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ZONDAG 03 JULI St-Michielstappers - Walk2Gether 
 superaanbieding te Wuuswezel 
WOENSDAG 03 AUGUSTUS Uilentrektochtje te KESSEL 
ZATERDAG 20 AUGUSTUS Zomerfestijn en wandeling 
ZONDAG 21 AUGUSTUS Superaanbieding te Lummen 
ZONDAG 18 SEPTEMBER Natuurvrienden  - Walk2Gether 
 Superaanbieding te Oostmalle 
ZONDAG 16 OKTOBER Busreis Achel 
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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… 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

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

Viviane Brits, Peter Cootjans en Marc Peeters 

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

Kris Mariën en Irène Kreydt 
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Woord van uw  
 voorzitter … 

 

 

 

 
Beste leden, 
 

Na 2 jaar niet georganiseerd te hebben, stonden op 10 april de zenuwen strakgespannen!  Zou het mooi weer 

worden?  Zouden de wandelaars nog afzakken naar Broechem?  Hebben we niet te veel/te weinig 

pistolets/koffiekoeken/taart besteld?  Hebben we nog iets over het hoofd gezien?   
 

Het waren weer overbodige twijfelmomenten!  Met een uitslag van 1670 deelnemers waren we op 10 april de 

beste van de klas!  112 Ranstuilen tekenden present om te helpen of te wandelen, 3 wandelclubs hadden een gratis 

wandeling bij ons en de Duintrappers Westende zaten met 39 op de bus.  En het was van deze voorzitter (ook nog 

van andere wandelaars hoor!!!) dat we veel complimenten kregen.  Hij was onder de indruk van de mooie 

startzaal, van het prachtige parcours en vooral van onze gastvrijheid.  Tja, dan beginnen we toch te “blinken” 

hé?!   

Aan onze 61 medewerkers zou ik willen zeggen 

MERCI, DANK U WEL, THANK YOU… 

Jullie inzet en enthousiasme zijn onbetaalbaar. 
 

We mochten toch ook weer wat nieuwe leden inschrijven.   

Aan deze sportievelingen zou ik zeggen … WELKOM in onze wandelclub! … Voel je thuis, voel je vertrouwd en 

twijfel zeker niet om deel te nemen bij een clubactiviteit. 
 

Op 12 juni hadden we een superaanbieding in Hoegaarden.  Ikzelf was niet aanwezig wegens een korte pauze, 

maar 23 Ranstuilen zakten af naar de geboortestreek van het bekende witbier.  Aan de foto’s te zien op facebook, 

heb ik het nare gevoel iets gemist te hebben! 
 

Het derde kwartaal staat voor de deur.  Een periode van zomerse en tropische dagen, vakantiereizen, gezellige 

terrassen met frisse pinten, zorgeloos genieten, buitenleven, barbecueën, verfrissende ijsjes ... enkele van die 

zomerse begrippen nemen wij in het derde kwartaal ter harte! 
 

Het uilentrektochtje op woensdag 3 augustus wordt een avondwandelingetje … met een terraske en een passage 

langs de crémerie.  De afstand is iets minder lang, daarom niet minder groen.  Dany neemt de leiding op zich. 
 

Op 20 augustus steken we het vuurtje eindelijk terug aan.  Na een voorafgaand wandelingetje klein of groot, 

wacht er bij terugkomst een mals en sappig stukje vlees.  Daarbij een frisse pint, in goed gezelschap en afsluiten 

doen we als weleer met een hemels ijsje. 
 

Ook onze Ranstuilenvakantie staat voor de deur.  Een tijd om op avontuur te gaan, er samen op uit te trekken, de 

Duitse sfeer op te zoeken.  Als ik het programma bekijk, dan komt dat instant vakantiegevoel naar boven. 
 

Verder zijn er nog 3 superaanbiedingen in het derde kwartaal en gaan we stilaan ook de draad weer oppikken 

om busuitstappen in te plannen.  Noteer alvast 16 oktober in jullie agenda.  We trekken dan naar Hamont – Achel, 

een groen historisch stadje in het noorden van de provincie Limburg.  
 

Een goed gevulde agenda voor de komende 3 maanden met heel wat natuur en bewegingsmomenten … 

Fijne vakantie iedereen.  Wat je bestemming ook is, ik wens je een reis die je meer laat ontdekken dan de plek 

alleen. 

Fijne zomer! 
 

Christel  
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Reizen om te wandelen … 
 
Voor dit  kwartaal hebben we drie  superaanbiedingen 
in petto.  De eerste hiervan gaat door op zondag 03 juli 
2022. 
 
We trekken dan naar Wuustwezel.  De St-
Michielstappers richt dan de Wolfsheuveltocht in.  
Starten kan hier tussen 07.00u en 15.00u; vertrekplaats 
School Berkenbeek gelegen aan de Nieuwmoerse 
Steenweg 113, Wuustwezel.  Ze laten de wandelaars de 
keuze voor een afstand van 4, 7, 11, 14, 18, 22, 25 en 
of 30km 

 
Even een korte omschrijving over deze plaats. 
Wuustwezel ligt uiteraard in de provincie Antwerpen.  Het is een Kempense gemeente in het noorden van de 
provincie, tegen de grens met Noord-Brabant en is omringd door Zundert (NL, Meer, Hoogstraten, Brecht, 
Kapellen, Brasschaat en Kalmthout.  De naam Wuustwezel (wuust-wieze-lo) betekent: woest weide- en 
bosgebied. 
Omstreeks 1200 werd de eerste kerk gebouwd en eind 13e eeuw werd Wuustwezel een zelfstandige heerlijkheid. 
Heren behoorden tot de familie Van Wilre en in 1745 kwam de heerlijkheid aan de familie Vinck.  De heren 
zetelden op het Kasteel Ginhoven.  In het gemeentewapen bevinden zich 3 vinken, waarvan verondersteld wordt 
dat zij aangeven dat er in Wuustwezel drie achtereenvolgende burgemeesters waren met de naam "Vinck". 
 
Van 1806-1811 werd de Bredabaan aangelegd waardoor Wuustwezel ontsloten werd. In de loopvan de 19e eeuw 
ontstonden er ook andere verharde wegen. Ook werden er enkele fabrieken gesticht zoals de Sigarenfabriek 
Verellen in Gooreind en de zuivelfabriek Sint-Marie kwam tot stand in 1907-1913. 
Van 1929-1942 werd door de Noordwatering een 1100 ha groot gebied tussen Wuustwezel en de Belgisch-
Nederlandse grens ontgonnen. 
Na de Tweede Wereldoorlog ontstond er lintbebouwing. Hier en daar werden ook villa's, bungalows en sociale 
woningen gebouwd.  
Wuustwezel heeft als deelgermeente Loenhout en het gooreind en de gehuchten Sterbos, Westdoorn en Braken. 
Deze gemeente  
 
Een belangrijk natuurgebied met heide en vennen is het Groot Schietveld, ten zuiden van Wuustwezel.  Een 
ander natuurgebied is het Uilebos. 
 
Van de organiserende club kregen wij onderstaande informatie: 
 
Wolfsheuveltocht Wuustwezel: 
 
De Wolfsheuveltocht gaat door op zondag 3 juli. 
Vertrek: Berkenbeek, Nieuwmoerse Steenweg 113, Wuustwezel. 
 
Berkenbeek: 
Berkenbeek is een school voor buitengewoon onderwijs.  Op de 
campus volgen een 600-tal leerlingen tussen 2,5 en 23 jaar 
onderwijs.  In het buitengewoon onderwijs wordt afgestapt van het gemeenschappelijk leerplan.  In plaats daarvan 
wordt een programma voorzien dan aangepast is aan de noden van de specifieke doelgroep en van de leerlingen.   
 
De Wolfsheuvel: 
 
De Wolfsheuvel, gelegen in Wuustwezel, is ook bekend als het bos van de Boerenbond.  Het lag eeuwen gelegen 
aan de zuidrand van een aaneengesloten veen- en turfgebied.  Nu ligt het meer dan 60ha grote bos in een 
landbouwgebied met akkers en weiden. 
 
Fauna en flora: 
van het oorspronkelijke bos uit de 19de eeuw is weinig over.  De oudste bestanden zijn aangeplant in 1940.  
Ondanks de relatief jonge leeftijd vormt het bos het leefgebied van heel wat vogels, zoals de zwarte specht en 
buizerds.  Het ven is een trekpleister voor watervogels en een broedplaats voor rietvogels zoals de kleine karekiet.  
Onder de zoogdieren is de ree de opvallendste soort. 
 

 
 

Superaanbiedingen 
 

 

 

 

 

Superaanbiedingen 
Superaanbiedingen 
anbiedingen 
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Gevarieerd bos:  
er wordt gestreefd naar een gemengd bos van inlandse eik en grove den.  Amerikaane eik kan plaatselijk 
behouden blijven voor vleermuizen en holenbroeders.  Naast het bos krijgen bosranden er open plekken met 
bloemenakkers voor insecten alle aandacht.   Rietpartijen rond het Wolfsven zorgen voor een meer open karakter 
rond het ven. 
 

De Maatjes:  
De Maatjes ligt in de gemeenten Kalmthout (Nieuwmoer) en Wuustwezel aan de Nederlandse grens.  Het is een 
klein rietmoeras met omringende, soms natte graslanden en veel 
bomenrijen en boskanten.  Samen met het Nederlandse evenknie “de 
Matjens” vormt het een grensoverschrijdend natuurgebied.  Het is 
vooral een belangrijk leefgebied voor verschillende soorten riet- en 
watervogels. 
 

