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Wil je naar foto’s en reportages zien ?  Wil je meer info over 
bepaalde wandelingen, ga dan naar : 

http://www.beneluxwandelen.eu/ 

http  http://www.wandelsportvlaanderen.be 

www.wsv-ibispuurs.be 

Heb je een artikel voor de info ? 
Stuur het door naar ons emailadres :  ibispuurs@gmail.com   

 

http://www.wsv-ibispuurs.be/
mailto:ibispuurs@gmail.com


VOORWOORD  

Waar is de tijd dat we met de ganse familie gingen wandelen?  In een rustig 
tempo stappen en genieten van de omgeving.  Wandelen met de kindjes aan 
moeders of vaders hand.  Een activiteit voor losers, zegt men nu!  Iemand met 
wat een ‘sportieve’ geest die wandelt niet, die stapt.  Langs bos en hei, de 
bergtoppen opzoeken in het buitenland of zwaardere parkoers in eigen land. 
Stevig doorstappen, een doel bereiken, calorieën verbranden, kilometers vreten, 
maar vooral met een straf verhaal naar huis terugkeren.  Een prestatie leveren 
die je vrienden niet meteen zullen evenaren.  Een tempo neerzetten dat voor de 
hele familie als een beetje ‘ongelofelijk’ over komt.  En vooral… niet opgeven. 
Blijven gaan en tussendoor niet vergeten te klagen over ons jachtig bestaan. 
O.H Hemelvaart, dag waarop, naar jaarlijkse gewoonte de drie Puurse 
wandelclubs de handen in mekaar slaan om er een (h)echte happening van te 
maken.  Weer een record gesneuveld!  Aspuursge bracht meer dan 2000 
wandelaars op de been.  Naar goede gewoonte nam Ibis het ‘Aspergerestaurant’ 
voor zijn rekening.  Loopt dat een beetje terug, dan blijft de verkoop toch op 
haar zelfde peil.  De vele medewerkers mogen best tevreden terugblikken naar 
deze reeds 18de editie.  Voor onze mensen in de keuken nog even dit: de 
aspergeschotels genoten héél wat bijval zodat de vele complimentjes van de 
gasten aan de garçons (en garçonnette) van dienst ècht niet uit de lucht waren. 
Een Michelin-ster zit er wellicht nog niet onmiddellijk aan te komen, maar met 
recent die éne ster van één of ander grootmeester op overschot, weet je maar 
nooit!   
Op nu naar onze eigen tocht ten voordele van ‘t Onzent.  Een organisatie die we 
volgend jaar op een andere basis gaan aanpakken.  Meer daarover in een 
volgende info.  
Graag horen we van de liefhebbers kaarters hun mening van hoe het in de 
toekomst nu verder moet?  Jullie weten, kaarten is een winterse activiteit.  We 
maken er jullie vanaf nu op attent dat we niet meer met de wagen tot aan ‘t 
lokaal mogen rijden.  Bij regen, sneeuw of ijzel moet je er te voet naartoe.  Zoals 
ons beloofd, staat er binnenkort een chalet, wèl gemakkelijker bereikbaar. 
Voordeel hiervan is dat we toch nog een beetje van onze eigenheid behouden of 
beter… terugvinden.  Bovendien moeten we ook nog bereidwilligen vinden die 
zowel op de kaart- als de ‘niet’ kaartzondagen een handje willen toesteken.  De 
visclub wil wel, tijdens deze kaartwedstrijden, het lokaal open houden met als 
voordeel dat wij voor niets moeten instaan.  Nadeel echter is dat de drankprijzen 
ietsjes hoger liggen dan in het verleden en wij er ook geen verdiensten meer aan 
hebben. 
Maar, alle prioriteit gaat nu vooral naar onze 3-Daagse en ook naar “Vlaanderen 
Wandelt 2019” waaraan druk wordt gewerkt.  
En nu vooral, nog even genieten van een beetje rust zodat onze batterijen 
voldoende zijn opgeladen! 

Arnold  



IBIS  NIEUWS 

 
WIJZIGING GSM-NUMMER 
 

Het GSM-nummer van Paul Doms, verantwoordelijke voor het 
parcours, is gewijzigd.  Zijn  nieuw GSM-nummer is  0470 21 62 05. 

 

WANDELINGEN (2de  semester 2018) 

De PLUS-wandelingen zijn : 

 Zondag 1 juli 2018 : 38ste Wolventocht in Wolvertem 
 Zondag 9 september 2018 : 4de Ajuintocht in Aalst 
 Zondag 7 oktober 2018 : Maneblusserswandeling in en rondom 

Mechelen in Mechelen 
 Zondag 25 november 2018 : Kaailoperstocht in Temse  
 Zondag 9 december 2018 : 34ste Kersttocht in Sinaai. 

 

In bijlage het formulier met de 5 stroken waarvan je telkens een 
strook moet afknippen en op desbetreffende wandeling bij de 
inschrijving moet afgeven op vertoon van je lidkaart.  Je inschrijving is 
dan gratis en bovendien heb je hiervoor een gratis basisconsumptie. 
 

PUNTENKAART (2de  semester 2018) 

In bijlage eveneens de nieuwe puntenkaart met de door het bestuur 
uitgekozen wandelingen èn bovendien 8 blanco vakjes voor andere 
tochten die u naar eigen goeddunken kan laten afstempelen.  Elke 
stempel is goed voor 0,50€.  Zoals voorheen kan deze puntenkaart 
gebruikt worden voor aankoop van Ibiskledij, aankoop van het 
wandelboek “Walking in Belgium” en voor deelname aan 
evenementen georganiseerd door de club Ibis (Nieuwjaarsreceptie & 
Jaarvergadering, BBQ, Kaas-en wijnavond, Ledenfeest). 

  



Op onze beurt wenst Ibis jullie 
van harte proficiat met dit pril geluk. 

