
                               Ranst   2018

Weer een uitgebreid maandblad  met een waaier van activiteiten.
Opgelet de datum van de wandeling is veranderd.

Donderdag 5 april: Handwerk atelier vanaf 13u00   KWB lokaal Boerenkrijglaan 
Heb je nog een handwerk, breiwerk of iets dat je niet weet hoe te herstellen. Dan kan je terecht in ons 
handwerkatelier. Iedereen is welkom. Deelname prijs  KVLV leden 1 euro andere 2 euro.

Woensdag 11 april: Namiddag fietstocht  
 Vertrek aan de kerk om13u30
 We fietsen een stuk van de boomgaard route en voorzien een halte. 

 Woensdag 19 april: Start  avondfietstochten elke woensdagavond    
 Vertrek aan de kerk om 19u00

Maandag 16 april: Start to run om 20u00 FC ranst Ranstsesteenweg  Ranst
10 weken   3x per week   Maandag , woensdag, vrijdag
Na 10 weken kan je 5 kilometers joggen.
Beginnerscursus voor elke gezonde vrouw tussen 18 en 99 jaar
Enkel voor dames zonder jogging ervaring.
Deelnameprijs voor leden € 35  andere € 45 en als 
je na 10 weken 5 km. kan joggen  krijg je € 10 terug. 

  Tevens krijg je van de CM  eenmaal per jaar een tussenkomst  van 15 euro 
  bij een sportactiviteit. 
  Je inschrijving is maar geldig na betaling.

Rekeningnummer 733-1310644-10  BIC   KREDBEBB    kvlv  Ranst  Herentalsebaan 20   2531Vremde.
Met vermelding van je meisjesnaam start to run 

Zondag 22 April: Hortamuseum en art-nouveau wandeling 
Er zijn nog enkele plaatsen info zie vorig maandblad
 

Donderdag 3 mei: Handwerk atelier vanaf 13u00   KWB lokaal Boerenkrijglaan 
Heb je nog een handwerk, breiwerk of iets dat je niet weet hoe te herstellen. Dan
kan je terecht in ons handwerkatelier. Iedereen is welkom. Deelname prijs  KVLV
leden 1 euro andere 2 euro.

Dinsdag 8 Mei: Avondwandeling             Vertrek aan de kerk om 19u30
We wandelen langs landelijke wegen en paadjes op een rustig tempo rond Ranst. 
Er is één halte voorzien, een  fluoresceren hesje is wel aangeraden. 
Iedereen mag mee wandelen echtgenoot, kinderen en vrienden. 

Dinsdag 15 mei: Kruiden om 19u00 in de pastorie Gasthuisstraat 19 Ranst
Terwijl we een kruidenthee drinken bekijken we kruiden (wilde planten) die ons
van nut kunnen zijn. 
Het zijn vaak kruiden waar je aan voorbij loopt of die geklasseerd worden onder "onkruid" maar zowel 
culinair als medicinaal grote waarde hebben. 
Iedereen kent er wel enkele : brandnetel, paardenbloem, zevenblad, madeliefje... 
Je leert de plant herkennen, waarvoor je hem kan gebruiken, we proeven enkele bereidingen, een beetje 
geschiedenis, leuke volkswijsheden. 
Je gaat naar huis met meer kruidenwijsheid, een eigen bereiding en lekkere gezonde receptjes om zelf 
mee aan de slag te gaan. 

→ → →



Brengen jullie het volgende mee : 
- een klein wijnglas 
- een leeg potje met deksel (bv. confituurpotje) 
- wie het heeft : een vijzel 
- schrijfgerief als je zelf nog wat wil noteren. 
Om praktische redenen kunnen ongeveer 15 personen deelnemen aan deze avond. 
Deelnameprijs: leden 10 €, andere 12 €
Inschrijven voor 6 mei. Je inschrijving is maar geldig na betaling. 
Rekeningnummer 733-1310644-10  BIC   KREDBEBB    kvlv  Ranst  Herentalsebaan 20   2531Vremde.
Met vermelding van je meisjesnaam kruiden 

Donderdag 24 mei: Uitstap naar de Sint-Bernardusabdij in Hemiksem (met de fiets of openbaar 
vervoer en de waterbus naar Hemiksem (9u30 tot +/-18u)) 

Antwerpen heeft sinds 1 juli 2017 een nieuw openbaar vervoermiddel: de waterbus. Dat willen we eens 
proberen, dachten we en daarom planden we een bezoek aan de Sint-Bernardusabdij te Hemiksem.
 

Voor de sportievelingen starten we met de fiets te Broechem aan de kerk om 9 uur en en in Ranst 
verzamelen we met de fiets op het kruispunt van de Veldstraat, Abelebaan ,Herentalsebaan om ± 9u10 en 
rijden we samen naar het Steenplein in Antwerpen.

De anderen stappen op de bus 420 in Broechem
(halte oude Statie) om 9u37 (samenkomst om 9u27). 
Voor Ranst halte Gasthuisstraat (samenkomst om
9u31)  Vertrek om 9u41we komen dan met een
overstap via de tram aan op de Groenplaats. in
Antwerpen. 
Te voet gaan we verder tot het Steenplein ± 750m,
waar we samen met de fietsers om 11 uur de
waterbus nemen naar Hemiksem. Vanaf daar
wandelen of fietsen we (1,6 km) tot aan de Sint-
Bernardusabdij. 
Hier krijgen we eerst een broodmaaltijd met koffie of thee. 
Daarna is er een gegidst bezoek aan de abdij met bijhorende musea (heemkundige kring Heymissen 
en Gilliot & Roelandts Tegelmuseum). 
Na dit bezoek dat ± 2 uur duurt, beginnen de fietsers aan de terugtocht terwijl de anderen naar Taverne De
Veertoren stappen ± 1,6km (bij aanlegplaats waterbus) voor een drankje (en wie wil een pannenkoek). 
Vervolgens nemen we de waterbus en tram en bus richting huiswaarts. Verwachtte thuiskomst: ± 18u. 
Personen die enkel willen aansluiten bij de broodmaaltijd en het museumbezoek kunnen dit, maar dienen 
dan via eigen vervoer ter plaatse te geraken.

Prijs: 15 euro inbegrepen: gids, inkom musea en broodmaaltijd. 

Niet inbegrepen: Consumptie Taverne De Veertoren en openbaar vervoer, waterbus, lijnbus, tram. 

Heb je interesse, schrijf dan ten laatste in voor 12 mei  door 15 euro te storten op  
Rekeningnummer  BE 41 733-1310644-10    kvlv Ranst Herentalsebaan 20, 2531     Vremde 
Met vermelding van Waterbusuitstap je meisjesnaam en :  fiets /openbaar vervoer / eigen vervoer. 

Donderdag 31 mei: Proeven bij de boeren  Broechem   info volgt nog.

Joggen:   Dinsdagavond stipt om 19.30u. aan de parking van de voetbal FC Ranst   Ranstsesteenweg.
Zondagmorgen Vrieselhof in Oelegem stipt om 9.00u samenkomst op de parking aan de fietsrekken.

Tip Linda De Bock lid van KVLV stelt haar schilderijen tentoon in de bibliotheek van Ranst, deze zijn 
te bezichtigen tijdens de openingsuren van de bib.

Voor info over een activiteit Jennes Verlinden Irene 03/475.08.44      E-mail   kvlv.ranst@hotmail.com

mailto:kvlv.ranst@hotmail.com