Sterbos: 
Zo genoemd naar de stervormige aanleg van eiken- en beukendreven 
die naar het kasteel leiden, gelegen te midden van een uitgestrekt bos 
met loofbomen, sparren, vijver en omringend landbouwgebied en wordt 
begrensd door de Nieuwmoersesteenweg.  Aan de 
Nieuwmoersesteenweg ziet u een hardstenen toegangspoort in 
neorococostijl 
 
Zo, beste Uiltjes, op die manier zijn we ons een beetje bewust van de streek die we bewandelen.  Vergeet 
bovendien niet dat deze tocht eveneens een Walk2Gethertocht is.  Dus twee vliegen in één klap … tenminste als 
je niet vergeet om je kaarten te laten afstempelen. 
 
 

 
 

 

De tweede superaanbieding brengt ons naar Lummen.  
De Lummense Dalmatiërs organiseren op zondag 21 augustus 2022 de Kermistocht.  
Vertrekken doe je tussen 07u00 en 15u00 vanuit Zaal Oosterhof gelegen aan de Dr. 
Vanderhoeydonckstraat 56 in Lummen.  Je kan kiezen voor 5, 8, 10, 15  en/of 20km. 
 
Lummen is een gemeente in de provincie Limburg en ligt op het kruispunt van diverse 
streken: geografisch heeft deze gemeente kenmerken van het Hageland, Haspengouw 
en voornamelijk de Kempen, meer bepaald op het Kempens laagplateau.  Er zijn enkele 
getuigenheuvels, zoals de Willekensberg met aansluitend het Lummens Broek, en de 
Venusberg (61 meter). 

 
De gemeente ontstond uit een fusie van de deelgemeenten Lummen, Meldert en Linkhout. Daarnaast zijn er nog 
tal van gehuchten: Geneiken, Genenbos, Gestel, Goeslaar, Groenlaren, Laren, Mellaar, Molem, Oostereinde, 
Rekhoven, Schalbroek en Tiewinkel. 
De aangrenzende gemeenten zijn Diest en Beringen in het noorden, Halen in het westen, Herk-de-Stad in het 
zuiden, Heusden-Zolder in het oosten en Hasselt in het zuidoosten.   
Door haar ligging aan zowel de E313 als de E314 en het Albertkanaal is Lummen een economische groeipool.  
Het telt vier industriezones: Zolder-Lummen, Lummen-Gestel, Lindekensveld en Genenbos-Kolenhaven.  De 
totale oppervlakte aan bedrijventerreinen bedraagt 147,2 ha.  Lummen behoort tot het Economisch Netwerk 
Albertkanaal.  In het kader hiervan werden de regionale bedrijventerreinen van Lummen rechtstreeks met de 
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E313 verbonden en werd ook het klaverblad omgebouwd tot een conflictvrije verkeersturbine.  Deze werken 
werden afgerond in 2013 en dit knooppunt is sindsdien veel veiliger. 
 
In Lummen vind je een heleboel bezienswaardigheden waaronder: 

 De Duizendjarige Eik: staat in het gehucht "Mellaer", in een 
bosgebiedje ten noorden van de Dikke Eikstraat.  In dat bosgebiedje 
staan enkele oude eiken die de zoon van de Duizendjarige Eik en de 
kleinzoon van de Duizendjarige Eik genoemd worden.  De omtrek 
van de stam is ongeveer 6,3meter, de hoogte: 17m en de leeftijd circa 
700 jaar oud.  De kern van de boom is weggerot. 

 Het Pakhuis en de lijnzaadmolen aan de Demer, op de grens met 
Schulen: was vanaf de 18e eeuw een opslagplaats voor goederen. 
Platbodems bevoeren tot 1920 de Demer tot op deze plek. Hier 
werden de goederen afkomstig uit Mechelen, Diest... tijdelijk 
gestockeerd om verder met paard en kar vervoerd te worden naar Hasselt, Maastricht en Duitsland. 
In het gebouw is er een lijst uit 10 januari 1776 met de beschrijving van 138 goederen die werden vervoerd 
over de Demer. Ze vermeldt verschillende oude Nederlandse inhouds- en gewichtstermen en vermeldt de 
transportprijzen naar talrijke Nederlandse en Duitse steden. 

 Grafkapel Van Willigen-Glavany 

 Kapel van de Beukenboom: kluis en kapel gelegen op de top van de Willekensberg 

 Verschillende kastelen zoals Kasteel De brug, Kasteel Het Hamel, Kasteel Lagendal, kasteel van Loye 

 Kiosk op het Gemeenteplein is opgericht in 1887.  De kiosk werd gerestaureerd in 2009 en is een 
straatbepalend beeld in de gemeente. 

 
En ook enkele natuurgebieden: 

 Vallei van de Zwarte Beek: natuurgebied en biotoop voor weidevogels. Het is een van de weinige beekvalleien 
waar in het hele stroomgebied, van bron tot monding, aan natuurbeheer wordt gedaan. Natuurpunt vzw 
beheert ruim 1500 ha natuur, maar ook de Vlaamse Overheid en de provincie Limburg dragen hun steentje 
bij.  De grote waarde van dit gebied ligt in de afwisseling van een aantal zeldzame vegetatietypen en het 

voorkomen van enkele op Europees niveau bedreigde diersoorten.  
Ook de waterkwaliteit is naar Vlaamse normen nog behoorlijk. 
Tevens werd in 1992 de Vallei van de Zwarte Beek in Koersel, een 
van de wandelgebieden van de Zwarte Beek, uitgeroepen tot 
Ecologisch Impulsgebied.  Een van de redenen hiervoor was dat 
het stroomgebied van de Zwarte Beek in de jaren negentig 
nagenoeg de helft van de Vlaamse broedpopulatie van de 
watersnip herbergde.  Hieraan ontleent het "Vlaams 
bezoekerscentrum De Watersnip" in Koersel dan ook haar naam. 
 

 Het Schulensmeer, op het grondgebied van Herk-de-Stad, Halen en Lumen: dit is een groot kunstmatig meer 
en zelfs het grootste binnenmeer van Vlaanderen.  Het natuurgebied is een broedplaats voor veel 
watervogels.  Er wordt aan kajak, windsurfen en zeilen gedaan. 

 Wandelgebied Venusberg: Deze getuigenheuvel, gelegen te Meldert, bevindt zich op ongeveer 60 meter 
boven de zeespiegel en was een zandbank van de Diestiaanzee die zich 7 miljoen jaar geleden terugtrok. 
De 'berg' dankt zijn naam aan de vele vennen op de heuvel.  De heuvel wordt gekenmerkt door een uniek 
landschap met een hoge ecologische waarde.  Holle wegen voeren naar de top omhoog.  Naast de droge 
heide treft men ook natte heide aan.  De natte biotopen op die hoogte zijn uniek en zijn ontstaan door de 
ondoordringbare ijzerzandsteen ‘kwelbronnen’ die er ontspringen op de flanken. De top van de Venusberg 
biedt een weids panorama over de vallei van de Zwarte Beek. De vereniging Natuurpunt heeft de heide 
hersteld.  In juni 2008 werd op en rond de Venusberg een nieuw wandelgebied geopend. 

 

Zo, beste Uiltjes, weer wat informatie opgedaan over de streek waar we onze wandelzondag zullen doorbrengen. 
 
 

 
 
 

En voor de derde superaanbieding van dit kwartaal trekken we op zondag 18 september 2022 naar Oostmalle. 
De Natuurvrienden Zoersel organiseren daar hun tocht ‘Wandelen tussen Salphen en Renesse.  Vertrekken kan 
tussen 07u00 en 15u00 vanuit het Atheneum Malle gelegen aan de Herentalsebaan 56 te Oostmalle.  Ze laten 
de wandelaars de keuze tussen een afstand van 6, 11, 17, 20 en/of 30km. 
 
Oostmalle ontleent zijn naam aan zijn ontstaan als gehucht ten Oosten van Malle.  In 1194 kreeg Oostmalle een 
eigen parochie die nog wel afhankelijk bleef van de Sint-Martinusparochie van Malle.  Malle behoorde in die tijd 
toe aan het graafschap Toxandrië. 

 

 
Het Schulensmeer 

https://nl.wikipedia.org/wiki/Toxandri%C3%AB
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Vanwege de benaming van dit nieuwgevormde gehucht "Oostmalle", kwam het dorp Malle gaandeweg bekend 
te staan als "Westmalle". De verdere verzelfstandiging gebeurde in 1233 toen Hendrik I van Brabant Westmalle 

aan de Abdij van Villers schonk.  De parochie van Oostmalle werd in 1329 
volledig losgekoppeld van Westmalle, waarna ze echt onafhankelijk werd.  Het 
patronaatrecht van de parochie van Oostmalle kwam dat jaar in het bezit van de 
Abdij van Averbode. 
Omstreeks 1600 werd Oostmalle genoemd als onderdeel van het mythische 
graafschap Strijen. Pas in de 18e eeuw begon men te twijfelen aan het bestaan 
van dit graafschap en in de eeuw erna werd het ontmaskerd.  In werkelijkheid 
maakte Oostmalle deel uit van het graafschap Toxandrië. 
In 1794 werd de heerlijkheid Oostmalle, tezamen met Blommerschot, een 
gemeente. 
 

Oostmalle was een van de getroffen plaatsen bij de windhozen van 25 juni 1967; 
onder meer de kerk van Oostmalle werd zwaar getroffen. Er vielen geen doden 
maar het grootste deel van het dorp werd in meer of mindere mate beschadigd.  
117 woningen werden totaal verwoest.  Rond de honderd mensen raakten 
gewond, waarvan 43 ernstig. De kerk en een flink aantal huizen moesten 
herbouwd worden. 
 