 

UITSTAP BUSREIZEN (2de  semester 2018) 

De busreizen zijn gepland op : 

 Zondag 29 juli 2018 : Stripfigurentocht “De Kust Wandelt” in 8430 
Middelkerke (West-Vlaanderen) 

 Zondag 19 augustus 2018 : 23ste Kermistocht “West-Vlaanderen 
wandelt” in 8755 Ruiselede (West-Vlaanderen) 

 Zondag 30 september 2018 : 15de Natuurreservatentocht in 9500 
Ophasselt (Oost-Vlaanderen) 

 Zondag 4 november 2018 : 13de Klein Peerkentocht in 2360 Oud-
Turnhout (Antwerpen) 

 Zondag 16 december 2018 : 11ste Wandeltocht “Oostende met 
kerstlicht” (West-Vlaanderen) 

 

OPGELET !!!  
In Ibis Info Januari-Februari 2018, was de laatste busreis van het jaar 
gepland op zaterdag 30 december 2018 “Wafelentocht” naar 9620 
Zottegem (Oost-Vlaanderen) maar wordt nu vervangen door de busreis 
naar Oostende (West-Vlaanderen) met “Oostende met kerstlicht” op 
zondag 16 december 2018. 

 
GEBOORTEGELUK 

Hallo, ik ben Elias, geboren op 
15 april 2018, het kleine broertje 

van Quinten Van de Rijck (het jongste lid van 
Ibis ) en kleinzoontje van mijn trotse opa Erwin 
en oma Jenny. 
 

 
 
 
 
 

  



 

BBQ-PARTY 

 

ENKEL EN ALLEEN VOOR IBISLEDEN EN MEDEWERKERS 

 

WANNEER ? Zondag 12 augustus 2018 
!!! BBQ OP ZONDAG EN NIET OP  ZATERDAG 

 

WAAR ? Dienstencentrum Paepenheide 
Beenhouwerstraat 3 – 2870 Puurs 

 

AANVANG ?  16.00u  
PRIJS ?  17.00 € per persoon 
MENU ?  Uitgebreid assortiment aan vlees, vis 
en groenten 

 

VOORINSCHRIJVING VERPLICHT !!! 
Bedrag te storten op rekening : 
IBAN: BE74 7885 1805 4407 BIC: GKCCBEBB 
Met vermelding : “BBQ” + Namen en Voornamen 

 

Inschrijven & betalen tot en met zondag 29 juli 2018  
enkel bij MARIA  
Tel: 03 889 30 54 of mar-hermans@hotmail.com 
 

 

MET  IBIS  OP  VERLOF  IN  2019 

Eind vorig jaar begon de zoektocht naar nieuwe 
verantwoordelijken voor de reizen van Ibis. Tot onze spijt 
kregen wij hierop geen degelijke reacties en aangezien 

Ibis in 2019, 40 jaar bestaat, hebben wij besloten om toch voor een 
reis te zorgen!   We geven de organisatie wel uit handen! 
 

In een volgende info bezorgen wij 
u meer nieuws, maar noteer 
alvast volgende data in uw 
agenda: 
van 4 t.e.m. 11 september 2019. 

 

Frans en Maria.  

mailto:mar-hermans@hotmail.com


SSST… HIER  WANDELT  DEN  IBIS 

 

Zondag  1/07/2018  1861 Wolvertem (Vlaams-Brabant) 
38ste Wolventocht  5-10-15-20-25-30 km  07.00-15.00u 
WSV  ’T FLUITEKRUID WOLVERTEM 

Start : Gemeentelijke Fusieschool, Hoogstraat 40  -  Wolvertem.  
Rustige en landelijke wandelwegen langs Meise met zijn plantentuin 
en Wemmel met zijn mooie parken en vijvers. De moeite! 
 

Zaterdag  7/07/2018 3440 Zoutleeuw (Vlaams-Brabant) 
Kersentocht – Trofee Harten Vijf 
4-6-12-20-50 km       06.00-15.00u 
WANDELKLUB HALEWIJN ZOUTLEEUW  VZW 

Start : Gemeenschapscentrum De Passant, Sint-Truidensesteenweg 
1a  -  Zoutleeuw. 
Langs de boorden van de Kleine Gete.  Langs Het Vinne, het grootste 
natuurlijke meer van Vlaanderen.  Wandelen over nieuwe 
veldwegen. 
 

Zondag  8/07/2018  2830 Tisselt (Antwerpen) 
Vriendschapstocht  6-11-15-21-30 km  07.30-15.00u 
DE VAARTLANDSTAPPERS 

Start : Voetbalchalet Sporting Tisselt, Brielen 5  -  Tisselt.  
Prachtwandeling in het Vaartland. Via wandelpaadjes langs het 
Zeekanaal en door de Tisseltse velden wandel je in de richting van 
natuurdomein het Broek en Park Bel Air.  Zeer mooie regio! 
 

Zaterdag  14/07/2018 1850 Grimbergen (Vlaams-Brabant) 
30ste Abdijwandeling 7-12-18-22-32-42 km  07.00-15.00u 
SINGELWANDELAARS STROMBEEK-BEVER 

Start : Voetbalkantine K.S.C. Grimbergen, Pastoor Woutersstraat 1  -  
Grimbergen. 
Start in Prinsenbos nabij het historisch centrum van Grimbergen.  Via 
Populierendal en het domein Drie Fonteinen. Bakharing te verkrijgen. 

  



Zondag  15/07/2018  2880 Bornem (Antwerpen) 
Boerenkrijgmarsen  6-12-18-24-30 km  07.00-15.00u 
WANDELCLUB KWIK BORNEM 

Start : CC Ter Dilft, St.-Amandsesteenweg 41  -  Bornem.  
Wandeling langs Boerenkrijgmonumenten in Bornem en Hingene.  
Veel natuur met voor de langere afstanden het kasteelpark d’Ursel te 
Hingene en de Pastoor Huveneersheuvel. 
 

Woensdag  18/07/2018  9620 Erwetegem (O-Vlaanderen) 
Dauw- en midweektocht   7-10-14-18-21-28 km 07.00-17.00u 
WSV  EGMONT ZOTTEGEM  VZW 

Start : OC Erwetegem, Smissenhoek  -  Erwetegem.  
Parcours langs Sint-Maria-Oudenhove.  In de startzaal friet met 
frikadellen of satés.  Inschrijving ook mogelijk in de rustpost 
(Hazestraat 2) tot 14u.  Rustpost sluit om 18u en startzaal om 19u. 
 

Zaterdag  21/07/2018  2870 Ruisbroek (Antwerpen) 
Herdenkingstocht 42jaar waterramp 
5-10-15-20-25 km       07.30-15.00u 
WANDEL MEE RUISBROEK  VZW 

Start : Krinkelzaal, Ruisbroek-Dorp 30A  -  Ruisbroek.  
Rustige, landelijke wegen en Domein Hof Ter Zielbeek, polder van 
Bree, natuurgebied Prayon nv en plaats van de dijkbreuk. 
 

