 
organiseerde en dat vertrok dikwijls vanuit 't Schipke en als ik me nog goed herinner had hij contact met de 
toenmalige eigenaars.  Sindsdien is het gemoderniseerd want ik herinner me nog dat er een leuvense stoof stond 
en wij meermaals onze natte kleren daarop te drogen legden, gewoonlijk hadden we slecht weer!   
Ik ben hiervoor even in mijn Ranstuilenarchief gekropen, heb toch niet veel anders te doen. 
Dat waren inderdaad tochtjes uitgezocht door Gaston, vele met de hulp van de Jos van Maria.   Ze zijn begonnen 
in 1984 en geeindigd in 1993.  Steeds werden zij ingericht de laatste zondag van december, de zondag tussen 

 

 

 