De gemeente Oostmalle verloor op 31 december 1976 haar zelfstandigheid en 
werd daarna een deelgemeente van de gemeente Westmalle, die ruim twee jaar 
later de naam Malle kreeg. 
 
Oostmalle ligt in de Voorkempen, het gebied tussen de stedelijke agglomeratie 
van de stad Antwerpen en de eigenlijke Kempen, op zandige bodem.  De hoogte 
bedraagt 12-28 meter.  Het belangrijkste natuurgebied ligt ten zuiden van de 
kom, namelijk ’s Herenbos, Heihuizen en Zalfen.  In het noorden vindt men het 
Klokkeven, gevormd door kleiputten.  In het zuiden vindt men ook het Zalfens 
Gebroekt. 

 
Enkele van de bezienswaardigheden hier zijn: 

 Het Domein de Renesse dat bestaat uit het Kasteel de Renesse 
en een park met enkele bijzondere bomen. 
Het domein is ongeveer 60 ha groot en omvat naast twee 
bewegwijzerde wandelingen (het Wolfkapelpad en het De 
Renesse-Salphenpad) een aantal waardevolle elementen: 
> 3 Sequoia's: 

Op het domein staan drie sequoia's of mammoetbomen.  
Deze werden in de 19e eeuw aangeplant. Vanaf 2010 is de 
boom achter het kasteel beschermd als monument. Het is 
de dikste en mogelijk ook grootste mammoetboom in 
Vlaanderen. 

> de IJskelder (gebouwd in 1835): 

Deze diende om ijs te bewaren gedurende het gehele jaar.  Vroeger mochten ook inwoners van Oostmalle 
er ijs komen halen als ze een doktersbriefje konden voorleggen.  De ijskelder is nu een verblijfplaats voor 
vleermuizen en wordt beheerd door Natuurpunt Voorkempen.  De kelder is sinds 2003 beschermd als 
monument. 

> het Koetshuis: 

werd gebouwd in 1830 en in 1932 grondig aangepast.  Het kreeg een beschermde status in 2003  In een 
deel van het koetshuis is de heemkundige kring van Malle gehuisvest.  In het overige deel wordt een 
brasserie uitgebaat.  Voor het koetshuis staat het beeld ‘De wandelaar’ van de in Malle wonende en 
werkende kunstenares May Claerhout. 

> de Rentmeesterwoning: 

Gelegen aan de Lierselei 32, werd in 1882 gebouwd in opdracht van Bernard du Bus de Gisignies,  Een 
woning in neorenaissancestijl, met bakstenen en speklagen in zandsteen.  De rentmeesterwoning werd 
beschermd in 2003. 

> de Boswachterswoning: 

Gelegen aan de Lierselei 84, werd gebouwd in 1908.  Achter de woning staat een schuurtje met een 
bakoven.  Ook de boswachterswoning werd in 2003 beschermd. 

> de Portierswoning: 

Gelegen aan de Antwerpsesteenweg 58, werd vermoedelijk gebouwd rond 1880 in dezelfde stijl als de 
rentmeesterwoning.  De woning ligt tegenover het kasteeldomein en had vermoedelijk een toezichtfunctie.  
In 2003 werd het samen met verschillende andere gebouwen beschermd. 

 

 

https://nl.wikipedia.org/wiki/Westmalle_(plaats)
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 De Sint-Antoniuskapel in het gehucht Zalfen  
 

 De Onze-Lieve-Vrouw van Bijstandkapel met Mariapark 
 

 De Sint-Laurentiuskerk:  
Oorspronkelijk was er een slotkapel en die was oorspronkelijk aan Sint-Nicolaas gewijd. Waarschijnlijk in de 
14e eeuw werd Oostmalle een zelfstandige parochie.  Uiteindelijk kwam er een laatgotische kerk met een 
toren van 1602.  Deze toren werd in 1681 getroffen door brand en in 1683 herbouwd. 
In 1967 werd Oostmalle getroffen door een tornado, waarbij een 150-tal huizen en ook de kerk werden 
verwoest.  De toren bleef staan, maar de kerk werd niet herbouwd.  In 
plaats daarvan werd een modern kerkgebouw opgericht dat in 1973 in 
gebruik werd genomen. 
In 1976 werd de -nu losstaande- toren beschermd als monument en in 
1980-1981 werd hij gerestaureerd. 
 

 De Wolfskapel: 
gelegen aan Kapelakkers.  Mogelijk bestond deze kapel al in 1505, maar 
hij werd hersteld in 1627.  Ook in 1927 werd de kapel hersteld en toen 
toegewijd aan Onze-Lieve-Vrouw Troosteres der Bedrukten.  Het is een 
klein bakstenen gebouwtje onder zadeldak 

 
Zo, beste Uiltjes, op die manier zijn we ons een beetje bewust van de streek die we bewandelen.  Vergeet 
bovendien niet dat deze tocht ook een Walk2Gethertocht is.  Dus twee vliegen in één klap … tenminste als je niet 
vergeet om je kaarten te laten afstempelen. 
 
 
 

 
 
 
 

Busreizen 
 

Aangezien het derde kwartaal al vrij gevuld is met superaanbiedingen, 
uilentrektochtje, barbecue en meerdaagse reis, werd er voor 
geopteerd om geen busreis te organiseren.   
Maar niet getreurd … die heb je tegoed in het laatste kwartaal. 
 
Op zondag 16 oktober 2022 trekken we naar Achel. Wsv De 
Grevenbroekers richt dan hun Achelse kluiswandeling in. Vertrekken 
kan tussen 08u00 en 15u00 vanuit Parochiezaal De Statie gelegen 
aan de Sint-Odillalaan 58 in Achel.  Je kan kiezen voor een 6, 9, 13, 
17 en/of 20km-wandeling. 

 
Meer info over deze busreis kan je lezen in het clubblad van het 4e kwartaal.  Maar omdat we eind september 
naar Duitsland trekken (redactie gaat ook mee) zou het kunnen zijn dat de laatste editie 2022 een ietsje later in 
je bus valt.  Daarom geven we nu al de informatie over de inschrijving mee. 
 
Inschrijven voor deze busreis kan vanaf maandag 03/10/2022 (tussen 20.00 en 22.00u) bij Christel Janbroers 
op het nummer 03/4856068. 
 
Het leven wordt alsmaar duurder … zo ook de prijs voor de huur van een autobus.   
Daarom zijn wij genoodzaakt om ook aan onze leden een iets grotere bijdrage te vragen.  
De prijs bedraagt vanaf nu 10 euro/persoon of 6 euro + een volle 20-wandelingenkaart (in deze prijzen is de 
inschrijving voor de wandeling inbegrepen). 
Betalen doe je binnen de 8 dagen na reservatie rechtstreeks bij een bestuurslid of per overschrijving op 
rekeningnr. BE30 0010 9881 7111 van WSV De Ranstuilen vzw met duidelijke vermelding van ‘Busreis Achel + 
aantal personen’.  
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Meerdaagse reis naar Bad Dürkheim  
van 25 september tot 1 oktober 2022. 

 
Graag willen we jullie nog wat toelichtingen geven aangaande onze reis naar Bad Dürkheim. 
 

Onze wandelweek speelt zich af in het prachtige decor van de Pfalz: één van de meest groene regio’s van 
Duitsland.  De gemeente Bad Dürkheim ligt langs de Weinstrasse en is omgeven door bossen en wijngaarden.  
Het is een gezellige, toeristische plaats met Toscaanse flair. 
 

Ons hotel: ACHAT-Hotel, Kurgartenstrasse 17 , 67098 Bad Dürkheim.  
Het is zeer centraal gelegen aan de rand van het grote Kurpark en op 100m van de eerste terrasjes en het casino.  
Er is een grote parkeergarage, een binnenzwembad, sauna, rustruimte, infrarood-cabine, biljart, fitness, terras…. 
 
Het programma: 
Vermits we met eigen vervoer reizen, vertrekt iedereen natuurlijk naar believen.  De afstand is ongeveer 410km.   
WE SPREKEN AF OM 12u30 AAN HET RESTAURANT WAAR WE SAMEN GAAN LUNCHEN, er is een grote 
parking voor de deur! (zondag, 25 september) 
RESTAURANT “WALDSCHLÖSS’L, KAISERLAUTERERSTRASSE 393, 67098 BAD DÜRKHEIM. 
Lunch: schnitzel met frietjes en sla. 

 

Na de lunch rijden we naar ons hotel en plaatsen onze 
auto’s direct in de parkeergarage.  De kamers zijn in 
principe vrij vanaf 15u00, we zullen dan nog wat te vroeg 
zijn om in te checken.  Dus gaan we maar eerst een 
mooie wandeling maken, naar de overblijfselen van de 
grootste Romeinse steengroeve die ten noorden van de 
Alpen bewaard werd.  Het is wat klimmen en dalen, we 
gaan dat op ’t gemakske doen! Afstand ongeveer 6km. 
 

Om 18u30: afspraak in de bar voor het aperitief. 
Om 19u00: avondmaal. 
 

De definitieve prijs bedraagt 510 euro/persoon voor een 
tweepersoonskamer en 630 voor een 
éénpersoonskamer. 

Er wordt een gevarieerd programma aangeboden waar iedereen vrij is om al dan niet mee te gaan. Indien je niet 
meegaat, gelieve ons hiervan dan wel tijdig op de hoogte te brengen. 
 