Zondag  22/07/2018  2811 Leest (Antwerpen) 
30ste Zennetochten – Jubileumtochten 
5-9-12-15-20-30-40-50 km     07.00-15.00u 
WANDELCLUB DE SLAK  VZW 

Start : Zaal Ter Coose, Kouter 1A  -  Leest.  
Start 50km (met bevoorrading onderweg en gratis T-shirt) tot 9u.  20-
30km tot 13.30u.  Door de Zennevallei, natuurgebied De Warande en 
de Bleukens.  Verrassende rustposten.  Gratis slakkenpaté!  
Supertrofee voor club met de meeste deelnemers. 

  



Woensdag  25/07/2018  1851 Humbeek (Vl.-Brabant) 
Midweektocht–Vakantiewandeling 6-12-20km  07.30-15.00u 
RWK DE MORGENSTOND HUMBEEK 

Start : Parochiaal Centrum, Meiskensbeekstraat  -  Humbeek.  
Landelijke, rustige wegen en door het bos van Humbeek.  Drie aparte 
lussen.  Attentie vóór 18u. 
 

Zaterdag  28/07/2018  2880 Bornem (Antwerpen) 
8ste Binnenschippertochten 6-12-18-24-30 km 07.00-15.00u 
WANDELCLUB KADEE BORNEM  VZW 

Start : Gemeenschapshuis Wintam, Jozef Spiessenstraat 4  -  Bornem.  
Unieke wandeling tussen bossen, water- en landbouwgebied.  
Tentoonstelling Scheldeland gratis te bezoeken aan de zeesluis te 
Wintam.  Vanaf 12km maak je een lus op het noordelijk eiland.  De 
grote afstanden gaan naar Hingene en Eikevliet. 
 

 

Zondag  29/07/2018      8430 Middelkerke (W-Vlaanderen) 
Stripfigurentocht – De Kust wandelt 
6-10-15-20-25 km      08.00-15.00u 
VZW  WANDELCLUB DE 
DUINTRAPPERS WESTENDE 
Zomerse wandeling aan de kust! 
De zeedijk, de duinen, de rustige 
wegen in het hinterland komen aan de beurt.  Verken ook de 
talrijke stripfiguren langs het parcours.  Gratis toegang tot het 
bekende Stripfestival, geniet ervan! 

                                                               & 
Start :  Sporthal De Branding, Populierenlaan 35 - 
Middelkerke. 
Vertrek bus : 08.00u  JOC WIJLAND te Puurs. 

 

RESERVEER JE PLAATS ten laatste op 22/07/2018 bij Arnold 
 03 889 87 87  0472 94 19 85 

 

  

 



VRIJDAG 3 - ZATERDAG 4 - ZONDAG 5/08/2018 
 

 

VRIJDAG  03-08-2018 

Bloemkooltocht 
Afstanden:4-7-10-16-21km 

Vertrek: 8.00u tot 15.00u                !!! Nieuw vertrek- en aankomstuur 
 

ZATERDAG  04-08-2018 

Hoevetocht 
Afstanden: 4-7-10-16-21-30-42km 

Vertrek: 7.00u tot 15.00u 
 

ZONDAG  05-08-2018 

Door het oog van Puurs 
Afstanden: 4-7-10-16-21-30-42km 

Vertrek: 7.00u tot 15.00u 
 

Vanaf 7 km op zondag 5-08-2018 GRATIS 

“LA CHOUFFE” op rustpost ’t Onzent aangeboden door 

 
 
 
 

 

VOOR DE  3 WANDELTOCHTEN  

Start: JOC Wijland, Fortbaan 9 – 2870 Puurs – kinderen tot 12 jaar gratis 
Info:   03 889 87 87  0472 94 19 85  arnold.plettinckx@skynet.be 

www.wsv-ibispuurs.be 

 

39 JAAR WSV IBIS vzw 

PUURS  

  

mailto:arnold.plettinckx@skynet.be
http://www.wsv-ibispuurs.be/


Zondag  12/08/2018  3090 Overijse (Vlaams-Brabant) 
Omloop van de Druivenstreek 4-6-12-18-24-30km 07.00-15.00u 
IJSETRIPPERS  VZW 

Start : Markthal, Stationsplein  -  Overijse.  
Enorme afwisseling van rustige veldwegen, golvende landschappen, 
prachtige vergezichten in de bosrijke omgeving van de druivenstreek.  
In het startlokaal een druivenstand van een lokale serrist.  Tocht ten 
voordele van een goed doel. 
 

 

Zondag 12/08/2018  

 
 
 

 
Dienstencentrum Paepenheide, Beenhouwerstraat 3 – 2870 Puurs 

(VOOR MEER INFO :  zie  IBIS NIEUWS) 
 

 
 

 

15 augustus 2018 

…een boeketje 

voor alle Maria’s 
 

 

Woensdag  15/08/2018 1880 Kapelle-Op-Den-Bos (Vl.-Brabant) 
29ste Evert Larocktocht  6-12-15-20-28 km 07.00-15.00u 
‘OCHTENDGLOREN’ KAPELLE O/D BOS 

Start : Sint-Theresiacollege, Veldstraat 11  -  Kapelle-Op-Den-Bos. 
Wandelen langs de westzijde van het kanaal, het centrum van Kapelle 
o/d Bos, het landelijke gedeelte van Nieuwenrode, de varkensputten 
van Westrode, bedevaaartsweg Berg (Londerzeel), landelijk 
Ramsdonk en de omgeving van zijn kasteel. 

  



Zaterdag  18/08/2018  1790 Affligem (Vlaams-Brabant) 
Abdijtocht  6-12-18 km    07.00-15.00u 
DE PAJOTTEN HEKELGEM  VZW 

Start : Gasthof d’Oude Brouwerij, Abdijstraat 6  -  Affligem. 
Wandeling in de omgeving van de Abdij van Affligem.  Om het uur 
trekking van een verrassingsprijs geschonken door gasthof d’Oude 

Brouwerij.  Aankomst vóór 18u. 
 