Ook dit jaar zullen we ons in twee groepen verdelen. 
1e groep: de mensen die het graag wat rustiger aan doen en toch ook wat willen geniet van de natuur op een 
gemakkelijk begaanbaar parcours. 
2e groep: diegenen die wat sneller de hellingen op kunnen en een moeilijker parcours kunnen en willen 
bewandelen.  Uiteraard staat ook hier genieten van de natuur en omgeving centraal. 
 

Er is voor elke dag een programma voorzien.  Een mix van cultuur en natuur zullen zorgen voor wat afwisseling.  
De “reisgids” zal jullie tijdens de lunch van de eerste dag overhandigd worden. 
Vermits we gaan carpoolen, is het zeer belangrijk om goed af te spreken!!!  Hoe laat spreken we af, waar halen 
we de medereizigers op, hoe verrekenen we de brandstofkost… 
 

 

Mogen we vragen om het saldo van 360 euro per persoon (voor een tweepersoonskamer) of 480 euro per 
persoon (voor een éénpersoonskamer) te storten op rekeningnummer BE44 0018 2696 0745 van Wsv De 

Ranstuilen en dit ten laatste op 15 augustus 2022 met vermelding van naam en het aantal personen. 
 

 

PS: vergeet je badkleding niet ! 
PSS: je wandelschoenen niet onderaan in je valies proppen, want we hebben ze nodig de zondag na de lunch.  
PSSS: zuinig te zijn met bagage, kwestie van niet in de problemen te geraken met de beperkte kofferruimte van 
de auto’s. 
PSSSS: Heeft U nog een vraag over deze reis….03/4856068 (Janbroers Christel) 
 

Het bestuur 
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Ons jaarlijks zomerfestijn … 

 

Dat Ranstuilen echte wandelaars zijn is algemeen geweten maar feesten doen we zeker even graag!  En als we 
dan ook nog de twee kunnen combineren dan zijn we de koning te rijk! 
Op zaterdag 20 augustus 2022 is het eindelijk nog eens zover: Ons jaarlijks zomerfestijn.   
Zoals steeds zal ook deze editie doorgaan in de jongensschool gelegen aan de Schildesteenweg te OELEGEM.  
Daar beschikken we over de refter en de speelplaats.  Wat het weer dus ook moge wezen, voor elke deelnemer 
is er dus een plaatsje, hetzij binnen hetzij buiten. Deze keer voorzien we twee afstanden: 9km en 5km.   
Voor de 9km komen we samen in de jongenschool vanaf 13u00 zodat we stipt om 13u30 van start kunnen gaan.  
We komen terug aan op ons startpunt en kunnen kunnen hier even verpozen.   
Kort na 16u00 gaan we van start voor de 5km.  Dus voor diegenen die alleen de korte afstand willen wandelen 
komen ten laatste tegen 16u00 naar de jongensschool zodat we dit tochtje eveneens stipt kunnen aanvatten. 
 

Voor de goede orde:  
Er wordt zoals steeds in groep gewandeld.  Dit betekent dat de snelheid aan ieders kunnen wordt aangepast.  Als 
dus blijkt dat sommigen wat achterblijven wordt er van de snellen verwacht dat zij hun tempo verminderen en 
indien nodig wordt er even halt gehouden om de achterliggende wandelaars de kans te geven zich terug aan te 
sluiten.  Bedenk wel dat, wanneer zij zich terug hebben aangesloten dat ook zij heel even op adem willen komen 
alvorens verder te gaan.  Want samen uit, betekent ook samen thuis! 
 

Het programma ziet er dus als volgt uit: 
Wandelaperitief: 
Vertrek: 13u30 en/of 16u10 stipt 
 
Diegenen die er voor kiezen om niet te wandelen die dag zijn 
uiteraard eveneens van harte welkom want … 
 

In principe starten we pas als de wandelaars terug gearriveerd zijn 
en ten vroegste om 18u00 met een heus ‘barbecuefestijn’ 
bestaande uit: 
Vlees, vis en/of veggie aangevuld met 
een waaier aan groenten, sausjes en brood erbij. 
Als afsluiter kan je weerom smullen van een heerlijke sisser. 
 

Prijskaartje: 
10,00 euro voor het standaardpakket: bestaande uit groentjes, sausjes, en brood 
 
Verder kan je naar believen vlees, vis en/of veggie bestellen.  Je kan een keuze maken uit:  
Hamburger (1,5 euro), barbecueworst (1,5 euro), Griekse kipfilet (2 euro), rundbrochette (2,5 euro), lamskotelet 
(3,50 euro), ribbekes (3,50 euro), scampibrochette (4,50 euro), zalmpapillotte (7 euro) en groentenburger (2,5 
euro).  Het aantal stuks dat je wenst bepaal dus je zelf. 
 

Gelieve je te keuze te vermelden op het inschrijfstrookje dat je achteraan in dit clubblad 
terugvindt. 
 

Inschrijven (alleen met keuzestrookje) kan tot uiterlijk maandag 01/08/2022 bij een bestuurslid naar keuze!! 
 

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

Nog een ecologische tip:  

Eet je niet graag met plastiek bestek uit een plastiek bord? ... Breng gerust je eigen bord en bestek mee, zo help 
je de afvalberg te beperken … want als wandelaar zijn we toch ook milieubewust?! 
 

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

hopelijk zullen de weergoden ons ook wat terwille zijn. 
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Uilentrektochtje … 
 
 
Ons derde uilentrektochtje van 2022 gaat door  
op woensdag 03 augustus.  Vetrekpunt is Café Bellevue (nabij de 
kerk), Kessel-dorp.  Er is voldoende parkeergelegenheid in de buurt van 
de vertrekplaats. 
 
We verzamelen aldaar vanaf 18u00 en vertrekken om 18u30 stipt. 
De afstand bedraagt + 8km. 

Groetjes en tot dan, 
Uw gids van dienst: Danny 

 
 
 
 

 
 
 
 
 

Een Ranstuilkoppel in de kijker … 
 
 
 

 
Naam: Inne De Breuker en Sacha Rypens 
 
Woonplaats: op kot in Antwerpen 
 
Leeftijd: zij een vroege 20-er, hij een prille 30-er  
 
Hobby: wandelen, … 
 
Inne heeft haar roots in Oelegem.  Al sinds haar geboorte is ze 
lid van onze wandelclub.  Hoe kan het ook anders … als je in een 
Ranstuilennest wordt geboren … haar grootouders, Felix en 
Irène, stonden immers mee aan de wieg van onze club.  Ook 
haar ouders, Sandra en Luc, zijn Ranstuilenleden in hart en 
nieren.  
 
Inne en Sacha studeerde allebei aan Thomas More Hogeschool 
in Geel, Inne voor ergotherapie en Sacha in IT.  Sacha, afkomstig 
uit Boom, is lid geworden van onze club toen hij Inne leerde 
kennen en stapten sindsdien alle ettelijke kilometers in binnen- 
en buitenland. 
Nu zitten ze samen op kot in Antwerpen om nog verder te 
studeren, dus voor wandelen, hun hobby en lievelingssport, is er 
nu ietsje minder tijd. 

 
Inne en Sacha, we wensen jullie nog veel succes bij de verdere studies en hopelijk mogen we jullie nog heel 
dikwijls ontmoeten op wandelingen, op onze reizen en op alle andere evenementen van onze club. 
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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.   
 

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 hebt 
(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 - vertrek 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/Walk2Gether –  
    vertrek te Oostmalle) 

 Op vrijdag 11/11/2022 De Ravelse Wandelaars (14e Elfenwandeling – vertrek te Ravels) 

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

In het 3e kwartaal 2022 zijn er dus maar liefst 3 superaanbiedingen voorzien. 
 

Hoe deze premie ontvangen? 
Bij elke deelname aan de bovengenoemde tochten schrijf je je uiteraard in als Ranstuilenlid.  Daarna kan je de 
voorziene kaart laten afstempelen.  Bovendien bewaar je van elke betreffende tocht het ingevulde controlestrookje 
van je inschrijvingskaart. 
Na 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.   
 

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 10 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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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 en om de STARTPLAATS TE VERIFIËREN. 
 
 
 
 

Juli 2022 
 

 

Zondag 03 juli 2022 
 

 

ST-MICHIELSTAPPERS 
Wolfsheuveltocht 
Walk2Gethertocht 
Superaanbieding 
 

 

A 
 

School Berkenbeek 
Nieuwmoersestwg 113 
2990  WUUSTWEZEL 

 

 
 

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

 
 
 
 

07u00-15u00 

 
 

Zondag 10 juli 2022 
 

DE 
VAARTLANDSTAPPERS 
Vriendschapstocht 

A Voetbalchalet Sporting 
Tisselt 
Brielen 9 
TISSELT 

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

 

BLIJF JONG GENEBOS 
46e Zomertocht 

L Zaal Sparrenhof 
Paddenhoek 
TESSENDERLO 

4-5-9-12-18-21km 07u00-15u00 

 

DE STROBOEREN  
Ronde van de 
Voorkempen 

A Feestzaal Fort 
Merksem 
Fortsteenweg 
MERKSEM 

5-7-10-16-21-30-40km 07u30-15u00 

 
 

Zondag 17 juli 2022 
 

NOORDERGOUW 
BRASSCHAAT 
1e Grenstocht 

A Gildenhuis 
Partizanenstraat 1 
KAPELLEN 

5-8-12-16-20-24-29km 07u00-15u00 

 

KWIK BORNEM 
Boerenkrijgmarsen 

A Gemeenschapshuis 
Hingene 
E. Vleminckxstraat 73 
HINGENE 

6-12-1824-30km 07u00-15u00 

 

DE BOSDRAVERS 
EKSEL 
Vakantietocht 

L Zaal De geer 
Overpelterbaan 14 
EKSEL 

4-6-12-20-30km 07u00-15u00 
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Donderdag 21 juli 2022 
 

WANDEL MEE 
RUISBROEK 
Herdenkingstocht 46 jaar 
Waterramp 

A Krinkelzaal 
Ruisbroek-Dorp 30A 
RUISBROEK 

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

 

DE MIJNLAMP 
BERINGEN-MIJN 
Lus van het Zwarte Goud 

L Zaal Neanias 
Korspelsesteenweg 69 
BEVERLO 
(BERINGEN) 

4-7-12-20km 06u00-15u00 

 
 

Zaterdag 23 juli 2022 
 

     !! Gewijzigde startplaats !! 
 

DE NATUURVRIENDEN 
ZOERSEL 
Midzomertocht 

A Basisschool De 
Kiekeboes 
Kerkstraat 7 - ZOERSEL 

6-11-1720-25km 06u00-15u00 

 
 

Zondag 24 juli 2022 
 
 

DE DAUWSTAPPERS 
EDEGEM 
Vijf-Fortentocht 

A Fort 5 – Hangar 27 
Parklaan 161 
EDEGEM 

5-10-12-15-17-20-25-
30km 

07u30-15u00 

 

DE SLAK-LEEST 
33e Zennetochten 

A Zaal Ter Coose 
Kouter 1A 
LEEST 

6-8-12-15-20-30km 07u00-15u00 

 
 

Zaterdag 30 juli 2022 
 

KADEE BORNEM 
Binnenschippertochten 

A Gemeenschapshuis 
Wintam, Paardenweg 
BORNEM 

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

 
 

Zondag 31 juli 2022 
 

KVG STAPPERS 
HOOGSTRATEN 
27e Gelmelwandeling 

A Parochiezaal 
Poeleinde 4 
WORTEL  

5-8-12-17-22-30-42km 06u30-15u00 

 

MILIEU 2000 
Internationale Teutentocht 

L Feestzaal Klosterhof 
Oude Diestersebaan 1 
LOMMEL 

5-8-13-16-20-23km 07u00-15u00 

 
 

Augustus 2022 
 
 

Woensdag 03 augustus 2022 
 
 

UILENTREKTOCHTJE A Café Bellerue 
Kessel-dorp (nabij kerk) 
KESSEL-DORP 

 

+ 8km 
 

18u30 stipt 
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WSV BERCHLAER 
Veld- en 
bospadenwandeling 

A Parochiezaal 
Dorp 43 
BOUWEL 

5-7-9km 07u30-15u00 

 
 

Zaterdag 06 augustus2022 
 

VOSBERGSTAPPERS 
Vosbergtocht 

A Parochiezaal Vosberg 
Hoge Vosbergstraat 
RUMST 

4-6-9-12-15-18-21-25-
30-35-42-50km 

06u00-15u00 

 

IBIS PUURS 
Wandeldriedaagse 

A CC Binder 
Kloosterhof 1 
PUURS 

6-912-16-21-32-42km 07u00-15u00 

 
 

Zondag 07 augustus 2022 
 

DE 
POMPOENSTAPPERS 
Kabouterbergwandeling 

A MPI de 3master 
Pater Damiaanstraat 10 
KASTERLEE 

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

06u00-15u00 

 

IJSETRIPPERS 
Omloop v/d Druivenstreek 

VLB Markthal 
Stationsplein 
OVERIJSE 

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

 
 

Zondag 14 augustus 2022 
 

ZANDSTAPPERS 
Hartje der Kempen-
wandeling 
Walk2Gethertocht 

A PC Zandfluiter 
Tulpenlaan 1 
WECHELDERZANDE 

4-7-11-14-20-25-32km 06u30-15u00 

 

DE KAMPSE 
WANDELAARS 
Chazaltocht 

L Zaal Orbis 
Nicolaylaan 77 
LEOPOLDSBURG 

4-6-8-12-22km 07u00-15u00 

 
 

Maandag 15 augustus 2022 
 

TONGERSDE 
WANDELVRIENDEN 
Eburonentocht 

L VIIO Humaniora 
College 
St-Truidensteenweg 17 
TONGEREN 

4-8-12-16-21km 07u00-15u00 

 
 

Zaterdag 20 augustus 2022 
 

DE RANSTUILEN 
Zomerfestijnwandeling  
(alleen voor clubleden) 
 

A Refter Jongensschool 
Schildesteenweg 
OELEGEM 

 

 

9km 
5km 

 

 

13u30 stopt 
16u10 stipt 

 

 

Zondag 21 augustus 2022 
 

DE LUMMENSE 
DALMATIËRS 
Kermistocht – 
Superaanbieding 
 

L Zaal Oosterhof 
Dr Vanderhoeydonckstr 
LUMMEN 

 
 
 

5-8-10-15-20km 

 
 
 

07u00-15u00 

 

DE KLEITRAPPERS 
ZIMMERTOCHT 

A Pz olv Onbevlekt  
Mechelsestwg 233/2 
LIER 

4-8-12-15-22-28km 07u00-15u00 
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Zondag 28 augustus 2022 
 

WSV SCHELLE 
45e Wandeling door de 
Rupelstreek 

A Gem. Basisschool De 
Klim 
Provinciale steenweg 
SCHELLE 

5-7-12-17-21-28-35-
43km 

06u00-15u00 

 

DE GRASHOPPERS 
Wittetocht 

VL-B Sporthal Averbode 
Vorststraat 55 
AVERBODE 

5-7-10-12-16-20-25-30-
42lm 

07u00-15u00 

 
 
 
 

September 2022 
 
 

Zondag 04 september 2022 
 

BEEKAKKERS BEERSE 
16e Rondom Beerse 

A Parochiezaal 
Hoogstraat 
VLIMMEREN 

6-8-13-17-20-25-30-35-
42km 

07u00-15u00 

 

DE BOSKABOUTERS 
Braambierentocht  - 
Jubileumtocht 40 jaar 
Boskabouters 

L Loweta 
Weg naar Opoeteren 
OPGLABBEEK 

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

 
 

Dinsdag 06 september 2022 
 

DE SINT-
JANSSTAPPERS 
Kalmthoutse Heidetocht 

A Zaal ’t Centrum 
Heidestatieplein 8 
KALMTHOUT 

6-12-18-24km 08u0-15u00 

 
 

Zaterdag 10 september 2022 
 

DE 
VAARTLANDSTAPPERS 
Balsemientocht 

A Surferschalet 
Grote Bergen 59 
HEINDONK 

7-14-21km 7u30-15u00 

 

 

Zondag 11 september 2022 
 

HEVERLEE-LEUVEN 
Omloop van het Dijleland 

VL-B GO! Campus 
Woudlucht 
Prosperdreef 3 
HEVERLEE 

5-10-14-20-27-29-35km 07u30-15u00 

 

DE MORGENSTOND 
HUMBEEK 
Omloop Parel van Brabant 

VL-B Parochiezaal Centrum 
Meiskensbeekstraat 2 
HUMBEEK 

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

 
 

Zondag 18 september 2022 
 

NATUURVRIENDEN 
Tocht langs Salphen en 
Renesse 
Walk2Gethertocht 
Superaanbieding 
 

A Atheneum Malle 
Herentalsebaan 56 
OOSTMALLE 

 
 
 

6-11-17-20-30km 

 
 
 

07u00-15u00 
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DE BAVOSTAPPERS 
ZITTAART 
24e Scherpgemetentocht 

A PZ Meerhout-Zittaart 
Lindestraat 22 
MEERHOUT 

4-7-12-18-25-33km 07u00-15u00 

 
 

Donderdag 22 september 2022 
 

DE KORHOENSTAPPERS 
Parel van de Kempen 

A Jachthaven Het Gevaar 
Geleg 15 
OUD-TURNHOUT 

5-10-15km 08u00-15u00 

 
 

Zondag 25 september tot en met zaterdag 01 oktober 2022 
 

Meerdaagse reis naar Bad Dürkheim in Duitsland. 
 
 

Zondag 25 september 2022 
 

IVAS ITEGEM 
13e Bamistocht 

A Parochiezaal 
Grote Baan 118 
HULSHOUT 

5-9-11-14-18-22-25-
33km 

07u00-15u00 

 

NOORDERGOUW-
BRASSCHAAT 
28e Parkentocht 

A Zaal D’ Ouwe Kerk 
Lage Kaart 644 
BRASSCHAAT 

6-8-12-16-22-28km 07u00-15u00 

 
 

 

Belangrijke datumwijziging … 
 

Op de stempelkaart van de Superaanbiedingen staan  
 

‘De Ravelse wandelaars’ vermeldt op 29/10/2022. 
Deze wandeling is verplaatst naar 11/11/2022. 

 

Gelieve hiermee rekening te houden. 
Je kan je kaart dus ook maar pas op die dag laten afstempelen. 
 

Het gaat dus om een activiteit in het 4e kwartaal maar we vonden het toch belangrijk om dit nu reeds te 
vermelden.  Deze wijziging zullen we nogmaals herhalen in het volgende clubblad. 
 

Het bestuur 
 

 
 

Familiegebeurtenissen … 
In memoriam 
 

Op 04 mei 2022 overleed Peter Duys. 
Hij was de papa van Stinne en Flint 
en de pluszoon en zoon van one leden Leon en Ria Braspenningx-Soetemans. 
 