 

Zondag  19/08/2018      8755 Ruiselede (West-Vlaanderen) 
West-Vlaanderen wandelt – 23ste Kermistocht 
Brugse Ommeland Wandeltrofee  
4-6-9-12-15-20-25-30-35 km                                       07.00-15.00u 
WSV  DE MOLENSTAPPERS RUISELEDE  VZW 

& 
Start :  Zaal Sport en Spel, Tieltstraat 46a - Ruiselede. 
Landbouwwegen, dreven, kerkwegels, hofsteden, bossen en 
privaat.  Door het domein De Formanoir en privédomeinen. 
Verzorgde rustposten (ook op de kleinste afstanden). 
Echte aanrader! Verschillende gratis toegiften! 
Speciaal bierproeverij!  
 

Vertrek bus : 08.00u  JOC WIJLAND te Puurs. 
RESERVEER JE PLAATS ten laatste op 12/08/2018 bij Arnold 

 03 889 87 87  0472 94 19 85 
 

 

24 – 25 – 26 / 08 / 2018 
 

Uitstap 
Busreis 

Houffalize 
 
 

Vertrek bus : vrijdag 24 augustus om 13.30u station Puurs 
Terug : zondag 26 augustus omstreeks 18u. 

 
 

  

 



Zaterdag  25/08/2018 9200 Dendermondev(O-Vlaanderen) 
42ste Scheldemarstocht 5-9-12-16-21-30 km  07.00-15.00u 
WSV BAASRODE  VZW 

Start : Gemeenteschool De Schakel, Molenberg 9  -  Dendermonde. 
Je verkent het natuurgebied Het Broek waar je de zomersfeer kunt 
opsnuiven en via de Scheldedijk het rustige schildersdorpje 

Vlassenbroek en omgeving ontdekt.  Aankomst vóór 18u. 

 
Zondag  26/08/2018 9220 Hamme (Oost-Vlaanderen) 
44ste Mars Omloop ’t Hoeksken 
4-6-10-15-21-30 km      07.00-15.00u 
WANDELCLUB ‘t HOEKSKEN  VZW 

Start : Zaal Den Bond, Kleinhulst 4  -  Hamme. 
Omlopen langs de Schelde en de Durme en door het groene en 
waterachtige achterland.  Ruime hoofdrustpost. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

Tien minuten flink doorstappen heeft meer effect ! 
 

Uit een onderzoek uitgevoerd door Public Health England, een 
gerenommeerd onderzoeksinstituut dat zich bezighoudt met 
gezondheidsvraagstukken, is gebleken dat  “Tien minuten flink 
doorstappen je hart feller doet pompen en dat is gezond”. 

Wie gewoon maar 10.00 stappen per dag zet, ontziet zijn hart.  Het is 
veel beter dat hart éénmaal per dag flink te laten pompen.  Bovendien 
vermindert een pompend hart meteen het gevaar op een plotse 
slagaderbreuk en het  doet ook het risico op diabetes dalen.  Plus het 
reduceert het gevaar op een aantal kankers. 

Maar er is ook een onmiddellijk voordeel: door je hart eens goed te 
laten pompen, word je meteen ook meer blijgezind!      

 



IBIS … KLAAR  VOOR  DE  TOEKOMST 

Op 25 mei 2018 trad de nieuwe privacywetgeving AVG (Algemene 
Verordening Gegevensbescherming) in werking of zoals men 
tegenwoordig alles graag in het Engels uitdrukt: GDPR (General Data 
Protection Regulation). 

Met deze nieuwe regelgeving moeten wij u, als vzw, op de hoogte 
brengen van ‘wat we precies met uw gegevens doen!’.  We 
raadplegen uiteraard enkel uw gegevens om de goede werking van de 
club te verzekeren. 

Hieronder, desbetreffende info, die ook op onze website   
www.wsv-ibispuurs.be is gepubliceerd en waarvan de nieuwe versie 
“21 mei 2018” via email aan de Ibissers met emailadres werd 
gecommuniceerd op 21 mei 2018. 

 

PRIVACYEVERKLARING van WSV IBIS PUURS VZW voor clubleden 

Uw privacy is belangrijk voor Ibis Puurs. Ibis Puurs gaat dan ook uiterst 
zorgvuldig met uw persoonsgegevens om en wil u graag uitleggen welke 
persoonsgegevens Ibis Puurs verzamelt, waarom Ibis Puurs die gegevens 
verzamelt, hoe die gegevens gebruikt worden en over welke rechten u beschikt. 
Ibis Puurs wil nu alvast benadrukken dat u over een recht van bezwaar beschikt 
tegen bepaalde verwerkingen. Meer informatie vindt u hierover terug in deze 
verklaring. Ibis Puurs raadt u dan ook aan deze verklaring aandachtig te lezen. 

1. Welke persoonsgegevens verzamelt en verwerkt Ibis Puurs? 
Deze privacyverklaring heeft betrekking op de persoonsgegevens die Ibis Puurs 
verwerkt van haar clubleden: 
- Identificatie- en contactgegevens, zoals naam, geslacht, nationaliteit, adres, 

geboortedatum- en plaats, rijksregisternummer, telefoonnummer, e-
mailadres. 

2. Wanneer verzamelt Ibis Puurs uw persoonsgegevens? 
Uw persoonsgegevens worden verzameld wanneer u lid bent van Ibis Puurs. 

Indien u weigert om bepaalde persoonsgegevens aan de club te verstrekken zou 
dit kunnen leiden tot de onmogelijkheid of de weigering tot het worden van een 
clublid, het verderzetten van het clublidmaatschap of het uitvoeren van een 
handeling waarom u verzocht heeft. 

3. Waarom verzamelt en verwerkt Ibis Puurs uw persoonsgegevens? 
Ibis Puurs verzamelt en verwerkt uw persoonsgegevens op basis van de 
volgende rechtvaardigingsgronden:  

http://www.wsv-ibispuurs.be/


Verwerking op basis van wettelijke of reglementaire verplichtingen, zoals het 
beantwoorden van uw verzoeken tot uitoefening van de rechten die u geniet op 
basis van de privacyregelgeving en het beantwoorden van vragen van de 
Gegevensbeschermingsautoriteit (Algemene Verordening Gegevensbescherming 
2016/679). 

Verwerking noodzakelijk voor het beheer van de club 
Wanneer u lid bent of wenst te worden van Ibis Puurs, is het noodzakelijk dat 
Ibis Puurs persoonsgegevens verwerkt om het beheer van de club te verzekeren. 

Voorbeelden van verwerkingen zijn: 

- Administratie van de ledengegevens; 
- Beheer van het ledenbestand (evaluatie en opvolging van het ledenbestand, 

alsook planning van wandeltochten en andere organisaties vanwege de 
club); 

- Contacten met Wandelsport Vlaanderen (wij maken nu éénmaal deel uit van 
deze federatie). 

U heeft te allen tijde het recht om bezwaar te maken tegen de verwerking van 
uw persoonsgegevens wanneer deze verwerking vereist is voor de behartiging 
van een gerechtvaardigd belang van Ibis Puurs om redenen eigen aan uw 
specifieke situatie. In dit geval staakt Ibis Puurs de verwerking van de 
desbetreffende persoonsgegevens tenzij zij dwingende gerechtvaardigde 
gronden voor de verwerking kan aanvoeren die zwaarder wegen dan uw 
belangen of die verband houden met de instelling, uitoefening of onderbouwing 
van een rechtsvordering. U kan uw verzoek hiertoe richten tot Ibis Puurs, zoals 
bepaald in punt 8 van deze verklaring. Gelieve een kopie van uw identiteitskaart 
toe te voegen en duidelijk weer te geven tegen welke verwerking u bezwaar 
maakt. 

4. Hoelang bewaart Ibis Puurs uw persoonsgegevens? 
Ibis Puurs bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan nodig is voor de 
realisatie van het doel waarvoor de informatie verzameld werd. Vaak zal het 
uitgangspunt de wettelijke verjaringstermijn zijn van 10 jaar na het einde van de 
overeenkomst, maar afwijkingen zijn steeds mogelijk. Deze afwijkende 
bewaringstermijnen, die korter of langer kunnen zijn, worden bepaald aan de 
hand van criteria zoals: 

- De bewaringsplicht die volgt uit wettelijke of reglementaire bepalingen; 
- Andere wettelijke verjaringstermijnen; 
- De aard van de overeenkomst die u gesloten heeft met Ibis Puurs; 
- Uw statuut (clublid, sollicitant …); 
- Het bestaan van een gerechtelijke procedure. 

  



5. Met wie deelt Ibis Puurs uw persoonsgegevens? 
Uw persoonsgegevens worden niet meegedeeld aan derden behoudens in 
onderstaande gevallen: 

- na het verkrijgen van uw voorafgaande toestemming; 
- op uw verzoek aan de ontvangers die u aanwijst; 
- de mededeling noodzakelijk is voor de uitvoering van uw lidmaatschap. 

Wanneer persoonsgegevens doorgegeven worden aan verwerkers ziet Ibis Puurs 
erop toe dat zij overeenkomstig de wettelijke vereisten afdoende garanties 
bieden dat deze gegevens op een vertrouwelijke en veilige manier verwerkt 
worden en passende technische en organisatorische veiligheidsmaatregelen 
treffen om de bescherming van uw rechten te garanderen. Zo gaat de website 
van Ibis Puurs over een beveiligde HTTPS-verbinding. Dit verzekert dat 
gegevensdiefstal niet mogelijk is als u uw gegevens ingeeft om lid te worden via 
onze website of contact met ons opneemt via het contactformulier. 

Ibis Puurs verstrekt bovendien enkel die gegevens aan derden die zij nodig 
hebben om hun opdrachten uit te kunnen voeren. 

Wanneer Ibis Puurs uw persoonsgegevens overgemaakt heeft aan derden, zal 
Ibis Puurs deze derden in kennis stellen van uw verzoeken tot verbetering, 
wissing of beperking wanneer zij daar wettelijk toe verplicht is. 

Uw persoonsgegevens worden in geen geval verkocht of verhuurd aan derden 
door Ibis Puurs. 

6. Over welke rechten beschikt u? 
Recht van inzage en verbetering van persoonsgegevens 
U mag uw persoonsgegevens raadplegen. Ibis Puurs zal u, op verzoek, kosteloos 
een kopie bezorgen van de persoonsgegevens die Ibis Puurs over u verwerkt. 
Indien u bijkomende kopieën vraagt, kan Ibis Puurs hiervoor een redelijke 
vergoeding vragen voor administratieve kosten.  

Het is van belang dat de persoonsgegevens die Ibis Puurs verwerkt juist en 
actueel zijn. U mag steeds een verzoek tot verbetering, vergezeld van een 
fotokopie van uw identiteitskaart, richten aan Ibis Puurs indien u meent dat 
bepaalde gegevens onjuist zouden zijn. 

Recht van wissing en beperking 
Onder bepaalde wettelijke voorwaarden kunt u Ibis Puurs verzoeken om 
persoonlijke gegevens te wissen of om de verwerking van persoonsgegevens 
(tijdelijk) te beperken. 

  



Recht van bezwaar 
U heeft te allen tijde het recht om bezwaar te maken tegen de verwerking van 
uw persoonsgegevens omwille van redenen eigen aan uw specifieke situatie 
wanneer deze verwerking vereist is voor de behartiging van een gerechtvaardigd 
belang van Ibis Puurs. 
In dit geval staakt Ibis Puurs de verwerking van de desbetreffende 
persoonsgegevens tenzij zij dwingende gerechtvaardigde gronden voor de 
verwerking kan aanvoeren die zwaarder wegen dan uw belangen of die verband 
houden met de instelling, uitoefening of onderbouwing van een rechtsvordering. 

Recht om toestemming te allen tijde in te trekken 
Wanneer uw persoonsgegevens verwerkt worden op basis van de verstrekking 
van uw toestemming, kunt u deze toestemming te allen tijde intrekken. 

Recht om een klacht in te dienen 
Indien u meent dat Ibis Puurs uw persoonsgegevens niet op een correcte wijze 
verwerkt, dan kan u steeds contact opnemen of klacht indienen bij de 
functionaris voor gegevensbescherming van Ibis Puurs, zoals bepaald in punt 8 
van deze verklaring. U heeft eveneens het recht om een klacht in te dienen bij 
de Gegevensbeschermingsautoriteit. 

Wanneer u één van deze rechten wenst uit te oefenen, kunt u steeds contact 
opnemen met Ibis Puurs zoals bepaald in punt 8 van deze verklaring. 