Via deze weg willen wij, namens de ganse Ranstuilenploeg, 
onze steun en medeleven betuigen aan de getroffen families. 
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Sponsoring mede mogelijk gemaakt door 
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Mooie wandelalternatieven … 
 

Blommerschotpad 
 

Vertrekpunt: Blommerschotpad, op 1 km van de N153 Oostmalle - Lille 
Afstand: 8 km 
Je volgt de knooppunten: 76 - 73 - 72 - 74 - 76 
 

Deze wandeling vertrekt aan de grens van Oostmalle en Wechelderzande. 
Tussen eeuwenoude beuken voert dit wandelpad je de stille Kempen in.  We 
komen in het hart van Blommerschot, met zijn prachtige landduinen, afgewisseld 
met buntgras.  Fauna en flora tieren er welig.  Je ziet er zeldzame libellen, 
misschien een ijsvogel.  Ondanks het nabije NAVO-reserve-vliegveld, de 
thuisbasis van de Aero Para Club der Kempen, kan je hier met wat geluk reeën, 
fazanten en ander wild ontmoeten. 

De plaatsnaam “Blomorscote’ 
wordt al in 845vermeld in de 
oorkonde van de abdij van Corbie.  
In 1380 zou hier een burcht gebouwd zijn op een oud feodaal slot 
uit de 12e eeuw.  Alleen de slotgrachten bestaan nog gedeeltelijk. 
 
Voorbij KN 72 bereik je de majestueuze dreef van Blommerschot, 
in het voorjaar rijkelijk paars gekleurd door de onderbouw van 
rododendrons.  
Je komt er voorbij de Blommerschothoeve, in 1430 ‘eene oude 
ridderlijck hof’, nu een gesloten zoogkoeienbedrijf waar Blonde 
D’Aquitaine runderen worden gekweekt. 
 
 

 

Het Hageven – De Plateaux 
 

Op de Belgisch-Nederlandse grens ligt een prachtige brok natuur van 
bijna 600 hectaren.  Wandelaars komen er tot rust in een wonderlijk 
gevarieerd landschap waar het ieder seizoen genieten is.  Heide en bos, 
landduinen en beekdalen, vennen en vijvers wisselen elkaar af.  De 
Dommel baant zich een weg langs het prachtige natuurlandschap.  
Vlaanderen en Nederland slaan de handen in elkaar voor de bescherming 
en het beheer en ook Europa erkent het belang van het unieke 
natuurgebied Hageven – De Plateaux. 
 

De bloemenpracht is hier een streling voor het oog.  In de lente vind je er 
orchideeën, in de herfst kleuren de weiden paars.  Het Hageven behoort tot de top 10 voor hotspots voor libellen 
in Vlaanderen. V eertig soorten voelen zich hier thuis.  Maar het gentiaanblauwtje is misschien wel hét pronkstuk 
van het natuurgebied.  De vogels zijn de echte ambassadeurs van het Hageven.  Zo broeden er meer dan zeventig 
soorten in het gebied.  Ook een 30-tal Galloway runderen lopen er vrij rond.  

 

Het bezoekerscentrum, gelegen aan Tussenpoort 10 te Neerpelt, is de 
ultieme toegangspoort tot deze grote lap natuur.   Er is voldoende 
parkeergelegenheid bij het bezoekerscentrum.  Aan ‘de Wulp’ starten er 
een aantal bewegwijzerde wandelingen.  De informatieborden vind je 
achter het bezoekerscentrum.  Maak je liever gebruik van 
wandelknooppunten?  Ook dat is een mogelijkheid. Een gratis brochure 
kan je verkrijgen in het bezoekerscentrum. 
 

Uitblazen van je wandeling doe met een lekkere Gageleer of een kopje 
biokoffie in de grote, zonnige tuin tussen de vogeltjes of in het gezellige 
café.  Of je sluit af met een ambachtelijk huisbereid ijsje bij De Ijsvogel in 

diezelfde straat.  
Wat je altijd mag verwachten in Pelt … een stevige portie natuur, een flinke geut pret, een slok gezelligheid op 
de terrasjes en een rijke bron aan erfgoed.  Dit alles overgoten met de Peltse gastvrijheid.  
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Uilenleden schrijven … 

 

Verrassingsreis 19 juni 2022  
 
Na 2 jaar uitstellen konden we dit jaar eindelijk vertrekken richting ... ? 
Er werden vermoedens uitgesproken, sommige probeerden er zelfs achter te komen met de smoes “welke richting 
gaan we uit”, anders zit de hele rugzak vol kledij. En eigenlijk hadden ze wel een punt, want richting zee gaven 
ze regen, aan de andere kant van het land 30 graden….eentje zei zelfs “ge weet toch dat ik kan zwijgen, vertel 
het maar !!!”  
Wel ik verschoot zelf van mezelf, ook ik kan zwijgen. 
 

Maar goed, we zouden vertrekken om 7.30 u aan Den Boomgaard in Broechem.  En zoals steeds verschijnen de 
uiltjes meer dan op tijd.  Het regende in Broechem, maar we zaten nog niet op de bus, of de sfeer zat er al goed 
in!   
 

Zelfs op de bus, had ik nog niet de behoefte om de bestemming prijs te geven … en moesten ze toch nog een 
drie tal kwartiertjes wachten voor ze werden ingelicht. 
 

Om 9 u (weeral stipt volgens het programma) kwamen we aan in Maasbracht.  We werden hartelijk begroet door 
onze gidsen Nathalie en John.  Zij zouden ons een ganse dag begeleiden en animeren.  
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We scheepten in en genoten van een 1,5 uur durende 
rondvaart op de Maas.  We genoten van een Limburgse vlaai 
met koffie/thee.  Tijdens deze “attractie” hadden we een 
prachtig uitzicht op de oevers van maasparels Maasbracht, 
Wessem en Thorn.  Smartphones en fototoestellen deden 
meteen dienst.  We kregen nog een lotje, dat we goed 
moesten bewaren … 
 
Rond 11 uur zat de boottocht erop, we stapten terug op de bus 
en reden richting Stevensweert.  Een kleine wandeling met de 
volledige groep zorgde ervoor dat onze beentjes opgewarmd 
werden voor het grotere werk na de middag. 
 
 

Rond 12 u was er de broodjesmaaltijd.  Maar eerst nog het mysterie 
rond het lotje onthullen … we waren ondertussen de 47e wandelclub die 
Stevensweert bezocht, maar onder ons zat ook de 3000e wandelaar!!!!   
John, met zijn onschuldige kinderhand, trok een nummer, en zo werd 1 
van onze leden door de Wethouder in de bloemetjes gezet.  Michel en 
Tanja, 2 nieuwe leden nog wel, kregen een leuke attentie en mochten 
nog mee op de foto, samen met Nathalie en John en de Wethouder.  Ze 
zullen één dezer dagen staan blinken op de voorpagina van de 
plaatselijke krant. 

 
Na de lunch, konden we dan onze beentjes strekken.  
De “grote” (letterlijk en figuurlijk) groep gingen met Nathalie op stap voor 
12 km met 1 stop.  We kregen heel wat natuur te verteren, af en toe 
kregen we nog wat uitleg van Nathalie over boeiende geschiedenis en 
de bezienswaardigheden.  We kregen zelfs een “verwittiging”!  
“Voorzichtig op deze stapstenen, zie dat je niet valt, want …  Haar 
woorden waren nog niet koud, of Maggy lag al op haar gat.  Luc snelde 
haar ter hulp (lees: vloog over de stapstenen).  De natte broek was 
echter een feit. Gelukkig heeft ze zich niet bezeerd en zorgde het 
zonnetje voor het droogproces.  

 

Een drankpauze hoort ook bij een wandeling.  Onze dorst lessen 
deden we bij de Hompesche Molen, een eeuwenoude 
graanmolen.  Dit 300 jaar oude rijksmonument is de hoogste 
stellingmolen in Limburg.  De molen is regelmatig toegankelijk voor 
het publiek, er is Speelnatuur van OERRR en een gezellig 
molenterras. 
 

We kwamen ook een aantal kapelletjes tegen, het ene al wat 
mysterieuzer dan het andere.  De St. Annakapel in Ohé en Laak is 
van algemeen belang vanwege … tja ….er kwam er dan toch 
eentje zwanger buiten! 
 

We kwamen nog voorbij het kasteel Walburg, klommen op de 10 
meter hoge uitkijktoren, genoten van een prachtig uitzicht over de 
hele omgeving.  We zetten de wandeling verder en kwamen na 
een tijdje de andere groep tegen.  

 
De “kleine” groep was voor John zijn rekening.  Na onze 
broodmaaltijd vertrekken we om 13 u met een groepje van 14 
wandelaars voor een wandeling van 6 km.  De zon is van de partij 
en er waait een fris briesje.  Onze gids John neemt ons mee langs 
velden, kleine paadjes en mooie natuurgebieden. Af en toe neemt 
hij een kleine rustpauze om iedereen de kans te geven om wat te 
bekomen. 
 

Stevensweert is een rustig, pittoresk dorpje met 1660 inwoners 
gelegen in een waterrijk gebied.  Onderweg staan we stil bij mooie 
geklasseerde gebouwen, toffe B&B’s en de mooie Maaspoort met 
kogelgaten van de oorlog.  John vertelt ons enthousiast de 
geschiedenis van Stevensweert. 
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Van al dat stappen hebben we dorst gekregen.  John neemt ons mee naar café de Maaspoort voor een drankje 
op een gezellig terras.  Nadien sluiten we aan bij de grote groep wandelaars die 12 km in de benen hebben.  

 
Nog een groepsfotooke en een passage door het oude vestingstadje met zijn rijke geschiedenis en het sportieve 
gedeelte zat erop. 