7. Hoe beveiligt Ibis Puurs uw persoonsgegevens? 
De veiligheid van uw gegevens is voor Ibis Puurs een prioriteit. Daarom heeft de 
club een veiligheidsbeleid uitgewerkt op basis van drie principes. 
Beperkte toegang tot uw gegevens 
Binnen Ibis Puurs is de toegang tot uw persoonsgegevens beperkt tot de 
bestuursleden die de gegevens nodig hebben om hun taken uit te voeren. Dat 
zijn met name alle leden van ons bestuur om hun specifieke taak te kunnen 
uitvoeren. 
- De voorzitter (in het kader van organisaties van de club). 
- De secretaris (administratie en in het kader van organisaties van de club). 
- De penningmeester (boekhouding en in het kader van organisaties van de 

club). 
- De webmaster (beheer binnenkomende aanvragen lidmaatschap en vragen 

om informatie via het contactformulier). 
- De verantwoordelijke clubblad (e-mailadressen leden om hen een exemplaar 

van het clubblad te kunnen versturen). 
- De verantwoordelijke ledenadministratie (heeft de toelating om persoonlijke 

gegevens via rechtstreekse verbinding aan te passen en nieuwe leden in te 
voegen, postadressen leden om hen een papieren exemplaar van het 
clubblad te kunnen versturen). 

- Andere bestuursleden met of zonder specifieke functie (in het kader van 
organisaties van de club).  



De personen die toegang hebben tot uw gegevens moeten bovendien strikte 
eisen naleven inzake vertrouwelijkheid en geheimhouding om de 
vertrouwelijkheid van uw persoonsgegevens te garanderen. 

Technische en organisatorische normen 
Ibis Puurs past technische en organisatorische normen toe die bedoeld zijn om 
de vertrouwelijkheid van uw persoonsgegevens te garanderen. Doel van die 
maatregelen is uw gegevens te beveiligen, zodat niet-gemachtigde personen er 
geen toegang toe krijgen, maar ook de integriteit van uw gegevens te 
garanderen door te vermijden dat ze onopzettelijk veranderd of vernietigd 
worden. 

Specifieke maatregelen bij gegevensoverbrenging 
Ibis Puurs kan uw gegevens doorgeven in het kader van een overeenkomst met 
Wandelsport Vlaanderen of om te voldoen aan wettelijke of reglementaire 
vereisten. 

In sommige gevallen moet Ibis Puurs uw gegevens doorgeven in het kader van 
haar wettelijke en reglementaire verplichtingen. De club handelt in 
overeenstemming met de toepasselijke wetgeving en leeft de onder meer 
technische normen na die vastgelegd zijn door de bevoegde instanties. 

8. Wenst u contact op te nemen met Ibis Puurs en haar functionaris voor 
gegevensbescherming of heeft u een klacht? 
U kan ons uw suggesties, vragen, verzoeken of klachten in verband met de 
verwerking van uw persoonsgegevens bezorgen: 

- via e-mail: ibispuurs@gmail.com 
- per brief:  PLETTINCKX Arnold, Keulendam 66, Residentie Ter Rest Bus 1.2- 

2870 Puurs. 

Als u niet tevreden bent met de oplossing die Ibis Puurs voorstelt, kunt u contact 
opnemen met de Gegevensbeschermingsautoriteit, Drukpersstraat 35, 1000 
Brussel (tel. 02/274.48.00 of via email: commission@privacycommission.be). 

9. Wijzigingen 
Ibis Puurs kan deze privacyverklaring aanpassen.  De meest recente versie vindt 
u steeds terug op onze website.  In geval van wezenlijke veranderingen zal Ibis 
Puurs u hierover informeren. 

  

mailto:commission@privacycommission.be


EN  ROUTE  POUR … HOUFFALIZE 

HOUFFALIZE  GEBORGEN  IN  EEN  BOCHT VAN  “OL FOSSE D’OUTH” 

In Houffalize is het vakantiegevoel in 
eigen land gewoonweg zalig!  Volgens 
velen is het zelfs één van de mooiste 
regio’s van de Ardennen.  Verscholen 
tussen het groen in een bocht van Ol 
Fosse’Outh wat letterlijk “de kloof van 

de Ourthe” betekent, vind je een ideale plek om te onthaasten. 
 

Met haar diepe valleien, uitgestrekte landbouwplateaus, dichte 
bossen en de 1.300 km bewegwijzerde paden een ideaal paradijs  voor 
wandelaars zoals Ibissers. 
 

Het is bovendien een streek 
boordevol geschiedenis met o.a. 
het feodale kasteel van La Roche, 
het museum van de slag om de 
Ardennen…  En gastronomisch ??? 
Genieten van de kwaliteitsvolle 
streekproducten zoals de gedroogde worsten en de beroemde 
Ardense ham. 
 

Bierliefhebbers kunnen dan weer terecht in de Brouwerij van Achouffe 
(http://www.achouffe.be/nl), opgericht in 1982 en gespecialiseerd in 
het brouwen van streekbieren zoals La Chouffe, de Mc Chouffe, de 
Chouffe Houblon en de N’Ice Chouffe.  Al moeten we eerlijkheidshalve 
toegeven dat het bier op Vlaamse bodem rijpt bij de Brouwerij 
Moorgat in onze buurt!.  Houffalize kwam ooit in de belangstelling 
door de aanwezigheid van een beverkolonie bij het gehucht Cetturu, 
dat behoort bij het dorp Tavigny.  Op geregelde tijdstippen worden er 
excursies georganiseerd waarbij je op zoek gaat naar dit boeiende 
knaag- en zoogdier en de monumentale beverdamconstructies. 

VAYAMUNDO betekent letterlijk “Ga en ontdek de wereld”.  En dat is 
wat wij er gaan doen met de Ibissers die zich hebben ingeschreven 
voor deze busreis vanaf vrijdag 24 t.e.m. 26 augustus 2018. 

Afspraak dus op vrijdag 24 augustus om 13.30u aan het station Puurs.  

http://www.coeurdelardenne.be/nl/bewegen/tochten.php
https://nl.wikipedia.org/wiki/Bever_(dier)


VAN ’T JONGSTE NAAR ’T OUDSTE 

MANNEKEN  PIS 

 

De avonturen van Kris Andries en Klaas Van de Ven tijdens hun 
wandeltocht van Brussel naar Geraardsbergen op zaterdag 31 maart jl.  
Goed voor 50,5km stappen !  