 
We schoven onze beentjes weerom onder tafel, genoten van een 
lekkere tomatensoep, varkenshaasje met frietjes … daarbij nog een 
glaasje rosé … en als afsluiter ijs met warme krieken …  jaja, ze 
kregen die 56 Ranstuilen stil met al dit lekkers. 
 
We namen afscheid van onze gidsen en keerden tevreden terug 
huiswaarts. 
 
Moraal van het verhaal:  
“een dag met een gouden randje”, een dag vol gezelligheid, een dag 
om niet gauw te vergeten!!! 
 
Bedankt Nathalie en John voor jullie enthousiasme en spontaniteit. 

Bedankt uiltjes, voor jullie aanwezigheid.  
Het doet telkens weer deugd om met jullie op stap te gaan! 
 

Christel (grote afstand)  
Monique (kleine afstand) 

 
 

 
 
 
 

 

Verhalen uit de oude doos … 
 

Altijd wel leuk om te grasduinen in het archief. 
Voor deze bijdrage ben ik in het clubblad van het 3de kwartaal van 2006 gedoken.   
Hier vond ik onderstaande leuke teksten terug. 
 

Nederland 
 

Ja hoor, zelfs vanuit Nederland ontvangt de redactie van dit clubblad tegenwoordig teksten om deze rubriek te 
vullen.  Jan Vijverberg uit Naaldwijk beschrijft 02/04/2006 als volgt: 
 

‘26ste NTERNATIONALE WANDELTOCHT’ 
“Wij hebben altijd goed weer”, aldus een enthousiast voorzitter Willy Van Immerseel na de Uilentocht te Oelegem 
op 27 november 2005.  Toen hield ik mijn belofte om te komen niet, vanwege vermoedelijke gladheid op de 
autowegen tussen Naaldwijk en (zeg maar) Antwerpen: weliswaar circa 250 km (heen en terug), want soms is 
het verstandiger thuis achter de geraniums te blijven vertoeven om autoschade te vermijden. 
 
Dus heb ik in het schilderachtige Broechem mijn woord wel waar gemaakt.  Welaan: ’s morgens regende het 
soms een beetje en zodoende kon de mijlpaal van 2005 (met 3549 wandelaars) niet gehaald worden.  Doch een 
menigte van 2549 personen lijkt mij zeker en vast een alleszins bevredigend resultaat.  De inhoud van de Bredase 
bussen (Wandelen Is Een Gezonde Ontspanning) evenals tijdelijke bewoners van mijn milieuonvriendelijke 
vierwieler vanuit het Westland genoten optimaal van begin tot einde van een kwaliteitsrijk 17km-parcours, dat 
zelfs op twee verschillende manieren het centrum van Emblem doorkruiste en buiten de gemeente Ranst bezocht 
ik zelfs Kessel en voor mij was hier niet het stempelcafé het hoogtepunt, maar op de terugweg een soort Mini-
Keukenhof: een soort tuin met bloeiende bollenvelden ergens achteraf aan een verkeersarme straat ergens op 
de hoek met een andere weg. 
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Bovendien genoten we soms – net als op dezelfde dag wielrenners bij de 90ste Ronde van Vlaanderen – van 
schier onverslijtbare kasseien, die we in Nederland doodgewoon als ‘kinderhoofdjes’ karakteriseren.  Ook de Nete 
en het Netekanaal waren de moeite waard en hier was geen (al dan niet zure) regen te zien.  Ook nabij het Fort 
van Broechem werd (nog geen) voetbaloorlog tussen België en Nederland uitgevochten: het leek me een 
vreedzaam natuurgebied; tenminste Vandaag … 
 
Op pagina 6 van het kwaliteitsvolle ‘Ons Uiltje’ stond het al kort en kernachtig weergegeven: “U zorgt voor het 
goede weer en uw goed humeur; wij zorgen voor de rest …” 
Hoewel ik reeds (met plezier) vanaf 1960 wandel, hoorde ik op deze tweede april niemand dit geheel of deels 
(met voldoende argumenten) ontkennen en ik kom dan ook graag nog eens terug, zo meent een uiterst tevreden 

Jan Vijverberg 
 

Bedankt Noordelijke wandelbuur voor uw aanwezigheid op 2 april en uw bijdrage aan ons clubblad.  En we houden 
u eraan … tot op een van onze volgende wandeltochten. 
 
 

 
 
 

Moederdag 
 

Onlangs ontving ik een brief en die luidde als volgt: 
“Oe! Hoe! Dag Kris. 
Daar ons volgende clubblad ‘juli, augustus, september’ is en 15 augustus (Moederdag in Antwerpen) daar in 
valt, heb ik 2 teksten voor deze gelegenheid. 
 

De eerste heb ik gekregen van mijn zoon:   En deze tekst van mijn dochter op 15/08/1998: 
 

Moeder,        Mama, 
 5 jaar        Bedankt, dat je er altijd bent 
Mijn mama kan alles      niet opdringerig, niet eisend. 
 10 jaar        Je bent er! 
Mama weet natuurlijk ook niet álles    Beschikbaar om raad te geven over nachtelijk  
 15 jaar       hoesten, taalgebruik, goede boeken, vlekken, 
Daar heeft mijn moeder totaal     kadootjes en zo ! 
geen verstand van !      Bepakt en bezakt oproepbaar, indien nodig 
 18 jaar         Het een ! 
Mijn moeder heeft belachelijk antieke ideeën    Een schouder om op uit te huilen, 
 25 jaar       Iemand die de nieuwtjes aanhoort, 
Ik moet eerst mijn moeder eens om raad vragen.  om de slappe lach mee te krijgen, 
 35 jaar       ik mij kan laven, wat ik ook heb gedaan. 
Hoe zou mijn moeder dit probleem oplossen ??    Altijd! 
 50 jaar       Je hebt zo’n druk leven – en toch weet ik 
Mijn moeder ?       dat er altijd, altijd plaats voor me (ons) is. 
Die heeft letterlijk overal verstand van …   Jouw moederliefde zet ons hele gezin in 

het zonnetje. 
Bedankt, voor alle verrassingen, hoe groot 
of klein ze ook waren. 

         Dank voor het leven ! 
         Bedankt ! 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Zo Kris dit is mijn bijdrage voor dit clubblad. 
Maro 
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Mooie herinneringen … 
 

… aan een onvergetelijke verrassingsuitstap naar Stevensweert in Nederlands Limburg;. 

 
 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
  

 

 

 

 

 

 

Spijtig … mooie liedjes 
duren nooit lang genoeg… 

 
Dit is maar een greep uit de vele 

foto’s die er die dag werden 
gemaakt … 

je kan er nog vele terugvinden op 
onze facebookpagina  en ook op 

www.ranstuilen.be 
 

http://www.ranstuilen.be/
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Voor u gelezen … 
 

Vervoeging van Nederlandse werkwoorden: 
 
De verleden tijd van eten is ‘ik at’. 
Zo zeggen we ook voor vergeten ‘ik vergat’. 
Volgens dezelfde logica wordt meten ‘ik mat’, 
maar zeggen we dan voor weten ‘ik wat’? 
 
Nee toch!  ‘Ik wist’ is ’t verleden van weten. 
Dus ‘ik zwist’ komt van het werkwoord zweten? 
Weerom nee! Want zweten wordt ‘ik zweette’, 
en heten wordt ‘ik heette’. 
 
Het werkwoord laten heeft een vorm ‘zij lieten’. 
Zeg echter nooit: de schapen ‘die blieten’. 
Vervoeg haten niet als ‘wij hieten 
en zeg helemáál niet wij praten, ‘wij prieten’. 
De verleden tijd van gieten is ‘het goot’, 
maar zeg toch maar liever ‘ik niette’ en niet ‘ik noot’. 
Denk ook niet de noemvorm is spieten 
want het is ‘ik spoot’. 
En tieten, dat zijn borsten, zeg dus niet ‘ik toot’! 
 
‘Wij moesten’ is verleden tijd voor moeten. 
Daarentegen komt ‘wij hoesten’ niet van hoeten. 
En ook ‘boesten’ is geen van boeten, 
net zo min als ‘zoesten’ zou komen van zoeten. 
 
Staan heeft als verleden tijd ‘wij stonden’, 
maar gaan wordt in ’t verleden niet ‘wij gonden’. 
Bestaan wordt dan weer ‘wij bestonden’ 
maar verslaan wordt toch niet ‘wij verslonden’. 
 
‘Verslonden’ is immers een vorm van verslinden. 
Evenzo komt ‘wij bonden’ van wij binden. 
Maar hoort ‘verzonden’ dan bij verzinden? 
En komt ‘wij konden’ van het werkwoord kinden? 
 
Andermaal nee: ‘wij konden’ komt van kunnen 
maar ‘wij zonden’ niet van zunnen. 
‘Wij ronden’ ook niet van runnen, 
net zo min als ‘vonden’ zou komen van vunnen. 
 
‘Wij zonden’ hoort immers bij zenden, 
maar ‘wij vonden’ dan weer niet bij venden. 
‘Wij wonden’ komt ook niet van wenden. 
Besluit: vervoegen is één hoop ellende.  
 
BACIAZ 
 
 

 
 
  

 
 

Jahaa … 
Je zal maar een buitenlander wezen en de 

taal willen leren om te integreren … 
… wie durft, na het lezen van dit artikel, nog 
beweren dat de Nederlandse taal helemaal 

niet zo moeilijk is? 
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Ranstuilenwinkeltje … 

 

Hieronder kan je lezen wat je zoal kunt aanschaffen in ons Ranstuilenwinkeltje. 
Voor nieuwe leden zeker geen overbodige informatie. 
 

 Stickers Ranstuilen 
 Badge met clubembleem 
 Lintje ‘De Ranstuilen’ 
 Wandelboekje 
 Plastieken 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 ook te bekomen tijdens de meeste clubevenementen (zomerfestijn, ledenfeest, …) maar 
zeker en vast in de vertrekzaal tijdens onze eigen wandeltochten. 
20-delige wandelkaarten zijn gratis te verkrijgen bij ieder bestuurslid. 
 
Even belangrijk om te vermelden is dat een volle 20-delige wandelkaart recht geeft op: 
een korting van € 4 op een busreis. 
OF 
een korting van 4 € in onze Ranstuilenwinkel (slechts één wandelkaart per aangekocht stuk) 
 

Nieuwe werkwijze … 
 
Wij zijn al enkele keren naar een nieuwe leverancier op zoek gemoeten en hebben die ook wel steeds gevonden. 
Maar om de prijzen schappelijk te houden moesten we altijd grote bestellingen plaatsen en dat was natuurlijk 
telkens een serieuze investering voor de clubkas.   
Nu hebben wij een nieuwe leverancier gevonden die ons ook voor kleine hoeveelheden een schappelijke prijs 
kan aanbieden. 
In de toekomst is de kledij in ons Ranstuilenwinkeltje dan wel nog alleen te verkrijgen op bestelling.  Uiteraard 
zullen wij elk soort kledingstuk en elke maat waarin die te verkrijgen is, in voorraad hebben zodat je vooraf nog 
altijd eerst kan passen. 
 
 

 
 

Straffe kortingen 
 

Alle kleding die we nog in voorraad hebben, 
kan je vanaf nu bekomen aan de helft van de prijs en 

zo lang de voorraad strekt. 
 

 
  

 
 

Een gekleed uiltje is er 
twee waard!! 
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 Uilenpuzzelhoekje … 
Oplossing ‘Sudoku’ 

2e kwartaal 2022 
 

4 1 8 5 6 7 3 9 2 

2 7 3 4 1 9 6 5 8 

6 5 9 3 8 2 4 1 7 

9 2 1 7 3 8 5 6 4 

7 3 6 2 5 4 9 8 1 

5 8 4 6 9 1 2 7 3 

1 9 2 8 4 6 7 3 5 

8 4 5 9 7 3 1 2 6 

3 6 7 1 2 5 8 4 9 
 

En de winnaar is … 
 

Ondanks de drukfout ontving de redactie voor deze editie toch nog 11 inzendingen 
en deze waren weer allemaal correct! 

Een onschuldige hand heeft ook deze keer een winnaar aangeduidt 
en het lot is gevallen op Suzanne Lanszweert uit Ranst 

Proficiat!  Je prijs wordt zo snel mogelijk bezorgd. 

 

 
 

Nieuwe puzzelopgave 
3e 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. 

 

2  7  4     

   6   5 9 3 

 5 3     7  

  1 5  6    

 2  4  1 8   

8     2  3  

 8     3 5 7 

    1     

   7    8 2 
 

Inzendingen worden verwacht vóór 01/06/2021 op het adres van onze redactie: 

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

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

mailto:kris.kras@skynet.be
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Kookrubriek … 
 

Lichte maaltijdsoep met  
hard gekookt eitje 
Benodigdheden (4 Porties): 
125g basmatirijst, 2 blokjes vetarme kippenbouillon, 
0,75 blikje zoete maïs, 4 eieren, 400g kipfiletblokjes, 
1 ui, 1 prei, 3 stengels groene selder, 0,25 
groene kool, 3 lente-uitjes, 20g peterselie, 10g 
tuinkers, 4 eetlepels olijfculinaire, 1 snuifje peper en 
zout 
 
Bereidingswijze: 

 Schil de ui en snipper fijn. 

 Verwarm 2 eetlepels olijfolie in een kookpot en 

stoof de ui glazig. 

 Snij de groene kool in fijne slierten, de selder in 

fijne stukjes en de prei in ringen. 

 Voeg de groenten toe aan de pot en stoof nog 3 

minuten mee. 

 Laat de maïs uitlekken en doe erbij. 

 Houd enkele takjes peterselie apart om later te 

garneren, hak de rest fijn en voeg toe. 

 Voeg 1,2 liter water, de rijst en de bouillonblokjes 

toe en laat alles 15 minuten pruttelen op een 

zacht vuur. 

 Breng op smaak met peper en zout. 

 Kook de eieren 10 minuten lang in een tweede 

pot. 

 Pel de eieren, halveer en houd apart. 

 Kruid de kipfilet met peper en zout, verwarm de 

rest van de olijfolie in een pan en bak het vlees 

aan beide kanten goudbruin. 

 Snij de gebakken kipfilet in plakjes en de lente-

ui in ringetjes en houd apart. 

 Schenk de soep in 4 kommen. 

 Leg in elke kom wat reepjes kipfilet en 2 halve 

eitjes. 

 Werk het geheel af met de tuinkers, de uiringen, 

enkele takjes peterselie en wat peper. 
 

Geroosterde groenten  
met kip en citroen 
Benodigdheden (2 Porties): 
4 kippenbouten, 1 blik zoete maïs, 1 bol knoflook, 3 
rode uien, ½ biocourgette, 1 stengel prei, 1 pakje 
paprikamix, 3 limoenen, 12el culinaire olijfolie, 2kl 
paprikapoeder, 1el kippenkruiden, peper en zout 
 
Bereidingswijze: 

 Verwarm de oven voor op 220 °C.  

 Laat de maïs uitlekken en snij de bol knoflook 

horizontaal door.  

 Pel de uien en snij in halve 

maantjes.  

 Was de courgette en snijd in schijfjes.  

 Was de prei, verwijder de wortelharen en snijd 

het witte gedeelte in ringen (van het groene 

gedeelte kan je bijvoorbeeld soep maken).  

 Was de paprika’s, halveer, verwijder de steeltjes 

en de zaadlijsten en snij telkens een helft in 

repen (de andere helften zijn ideaal om uit het 

vuistje te eten als gezonde snack). 

 Doe de gesneden groenten in een kom en meng 

er de maïs, de olijfolie, 1 koffielepel 

paprikapoeder, peper en zout onder.  

 Stort alles uit op een bakplaat die je eerst bedekt 

met bakpapier. 

 Kruid de kippenbouten met de rest van het 

paprikapoeder, de kippenkruiden, peper en zout 

en leg tussen de groenten.  

 Was de limoenen, snij in schijfjes en voeg toe.  

 Zet de bakplaat 40 minuten in de 

voorverwarmde oven. Het vel van de kip moet er 

knapperig uitzien, maar de groenten mogen niet 

te donker kleuren. 
 

Taartje met limoenroom,  
blauwe bessen en munt 
Benodigdheden (8 Porties): 
1 limoen, 200g blauwe bessen, enkele takjes verse 
munt, 4dl room, 1 rol bladerdeeg, 40g fijne 
korrelsuiker, 1 zakje vanille suiker 
Bereidingswijze: 

 Verwarm de oven voor op 200 °C. 

 Bekleed een taartvorm met het vel bladerdeeg 

en bak blind voor in 10 minuten.  

 Verwijder de bakparels en het vel bakpapier en 

bak nogmaals 5 minuten in de hete oven tot de 

bodem krokant gebakken is.  

 Haal de taartbodem uit de oven en laat even 

afkoelen op een rooster. 

 Klop de room half op met de vanillesuiker en de 

fijnekorrelsuiker.  

 Pers het sap van de limoen erbij en voeg zeste 

van een halve limoen toe.  

 Meng nogmaals voorzichtig zodat de room 

luchtig blijft. 

 Bestrijk de taartbodem met de limoenroom.  

 Verdeel de blauwe bessen over de room.  

 Werk het geheel af met enkele blaadjes munt en 

nog wat limoenzeste. 

Bron: www.aldi.be 
 

  

 

http://www.aldi.be/
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Alleen dit formulier gebruiken … 
 
 

  

 Zomerfestijn op zaterdag 20 augustus 2022 
 (inschrijving mogelijk tot uiterlijk 01/08/2022) 
  
 Wij (familienaam en adres) .............................................................................................. 

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

het zomerfestijn van 20 augustus 2022 met …… (aantal) personen 

 en maken de volgende keuze (zie uitleg in artikel op pag. 10): 
  

  x Basispakket(ten) aan 10 euro (verplicht/persoon)  = …... euro 

   = groenten, sausjes en brood 

                                                                             + 
Vlees-, vis- en/of veggiebestellingen  

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

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

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

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

 
      X Ribbekes (3,5 euro/stuk)                                                    = ……euro 

 
      X lamskotelet (3,5 euro/stuk)                                                 =….…euro 

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

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

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

 TOTAAL                                                                =…...euro 
  

 

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

  Wij betalen het verschuldigde bedrag 

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

     op rek. BE30 0010 9881 7111 met vermelding ‘Zomerfestijn 2022 + aantal  

     personen’ 
  

  

 Datum en handtekening 

 

 
  

 
 

 



 
 

-------------------------------------------------------------- 
 

 

Fietsen De Beuckeleer 
www.fietsendebeuckeleer.be 

 

 

 

         Trek 

         Gazelle 

         Cube 

         L’Avenir 
 

 

 

 

Van den Nestlaan 49 - BROECHEM 

Tel. 03/485.55.42 

info@fietsendebeuckeleer.be 
 

 

 

 

 

 

mailto:info@fietsendebeuckeleer.be
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