Ik had mij voorgenomen dit jaar nog eens een sportieve prestatie af te 
leveren.  Een maand of twee terug vond ik dan een tocht van 50 km 
georganiseerd door de Padstappers Geraardsbergen.  Het betreft een 
tocht in lijn van het manneke pis Brussel naar het manneke pis van 
Geraardsbergen.  Dat laatste zou ouder zijn dan het eerste.  Deze 
tocht vindt maar om de vijf jaar plaats, dus het was een uitgelezen 
moment om hieraan deel te nemen. 

Zaterdag 31 maart was het dan zover.  De wekker ging al om vijf uur, 
want ik ging met de trein.  Ik kreeg het gezelschap van mede-Ibisser 
Klaas Van De Ven.  De trein van 6u14 in Kapelle-op-den-Bos richting 
Kortrijk, afstappen in Dendermonde.  Vervolgens de trein naar Brussel-
Noord, daar overstappen naar Brussel-Centraal alwaar de tocht van 
start ging aan het Europakruispunt vlakbij.  Daar stond een tent ons op 
te wachten waar we ons konden inschrijven. Er was ook 
bagagevervoer voorzien.  



Uiteindelijk konden we om 7u21 precies onze 
tocht aanvatten.  Na enkele honderden meters 
kwamen we reeds aan het eerste manneke pis 
toe, dat van Brussel iets voorbij de Grote 
Markt.  Daar waren we al wat onder de indruk 
van de statige gebouwen waardoor we enkele 
meters verkeerd liepen. 

Via het station Brussel-Zuid ging het dan 
vervolgens langs de vroegmarkt in de Marollen 
die volop aan de gang was naar de eerste 
rustpost onder een brug in Anderlecht. Het 
betrof het Pedepark na 8,1 km. 

Daar waren we getuige van een uniek schouwspel.  Een dakloze man 
van Afrikaanse afkomst die onder invloed leek van alcohol en of 
andere drugs viel de groep wandelaars die aanschoven voor de eerste 
drank en voedsel bedeling lastig.  Hij wou waarschijnlijk ook iets om te 
eten of te drinken?  De organisatie had dan de politie gebeld omdat hij 
niet wilde weggaan.  De politie arriveerde uiteindelijk met vier man en 
werkte de man hardhandig en met veel machtsvertoon tegen de 
grond.  Ze gingen er werkelijk op liggen zoals je dat weleens in de film 
ziet.  Misschien hadden ze dat toch met iets minder geweld kunnen 
oplossen?  

Op de rustpost aldaar te Anderlecht waren er geen toiletten dus 
zochten we ons een struik om onze kleine boodschap tegen te doen. 
De politie was toch net weg.  We kregen als versnapering een halve 
banaan en een appelkoek.  Water en jenever stonden ons als drank ter 
beschikking.  Tijdens een lange tocht drink ik echter uit voorzorg geen 
alcohol, want ik ben niet zo geoefend als lange afstandswandelaar dat 
ik hiertegen bestand ben. 

Een beetje verder zagen we in de verte op onze rechterkant een 
staketmolen.  Deze is mij toevallig bekend omdat ik daar ooit eens op 
bezoek geweest ben een 15 jaar geleden.  Een toenmalige collega van 
mij had mij uitgenodigd om de genaamde Luizenmolen te bezoeken. 
Zijn nogal vreemde hobby was molenaartje spelen. 

  



Na 16,6 km kwamen we toe op de tweede en eerste echte rustpost. 
Daar konden we ons even neervlijen op een stoel.  En we kwamen 
toch niet Patrick Kloek tegen zeker?  Mij bekend omdat ik vroeger 
weleens een wandeltocht liep toen mijn knieën nog niet versleten 
waren.  Hij is een bekend ultraloper.  Enkele weken terug was hij de 
eerste 50 plusser op de 100 km loop te Hamme onder bar koude 
omstandigheden bij een gevoelstemperatuur van min tien graden! 
Met andere woorden het is een beest. Hij nam een foto van mij en 
mijn wandelkompaan Klaas en ging weer verder zijn weg.  

De tweede rustpost Levensrust genaamd te Lennik, was een sporthal 
en we kregen een koetjesreep en een grote suikerwafel. 

Op 25,2 km arriveerden we aan de Lombeekzaal te Roosdaal.  Daar 
kregen we een grote koude pastabeker die ik niet volledig 
binnenkreeg.  Hier kregen we onze rugzak ter beschikking om 
eventueel van kledij of schoenen te wisselen. 

Net als bij de eerste rustpost moesten we hier een kwartier tot twintig 
minuten aanschuiven voor de bedeling.  Hierdoor kwamen we bijna in 
de laatste bus – zoals men dat zegt – deelnemers terecht.  Het tempo 
moest dus omhoog en ik nam als snelste stapper van de twee het heft 
in handen om Klaas naar een hogere snelheid te voeren.  Ik bracht ons 
terug naar een groep die iets vroeger dan wij van het zaaltje 
vertrokken was.  Daar haakten we ons wagonnetje weer aan. 

Na 32,5 km kwamen we toe aan zaal De Kasseiheide te Lieferinge 
Ninove.  Daar werkte ik een boterham met gehakt naar binnen.  Het 
partje sinaasappel liet ik aan mij voorbijgaan.  We besloten nu niet 
meer te rusten, want we moesten op schema blijven om voor de 
eindtijd van 19u aan te komen in Geraardsbergen. 

Na 38,4 km arriveerden we in het Buurthuis Beukenboom te 
Nieuwenhove Geraardsbergen. De boterham met platte kaas en 
radijzen kon ons wel smaken. 

  



Onderweg kwamen we twee wandelaars tegen met elk een soort 
bulldog-hond. Duvel en Stella genaamd. We vroegen ons af of zij ook 
de 50 km tocht aan het stappen waren.  Hun baasjes vertelden ons 
evenwel dat ze hun honden hadden laten afleveren aan de rustpost 
om de laatste 12 km af te werken. 

Aan de laatste rustpost op 44,8 km aan De Helix te Grimminge 
Geraardsbergen konden we ons buiten op een terras neervlijen.  Met 
een rijsttaartje en een stuk ananas konden we weer even aansterken. 
Ik nuttigde mijn eerste alcoholconsumptie. Voorzichtigheidshalve 
beperkte ik mij tot 1 pintje.  We mochten ook niet te overmoedig 
worden met de eindstreep in zicht.  En het laatste loodje bleek echt 
wel zwaar te worden.  Toch wat het weer betrof.  Op 6 km van het 
einde begon het ineens pijpenstelen te regenen.  Omdat ik licht 
gekleed was en het koud begon te krijgen liet ik mijn kompaan Klaas 
achter om aan een hogere snelheid richting eindstreep te wandelen. 

Mijn Regatta paraplu die ik enkele weken terug in Herne had gekocht 
bleek dus toch nog van nut te zijn.  Echter door het feit van de harde 
regen was het zicht nogal beperkt en liep ik samen met vele 
wandelaars een afslag mis.  Gelukkig waren er mensen van de streek 
die ons snel weer op het juiste pad hielpen. 

Na de regen viel er een prachtige regenboog te bewonderen.  De 
felste die ik al ooit heb gezien, echt volle kleuren.  Vervolgens tegen 
een goed tempo richting centrum Geraardsbergen waar de 
voorbereiding voor de Ronde van Vlaanderen goed zichtbaar was. 

 

Het manneke pis van Geraardsbergen 
kwam ik dan nog eerst tegen alvorens de 
laatste straat voor de finish in te gaan.  Die 
straat liep een redelijk groot stuk stevig 
bergop.  Maar het ging nog vlot.  Ik kwam 
dan alleen toe aan het Koetshuis in het 
Abdijpark te Geraardsbergen om 18u43 dus 
nog binnen de tijd. 

  



Daar kregen we dan als beloning nog een Tongerlo te drinken.  Ik 
wachtte nog even op Klaas die net voor 19u nog binnenliep.  Samen 
nuttigden we dan nog een spaghetti bolognaise en ik dronk nog een 
extra Tongerlo. 

Beiden zeer moe maar voldaan was onze lijdensweg echter nog niet 
teneinde, want we moesten nog te voet naar het station van 
Geraardsbergen.  Over onze lastige pendelweg naar huis ga ik niet 
verder uitweiden. 

Conclusie : een zeer mooie wandeltocht doorheen het Pajottenland en 
de Vlaamse Ardennen die zeker voor herhaling vatbaar is.  Vele mooie 
vergezichten, maar ook zware modderige paden.  Bij momenten was 
het schaatsen om recht te blijven.  We zijn weer een ervaring en 
prestatie rijker.  Na een 50 km tocht te hebben volbracht komt steeds 
weder de vraag of ik aan een 100 km tocht zal deelnemen.  Maar het 
antwoord op die vraag is nog steeds “neen”.  Ik geef er nog steeds de 
voorkeur aan een wandeling overdag af te werken zodat je 
ondertussen van de landschappen kan genieten.  Een 60 km tocht zie 
ik dus wel goed zitten.  Maar 100 km krijg je niet afgewerkt tijdens het 
daglicht.  En het is natuurlijk ook een stuk langer en lastiger om te 
verteren voor het lichaam. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



FOTOALBUM   

Op zondag 29 april 2018 was Ibis vertegenwoordigd op Vlaanderen 
Wandelt te Brasschaat en te Brakel.  We hadden er een eigen 
promostandje met flyers  over de Aspuurgetochten, t’ Onzenttocht, de 
Wandel3daagse in augustus en niet te vergeten … onze nieuwe flyers 
voor “Vlaanderen Wandelt 2019” dat doorgaat op zondag 28 april 
2019.  Voor deze gelegenheid werden er bovendien roll’ups gemaakt 
waarvoor dank aan Diane Lambrechts voor het werk en tijd dat ze 
hieraan heeft besteed in zowel het selecteren van de foto’s voor de 
roll’ups als voor de opstelling en inrichting van beide promostanden. 

 

 

 

 
VLAANDEREN WANDELT in BRASSCHAAT 

 
 
 

VLAANDEREN WANDELT in BRAkEL 
  



DAGELIJKS  BESTUUR 

 

Voorzitter :  PLETTINCKX Arnold 

Keulendam 66, Residentie “Ter Rest” Bus 1.2 – 2870 Puurs 
 03 889 87 87  0472 94 19 85  arnold.plettinckx@skynet.be 

 

 

Secretaris & Feestelijkheden :  VAN RECK Hendrik 

Verberdestede 54 – 2870 Liezele 

 03 899 00 76  0475 31 17 62  hendrik_11@hotmail.com 

 

 

 

Penningmeester :  HERMANS Maria 

Monnikheide 12 – 2870 Puurs 

 03 889 30 54  0496 30 69 78  mar-hermans@hotmail.com 

 

 

 

BESTUUR 
 

Bestuurslid :  DE SMEDT Albert 
Dorpshart 50/21 – 2870 Puurs 

 03 889 43 83  0476 40 02 71  albert.de.smedt1@telenet.be 

 

 

 

Commissaris van de rekeningen : DE BOECK Vera  
Schaapsveld 42 – 2870 Puurs 

 03 889 52 81  0477 24 80 62  veradeboeck@gmail.com 

 

 

 

IBIS Info :  DE RECHTER Francine 
Keulendam 67, Residentie “Ter Rest” Bus 2.3 - 2870 Puurs  

 0495 48 40 11    fderechter@gmail.com 
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IBIS Webmaster :  ANDRIES Kris 

G. Fromontstraat 26 - 2830 Willebroek   

 0486 86 02 11    kris_andries@yahoo.com 

 

 

Parcours : DOMS Paul 

G. Fromontstraat 18 – 2830 Willebroek 

 03 886 24 78  0470 21 62 05  doms-vanrompa@outlook.com 
 

 

 

Kledij : DE SMET Annie 

Neerheidedreef 37 – 2870 Puurs   03 889 83 01 
 

 

 

 

Logistiek : VAN ZAELEN Eddy 

Jan Hammeneckerstraat 23 – 1840 Londerzeel 

 0486 16 68 60 

 
 
 

 
Catering :  
VAN ROMPA Magda 
G. Fromontstraat 18 – 2830 Willebroek   03 886 24 78 

DEWINTERE Marie-Hélène 
Grote Heidestraat 110 - 9120 Beveren-Waas 

 0473 45 18 93 marie-helene@pandora.be 

 

 

Ledenadministratie & Etiketten  
DE WILDE Frans 
Monnikheide 12 – 2870 Puurs 

 03 889 30 54  0476 37 87 64 fransdewilde@telenet.be 
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